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Előszó 

Rég várt esettanulmány kötetet olvashatunk. Sok évvel ezelőtti elhatározás megvalósult ered-

ménye ez, mely a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karának, Üz-

leti Tudományok Intézetének gondozásában jelenik meg. Hiánypótló anyag, mert a képzés so-

rán hallgatóink esettanulmányokat is feldolgoznak, melynek kimondott célja, hogy a közgaz-

daságtanban tanultakat kisebb tanulmányok alapján is megismerjék, gyakorolják a felmerült 

problémák megoldásának lehetőségeit. Megismerjenek és tudjanak az olvasott esetek mellett 

érvelni, meg tudják fogalmazni, hogy ők mit és miért csinálták volna másképp az esetben leír-

takat, vagy egyszerűen csak egy-egy hosszabb lélegzetű anyag feldolgozására kerül sor. Tud-

janak érvelve, indokolva elutasítani megfogalmazott állításokat. Lényeges az esettanulmányok-

ban, hogy nemcsak az olvasott anyagot kell elemezni, hanem önálló, vagy csapatban kutató-

munkát is kell végezni, hogy a megfogalmazott kérdésekre, feladatokra válaszolni tudjanak, 

megadott oldalszámon legyenek képesek megvédeni álláspontjukat, csiszolják fogalmazási 

kézségüket. Célunk, hogy a közgazdaságtan különböző tárgyaiban foglaltakról tudjanak vitat-

kozni, érvelni, kiállni saját gondolataik mellett, tudjanak csapatban gondolkodni. 

Ennek az esettanulmány gyűjteménynek két érdekessége van. Az első, hogy nagyrészben 

hallgatók munkáit olvashatjuk. Az évek során a szakszemináriumokon számtalan jobbnál jobb 

fogalmazás, házi dolgozat született, amelyek aztán szép lassan elfelejtődtek. Most az intézet 

tanáraival közösen kiválogattuk a legjobbaknak gondoltakat, és megszerkesztve azokat a hall-

gatók rendelkezésére bocsájtjuk. 

Másik, szomorúbb érdekesség, hogy az első olyan esettanulmány gyűjtemény ez, amely 

egy világjárvány közgazdasági vonatkozású tanulságait próbálja bemutatni. Itt is a hallgatók 

munkáira támaszkodtunk, és így ismerhetjük meg, hogy hogyan reagált az autóipar, a turizmus, 

magánszféra, egy japán cég és hosszasan sorolhatnám az eseteket a válsághelyzetre. 

33 esettanulmányból válogathatnak a hallgatók és az oktatók. Találnak a marketing, a 

pénzügy, a kommunikáció, stratégia, turizmus stb. területéről példákat. Munkájukat segíti, hogy 

az esettanulmány gyűjtemény bevezetéseként az esettanulmányok módszertanát ismertetjük, 

melyben a hallgatóknak segítünk abban, hogyan elemezzenek most és majdan munkahelyeiken 

is egy-egy felmerülő, megfogalmazott problémát. De segítünk abban is, hogy mire kell figyelni, 

ha esettanulmányt akarunk írni. 

 

Palancsa Attila 

Sopron, 2021. január 21. 
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Palancsa Attila1 – Mészáros Katalin2:  

Az esettanulmányok elemzésének módszertani segédanyaga hallgatók 

számára 

Bevezetés 

Az esettanulmányok elemzésének, hallgatók számára készített segédanyaga, segíti megérteni a 

tanulmányok módszertani sajátosságai mellett, annak általános dimenziókban történő bemuta-

tását. Ugyanakkor az esettanulmányokkal ösztönözni próbáljuk a hallgatókat, hogy esettanul-

mányok írásával, elemzésével kompetens szakmai tudásbázist építsenek fel, magabiztos háttér-

anyagot tudjanak megfogalmazni a kompetens, felelősségteljes döntéseikhez.  

Az esettanulmányokat magabiztosan elemzők képesek lesznek 

1. Megérteni, feldolgozni és felhasználni az esettanulmány alapú módszertant, illetve an-

nak a vezetésben betöltött szerepét, kompetenciáját. 

2. Megértik az esettanulmányok elemző, gazdaságban betöltött szerepét.  

3. Megértik, közelebb kerülnek a komplex elemzések verbális megoldásaihoz. 

4. Konkrét vállalati, céges példákon keresztül tanulmányozhatják és gyakorolhatják a 

döntéseik, egyelőre, következmények nélküli terhét.  

Módszertani sajátosságok 

Az esettanulmányokon alapuló oktatás alapja egyrészt a megírt esettanulmány, másrészt annak 

elemzése. Az esettanulmányok általános jellemzője, hogy egy leírt döntési helyzetet, problémát 

mutat be, anélkül, hogy arra valamiféle megoldást javasolna, sugallna. Minden tanulmánynak, 

melynek valójában terjedelmi korlátai általában nincsenek, kell, hogy legyen valós alapja, vagy 

legalábbis egy tényekkel alátámasztott történetet, eseményt dolgozzon fel. Ritkábban előfordul, 

hogy a reális tényeket mellőzve, fikciós alapokon nyugvó kitalált történet, esemény feldolgo-

zására kerül sor. Ugyanakkor vállalati stratégiában is elő szokott fordulni az, hogy a tanulmány-

ban valódi szereplőket, valódi helyszíneket, történéséket írnak meg (esetleg az anonimitást fi-

gyelembe véve nevek elváltoztatásával). Ezek az adott szervezet kérésére, megbízásából törté-

nik, majd az esettanulmányok feldolgozásából levont következtetések elemzéséből képesek a 

későbbiekben döntést hozni az adott probléma megoldására. 

Az esettanulmányok további általános jellemzője, hogy a feldolgozásra kerülő szituáció-

hoz, problémához kötve nem fűzhet hozzá, nem fogalmazhat meg semmiféle szubjektív véle-

ményt, állásfoglalást, nem alkalmazhat olyan megfogalmazási módszert, amelyik befolyásol-

hatja az elemzésben résztvevők gondolkodását, véleményét. Az esettanulmányoknak csak az 

időrendi sorrendiséget kell követniük, de lehetnek benne, a történethez szervesen kapcsolódó 

visszatekintések, visszautalások. 

Minden esettanulmánynak életszerűnek kell lenni, a benne megjelenő információknak a 

döntéseket, elemzéseket kell segíteni. Az esetek valójában egy pillanatfelvételt tárnak fel, még 

ha a történet maga hosszabb múltra tekint is vissza. A történetnek mindig van központi magva 

vagy szereplője. A szereplők általában vállalatok, cégek, alapítványok stb. és ezeken keresztül 

jelenik/jelenhet meg az a személy, akinek valamiféle kapcsolata, szerepe mindenképpen van a 

történetben, hatása az eseményekre elvitathatatlan.  

                                                 

1  Dr. Palancsa Attila PhD egyetemi docens, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 
2  Dr. Mészáros Katalin PhD egyetemi docens, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 
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Minden, az esettanulmányban megadott információ viselkedése kettős jellegű. Egyrészt 

komplex adatbázisként funkcionál, és – mivel megoldandó feladatról van szó, kérdésekre kell 

válaszolni – hiányos is egyben. Azaz, egy esettanulmány sohasem azért készül, hogy teljes 

anyagot biztosítson az olvasó számára, hanem azért, hogy megoldandó problémákat tárjon elé 

és azokat oldja meg. Éppen ezért kevés olyan esettanulmánnyal találkozhatunk, amelyben akár 

halvány utalásokat találhatunk a helyes, a jó irány megoldásához. Az az esettanulmány a jó, 

amelyben az olvasó, az elemző önálló, egyéni kérdéseket tehet fel. Az a jó, ha ezekre az önálló 

kérdésekre önálló, eldöntendő válaszokat is tud adni. A feltett kérdéseket és válaszokat is meg 

kell tudni védeni, hisz további jellemzője az esettanulmányoknak, hogy a megoldások mindig 

adok-kapok rendszerben, sok vita után születnek meg (és nem biztos, hogy a legjobb megoldás 

lesz!). 

Azok a jó esettanulmányok, amelyek elemzése során az elemzők bele tudják magukat 

képzelni a tanulmány adta szituációba, és ebből a látószögből osztályozzák a kapott informáci-

ókat. Fontos annak eldöntése, hogy melyik információ használható és melyik nem. Mint elem-

zők tudjanak mérlegelni, bátor és megvédhető döntéseket, véleményeket megfogalmazni, stra-

tégiákat felvázolni. A kialakított véleményükben olyan lehetőségeket, opciókat kell megfogal-

mazni, amely vállalatok sorsát, jövőjét dönthetik el. Az esettanulmányok elemzése akkor hite-

les, ha „sarkos” megfogalmazásokra is sor kerül. A stratégia megalkotása, megváltoztatása, fi-

gyelmen kívül hagyása mindig döntéshozatalt jelent. Így az esettanulmányok feldolgozásának 

is alkalmazkodnia kell ehhez. Minden esetet elemzőnek egy kihívást kell legyőznie, de úgy, 

hogy közben meg kell küzdenie az idő rövidségével, a bizonytalansági tényezőkkel, a feladott 

kérdés komplexitásával.  

Ebben a folyamatban két lehetőséggel lehet számolni 

1. Az elemzés után, összegezve annak minden irányú lehetőségeit, döntéseit, számba 

véve a lehetséges következményeket is, elmarad maga a végrehajtás. 

2. Minden lehetséges információ összegyűjtése, rendszerezése, szintetizálása után a dön-

tést az esettanulmányt elemző hozza meg. Ennek helyességéről, vagy éppen helytelen-

ségéről itt azonban nem a valóságban kell meggyőződnünk, és a döntésnek következ-

ményei sincsenek. Az esettanulmányok elemzési képességeinek fokozásának fontos 

célja, hogy az elemzések hatására növeljük, magabiztossá tegyük a problémamegoldó 

képességünket, az analitikus-elemző készségeket, az ok-okozati összefüggések meg-

látását, az érvelés logikai láncolatának megtanulását. A didaktikai célok mellett, a több 

tudományágból jövő adatok (multidiszciplinaritás) egészben való látásának, új gondo-

lati síkok megjelenésének képessége is növekedjen.  

A felső szintű oktatás egyik feladata, hogy a hallgatók kilépjenek a hagyományos oktató-

diák kapcsolatából, és önállóan gondolkodva fogalmazzák meg gondolataikat, ötleteiket A ta-

nulási folyamat súlypontja a tanárról jelen esetben áthelyeződik a hallgatóra. Megszűnik az az 

egyoldalú oktatási séma is, hogy a tanár előad, a hallgató prezentál. Helyébe egy interaktív, 

akár gyakorlatiasnak is nevezhető tanári moderátori, tréningközpontú módszer lép be. 

Az esettanulmányok elemzésének oktatási sajátosságai  

Az esettanulmányok alkalmazása az oktatásban áttörést eredményeztek az ismeretszerzési fo-

lyamatokban. Gyakorlati hasznosságát a hallgatók értékelik, hisz alapját nem a lexikális tudás, 

a szabályok merev alkalmazása képezi, hanem a meglevő tudást szövegkörnyezethez alkalmaz-

ható tudássá, elemzőképességgé integrálja, megjelenik a szabad asszociációs gondolkodás le-

hetősége. 

A hallgatók az elemzési folyamat alatt szakértőként viselkednek, mely nagymértékben 

segíti a független, racionális, analitikus értékelési és elemzési–gondolkodási folyamatokat. Az 

egyetemi oktatásban bevezetett esettanulmány elemzés nehézsége abban rejlik, hogy a hallga-
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tók (jelentős része) még egyáltalán nem vett részt termelői munkafolyamatokban (való világ-

ban), olyan helyeken, ahol napi szinten találkozhatott volna, a szakmához tartozó, azzal össze-

függő tapasztalati bázissal. Tehát kellő szakértelmet, kompetenciát csak akkor képes szerezni a 

hallgató, ha a mindennapokból ismeri meg a problémákat, a konkrét eseteket. Ennek hiányát 

pótolja, vezeti be az esettanulmányok elemzése. A valóság megismeréséhez, a kiszámíthatat-

lansághoz hozzátartozik a vállalati nehézségek, hibák felismerésének képessége és komplexi-

tásban való kezelése is.  

A megfelelő számú, minőségű és mélységű esettanulmány elemzése alkalmassá teheti a 

hallgatókat arra, hogy a jövőben megfontolt, komplex problémafelismerő és megoldó képes-

séggel rendelkezzenek. Így kompetensek lehetnek: 

1. Döntéshozatali mechanizmusokban való részvételre.  

2. Komplex kérdésekkel, problémákkal, elmosott folyamatokkal, viszonyrendszerekkel 

való szembesülésre. 

3. Analitikus, stratégiai/koncepcionális és operatív feladatok (együttes) kezelésére. 

Az esettanulmány elemzésének folyamata 

Az esettanulmányok elemzése egy olyan sűrített problémahalmaz, amit meg kell oldani.  

A megoldás logikai sablonja a következő (mely azonban még több ötletpontra bont-

ható): 

1. Az esettanulmány egyéni elemzése, értelmezése (gyorsolvasás előny), melyet egy 

kiscsoportos megbeszélés, vita, vélemény ütköztetés követhet (kiscsoport maximum 

5 fő). 

2. Mindenképpen az első lépés, hogy alaposan olvassuk végig az esettanulmányt. Az 

értelmező olvasás, azaz a szöveg megértése a legfontosabb az elemzés során. 

3. Az esettanulmány (amennyiben időkeret adott) többszöri átolvasása is ajánlott. A 

fontos tényezők, okok-okozatok aláhúzása, jegyzetek készítése, prioritások felállí-

tása. 

4. Nem érdemes az esettanulmányok végén található kérdésekkel, megoldandó felada-

tokkal kezdeni, és a szövegközi környezetből megpróbálni rögtön válaszolni, mert 

nem ad teljes átláthatóságot, értelmezést és megértést. Ennek következménye, hogy 

ezzel a módszerrel nem a teljes módszertant tudjuk követni, didaktikailag pedig rossz 

következtetéseket predesztinál.  

5. Az esettanulmányokat a maguk komplexitásában látjuk és értékeljük. Ennek jelen-

tősége az, hogy a „történetet” a maga teljességében tudja bemutatni. Az elemző hall-

gató itt betekintést nyer a bemutatott anyagban szereplők minden kapcsolatrendsze-

rébe, motivációik különböző aspektusaira. Mivel az esettanulmány egy adott pillana-

tot, állapotot mutat be, de szinte „működés” közben, ez az elemző szempontjából 

azért fontos, mert a különböző történések, kapcsolatok közötti oksági kapcsolatokra 

is ki tud térni, fel tudja azokat fedezni. Az elemző-hallgatónak ezeket az oksági kö-

vetkeztetéseket kell megragadni, memorizálni és leendő közgazdász szemmel, szak-

mai hozzáértéssel elemezni. Az esettanulmány végén található kérdések megválaszo-

lásában ez sokat segíthet. 

6. Fontos, hogy az elemző-hallgató az esettanulmány (a komplexitás mellett) kontex-

tualitásában is értelmezze. Ezt azt jelenti, hogy nem elég az ismereteket magából az 

esettanulmányból megszerezni, hanem szükség lehet/van a környezeti összefüggése-

ket is vizsgálni, azt a környezetet, amelyben az esettanulmány él, működik (azaz pl.: 

egy turisztikai esettanulmányhoz nem feltétlenül szükséges a gyógyszeripart is ele-

mezni, onnan háttéranyagokat megismerni és felhasználni, viszont a turizmus rend-

szerét illik ismerni). A célunk itt is az, hogy folyamatokat ismerjenek fel, környezeti 

tényezők hatásait fedezzék fel az elemző-hallgatók. 
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7. Az esettanulmányokban előfordulnak olyan szakszavak, kifejezések, rövidítések, 

amelyeket a hallgatók még nem ismernek, nem tanultak. Ezeknek mindenképpen 

utána kell járni (pl.: Google). Ezek nem jelenthetnek elemzési hátrányt, hisz a mód-

szertannál ismertetettek alapján, a gazdasági élet nem sematikus történések sorozata, 

hanem színes és változatos események egymásutánisága, amibe beléphet addig isme-

retlen tényező/k is. Ezek bedolgozása az esettanulmány elemzésében nem jelenthet 

megvalósíthatatlan feladatot, nem okozhat fennakadást, meglepetést.  

8. Az elemző-hallgató bátran állítson fel alternatív megoldásokat, válaszokat. Ennek 

alátámasztására használhat grafikonokat, táblázatokat, diagrammokat. Válaszának 

alátámasztására idézhet külső cikkekből, tanulmányokból, szakirodalomból. Lényeg 

itt az, hogy egyrészt hivatkozzon a felhasznált szakirodalomra (mintha záró-, szak- 

vagy diplomadolgozatot írna), másrészt releváns összefüggésben legyen az idézett 

anyag az esettanulmánnyal. Tanuljon meg utána nézni adatoknak, állításoknak! 

9. Az elemző-hallgató mindig törekedjen a helyes értelmezésre, magyarázatra. 

10. A fontos információk és a „töltelék információk” elkülönítése, kiszűrése sokat len-

díthet egy-egy elemzésben, későbbi munkája során sok energiát lehet megspórolni. 

11. Az esettanulmány elemzésekor használjon a témához kapcsolható szakszavakat! 

12. Az esettanulmányban leírt probléma/k pontos, szabatos megfogalmazása, a ho-

mályos, pontatlanul megfogalmazott kérdések, állítások rossz irányba terelhetik a 

csoportot. 

13. Döntési fa, folyamat felállítása, és ezekből levonhatóan, előre meghatározhatóan 

megfogalmazható, látható eredmény definiálása szintén hasznos lehet. 

14. Stratégia alkotás, döntésbefolyásolás meghatározása. 

15. Az esettanulmány és a gyűjtött egyéb adatok mentén megalkotott stratégia megvé-

dése, az elgondolás igazának bizonyítása, mellette való érvelés. 

16. Az esettanulmányok elemzése nem nevezhető klasszikus kutatásnak (adathalmazok 

generálása, új tudományos eredményekre való törekvés stb.), hanem inkább prezen-

tációs jellegű. A hallgató-elemző figyeljen arra, hogy a feldolgozás során többféle 

módszert is alkalmazhat. 

17. Az esettanulmány elemzésének prezentációját nagymértékben megkönnyíti, ha pon-

tokba foglalja mondanivalóját (általánostól a konkrét felé). 

18. Prezentáció készítésekor (PowerPoint, Prezi stb.) használjon minden esetben figye-

lemfelkeltő kellékeket, hasonlatokat, párhuzamos eseteket. Sohasem megfelelő és 

nem elegendő, ha az elemző szöveg egy táblás, sűrűn gépelt, regényszerű leírást tar-

talmaz. A megfelelő mértékű és oda illő humor mindig jól jön! 

19. Kiscsoportos megbeszélés lehetőséget ad a vélemények ütköztetésére, a brainstor-

ming alkalmazására. Mintegy előszűrőként szerepelhet, hogy a szóbeli (narratív) elő-

adásban milyen érvek, milyen sorrendben fognak elhangozni. Ugyanakkor ez egy 

tanulási folyamat része is, mások véleményének figyelése, elfogadása („active liste-

ning”), beépítése a saját véleménybe. 

20. Abban az esetben, ha az elemző-hallgató nehéznek találja az esettanulmányt, akkor 

az azt jelenti, hogy további információra van szüksége a megoldáshoz. 

A feldolgozás során az alábbi anyagokat dolgozhatja fel az elemző-hallgató (figyelembe-

véve a hivatkozások pontosságát, az idézés mennyiségét): 

1. Statisztikai adatok és nyilvános dokumentumok. Csak olyan adatokat idézzen a hall-

gató-elemző, amelyek hitelesnek tekinthető szaklapoknak minősülnek (nem számít an-

nak pl. az egyes online vagy nyomtatott médiumok saját számítása, diplomamunkák 

stb.). Szaklapokat szinte minden gazdasági ágazatban talál az elemző. A statisztikai 

adatok felhasználásakor figyeljen arra, hogy adatai „ne nyomják el” az elemzésben 
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található adatsorokat (ha egyáltalán vannak benne), és a saját vagy a kiscsoport véle-

ményét.  

2. Ritkábban lehet olyan adatokra hivatkozni, melyek kategóriája a napló, személyes le-

velek, konkrét üzleti döntések, tőzsdei (bizalminak tekinthető információk), szóbeli 

közlések, interjúk. Abban az esetben, ha az elemző-hallgatónak lehetősége van ezek 

felhasználására éljen vele, mert befolyásolhatják az elemzés minőségét, megbízható-

ságát és mélységét, valamint személyessé is tehetik azt. 

Az alábbi táblázat (1. táblázat) egyrészt összefoglalja az esettanulmányok feldolgozásá-

nak sematikus folyamatát, másrészt az elemzés különböző lépéseiben segítő kérdések megfo-

galmazásában számíthat vezetőnek. Természetesen az esettanulmánytól függ, hogy milyen fel-

adatok és kérdések merülnek fel (nem feltétlenül ezekre az opciókra van szükség, ezek csupán 

orientáló jellegűek). 

1. táblázat: Esettanulmányokat segítő kérdések 

Feladat Segítő kérdések 

Az eset lényegi elemeinek megismerése – gyors-

olvasás 

Mik a tények? Mi zajlik valójában? Minden fontos informá-

ció birtokában vagyok? 

Az esettanulmányban megjelenő legfontosabb 

mozzanatok meghatározása 

Milyen döntés(ek) meghozatala várat magára?  

Ki(k) a döntéshozó(k)? Milyen tényezőkre, eseményekre és 

azok következményeire kell tekintettel lenni? 

Célok/Kimenetek meghatározása 

Mik a kimeneti lehetőségek? (Hogyan folytatódhat az eset a 

döntési pontnál?) Melyek a kívánatos kimenetek? Ki milyen 

célokra motivált/orientált? 

Meglévő kapacitás és korlátok mérlegelése 

Kik/milyen erők hatnak támogatólag, illetve ellenzőként 

egy-egy opció esetében? Milyen erőforrásokra lehet támasz-

kodni egy adott lépés esetén? Kik a támogatók? Mik a rele-

váns korlátok? 

Konfliktus-térkép 
Mi az adott konfliktus lényege, természete? Van-e reális 

esély, hogy a demarkációs vonalakat felszámolják? 

Attitűdök és ezek dinamikájának elemzése 

Ki a kulcsszereplő/ki mozgatja a szálakat?  

Vannak személyközi feszültségek? Az esetben szereplők ha-

tékonyan tudják képviselni/érvényesíteni érdekeiket? Ha 

nem, miért nem? 

Opciók felvázolása 

Vannak olyan álláspontok vagy stratégiák, amelyek nem je-

lennek meg az esettanulmányban? Lehetséges kompromisz-

szumok? Az opciók egymást kizáróak vagy inkább egymást 

kiegészítők? 

Felvázolt döntési opciók következményeinek 

elemzése 

Milyen lépések/események várhatók a döntés eredménye-

képp? Mik lehetnek a nem szándékolt következmények? Me-

lyek a szereplőkre/szervezet(ek)re vonatkozó rövidtávú ill. 

hosszú távú következmények? 

Megfelelő prioritások és stratégia kiválasztása 
Hogyan lehet a leghatékonyabb módon elérni a célokat, il-

letve a döntés, hogyan realizálható? 

Elméleti paradigma meghatározása 
Mely paradigmába helyezhető az eset? Milyen látásmód(ok) 

segíthetnek megérteni az élethelyzetet/problémát? Miért? 

Forrás: Kowalik Tamás – Tóth Rebeka: Esettanulmány alapú módszertan. 2012 23-24 pp. 

A hallgató-elemző az esettanulmányhoz igazodó feladat-kérdések párost kell, hogy felál-

lítson, hisz nem létezik két egyforma megoldó képlettel rendelkező esettanulmány. 



10 

 

Az esettanulmányírás módszertana 

Minden szakcikk, tanulmány, elemzés, esettanulmányírás első és legfontosabb lépése az empi-

rikus kutatás, vagy egyszerűbben a témához kapcsolódó, szakirodalmon és egyéb lehetősége-

ken alapuló anyaggyűjtés.  

Mi legyen a kiindulási pont, mihez nyúljunk először?  

Elsőként meg kell találnunk azt a céget, intézményt, szervezetet, esetet, eseményt, gazdasági 

folyamatot, amiről írni akarunk. Célszerű, hogy a megírás elkezdése előtt összegyűjtsünk min-

den olyan releváns információt, ami az esettanulmány írásához szükséges. Az információk 

megléte még nem jelenti azt, hogy jó, megfelelő témát választottunk, hisz lehetséges, hogy az 

információk nem abba az irányba visznek el, azokról a problémákról szólnak, amelyről írni 

szeretnénk. Osztályozni, csoportosítani, szelektálni kell az információkat. A beszerzett infor-

mációk között hangsúlyosak azok a háttérinformációk, amelyek a kiválasztott szervezetről, tu-

lajdonjogokról és formákról (külföldi-belföldi, állami-magán stb.) és a vezetésről szól (itt a 

személyek csak annyiban fontosak, hogy milyen hozzáadott értéket képviselnek a vállalatnál 

(pl. Béres, Lázár-testvérek, Musk, Gates, Zuckenberg stb.).  

Az összegyűjtött információk alapján javasolt egy rövid, a kiválasztott logika mentén 

összeállított vázlat, kutatási terv elkészítése (alapinformációk – értékelés (elemzés) – tétel fel-

állítás – bizonyítás, védés – konklúziók levonása). Természetesen ettől a menettől el lehet térni, 

de alapvetően ezek lehetnek a főbb lépések.  

Az esettanulmány írásakor hat (6), kutatástechnikai adattípust érdemes figyelni. A leg-

optimálisabb, ha mind a hat alkalmazható (ezzel jön létre a legéletszerűbb esettanulmány), de 

sok esetben felmerülhetnek objektív akadályok és válogatni, prioritálni kell közöttük. Ez a hat 

adathalmaz a következő: 

1. A dokumentáció – írásban megjelent információk (szakcikkek, elemzések stb.). 

2. Hiteles okiratok/jegyzetek (alapító okiratok, cégbevallások, adóbevallások stb.). 

3. Interjúanyag. 

4. Személyes tapasztalat az esetről. 

5. A résztvevők/döntéshozók tapasztalatai. 

6. Tárgyi bizonyítékok (termékek, díjak, épületek stb.). 

A legérdekesebb és legértékesebb ezek közül az interjú. Ide már elkészült kutatási terv 

szükséges, és az interjú során lehet tisztázni az alapfelvetéseket, tényeket konkretizálni, új in-

formációkat szerezni. Azonban az interjú egyben a legnehezebben megszervezhető, de a leghi-

telesebb csatornának számít az esettanulmány írása esetében. A hallgatói esettanulmányok írá-

sakor általában nem elvárt az interjú készítése, azonban ez kiváltható az okosan, logikusan ki-

választott és elemzett háttér interjúkkal, melyek megfelelő szaklapokban, egyéb médiumokban 

jelentek meg. 

A 2. táblázat azokat az adatforrás lehetőségeket gyűjtötte össze, amelyek felhasználha-

tók az esettanulmányok írása közben. Optimális helyzet az lenne, ha minden lehetőséget fel 

tudnánk használni, alkalmazni lehetne, de ez általában olyan esetekben valósul meg, ahol az 

esettanulmány megírására hosszabb idő áll rendelkezésre. A táblázat használata hasznos se-

gítséget nyújt az esettanulmány vázlatának elkészítésében, mert nyomon lehet követni a meg-

levő adatainkat a kialakított, logikailag felépített probléma megfogalmazásában és annak 

megoldásában. 
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2. táblázat: Előnyök és hátrányok 

Adattípus Példa Előny Hátrány 

Dokumentáció 
levelek, jegyzetek,  

beszámolók 

• megbízható, 

• többször átolvasható, az 

esettanulmány előtt,  

• létező, pontos (nevek, té-

nyek) 

• nehéz hozzáférhetőség, 

• elfogult szelektálás lehetősége 

Okiratok 

térképek, táblázatok,  

névsorok, felmérési  

adatok, naplók 

• megbízható, 

• precíz,  

• kvantitatív 

• titoktartás/személyiségi jogok 

miatt nehezen hozzáférhető 

Interjúanyag 
vélemények, sajátos  

meglátások az esetről 

• irányzott (az esettanul-

mány témájára koncent-

rál), 

• részleteket tartalmaz,  

• betekintést enged a szituá-

cióba 

• elfogultság merülhet fel, 

• csak a teljesség igénye nélkül 

rögzíthető, 

• interjúalany befolyásolás alatt 

áll (megfelelési kényszer) 

Tapasztalat 
céglátogatás során  

szerzett benyomások 

• valóság, 

• valós idejű események 

 

• időigényes, 

• tények figyelmen kívül ha-

gyása, 

• megfigyelő jelenléte változást 

idézhet elő 

Résztvevői 

ha az esettanulmány  

írója az eset  

szereplője, résztvevője  

is egyben 

• tapasztalat, 

• személyes viselkedésmód 

vizsgálata az adott hely-

zetben 

• elfogultság, befolyásoltság 

Tárgyi bizonyíték 

céglátogatás során  

szerzett az esetet  

érintő tárgyi dolgok 

• kulturális tulajdonságok 

megismerése 

• nehéz hozzáférhetőség 

Forrás: Yin 1994:80 

Az esettanulmány íráskor számolni kell azzal, hogy több sikertelen megfogalmazás, meg-

közelítés, helytelen adatértelmezés fog készülni, mire a végleges verzió megszületik. Azaz, nem 

kell pánikba esni, ha első próbálkozásra nem kristályosodik ki előttünk az esettanulmány logi-

kai és/vagy formai felépítése. Néhány alapszabályt azonban érdemes figyelembe venni: 

1. Az esettanulmánynak könnyen értelmezhetőnek és jól olvashatónak kell lennie.  

2. Használjunk tömör, egyszerű mondatokat, és gördülékeny, a magyar (ha magyarul kell 

írni) mondatszerkezeteket, nyelvezetet. Mondanivalónkat belső tagolással emelhetjük 

ki (új címsorok, kiemelések stb.). 

3. Az esettanulmány felvezetésében törekedjünk a probléma/k megfogalmazására, annak 

precíz, pontos körülírására, bemutatására. A probléma megfogalmazását érdemes – 

mintegy ismétlésként – az esettanulmány végén is megfogalmazni, mintegy nyomaté-

kosítási lehetőségként értékelni. Érdemes arra is figyelni, hogy az alapprobléma mel-

lett (nagy valószínűséggel minden esetben így van ez) több, ebből fakadó, ezt érintő 

probléma is beazonosítható. Ezeket meg kell említeni, de mivel nem tartoznak az alap-

problémába, elemzésükre csak annyi energiát kell használni, hogy az esettanulmány 

lendülete és a felállított elemzés logikája ne sérüljön (Sok bába között ne vesszen el a 

gyermek!). 

4. Lényegtelen, csak az oldalszámot növelő, mellékes információk ne kerüljenek be az 

esettanulmányba. Igyekezzünk alaposan megrostálni, súlyozni az információinkat. A 

tanár éppen azért ad oldalszámra tól-ig opciót, hogy érvényesüljön a „kevesebb néha 

több” elve.  

5. Érdemes és hatékony az információk, adatok szemléltetésére táblázatokat, ábrákat, 

grafikonokat használni, mintsem hosszú részletes és száraz leírásokat írni. 
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Az esettanulmányok írásánál fontos a meghatározott etikai szabályokat betartani: 

1. Az esetben szereplő külföldi és belföldi személyek nevét első említésnél hivatalosan, 

teljes névvel írjuk (keresztnév és vezetéknév), a későbbiekben pedig csupán vezeték-

nevükön említjük őket.  

2. A beosztást, pozíciót jelölő elöljárókat (Dr., Prof., PhD stb.) szinte soha nem tüntetjük 

fel. Az effajta megkülönböztetés illetlenségnek tűnhet. Első említésnél elfogadható, de 

további említés esetében el kell hagyni. Meg lehet úgy is említeni valakit (hogy pl.: a 

megfelelő szakmai hitelesség érződjön, hogy X.Y. a virológia professzora, nem pedig 

minden alkalommal feltűntetni, hogy Prof. DSC. Dr. X.Y. PhD – nevetséges!). 

3. A nemek, fajok, rasszok, vallás (ma már a genderek is) közötti egyenlőség hangsúlyo-

zása is nagyon fontos és érzékeny pont. Kerülendő a nyelvhasználatban mindenféle, 

különbségekre utaló megjegyzés. Abban az esetben használható, ha az elemzendő 

probléma direkt a fent említett jellemzőket vizsgálja, ők állnak az esettanulmány epi-

centrumában. 

4. Olyan esettanulmányok írására törekedjünk, amelyekben a szereplők valódi szemé-

lyek, valódi szervezetek. Azzal azonban számolni kell, hogy az ő említésük személyi-

ségi, jogi problémákat is felvethet. Ennek elkerülésére használjunk behelyettesítő sze-

mély- és cégneveket. Ettől még a tanulmány valódinak tekinthető. 

5. Az esettanulmányok, mivel meglevő problémát elemeznek, és a probléma, az íráskor 

már fennáll, múlt időben íródnak. De, akkor ez az idősík megszakítható, ha az esetta-

nulmány írója a jelen kihívásait is megemlíti, azokat a lehetőségeket is felveti. Érde-

mes, és ez segít a különböző helyes idősíkok alkalmazásában, ha az esettanulmány 

időpontját behatárolja az író (az elemzendő probléma ekkor, emiatt keletkezett és ed-

dig tartott, vagy ma is jellemző, megvan). 

Az esettanulmány felépítése 

Az esettanulmány írásában segít annak szerkezeti felépítése (1. ábra), amely teljes mértékben 

hasonlít a korábbi iskolai tanulmányainkban (irodalom) alkalmazott fogalmazás órák, dolgoza-

tok szerkezetéhez, tagolásához. Egyben jelent többet, hogy itt mellékletek is szerepelhetnek (ez 

témazáró irodalomdolgozatnál, vers-vagy novellaelemzésnél elképzelhetetlen). 

1. Bevezetés 

 Célja többes. Egyrészt erős figyelemfelkeltő hatásának kell lenni, hogy megragadja az 

olvasó figyelmét. Másrészt itt kerülnek beazonosításra a szereplők, a helyszín, az idő-

pont, a probléma, a konfliktus. 

2. Tárgyalás 

 További információk kerülnek ide. Konkretizálni kell a problémát, a részletesebb hát-

tér információk megadása, a lehetőségek feltárása, bemutatása, a felhasznált informa-

tív források, adatok ismertetése mellett a probléma/k megoldásának módját is itt mu-

tatjuk be. Abban az esetben, ha készült interjú, az is ide kerül (természetesen elemezve, 

a lényeget kiemelve). 

3. Befejezés 

 A befejezés és a bevezetés kapcsolata itt válik valósággá, a köztük levő kapcsolatnak 

relevánsnak kell lenni. Valójában itt a bevezetésben felvázolt probléma megismétlé-

sére kerül sor (átfogalmazva, magabiztosabban, hisz már a tárgyalási részben megol-

dásokat is tudtunk adni). Óvatosan teret lehet adni az egyéni véleményeknek is. 

4. Mellékletek 

 Érdemes minden olyan anyagot ide csatolni, ami az esettanulmányban leírtakat, meg-

fogalmazottakat erősíti, kiemeli, színesíti. Ezek az anyagok mindig a megerősítést és 

a szemléltetést szolgálják. A melléklet anyagai hozzátartoznak az esettanulmányhoz. 

Azért mellékletként jelennek meg, mert vagy túl hosszúak a szövegek, nagyok a képek, 
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ábrák, táblázatok, grafikák vagy lazább logika kapcsolat áll az esettanulmány és a mel-

léklet között (pl. a probléma bizonyítására más cégektől veszünk példákat). A mellék-

leteket számokkal jelöljük.  

 

Az esettanulmányok írásának (mint minden írásműnek) fontos kelléke a cím. Az esetta-

nulmányok esetében általános, hogy a címben rögtön utal a szerző magára a cégre, szervezetre, 

megnevezve azokat. Ezek nem számítanak izgalmas, figyelemfelkeltő címeknek, a hallgatók 

ezeket nem olvasnák el önszorgalomból, mert nem történt figyelemfelkeltés. Javasolnánk, hogy 

olyan címeket adjanak az esettanulmányuknak, ami figyelemfelkeltő, akár humoros is lehet, 

odaillő idézet, mondás, filmcím stb. DE! Ilyenkor szükséges azért utalnunk a tartalomra is, amit 

egy egyszavas átkötéssel egyszerűen meg lehet oldani (pl. „Pálinkás jó reggelt! avagy az 1 

Csepp Pálinka). 

 

1. ábra: Az esettanulmány szerkezeti felépítése 
Forrás: Kowalik Tamás – Tóth Rebeka: Esettanulmány alapú módszertan. 2012. 

Az 1. ábra egy általános képet ad, hogy milyen célszerűségi alapon lehet egy esettanul-

mányt felépíteni. Mivel ez egy általános folyamatot bemutató ábra, ezért ezt tovább lehet bon-

tani, újabb elemeket lehet beépíteni. Arra figyeljünk, hogy az új elemek, struktúrák beépítése a 

megfelelő helyre kerüljenek.  

Az esettanulmányok sokféle stílusban íródhatnak (mint a novellák), így találkozhatunk 

(és a hallgatók is próbálkozhatnak) strukturált, narratív, leíró, és kitalált esettanulmánnyal. 

1. A strukturált esettanulmány (elbeszélés) magát az esettanulmány tartalmát mintegy 

előrevetítve mondja el. Majd bemutatja az eset hátterét, ezzel definiálni tudja a kutatás 

körülményeit is (összefoglalja a releváns szakirodalmat). A strukturált esettanulmány 

jellemző felépítését az 1. ábra mutatja be. A fordított piramis jól érzékelteti, hogy a 

tágabb, több, nagyobb információkkal bíró résztől haladunk a szűkebb, már megfogal-

mazott állítások, eredmények felé (az ábra további információinak bemutatása az előző 

oldalakon megtörtént!). 

A strukturált esettanulmány írás valósága azonban kissé eltér ettől a folyamat ábrától, 

mert a valóságban nem a szakirodalmi kutatáshoz keresünk esetet, hanem az esethez 
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keresünk szakirodalmat! Előnye, hogy könnyen ki lehet hagyni felesleges informáci-

ókat, ki lehet emelni fontosnak tartottakat és segít az írónak az olyan logikai sorrend 

felépítésében, amely számára megkönnyíti a feldolgozást. 

2. A narratív stílus részletesen, magyarázóan kifejtve ír a kutatásról. Szinte minden lé-

pésről beszámol az olvasónak (amolyan szájbarágós), az egyes kutatási fázisokra adott 

döntéseket is közli lépésről-lépésre. A narratív módszer viszonylag hosszú. A beveze-

tésben kerül sor a cél meghatározására, a téma körülírására és mutatja be az értékelési 

szempontokat is. Kronológiai sorrendet követ, egy-egy kutatási fázis pontos leírásával. 

A strukturált stílushoz hasonlóan a narratív is tartalmazza a körülmények, adatgyűjtési 

folyamat, elemzés, eredmények összegzése, megoldási javaslat tartalmi elemeit azzal 

a különbséggel, hogy a legnagyobb hangsúlyt az adatgyűjtés és az analízis részekre 

fekteti. 

3. A leíró módszer a kutatásra és az elemzésre koncentrál. Kiválaszt egy központi jelen-

tőségű problémát, mozzanatot, ami köré építve kibontja az esetet. Sok benne a részle-

tesen bemutatott körülmény leírás, a hangok, érzések, illatok, benyomások, amik az 

esetben megjelennek. Részletek kibontásával tartja fenn az érdeklődést. A történetet 

és a szereplőket hűen ábrázolja. Jól írja le, helyezi az esettanulmányba, az adott kultu-

rális, természeti, morális és politikai állapotokat, ügyelve arra, hogy saját vélemény itt 

ne kapjon teret. Javasolt esettanulmányi módszer! 

4. A képzeletbeli, kitalált stílus a gyakorlott esettanulmány íróknak javasolt. Lényege, 

hogy olyan új történetet kell megalkotni, amelyben több személy, személyiségjegy, 

szervezet stb. van eggyé összegyúrva. A létrejött kitalált jegyeket viselő esettanulmány 

összetett, sokoldalú történetet feltételez. Írása időigényes, sok energiát tud felemész-

teni, de ezért cserébe egy rövid, tömör és lényegre törő esettanulmányt kapunk. 

 

Általános tanács, hogy az esettanulmány elkészülte után feltétlenül szükséges egy alapos 

áttekintés. Figyelni kell, hogy a probléma megfelelő mélységben, érthetően van-e kifejtve, va-

lódi problémát vetünk-e fel? Megfelelő elbeszélő stílust választottunk? A szöveg nyelvtanilag, 

stilisztikailag érthető, világos, olvasmányos-e? Érdemes másokkal is elolvastatni az esettanul-

mányt, mert „több szem, többet lát!” 

A 2. ábra az esettanulmányírás komplex folyamat ábráját mutatja be, ahol lépésről-lé-

pésre lehet végig követni az írás folyamatát. Érdemes tanulmányozni! 
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2. ábra: Esettanulmányírás folyamata 
Forrás: Kowalik Tamás – Tóth Rebeka: Esettanulmány alapú módszertan. 2012. 

Összegzés 

„Minden probléma megoldásának első és egyetlen helyes lépése, hogy jó kérdéseket tegyél fel!” 

(Palancsa Attila) 

Felhasznált irodalom 

Kowalik T. – Tóth R. (2012): Esettanulmány alapú módszertan (case method). Közigazgatási 

Vezetői Akadémia. ÁROP-2.2.13-2012-2012-0001. 

Mayer Péter (é. n.): Esettanulmány készítés módszertana. 
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Warner, Ch. (1998): “How to write a case study”. 

Yin, R. K. (1994): Case study research: Design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage Pub-

lishing, 2nd ed. 1994. 

Melléklet 

 

1. melléklet: Esettanulmányok típusai 
Forrás: Warner (1998) 
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Koloszár László1: Megéri-e zöldülni? 

A klímaváltozás jelenléte mára elfogadott tény lett. Egyre kevésbé vitatják, ahogy azt sem, hogy 

az emberi tevékenység jelentős mértékben hozzájárul ehhez a folyamathoz. A klímaváltozás 

szerteágazó hatásai egyre jelentősebb társadalmi problémákat is okoznak. 

A klímaváltozás okai 

Az üvegházhatású gázok, elsődlegesen a szén-dioxid miatt, a légkör a Föld hőmérsékleti sugár-

zásának jelentősebb részét elnyeli és ezáltal a hőmérséklet emelkedését okozza. A földköpeny 

széntartalma szén-dioxid formájában kerül a légkörbe, döntően a vulkáni, illetve utóvulkáni 

működés eredményeként. Az ember nagyobb mennyiségben a fosszilis energiahordozók (kő-

olaj, földgáz, kőszén) elégetésével juttatja a légkörbe, így a legjelentősebb kibocsátók a hőerő-

művek, az egyéb iparágak (pl. gépgyártás) és a közlekedés. Az emberi tevékenységből szár-

mazó, az iparosodástól (az egyes forrásokban kb. 1750-1850-től) kumulált szén-dioxid kibo-

csátás kb. fele az utolsó 40-50 évben került a légkörbe.2 Bár az ipari forradalmak technológiái 

jelentősen szennyezőbbek voltak, ezek sokkal kisebb helyre összpontosultak. A hatalmas né-

pességnövekedés, illetve jelentős életszínvonal emelkedés kevésbé szennyező technológiák 

mellett is sokkal jelentősebb kumulált hatással jár. 

A második legfontosabb üvegházhatású gáz a metán, mely a természetben főként a szer-

ves anyagok rothadásából ered. Koncentrációját várhatóan növelni fogja az olvadó tundraöve-

zetek jelenleg fagyott talajából felszabaduló metán-hidrát. Az ember leginkább az energiaszek-

torban, a mezőgazdaságban (rizstermesztés, állattenyésztés – marhatartás pl.), valamint a hul-

ladékgazdálkodás és szennyvízkezelés során juttatja a légkörbe. 

Klímaegyezmények 

A kétezres évek két évtizedének tizennyolc éve is szerepel a legmelegebb átlaghőmérsékletű 

húsz év között az 1850-től jegyzett adatsorban.3 

A probléma megoldására vagy inkább keretek között tartására számos klímaegyezmény 

született az elmúlt évtizedekben.4 1987-ben a montreali egyezmény korlátozta az ózonréteget 

károsító anyagok használatát. 1988-ban megkezdte munkáját az ENSZ égisze alatt az IPCC5 

(Intergovernmental Panel on Climate Change) tudományos kormányközi testület, mely a klí-

maváltozással, illetve a kapcsolódó társadalmi, gazdasági hatásokkal foglalkozó tudományos 

kutatások értékelő-kritikai összegzésével megbízható, aktuális és nyilvános tudományos ered-

ményeket biztosít a döntéshozók számára. 1992-ben Föld-csúcstalálkozót tartottak Rióban. 

1997-ben Kiotóban megszületett a világ első nemzetközi megállapodása az üvegházhatású gá-

zok kibocsátásának csökkentéséről, melyet az USA nem ratifikált és csak 2005-ben lépett ha-

tályba. 2015. végén az ENSZ elfogadta a párizsi éghajlatvédelmi egyezményt, melyet a legna-

gyobb szennyezők is ratifikáltak, az egyezmény 2016-ban hatályba lépett. E klímaegyezményt 

195 ország írta alá, 185 ratifikálta, köztük valamennyi nagy szennyező állam: Kína, Amerikai 

Egyesült Államok, Európai Gazdasági Térség (EGT) államai, India, Oroszország és Japán. 

                                                 

1  Dr. Koloszár László PhD egyetemi docens, intézetigazgató, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazda-

ságtudományi Kar 
2  https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_summary-for-policymakers.pdf 
3  https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_High_Res.pdf 
4  Részletezve lásd itt:  

https://www.europarl.europa.eu/infographic/climate-negotiations-timeline/index_hu.html  
5  https://www.ipcc.ch/  
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2017-ben Trump elnök jelezte, hogy az USA kilépést fontolgat, melyet legkorábban az esetta-

nulmány írása után, 2020 novemberében tehet meg a szerződés szerint. 

A párizsi éghajlatvédelmi egyezmény célja, hogy a részvevő országok az iparosodás óta 

tapasztalt globális felmelegedés mértékét jóval 2°C alatt tartsák, és további együttes erőfeszí-

téseket tegyenek annak 1,5°C alatt tartására. Ehhez cél az üvegházhatású gázok kibocsátásának 

mihamarabbi csökkentése úgy, hogy a század második felére már kiegyensúlyozzák az üveg-

házhatású gázok kibocsátását és elnyelését. E törekvéshez az egyes országok felajánlásokat 

tesznek, azonban a vállalások betartását semmilyen kötelezettség sem erősíti, a be nem tartás 

nem jár következménnyel. 

Az IPCC legfrissebb jelentése szerint az átlaghőmérséklet-növekedés 1,5°C alatt, vala-

mint az 1,5°C és 2°C közötti tartományban tartása jelentős különbségeket jelent a klímaváltozás 

okozta hatások terén, ezért az 1,5°C-hoz szükséges azonnali és radikális döntések meghozatalát 

sürgetik.6 Jelentésük szerint az iparosodás előtti korhoz képest eddig az emberi tevékenység 

1°C (nagy valószínűséggel a 0,8-1,2°C közötti) hőmérséklet-emelkedést okozott és a jelenlegi 

ütemet tartva valamikor 2030 és 2052 között érjük el az 1,5°C-ot. 

A jelenlegi modellek alapján a 450 ppm-es (parts per million) légköri szén-dioxid-kon-

centráció már visszafordíthatatlan következményekkel járhat az éghajlatváltozás szempontjá-

ból. Az 1. ábrán látható, hogy az elmúlt 60 évben jelentősen emelkedett a szén-dioxid koncent-

rációja. 

 

1. ábra: A légköri CO2 szint emelkedése a Mauna Loa (Hawaii) obszervatóriumnál 
Forrás: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/webdata/ccgg/trends/co2_data_mlo.png  

                                                 

6  https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_High_Res.pdf  
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Néhány kapcsolódó infografika: 

 

2. ábra: Üvegházhatású gázok kibocsátási aránya 2015-ben 
Forrás: https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180301STO98928/uveghazhatasu-gazok-

kibocsatasa-az-eu-ban-infografika  

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180301STO98928/uveghazhatasu-gazok-kibocsatasa-az-eu-ban-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180301STO98928/uveghazhatasu-gazok-kibocsatasa-az-eu-ban-infografika
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3. ábra: Üvegházhatású gázok kibocsátási aránya ágazatonként 2015-ben 
Forrás: https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180301STO98928/uveghazhatasu-gazok-

kibocsatasa-az-eu-ban-infografika  

 

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180301STO98928/uveghazhatasu-gazok-kibocsatasa-az-eu-ban-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180301STO98928/uveghazhatasu-gazok-kibocsatasa-az-eu-ban-infografika


21 

 

 

4. ábra: Üvegházhatású gázok kibocsátó országai 2012-ben 
Forrás: https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180301STO98928/uveghazhatasu-gazok-

kibocsatasa-az-eu-ban-infografika  

Magyarország: 61091 kilotonna CO2 egyenérték (0,15% részarány világszinten) kibocsá-

tással rendelkezik. 

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180301STO98928/uveghazhatasu-gazok-kibocsatasa-az-eu-ban-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180301STO98928/uveghazhatasu-gazok-kibocsatasa-az-eu-ban-infografika
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Ahhoz, hogy a hőmérséklet reálisan 1,5°C alatt vagy 2,0°C alatt tartható legyen, az üveg-

házhatású gázok kumulált értékének csúcspontját 2026-2036 között el kell érnünk, azaz legké-

sőbb eddig kvázi karbon/klímasemleges technológiákra kell váltanunk, a kibocsátásokat és az 

elnyelést ki kell egyensúlyoznunk.1 

Az éghajlatváltozás hatásai 

Az éghajlatváltozás hatásai regionálisan eltérően jelennek meg. A sarkvidékeken jellemzően 

erősebb a hatás, így pl. az Arktisz jege rövid időn belül teljesen elolvadhat. Az óceánok és 

tengerek vízszintjének emelkedése százmilliókat veszélyeztet, a partközeli terek sűrűn lakottak 

és számos milliós/tízmilliós metropolisz épült tengerparton. A vízszintemelkedéssel a mező-

gazdasági művelésre alkalmas területek jelentős része is víz alá kerülhet. Ezen felül a vízszint-

emelkedés számos nem várt hatást is okozhat. Például nincs tapasztalat arra, hogy változhatnak-

e a nagy óceáni áramlások (pl. a Golf-áramlat és északi folytatása az Észak-atlanti-áramlat, 

melyek jelentősen meghatározzák Nyugat- és Észak-Európa időjárását, főként az enyhébb tele-

ket, például az Észak-Amerikai kontinenssel összevetve). A gleccserek olvadása komoly kiha-

tással lehet (illetve már van) az elérhető édesvízkészletre. 

A sarkvidéki hőmérséklet emelkedésével az örökké fagyott talaj (permafroszt) felolvad-

hat, szabadon eresztve az ebben megkötött gázokat, például metánt. A hó és a jég mennyiségé-

nek csökkenése miatt nő az elnyelt napsugárzás mennyisége, így a talajszint hőmérséklete és a 

légkörbe visszasugárzott hő. Mindez egy olyan önmagát gerjesztő láncolatot alakíthat ki, amely 

akkor is további felmelegedéshez vezet, ha közben teljesen megszűnik az üvegházhatású gázok 

kibocsátása. A szélsőségesebb időjárás a felmelegedésen túl például a kártevők elszaporodását, 

gyakoribb és hevesebb viharokat, erdőtüzeket, árvizeket vagy aszályokat is okozhat, mely a 

mezőgazdasági károkon túl az édesvízkészlet-állományra gyakorolt hatása miatt tömeges mig-

rációt okozhat.2 

Ha az elmúlt évekre tekintünk, mind a szokatlanul enyhe telek, mind az egyre forróbb 

nyarak megjelentek, sokszor naponta változó, jelentős hőmérsékleti ingadozásokkal, aszállyal 

és a hirtelen lezúduló csapadék okozta árvizekkel egyetemben. A heves zivatarok során lezú-

duló akár több hónapnyi csapadék valójában nem hasznosul, nem tud elszivárogni, csak kifo-

lyik az országból, miközben károkat okoz. Eközben egyre hosszabbak az aszályos időszakok 

is. Ez azt is jelenti, hogy az éves csapadékmennyiség egyre kevésbé mutatja meg a csapadék 

valós hozadékát, az átlagokkal operáló szokásos mutatók többé már nem képesek láttatni az 

egyre nagyobb ingadozásokat. 

                                                 

1  https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/atmospheric-greenhouse-gas-concentrations-6/assess-

ment-1  
2  Lásd még: Németh N. (2019). A magyar mezőgazdálkodók éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodóképességé-

nek vizsgálata Győr-Moson-Sopron és Vas megyékben. Soproni Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás-és 

Szervezéstudományi Doktori Iskola, disszertáció. DOI: 10.13147%2FSOE.2019.018  

 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/atmospheric-greenhouse-gas-concentrations-6/assessment-1
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/atmospheric-greenhouse-gas-concentrations-6/assessment-1
https://doi.org/10.13147%2FSOE.2019.018
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5. ábra: Felmérés a magyar lakosság klímaváltozással kapcsolatos érzékeléséről 
Forrás: https://energiaklub.hu/node/4052  

A fosszilis tüzelőanyagok égetése nem csak az éghajlatra van hatással, hanem a légszeny-

nyezésen keresztül közvetlenül is hat az egészségre (6. ábra). 

 

6. ábra: Légszennyezettség összehasonlító elemzése 
Forrás: https://energiaklub.hu/node/4053  

Klímavédelem az Európai Unióban 

Az Európai Parlament 2019 novemberében éghajlatváltozási vészhelyzetet hirdetett. Az Euró-

pai Bizottság 2019 decemberében előterjesztette az európai zöld megállapodást, a green deal-t, 

https://energiaklub.hu/node/4052
https://energiaklub.hu/node/4053
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mely számos ambiciózus tervet, beavatkozási pontot, intézkedést azonosít.3 Az Európai Unió 

(EU) azt irányozta elő, hogy 2030-ra 40%-kal csökkenti a károsanyag-kibocsátást az 1990-es 

adatokhoz képest, 2050-re pedig megcélozza a klímasemlegességet. Utóbbi cél egyelőre nem 

elfogadott, többek között magyar vétó miatt. A fő vitapont, hogy milyen arányban kell megosz-

tani a szükséges finanszírozási igényt. 

Az EU 2005 óta működő kibocsátás-kereskedelmi rendszere (ETS) a piaci működésbe 

beillesztve próbálja beárazni a klímavédelmi intézkedéseket. Ennek keretében az erőművek és 

szennyező gyárak (jelenleg a légi közlekedés és cellulózgyártás pl.) szén-dioxid kvóták vásár-

lásával szennyezhetik a saját keretükön felül a levegőt. A jól teljesítő vállalatok viszont a fel 

nem használt kvótát eladhatják. Így az eddig negatív externáliaként megjelenő szennyezés be-

épül a költségekbe és az árakba, internalizálódik. Ehhez a rendelkezésre bocsátott keretek/kvó-

ták folyamatosan csökkentése szükséges, az egységár zuhanását elkerülendő, hiszen alacsony 

ár mellett a klímabarát beruházás kevésbé lesz gazdaságilag vonzó alternatíva.4 

Az EU-ban a globális felmelegedésért felelős gázok kibocsátása 2018-ra 23,2%-kal csök-

kent a referenciaként használt 1990-es kibocsátási szinthez képest. Azonban az előrejelzések 

szerint a jelenlegi intézkedésekkel 2030-ra csak 30%-kal csökkenthető a kibocsátás.5 Az Euró-

pai Bizottság becslései szerint évente 260 milliárd eurót kell befektetni ahhoz, hogy a 40%-os 

csökkentés elérhető legyen.6 Ugyanakkor a 2020 júliusában jóváhagyott következő hatéves 

költségvetésben, a covid-19 világjárvány hatásainak enyhítését célzó intézkedések elvonták a 

klímacéloktól a forrásokat, így ezek a tervezett 30 milliárd euróról 10-re csökkentek. Mindez 

tehát a magánszféra jelentősebb finanszírozását feltételezi a célok eléréséhez. 

A 2020. tavaszi világleállás és az ehhez kapcsolódó változások azt mutatják, hogy jelen-

leg csak hasonló, sokszerű és hosszú leállások tudnak olyan érdemi hatást kiváltani, aminek 

fenntartása eredményre vezethetne. Tartós világszintű leállások megvalósítása azonban lehetet-

len, így jelentős technológiai átalakításokra lenne szükség a tervek megvalósításához. Ezzel 

szemben jelentős az úgynevezett greenwashing jelensége is: az 1999-ben az Oxford English 

Dictionary-ba is felvett kifejezés azt a jelenséget takarja, amikor egy szervezet, jellemzően egy 

üzleti vállalkozás egy kisléptékű változtatást tálal ennél jóval jelentősebb marketingköltséggel, 

elfedve valós tevékenysége fenntarthatatlan voltát (például lecserél egy alapanyagot, létrehoz 

egyetlen klímabarát és ökoterméket, vagy támogat egy társadalmi rendezvényt). 

Klímavédelem Magyarországon 

A magyar lakosság növekvő érdeklődését és elköteleződését érzékelve az Innovációs és Techno-

lógiai Minisztérium 2020 januárjában meghirdette a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervet.  
 

A klímavédelmi programokat, ahogy ez az akcióterv is teszi, rendszeresen ötvözik környezet/termé-

szetvédelmi akciókkal, jellemzően a műanyagok felhasználásának és visszagyűjtésének programja-

ival. Jelenleg a visszagyűjtés problémái mellett a számos műanyagtermék és csomagolás nem is 

alkalmas az újrafelhasználásra. 400 éves lebomlási idő mellett igazándiból az egyszer használatos 

nylonzacskó és a fél évig használt táska is problémát okoz, így nem feltétlenül éri meg adott rész-

elemekre fókuszálni. Az elmúlt évtizedekben számos fejlett ország exportálta újrahasznosítás címén 

a műanyagszemetét a fejlődő országokba, jellemzően Kínába. Az elmúlt években Kína és számos 

ország megállította ezt a folyamatot, így a szemét kezelése a fejlett országokban is egyre nagyobb 

problémaként jelenik meg. Megoldásként a körforgásos gazdaság kialakítása kerül szóba, ehhez 

                                                 

3  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hu  
4  https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170213STO62208/amit-erdemes-tudni-az-eu-

kibocsatas-kereskedelmi-rendszererol-es-reformjarol  
5  https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends-6/assessment-3  
6  https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200109STO69927/europe-s-one-trillion-cli-

mate-finance-plan  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hu
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170213STO62208/amit-erdemes-tudni-az-eu-kibocsatas-kereskedelmi-rendszererol-es-reformjarol
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170213STO62208/amit-erdemes-tudni-az-eu-kibocsatas-kereskedelmi-rendszererol-es-reformjarol
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends-6/assessment-3
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200109STO69927/europe-s-one-trillion-climate-finance-plan
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200109STO69927/europe-s-one-trillion-climate-finance-plan


25 

 

azonban nem csak a visszagyűjtést, de a csomagolásként, illetve termékekhez használható anyag-

kombinációkat is újrahasznosíthatóság szempontjából kellene szabályozni. Szintén jelentős prob-

léma a mikroműanyagok megjelenése, mely nem csak a helytelenül kezelt műanyagszemét (pl. el-

sősorban a napsugárzás miatt történő) szétforgácsolódása esetén keletkezhet, hanem például a mű-

szálas ruhák mosása során is a csatornahálózatba kerül, miközben a tisztítási folyamat a legtöbb 

esetben nincs felkészítve ennek kiszűrésére. A vizek és a talaj műanyagszennyezése megjelenik az 

esőben is, végül beépül a táplálékláncba. 

 

Az akcióterv vállalása szerint a Magyarországon előállított energia 90 százalékban széndi-

oxid-mentes lesz, az atomenergiát is beleértve. A dokumentum egyik fő szempontja, hogy „atom-

energia nélkül nincs klíma semleges gazdaság, ezért Európában az atomenergia használatát nem 

korlátozni, hanem támogatni kell”. „2022-ig 3ezer, 2030-ig legalább 6ezer MW napenergiater-

melő kapacitás üzembe állítását ösztönözzük, kiemelten az egyéni fogyasztóknál (háztetőre sze-

relt háztartási méretű kiserőművek), valamint a nagyméretű, erőművi energiatermelés területén.”7 

„2040-re a jelenlegi, átlagosan több mint 30 százalékról 20 százalék alá csökkentjük a magyar 

villamosenergia-import arányát. … Vállaljuk továbbá, hogy 2030-ra energiafelhasználásunkban 

a jelenlegi 13 százalékról legalább 21 százalékra nő a megújuló energiaforrások részaránya. 

Zöldítjük és versenyképesebbé tesszük a távhőszektort, környezetbarát irányba fordítjuk a közle-

kedést. Az ITM az elfogadott dokumentumok alapján 2020 végéig kidolgozza a 2050-es klímasem-

legesség eléréséhez szükséges Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiát.”8 

Energiafelhasználás Magyarországon 

Az EU-ban felhasznált energia 18,9%-a megújuló energiaforrásból származott 2018-ban. 2020-

ra a 20% elérése a cél.9 Az egyes országok 2018-as részaránya a 7. ábrán látható. 

 

7. ábra: A megújuló energiaforrásból előállított energia részaránya a teljes bruttó 

energiafogyasztásban az Európai Unióban, 2018-ban  
Forrás: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/hu  

                                                 

7 https://www.kormany.hu/download/9/d4/c1000/ITM_Klima_es_Termeszetvedelmi_Akcioterv.pdf  
8  https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/energiaugyekert-es-klimapolitikaert-

felelos-allamtitkar/hirek/a-kormany-hatarozott-strategiai-celokat-tuzott-ki-a-klimavaltozas-es-a-kornyezetve-

delem-teruleten  
9  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/hu  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics%20explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/hu
https://www.kormany.hu/download/9/d4/c1000/ITM_Klima_es_Termeszetvedelmi_Akcioterv.pdf
https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/energiaugyekert-es-klimapolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-kormany-hatarozott-strategiai-celokat-tuzott-ki-a-klimavaltozas-es-a-kornyezetvedelem-teruleten
https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/energiaugyekert-es-klimapolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-kormany-hatarozott-strategiai-celokat-tuzott-ki-a-klimavaltozas-es-a-kornyezetvedelem-teruleten
https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/energiaugyekert-es-klimapolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-kormany-hatarozott-strategiai-celokat-tuzott-ki-a-klimavaltozas-es-a-kornyezetvedelem-teruleten
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/hu
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A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015-ös Magyarország Nemzeti Energiahatékony-

sági Cselekvési Terve 2020-ig című dokumentuma így fogalmaz: „Ma Magyarországon a fel-

használt összes energia 40%-át az épületeinkben használjuk el, melynek mintegy kétharmada a 

fűtést és hűtést szolgálja. A 4,4 millió lakást kitevő állomány közel 80%-a nem felel meg a 

korszerű funkcionális műszaki, illetve hőtechnikai követelményeknek, az arány a középületek 

esetében is hasonló. A háztartások energiafelhasználásának több, mint 80%-a a hőcélú fogyasz-

tás (fűtés, használati melegvíz, illetve konyhai), amely nagyrészt vezetékes földgázzal üzemelő 

egyéni fűtőkészülékekkel, tűzifahasználaton, illetve közösségi távhőrendszereken keresztül ke-

rül kielégítésre. A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia épületvizsgálata megállapította, hogy 

különösen a 1946 és 1980 között épült épületek energiahatékonysága gyenge, és ezek közül is 

a legtöbb energiát a szabadon álló családi házak fogyasztják.”10 

Az országos energiamérleg 2018-as felhasználási megoszlásai a 8. ábrán láthatók. A köz-

lekedés energiahasználatának 95%-át a közúti közlekedés kőolaj és kőolaj-termék felhasználása 

adja. A háztartások végső energia felhasználásának részletezése az 1. táblázatban olvasható. 

Látható, hogy mely felhasználási célokra milyen arányban alkalmazták az egyes hőenergia-

forrásokat és ezek milyen arányban jelennek meg a teljes háztartási energiafelhasználásban. A 

lakossági szektorban a megújulók fűtésre történő használata mutatja, hogy legnagyobb mérték-

ben a tűzifa kerül itt hasznosításra, melynek valós megújulásához aktív cselekvésre is szükség 

van, továbbá szennyezés szempontjából nem mondható „tiszta” energiának. 

 

8. ábra: Országos éves energiamérleg, 2018. – felhasználási megoszlások 
Forrás: http://www.mekh.hu/eves-adatok  

(7.2 Országos egyszerűsített IEA típusú energiamérleg (éves)) 

                                                 

10 https://www.kormany.hu/download/1/25/80000/IIINemzeti%20Energia-

hat%C3%A9konys%C3%A1gi%20Cselekv%C3%A9si%20Terv_HU.PDF  
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http://www.mekh.hu/eves-adatok
https://www.kormany.hu/download/1/25/80000/IIINemzeti%20Energiahat%C3%A9konys%C3%A1gi%20Cselekv%C3%A9si%20Terv_HU.PDF
https://www.kormany.hu/download/1/25/80000/IIINemzeti%20Energiahat%C3%A9konys%C3%A1gi%20Cselekv%C3%A9si%20Terv_HU.PDF
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1. táblázat: Háztartások végső energia felhasználása Magyarországon, felhasználási 

célok szerint, 2018. év 

Megnevezés Fűtés Hűtés 
Használati 

melegvíz 
Főzés 

Világítás és 

elektromos  

készülékek 

Összesen 

 (terajoule) % 

Villamos energia 1 434 333 12 356 1 474 25 335 40 932 16,80 

Távhő 14 535 
  

  

  

  

  

5 033 0 

 

19 567 8,03 

Földgáz 98 406 12 010 8 095 118 510 48,65 

Szén és széntermékek 3 972 0 0 3 972 1,63 

Kőolajtermékek 406 451 2 327 3 184 1,31 

Megújulók 56 009 1 418 19 57 446 23,58 

Összesen 174 760 333 31 268 11 915 25 335 243 611 100,00 

Forrás: http://www.mekh.hu/eves-adatok 

(8.1 Háztartások végső energia felhasználása 2015-2018.) 

Villamosenergia-termelés és -felhasználás Magyarországon 

A fentiek alapján látható, hogy az energiafelhasználásnak csak egy részét jelenti a villamos 

energia. A megújuló forrásból előállított villamos energia aránya nem egyezik a teljes energia-

felhasználásban lévő megújuló energiaforrások arányával.11 A 9. ábra a termelt hazai villamos 

energia és a teljes bruttó villamos energiafelhasználás 2019. évi megoszlását mutatja be. 

                                                 

11  http://www.mekh.hu/eves-adatok  (6.1 Megújuló energiaforrások felhasználásának részaránya; 6.2 Elsődleges 

megújuló energiahordozók termelése és felhasználása)  

http://www.mekh.hu/eves-adatok
http://www.mekh.hu/eves-adatok
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9. ábra: A teljes bruttó villamosenergia-felhasználás megoszlása 
Forrás: http://mavir.hu/web/mavir/a-teljes-brutto-villamosenergia-felhasznalas-megoszlasa 

http://mavir.hu/web/mavir/a-teljes-brutto-villamosenergia-felhasznalas-megoszlasa
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Magyarország legnagyobb EU-n kívüli importőrei Ukrajna és Szerbia. Itt jellemzően el-

avult szénerőművekben termelik az áramot, viszont mivel EU-n kívüli országok, nem kerül 

beépítésre az EU Emissions Trading System (ETS) szén-dioxid-kibocsátási kvóták jelenleg ton-

nánkénti kb. 25 eurós ára, ami az áramot jelentősen olcsóbbá teszi. Mivel a CO2 kibocsátást az 

előállítás helyén veszik figyelembe, az EU (és ezen belül pl. Magyarország) a jelentősebb mér-

tékű importtal a saját szén-dioxid kibocsátását az EU-n kívülre helyezheti ki.12 

Néhány kapcsolódó infografika: 

 

10. ábra: A CO2 kibocsátás összehasonlító elemzése 
Forrás: https://energiaklub.hu/node/4054 

 

11. ábra: Energia-intenzitás összehasonlító elemzése  
Forrás: https://energiaklub.hu/node/4055 

                                                 

12  https://qubit.hu/2020/01/29/magyarorszag-szen-dioxid-kibocsatasa-azert-alacsony-mert-a-szomszedbol-hoz-

zuk-az-aramot  

https://energiaklub.hu/node/4054
https://energiaklub.hu/node/4055
https://qubit.hu/2020/01/29/magyarorszag-szen-dioxid-kibocsatasa-azert-alacsony-mert-a-szomszedbol-hozzuk-az-aramot
https://qubit.hu/2020/01/29/magyarorszag-szen-dioxid-kibocsatasa-azert-alacsony-mert-a-szomszedbol-hozzuk-az-aramot
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12. ábra: Megújuló villamosenergia termelés összehasonlító elemzése  
Forrás: https://energiaklub.hu/node/4057  

 
*A 8. ábrával történő összevetéssel látszik, hogy a 2014-2019 között jelentősen nőtt a hazai napenergia alapú 

áramtermelés. 

13. ábra: A napenergia kapacitások összehasonlító elemzése  
Forrás: https://m.blog.hu/en/energiabox/image/2016-05-03/12112737/infografika_napenergia_kapacitasok.jpg  

https://energiaklub.hu/node/4057
https://m.blog.hu/en/energiabox/image/2016-05-03/12112737/infografika_napenergia_kapacitasok.jpg
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14. ábra: A háztartások energiafogyasztásának összehasonlító elemzése  
Forrás: https://www.energiaklub.hu/sites/default/files/haztartasok_energiafogyasztasa.jpg  

2. táblázat: Elsődleges megújuló energiahordozók termelése és felhasználása (terajoule) 

Termelés  2014 2015 2016 2017 2018 2019E* 

Kommunális hulladék megújuló 1 845 2 756 2 766 1 930 1 626 1 558 

Szilárd biomassza 98 928 105 221 100 570 98 952 89 262 86 149 

Biogáz 3 323 3 335 3 708 4 141 3 850 3 480 

Bioüzemanyagok 12 823 16 030 17 187 17 629 18 699 19 824 

Napenergia 647 956 1 346 1 749 2 759 5 585 

Geotermikus energia 3 800 4 426 5 026 5 590 5 866 5 707 

Víz 1 084 842 932 792 799 798 

Szél 2 365 2 495 2 462 2 729 2 185 2 624 

Primer felhasználás 2014 2015 2016 2017 2018 2019E* 

Kommunális hulladék megújuló 2 249 3 123 3 482 2 766 2 907 2 500 

Szilárd biomassza 98 388 103 914 101 026 99 547 90 062 86 585 

Biogáz 3 323 3 335 3 708 4 141 3 850 3 480 

Bioüzemanyagok 7 890 7 332 7 835 6 929 8 144 8 429 

Napenergia 647 956 1 346 1 749 2 759 5 585 

Geotermikus energia 3 800 4 426 5 026 5 590 5 866 5 707 

Víz 1 084 842 932 792 799 798 

Szél 2 365 2 495 2 462 2 729 2 185 2 624 

Forrás: http://www.mekh.hu/eves-adatok 

(6.2 Elsődleges megújuló energiahordozók termelése és felhasználása 2014-2019.) 

https://www.energiaklub.hu/sites/default/files/haztartasok_energiafogyasztasa.jpg
http://www.mekh.hu/eves-adatok
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A táblázatban szereplő „Kommunális hulladék megújuló” tétel13 a hulladék elégetésével 

nyert áramot jelenti. Megújuló résznek az elégetett hulladék szervesanyag része számít.14 

Ugyanakkor a szervesanyag jellemzően nagy nedvességtartalmú, azaz alacsony fűtőértékű (a 

táblázat adatai az elégetett mennyiségeket és nem az ebből megtermelt villamos energiát tartal-

mazzák). A vele kevert magas fűtőértékű műanyagnak és papírnak van meghatározó szerepe az 

áram előállításában. A műanyag elégetése azonban egyfelől kőolajszármazék égetését jelenti, 

másfelől a hulladék még „előző életében”, termékként nagy energiaigényű előállítási folyama-

tokon ment keresztül, melynek csak töredékét lehet égetéssel visszanyerni akkor is ha lebomló 

hulladékról van szó. Így ez sem „tiszta” energiának, sem megújulónak nem tekinthető, a szemét 

„megújulását” (=újratermelődését) a lineáris gazdasági láncok, valamint a pazarlás okozza.15 

Az áram EU-n belüli egységár-összehasonlítását mutatja be a 15. ábra: 

 

15. ábra: 1 kWh villamos energia ára az EU országaiban 
Forrás: https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/energiaunio/20160613STO31954/energia-

fogyasztas-korszerusiti-az-elektromos-keszulekek-energiacimkeit-az-eu  

                                                 

13 „Közösségi eredetű (háztartásokból, közintézményekből, azaz például oktatási és egészségügyi intézményekből, 

ipari és szolgáltatói szektorból származó), biológiailag lebomló hulladékok (például élelmiszerek, természetes 

anyagok).”  

http://www.mekh.hu/download/7/ce/60000/6_megujulo_energiaforrasok_eves_ellatasi_adatai_201812.pdf  
14 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/38154/9287955/Renewables_Reporting_instructi-

ons_2017_2021.pdf/99adf26c-1c1f-4e45-a7bc-561513e96e20  
15  https://humusz.hu/piro/hulladek-mint-megujulo  

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/energiaunio/20160613STO31954/energiafogyasztas-korszerusiti-az-elektromos-keszulekek-energiacimkeit-az-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/energiaunio/20160613STO31954/energiafogyasztas-korszerusiti-az-elektromos-keszulekek-energiacimkeit-az-eu
http://www.mekh.hu/download/7/ce/60000/6_megujulo_energiaforrasok_eves_ellatasi_adatai_201812.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/38154/9287955/Renewables_Reporting_instructions_2017_2021.pdf/99adf26c-1c1f-4e45-a7bc-561513e96e20
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/38154/9287955/Renewables_Reporting_instructions_2017_2021.pdf/99adf26c-1c1f-4e45-a7bc-561513e96e20
https://humusz.hu/piro/hulladek-mint-megujulo
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Az NKM Energia Zrt. egyetemes szolgáltatói ügyfelei körében az átlagos éves lakossági 

fogyasztás 2019-ben 2168 kWh/év/fogyasztási hely volt.16 

Az előzőekben a klímaváltozás és az energiafelhasználás kapcsán tekintettünk át infor-

mációkat. A klímaváltozás hatásainak csökkentéséhez, valamennyi szektor, a vállalatok, az ál-

lam és a háztartások is hozzájárulhatnak. Kérdés lehet, hogy piackonform módon, gazdaságilag 

megéri-e egy-egy adott beruházás, illetve mely szektorokra érdemes fókuszálni. A háztartások 

esetén jelenleg felkapott és támogatott lehetőség a napelembe történő beruházás, a makroszintű 

kérdések átgondolása előtt vizsgáljuk meg, hogy egy államilag is támogatott napelem-beruhá-

zás gazdasági értelemben megéri-e. 

Egy családi ház napelem-beruházásának adatai: 

• A családi ház a Pest megyei Monoron fekszik, észak-nyugat – délkelet tájolású nye-

regtetővel. A tetőt pár éve újították fel, a következő 20-25 évben nem szükséges sem-

milyen újabb beavatkozás. A család szeretne egy hálózatra visszatápláló napelemes 

rendszerbe beruházni. 

• A család jelenlegi éves villamosáram-felhasználása: 3.060 kWh. 

• Az áram jelenlegi fogyasztói ára: 38,00 Ft/kWh. 

• A megtermelt áram-többletet a rendszer visszatáplálja a hálózatra, melynek ellenérté-

két évente egyszer jóvá írják. Az el nem fogyasztott, visszatáplált többlet áram átvételi 

ára: 12,62 HUF/kWh. 

A rendelkezésre álló kivitelezési árajánlatok: 

1. 3,5 kWp-es rendszer 13 db egyenként 270 W-os polikristályos napelemmel, a kivite-

lezési költség: 2.018.000 Ft. 

2. 4,4 kWp-es rendszer 16 db egyenként 275 W-os polikristályos napelemmel, a kivite-

lezési költség: 2.264.000 Ft. 

3. 5,4 kWp-es rendszer 19 db egyenként 285 W-os polikristályos napelemmel, a kivite-

lezési költség: 2.530.000 Ft. (kWp = kilowatt peak azaz pillanatnyi csúcsteljesítmény) 

Minhárom verzió esetén felmerül 104.000 Ft egyszeri előkészítési költség. 

A finanszírozásra kétféle konstrukció áll rendelkezésre: 

1. A teljes összeget a család megtakarításából fedezve, mely ez esetben rendelkezésre áll 

a bankszámláján. 

2. A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) által biztosított hitel, mely 10%-os önrész mellett, 

0%-os kamatlábbal kínál hitelt 6 éves futamidőre. A hitelfelvételnek egyéb költsége 

nincsen. 

A napelemek várható éves átlagteljesítménye a kWp csúcsteljesítmény 94%-a (4,4 kWp-

es rendszer esetén 4.400 * 0,94 = 4.136 kWh az első évben). 

A napelemekre 25 év teljesítménygaranciát kínálnak, mely szerint a 25 év alatt a teljesít-

mény összesen 20%-ot csökken. Feltételezhető, hogy a csökkenés az évek során egyenletes lesz. 

Az inverterre csak 10 év garanciát vállalnak, viszont a szakemberek szerint az általában 

előforduló javítási igény egy néhány tízezer forintos alkatrész cseréjét jelenti, így a modell 

szempontjából meghatározó karbantartási költséggel nem kell számolni a vizsgált időszak alatt.  

A 25 év alatt várhatóan nőni fog a háztartás energiaigénye. Az új trendeknek megfelelően 

újabb elektromos eszközökkel bővülhet a ház, akár az okoseszközökre, akár klímákra, akár egy 

kerti medence kialakítására és működtetésére is gondolhatunk. 

A különböző makrogazdasági adatok kapcsán a releváns szervezetek, például a Magyar 

Nemzeti Bank (MNB) előrejelzéseit lehet figyelembe venni. 

Bár jelenleg az áram ára politikai értelemben is meghatározott, feltételezhető, hogy a 25 

év során változni fog. 

                                                 

16  https://www.nkmenergia.hu/aram/pages/aloldal.jsp?id=550565  

https://www.nkmenergia.hu/aram/pages/aloldal.jsp?id=550565
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Kérdések, feladatok 

1. Megéri-e az egyes finanszírozási konstrukciók mellett a megadott kivitelezési verziók meg-

valósítása? 

2. A modell nagy bizonytalanságú bemeneti értékeinél (pl. áramár időszakos növekedése, disz-

kontráta, áramfogyasztás növekedése) határozza meg a kritikus értékeket. 

3. Miként kellene átalakítani a támogatási konstrukciót a nagyobb részvételhez? 

Gondolják át csoportban:  

1. El lehet-e érni a fenntarthatóságot személyes fogyasztói döntéseken keresztül? 

2. Hová lenne érdemes fókuszálni a költségvetési forrásokat, hogy a rendelkezésre álló forrá-

sokból klímavédelmi szempontból a lehető legnagyobb eredményt érhessük el? 

3. Megvalósíthatóak-e az Európai Unióban kitűzött célok piackonform módon, a jelenlegi gaz-

dasági rendszerbe illesztve? 

4. Miként lehetne elérni a klímasemlegességet? Hol és hogyan kellene változtatni az önérdek-

alapú piacgazdasági rendszeren? Melyik szektorban (lakosság, vállalatok, állam stb.) van 

szükség nagyobb változtatásra? Lehetséges-e túlnyomórészt a technológiai megújulásra épí-

teni a klímaváltozás elleni intézkedéseket? 
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Pakainé Kováts Judit1 – Mészáros Katalin2 – Németh Nikoletta3:  

Friss, egészséges termékek a helyi piacról 

A közvetlen értékesítés a mezőgazdálkodásból élők egyik jövedelemszerzési lehetősége. A köz-

vetlen értékesítés azonban termelői és fogyasztói oldalról is szemléletváltást igényel. A mező-

gazdasági termelőknek alkalmazkodniuk kell a megváltozott fogyasztói, vásárlói igényekhez, 

mely hatására a tevékenységükben a marketingorientációs felfogás került előtérbe. A közvetlen 

értékesítés csatornákon keresztül értékesítő termelőknek lehetőségük van a termékeik differen-

ciálására, az árak egyéni kialakítására.  

 
Forrás: https://www.orseg.info/hu/hirek/orsegi-termeloi-piac-szerdankent-is.html  

Fogyasztói oldalról közelítve a kérdéskört megállapítható, hogy az élelmiszer vásárlói 

szokások változása a modern értékesítési csatornáknak kedvez, ahol a fogyasztók mindent egy 

helyen meg tudnak vásárolni és a vásárlást szabadidős tevekénységként, programként élik meg. 

A multinacionális élelmiszer-kiskereskedelmi egységekben a termékek árai jóval kedvezőbbek, 

azonban a minőség, az egészségtudatosság, a frissesség szempontjai háttérbe szorulnak. Ezzel 

                                                 

1  Pakainé dr. Kováts Judit PhD egyetemi docens, intézetigazgató, Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, 

Faanyagtudományi és Művészeti Kar  
2  Dr. Mészáros Katalin PhD egyetemi docens, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 
3  Dr. Németh Nikoletta PhD adjunktus, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 

https://www.orseg.info/hu/hirek/orsegi-termeloi-piac-szerdankent-is.html
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szemben a termelői piacok lehetőséget teremtenek a helyi, hagyományos termékek megismer-

tetésére adott városban egyrészt a lakossággal, másrészt a városba érkező turistákkal. Magyar-

országon az elmúlt években a jogszabályi változásnak, a pályázati lehetőségeknek, az emberek 

egészségesebb, tudatosabb táplálkozással szembeni elvárásainak köszönhetően egyre növek-

szik a helyi termelői piacok száma, melyeknek jelentős szerepük van a helyi gazdaságfejlesz-

tésben és a vidékfejlesztésben is.  

Őriszentpéteri helyi termelői piac jellemzői 

Az őriszentpéteri helyi termelői piac 2012 óta várja a helyi vásárlókat és a turistákat. A városban 

és 40 km-es vonzáskörzetében gazdálkodó helyi termelők és a régi hagyományokat őrző kéz-

művesek színesítik a termelői piacot. 

Az őriszentpéteri helyi piac egész évben szombaton 7.00-12.00 óráig tart nyitva, míg jú-

lius és augusztus hónapokban szerda 16.00-19.00 órakor is. A helyi piac termékválasztéka igen 

széleskörű. Megtalálhatók idényjellegű zöldségek és gyümölcsök, bogyós gyümölcsökből ké-

szült házi lekvárok és szörpök, házi pálinka, tojás, növényi olajok (tökmag, mák, len), dió, tej-

termékek, aszalt gyümölcsök, szárított gomba, házi készítésű sajtok (ordadesszert, grill sajt) és 

savanyúságok, házi tészta, darált csípős paprika, valamint hústermékek is. Saját készítésű, régi 

hagyományos termékeket is árulnak a termelők, például őrségi kerekperecet, kalácsot, piskótát, 

rétest, vaníliás kiflit, zserbót, islert vagy, hatlapost. Gyógy- és fűszernövények, fűszer palánták, 

évelő növények, házi készítésű teakeverékek szintén a kínálat részét képezik. Olyan különle-

gességek is kaphatók itt, mint a gyümölcssajt, fenyőrügy szirup, medvehagyma pesztó stb. A 

piac két részre osztott, az előbbi termékek a piac egyik részen találhatók meg, a másik oldalon 

a kézműves termelők (kosárfonók, gyöngyfűzők, fazekasok) várják az érdeklődőket.  

Életkor alapján a termelők nagyobb hányada a szenior korosztályba tartozik, a középkorú 

és fiatalabb helyi termelők száma alacsony.  

 
Forrás: http://oriszentpeter.hu/galeriak/2015-05-22/termeloi-piac  

Az őriszentpéteri helyi piac családias hangulatú, jó és viszonylag állandó termelőkkel. A 

piac egyben közösségi színtér is, mert a vásárlók itt tudnak beszélgetni a termelőkkel, illetve a 

turistáknak egyfajta információs bázisként is szolgál. 

http://oriszentpeter.hu/galeriak/2015-05-22/termeloi-piac
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Az őriszentpéteri piac legnagyobb erőssége a turisták jelenléte, akik értékelik a helyi, 

vegyszermentes élelmiszereket és a kézműves termékeket.  

Nyitott piac, mely nyáron az erős napsütés, télen a hideg és a fagy miatt nem biztosítja a 

legjobb feltételeket. 

A helyi termelőknek helypénzt kell fizetniük, hogy termékeiket árulhassák. A helyi ter-

melők nagyobb hányada nem ért ezzel egyet, mert véleményük szerint a helyi őstermelőknek, 

kistermelőknek, valamint azoknak a termelőknek, akik gazdálkodási volumenük miatt nem tud-

ják kigazdálkodni a helypénzt, elengedhetné azt az önkormányzat. 

A termelők 3 kardinális problémát fogalmaztak meg a helyi termelői piaccal kapcsolat-

ban. Egyrészt sérelmezik, hogy olyan termelők is jelen vannak a helyi piacon, akiről tudják, 

hogy nem saját kertjében, saját keze munkája által megtermelt termékeket értékesít. A másik 

probléma a városban található nagy rendezvényekhez (Tökfesztivál, Őrségi Vásár) kapcsoló-

dik. Ilyenkor a helyi termelői piac árusai nem árulhatnak a megszokott helyükön, ahol amúgy 

egész évben megtalálják őket a vásárlók. A fesztiválok idejére a Zala-parton kapnak helyet az 

árusok, aminek következtében ebben az időszakban veszítenek a forgalmukból, hiszen nem 

minden vásárló fogja őket megkeresni egy másik helyen. Az ilyen jellegű változtatások sem a 

piaci szemléletnek, sem a helyi termelők iránti elkötelezettségnek nem kedveznek. A harmadik 

probléma, hogy a széles termékkínálat miatt már bizonyos termékeket több termelő is értékesít.  

Az egészséges versenyszellemhez célszerű lenne kontrollálni a termelőket, például a pi-

acon kettő mézet, szörpöt, süteményt áruló termelő is elegendő lenne, nem kell 5-6 árus ugyan-

erre a termékre. A termékkínálatban is lehetne korlátozásokat bevezetni, például a romlandó 

árukat (krémes süteményeket), nyáron a nagy melegben csak úgy lehessen értékesíteni, ha hű-

tőtáskában tárolják azokat a termelők. Fontos kitétel lehetne, hogy a nyári időszakban, a sajto-

kat mindenképpen csomagolják be.  

 
Forrás: https://egyunkhelyit.hu/termeloi-piacok/oriszentpeter-helyi-termeloi-piac/  

Több interjúalany egészségügyi problémák miatt vetette fel ezt, mely nemcsak az adott 

árusnak jelenthet gondot, hanem az egész termelői piacnak.  

A helyi termelői piac egységes kommunikációs tevékenységénél a termelők az újságban 

(Őri Hírek, Rábavidék) való hirdetést és a városközpontban való plakátot emelték ki. A kom-

munikációt a termelők vagy egyénileg oldják meg, vagy az egyik termelő által, a piacról ké-

szített képek saját Facebook oldalra (a fényképet készítő termelő Facebook oldalára) történő 

posztolásával. Minden termelő a személyes kommunikáció és kapcsolattartás jelentőségét 

emelte ki. 

 

https://egyunkhelyit.hu/termeloi-piacok/oriszentpeter-helyi-termeloi-piac/
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Az őriszentpéteri helyi termelői piac SWOT-elemzése 

1. táblázat: SWOT-elemzés 

Erősség Gyengeség 

• széles termékválaszték 

• helyi készítésű termékek 

• egyedi termékek, amik máshol nem találhatók meg 

• kézműves termékek 

• családias légkör 

• közösségi színtér 

• állandó termelők, kicsi a fluktuáció 

• turisták jelenléte 

• lehetőség a felesleghasznosításra 

• jó közösség 

• jó helyen található 

• nincs térkövezve a piac 

• nem fedett 

• pavilonok nem megfelelők 

• szezonális, télen kicsi a forgalom 

• ugyanazt a terméket sok termelő értékesíti 

• nagyobb fesztiválok idején a piac nem a megszokott 

helyén üzemel 

• a termelők minősítése hiányzik 

• hiányzik az egységes marketingkommunikációs tevé-

kenység 

• kevés az őriszentpéteri helyi termelő 

• egészségügyi szempontok – süteményeknél 

Lehetőség Veszély 

• késztermékek elfogyasztásához célszerű lenne né-

hány asztalt és padot elhelyezni a piacon, hogy ké-

nyelmesen és kulturáltan tudja a vásárló elfogyasz-

tani 

• az illemhelyiséget célszerű lenne úgy kialakítani, 

hogy nem csak a termelők, hanem a vásárlók is tudják 

használni 

• a játszótér ott található a piac mellett, azonban ezt le-

hetne még fejleszteni, például kalandparkkal 

• az Őrségi Nemzeti Park Látogatóközpontja a közel-

ben található, mely vonzaná a turistákat 

• gombavizsgáló helyiség kialakítása, mely lehetővé 

tenné, hogy friss gombát is lehessen árulni a piacon 

• lehetne közös programot szervezni, például közösen 

főzni a helyi alapanyagokból 

• a helyi termelők motiválása, hogy a megtermelt feles-

leget hozza ki a piacra 

• a piacon árult termékek védjegyeztetése, például 

„Őriszentpéteri Helyi Termelői Piacon Vásárolt Ter-

mék” felirattal való ellátása 

• termelők jelentős hányada időskorú 

• a fiatalok nem jelentenek utánpótlást 

• a vásárlók a kényelem és az időhiány miatt nem ré-

szesítik előnyben a termelői piacon való vásárlást, 

megváltozott vásárlási szokások 

• mezőgazdasági tevékenység csökkenése 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az őriszentpéteri helyi termelői piac vásárlóinak körét elsősorban a városba látogató tu-

risták, családok alkotják. Erősen szezonális hatás figyelhető meg azonban, hiszen elsősorban a 

nyári hónapokra korlátozódik a turisták jelenléte a városban. A helyi lakosság tekintetében 

megállapítható, hogy az idősebb korosztály vásárol a helyi termelői piacon és azok főként kö-

zépkorú szülőkkel rendelkező családok, akik figyelnek a termékek minőségére, frissességére.  

Magyarországon 236 helyi termelői piacot tartottak nyilván 2018-ban. Éppen ezért elen-

gedhetetlenül fontos az őriszentpéteri helyi termelői piac megkülönböztetése a környéken ta-

lálható többi helyi termelői piactól és ennek tudatosítása a vásárlókban, fogyasztókban. Ez je-

lenleg olyan szempontrendszer mentén valósul meg, hogy a régi, hagyományos értékeket, ter-

mékeket forgalmazzák a termelők és igen széles körű a kézműves termékek palettája is. 
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Kérdések 

1. Ki lehetne még az őriszentpéteri helyi termelői piac célcsoportja? Írjon egy 500 szavas ösz-

szefoglalót a termelői piacokat összesítő, „Irány az egészséges táplálkozásért” online felü-

letre! 

2. Milyen jellemzők alapján határozná meg az őriszentpéteri helyi termelői piac új pozicioná-

lási stratégiáját? Készítsen javaslatokat a piac vezetőjének egy A/4-es oldalon! Csak hívó-

szavakat írjon le! 

3. Milyen eszközöket javasolna az integrált marketingkommunikációs tevékenység kialakítá-

sához? Gondolatait fogalmazza meg két A/4-es oldalon! 

4. Milyen stratégiai feladatokat javasolna a helyi termelői piac vezetőségének: 

• a helyi termelőket érintő feladatokkal, 

• a piac üzemeltetéséhez fűződő feladatokkal, 

• a szálláshelyek és vendéglátó egységek bevonását célzó intézkedésekkel és 

• a lakosság szemléletváltoztatásával kapcsolatban?  
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Mészáros Katalin1 – Kulcsár Boglárka2: Handpoke tetoválás 

Ágota 2019-ben lett tetováló művész, ekkor alapította meg Budapesten az autentikus tetováló 

vállalkozását Ágota Tattoo Art néven. Ágotát gyermekkora óta érdekli a rajzolás, felnőttként 

fekete-fehér tusrajzokat készített. Mivel spirituális alkat, ezért az ősi kultúrák, szimbólumok és 

jelképrendszerek köszönnek vissza a rajzaiban. A tetováló vállalkozás azért különleges, mert a 

gépi tetoválások helyett szabadkézzel készülnek a tetoválások, illetve az autentikus tetoválás 

egyik vállfaját képviseli. A „handpoke” technika külföldön egy professzionális technika, több 

tetováló szalonban is alkalmazzák. Magyarországon ugyanakkor még csak a reneszánszát éli 

ez a tetoválási stílus, és elsősorban a fiatal, illetve az underground célcsoport nyitott rá.  

Ágota az első tetoválásait disznóbőrre, banánhéjra készítette el, majd később az ismerő-

sei, barátai körében készített tetoválásokat. Hosszas gyakorlási folyamat után, a megfelelő 

számú referencia munka megszerzésével indította el saját vállalkozását a közösségi médiában. 

A korábbi munkáiról készített képeket feltöltötte Facebook oldalára, azonban a vendégek nem 

igazán keresték fel tetoválás miatt. Az emberek féltek olyan tetoválóhoz menni, aki nemrég 

kezdte a szakmát, ugyanis egy elrontott tetoválást életük végéig magukon hordanak. A kezde-

tekben próbált különböző akciókat hirdetni, reklámozni az oldalát. Minden elkészített munkáját 

feltöltötte és a folyamatokat is fotózta. Nehézséget okozott számára az is, hogy kezdetben, mint 

szinte minden vállalkozás, így ez is nagy ráfordítást igényelt. A gyakorlási és piacbevezetési 

szakaszban nagy kiadást jelentettek számára az alapanyagok, mint például festékek, tűk és fer-

tőtlenítő szerek vásárlása. Ezeket mind a saját pénzéből kellett finanszíroznia. Az ügyfélkör 

kialakítása, a vállalkozás elindításának költségei mellett további problémát jelentett, hogy az 

ügyfeleket saját otthonában kellett fogadnia. Kezdőként kevés tapasztalattal rendelkezett, ezért 

jóval több időt kellett szánnia egy-egy tetoválás elkészítésére, ami a vendégek részéről is na-

gyobb türelmet, kitartást igényelt.  

Handpoke technika 

Magyaroroszágon jelenleg nem egy elterjed technika, azonban a külföldiek körében egyre na-

gyobb népszerűségnek örvend. A tetováló trendeket vizsgálva a minimál stílus kezd elterjedni. 

A „handpoke” is a minimál stílushoz kapcsolódik az egyszerűségével.  

 
Forrás: http://www.tx5.cz/hand-poke-tattoo/ 

                                                 

1  Dr. Mészáros Katalin PhD egyetemi docens, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 
2  Kulcsár Boglárka gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Köz-

gazdaságtudományi Kar 

http://www.tx5.cz/hand-poke-tattoo/
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Lényege, hogy a tetováló nem használ gépet a tetováláshoz, hanem a tintát, festéket egy 

kézben tartott tűvel pontról pontra juttatja be a bőrbe. Ezek a tetoválások egyediek, hiszen pon-

tokból nem lehet kétszer ugyanolyan tetoválást elkészíteni. Ennek a technikának számos előnye 

van, hiszen kevésbé roncsolódik a bőr, nem okoz akkora fájdalmat, mint a gépi tetoválás, gyor-

sabban is gyógyul az elkészített minta és a fertőzés veszélye is kisebb. A tetoválási folyamatnak 

sokkal egyedi, meditatív hangulata van. A kézi technika hátránya, hogy időigényesebb és ki-

sebb minták készíthetők el vele, mint a gépi tetoválással. Ugyanakkor ezeknek a kisebb méretű 

tetoválásoknak, mintáknak már külön stílushulláma alakult ki az emberek körében. Vannak 

olyanok, melyek külön-külön alkotnak egy egészet, de előfordul az az eset is, hogy a tetoválás 

másik része más emberen található meg. Ezenkívül az egy testtájra halmozott több apró tetová-

lás is kezd divattá válni.  

A tetoválási trendeket vizsgálva a következőket célszerű kiemelni3: 

• Tetoválás a fülön: füldíszítés, fül mögötti és előtti terület, fülcimpa, fül belseje. 

• Tetoválás az ujjakon: ujjak oldalsó része, ujjat körülölelő minták 

• Mandalatetoválások 

• Geometrikus minták 

Az Ágota Tattoo Art tevékenysége 

Ágota a különböző autentikus technikák közül csak a „handpoke” technikát alkalmazza a mun-

kája során. Jelenleg nem gondolkozik a szolgáltatási tevékenységének bővítésén és a hagyomá-

nyos gépi tetoválást sem szeretné elsajátítani. Az árképzésnél Ágota figyelembe veszi a tetová-

lási minta méretét, ezért kétféle árazási stratégiát alakított ki, egyet a kis és a nagy mintákra. A 

kisebb méretű tetoválásoknál fix árazási technikát alkalmaz a minta bonyolultsága alapján. A 

minimális tetoválási díj 10.000 Ft. A nagyméretű minták tetoválása pedig óradíj alapján törté-

nik, ami 5000Ft/óra. A visszatérő vendégek részére fizetési kedvezményt biztosít, ami jelenleg 

5 százalék. A vállalkozás célcsoportja egyelőre nagyon szűk, hiszen Ágota baráti társasága, 

ismerősei jelentik elsősorban a vendégkör 70%-t. A vendégek 30%-a a meglévő marketing-

kommunikációs eszközök hatására és szájreklám útján keresi fel a tetoválót. A tetováló vállal-

kozás marketingkommunikációs tevékenységének kidolgozásához Ágota nem kért professzio-

nális segítséget, hanem saját maga dolgozta ki a kommunikációs stratégiáját. Elsősorban az 

online kommunikációt és az eseménymarketinget részesíti előnyben. Saját Facebook oldalt ho-

zott létre a vállalkozása számára, ahol folyamatosan friss tartalmakat oszt meg az újonnan el-

készült tetoválásokról, a szabadkézzel készült tetoválások folyamatáról, a megrajzolt mintákról. 

Ezekből válaszhat a vendég akkor, ha nincs saját elképzelése. A közösségi médiában időszako-

san nyereményjátékokat hirdet meg a megosztók között. A játék nyertesének Ágota ingyenesen 

készíti el a kiválasztott tetoválást. A nyereményjátékok mellett ajándékutalvány vásárlására is 

van lehetőség az online felületen. Az ajándékutalványokat merített papírra készíti el saját arcu-

latának (logó, színek, betűtípus) megfelelően. Az eseménymarketinget is fontosnak tartja Ágota 

a vendégköre szélesítése szempontjából. Elsősorban hagyományőrző csoportokban, rendezvé-

nyeken és tetováló fesztiválokon vesz részt Magyarországon, pl. 2019-ben Budapesten a Tattoo 

The Sun Fesztiválon és Tetoválás Versenyen, a Tetoválók Éjszakáján, a IV. Történelmi Kéz-

műves Vásáron és Hagyományőrző Találkozón, míg Debrecenben a IV. Tetováló Fesztiválon 

találkozhattak vele az érdeklődők. Külföldi eseményeken is szeretett volna megjeleni 2020-

ban, azonban a koronavírus járvány miatt ez nem tudott megvalósulni.  

                                                 

3  https://www.bien.hu/iranyzatok-hoditanak-tetovalasok-vilagaban-ezek-lesznek-2020-legnepszerubb-trendjei/ 
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Forrás: https://analogtattoo.hu/  

Kérdések 

1. Milyen szegmentációs ismérveket alkalmazna a célcsoport/célcsoportok kiválasztásához? 

Kiket kellene még megcéloznia a vállalkozásnak? A Google segítségével ismertesse 4 olda-

lon a tetoválás kialakulását, „műfajait”, jellemzőit és a társadalom viszonyulását a bőrmű-

vészethez! 

2. Hogyan ismertetné meg az emberekkel az autentikus tetoválási formákat?  

3. Milyen offline és online marketingkommunikációs eszközöket javasolna a tetováló vállal-

kozásnak? Javaslatait foglalja össze egy 1000 szavas beszámolóban! 

 

 

 

https://analogtattoo.hu/
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Palancsa Attila1: Egy svéd kisváros belépett a 21. századba 

Milyen lesz a jövő városa? Milyen körülményeket tud megteremteni maga körül az ember, hogy 

városi életkörülményei, életminősége követhető példa legyen? Számtalan megválaszolatlan 

kérdés, de a 20. század városlakó, várost tervező emberének sokszor megfordultak a fejében 

ezek és az ezekhez hasonló kérdések. Itt már nemcsak a fizikai városi létnek minőségéről be-

szélünk, hanem ehhez egy gondolkodásában, értékeiben is mást képviselő emberről van szó.  

Azon nem csodálkozunk, hogy a ma emberének ilyen kérdések jutnak eszébe. Azon sem 

kapjuk föl különösképpen a fejünket és kezdünk el mélyen gondolkodni, hogy egyre több vá-

roslakó arra ébred egy reggel, hogy nem szeret már ebben a környezetben lakni. Mást és máshol 

akar. És nem is kell olyan nagyvárosok, megapoliszok lakóira gondolnunk, amelyek lakossága 

már eléri akár a 10 milliós nagyságrendet is. Számtalan közösségi oldal létezik, ahol kimondot-

tan közepes nagyságú vagy éppen kisvárosban élők keresik azt az ideális helyszínt, ahol szá-

mukra és családjuk számára a vélt vagy valósnak tűnő élet kereteit megtalálják. Ma talán ez 

érthető. De miért van az, hogy ugyanilyen gondolatokkal akár a 20. század elején is találkoz-

hattunk? Igaz, hogy az akkori kiútkeresés inkább arról szólt, hogy milyen is lesz valójában a 

város. Sokszor lódult meg az irrealitás irányába a képzelet, de tudjuk, hogy csak a képzelet tud 

nagy dolgokat létrehozni. Soha nem látott utazási masinákat láthatunk korabeli rajzokon, me-

lyekről azért kiderült szép lassan, hogy ellentmondanak minden fizikai – aerodinamikai tör-

vénynek, de éppen így az építészet is tudott produkálni nem éppen megvalósítható terveket. Az 

ember mindennapjaiban is előfordultak csodák, amik a kiútkeresés, a modernizáció útját, néha 

az önmegvalósítás lehetőségét is keresték. Aztán sok évtized múlva már nem önszántunkból 

kezdtünk el gondolkodni a városi élet mibenlétében, fenntarthatóságában, hanem az a sohasem 

látott fejlődési ütem, mint egy szuperszonikus repülőgép elvitte/elsöpörte az eddigi életmódun-

kat, világunkat.  

Az ember pedig továbbra is, érthető és nem érthető okok miatt, a városba kívánkozik. 

Ennek pedig egyenes velejárója, hogy a város feladatai, a benne való élet gyökeresen megvál-

tozott. Máshogy kell viszonyulni a közlekedésnek nevezett káoszhoz, a káoszt létrehozó embe-

rekhez, de az oktatáshoz, az elhasznált és felhasznált, de sohasem visszajövő energiához, vagy 

éppen a városi zöldhöz vagy a városban netalántán fellelhető vízhez. 

A helyzet azért nem ennyire szkeptikus. Sokan már idejében elkezdtek azon gondolkodni, 

hogy hogyan lehetne előre tekerni az idő kerekét és olyan városokat tervezni, amelyek majd 

minden „modern” szempontnak megfelelnek. Jó benne élni, közösséget lehet alkotni, köszönni 

is mernek benne az emberek, van zöldfelület és az aszfalt nem sugároz majd 50 fokot egy-egy 

melegebb nyári délután. Az emberek nyugodtan tudnak közlekedni kerékpárral, de tömegköz-

lekedés is megfelelő megoldás a helyváltoztatásra. Vannak kávézók, kiülők, meghitt parkok, 

kisebbek és nagyobbak, ahol a városi zaj nem jut el teljes decibeljében. És a házak is valahogy 

mások lennének, tán zöld növényekkel befuttatva (esetleg haszonnövényekkel) ők is, vagy len-

nének közösségi kertek, akár fűszernövényekkel (és persze nem tépnék ki reggelre az összeset). 

Ami a legfontosabb természetesen, hogy az energiákat is céltudatosan, megfelelő mértékben és 

mennyiségben – felelősen – használná az ember, és azok a vállalkozások is, amelyek a területen 

élnek, dolgoznak. Az energia újrahasznosítható, a víz/vizek tiszták, az utak járhatóak, az em-

berek kedvesek, sőt megértőek. Miért is? Mert olyan környezetben élnek, ahol jó élni.  

                                                 

1  Dr. Palancsa Attila PhD egyetemi docens, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 
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A következő dolgozat egy még meg nem valósult projekt bemutatása. Nem scifi, hanem 

elfogadott, sok tervezőasztalt megélt, sok – sok értekezletet, tárgyalást, egyeztetést, rendelet-

módosítást látott projekt ez, ami a dél-svédországi Lund városának brunnshögi kerületében fog 

megvalósulni a következő évtizedben. 

Alapja ennek a várostervezést is érintő projektnek, hogy Lund-Brunnshög lett az ESS és 

a MAX IV nemzetközi, a világ jelenleg folyó kutatási és innovációs központja. Ezzel a projekt-

tel egyetemben kezdték meg a fenntartható várostervezési projektjüket is. Az ESS (European 

Spallation Source) egy anyagtudományi, anyagszerkezeti, kémiai, biológiai és geofizikai ösz-

szesített páneurópai program, amelyben hazánk (Debreceni Egyetem) is részt vesz.  

Brunnshögi jövőkép – „A szív és az ész találkozása” 

Alapfelvetésben a brunnshögi jövőkép, három alappillérre épül: 

1. A világ egyik, de európai szinten mindenképpen vezető kutatási létesítményének fel-

építése. A már említett ESS és Max IV rendszer megtervezése és felépítése a projekt 

alapvető elindítója. Ennek lényege, hogy mint minden működő egység (jelen esetben 

egy még nem létező városrész) energiára van szüksége. Nem is kevésre. Ha azonban 

a fenntartható várost nézzük (márpedig ez a városfejlesztési projekt erről szól) sok 

energiára van szüksége, ellentmondással, azzal, hogy a fenntarthatóság valami mást 

jelent. Többek között – és ez egy tévedés –, hogy lényegesen kevesebb energiából, 

energiával tud és képes működtetni minden olyan funkciót, mint más városok.  

2. Helyi célkitűzésnek lehetünk tanúi, ami európai modellé szeretne válni a fenntartható 

várostervezés modelljei között. Lényegében egy olyan projektet kívánnak bevezetni, 

amely példa lehet a jövő városfejlesztései számára is.  

3. Nemzetközi példaként jelenítik meg a tudomány, a kultúra, a szabadidő, munkahely 

és lakóhely egységének megfogalmazása. Megjelenik az egyén olyanfajta szabadsága, 

ami választási lehetőséget ad számára, hogy milyen környezetben kíván élni, dolgozni, 

szabadidejét eltölteni.  

 Magát a projektet, aminek fizikai kivitelezése már 2012-ben elindult, egy ma még el-

sődlegesen üdülőterületnek tekinthető Park (kül-) városrészben. Teljesen komplex 

program, melynek felépítendő intézményrendszere olyan „állampolgári kiszolgálás-

ban” gondolkodik (elméleti szinten), mely akár arra is képes lehet, hogy az ott élők 

teljes biológiai életüket le tudják élni egy helyen, egy térben.  

A projekt egyik vezérfonala, hogy megvalósulása és működése erősen feltételez egy mul-

tikulturális hétteret, ami nemcsak a munkahelyek, vállalkozások, cégek nemzetköziségét je-

lenti, hanem az ott élükről is feltételezi, hogy sok nemzetiségből felálló, nemzetközileg vegyes, 

nem anyanyelvén beszélő (angolul), intenzív informatikai háttérrel rendelkező, innovatív em-

berek lesznek. A különböző háttérrel rendelkező városlakókban az azonos érdek, az azonos 

vízió megvalósítása lesz a közös motívum.  

A projekt a fenntarthatósági modell ma ismert elemeit külön kezeli, mindegyik használata 

és beépítése egyedi elemek alapján történik. Az itt szereplő egyes egységek kifejezetten a svéd-

országi területekre vonatkoznak, a számítások, a terület-régió tulajdonságait, ismérveit veszi 

figyelembe. Ez természetesen egyrészt azt jelenti, hogy nem alkalmazhatóak változtatás nélkül 

minden helyszínre, de másrészt azt is, hogy modellként, egyes elemeiben példaként használha-

tóak, a kapott tapasztalatok (itt még elsősorban tervezési) felhasználhatóak. 

A projekt-vízió a feladatokat elemeire bontja és minden fontosnak tartott egységet külön 

tárgyal, azokra külön megoldási javaslatokat készít.  
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Kiegyensúlyozottság 

Alapvetően itt arról szól a tervezés, hogy Svédország területének 7%-a nevezhető mezőgazda-

ságilag hasznosítható területnek. Ennek is a fele abban a régióban (megyében –Skåne) található, 

ahol a projektet tervezik. Valóságban a mezőgazdasági művelés alól kivett terület szinte nem 

számítható ki százalékosan, mégis nagy hangsúlyt fektetnek a globális erőforrásnak tekintett 

föld kivételére a művelés alól. Ha a svédországi mezőgazdasági termelést nem is rendíti meg a 

terület elvesztése, de mindenképpen figyelemre méltó, hogy a következő tények előtérbe kerül-

tek, beszélnek róla, keresik a megnyugtató válaszokat, lehetőségeket, és amelyek megoldása 

szükséges a jövőben: 

• A brunnshögi mezőgazdasági terület veszteséget szenved. Ez a felvetés azért is érde-

kes, mert a mezőgazdaság nem kimondottan erős oldala a brunnshögi területeknek. 

• A lakosság előnyben részesíti a helyben vagy közeli területen termelt mezőgazdasági 

termékeket. 

• A kiesett területen termelt termékeket valahonnan pótolni kell, ami szállítmányozással 

és a vele járó környezetszennyezéssel, esetleg az árucikk drágulásával jár. 

• Milyen helyettesítő stratégiát tud felmutatni a tervezés a kiesett területek pótlására (pl. 

eddig nem használt terület bevétele a mezőgazdaság számára), 

• hogyan történik a kártalanítás? 

• A fejlesztés befejezésével a felépítendő város külső peremterületei találkoznak, fizi-

kailag közvetlenül érintkeznek majd (ennek egyébként hagyománya van Svédország-

ban) mezőgazdasági területekkel. Hogyan éli ezt meg az a városlakó, akinek a szocia-

lizációja nem ilyen környezetben zajlott, mit tud kezdeni ezzel, a számára idegennek 

nevezhető környezettel. 

• Hogyan történik a mezőgazdasági területek kemikalizációs kezelése? 

Minimális célkitűzés 

A projekt minimális célként fogalmazza meg, hogy az új városrész felépítése minimális kör-

nyezeti kockázattal járjon. A másik feltétel, hogy fenntartható energia-ellátással kell számolni. 

Ez pedig a bekövetkezendő éghajlatváltozásra is felkészít, aminek következményei fokozottan 

érintik a város lakosságot. Készültek olyan kutatások is, amely 2050-re teszik a klímaváltozás 

első látványos jeleinek feltűnését Svédország déli területein. Így a kutatókat ma már foglalkoz-

tatja az a gondolat, hogy ez a tengerpart lesz majd a jövő Riviérája, ami a turisták még nagyobb 

számú megjelenésével számol. Ma pedig tanúi lehetünk annak, hogy Svédország déli területein 

megkezdték a szőlőültetvények telepítését, jelezve, hogy a klíma ma már alkalmas ennek a ki-

mondottan napot, meleget kedvelő növénynek a termesztéséhez. 

A fenntarthatóság egyik alappillére az energia, nevezetesen: a saját energia. Ezt a célt 

szolgálja majd a felépülése után a már említett, elsősorban bioenergiára támaszkodó erőmű 

megépítése is.  

A tervekben szerepel az is, hogy 2020-ra a város széndioxid kibocsátása a felére, 2050-

re nullára redukálódjon. Tervekben szerepel, hogy a városi erőmű kibocsátott hőenergiáját fel-

használják a lakások, középületek, utcák, terek fagymentesítésére, fűtésére, illetve bizonyos 

mennyiséget pedig a közösségi közlekedésben hasznosítanak. Nagy hangsúlyt fektetnek a meg-

újuló további energiák és lehetőségek kiaknázásában. A jelenleg már bevezetett biogáz program 

szerint 2020-ig minden tömegközlekedési eszköznek biogázzal, vagy valamilyen módon előál-

lított megújuló energiával kell működnie. A biogázzal működtetett városi buszok, melyek a 

lakossági háztartásokban keletkező élelmiszerhulladék szelektív gyűjtését jelenti, ma a tömeg-

közlekedésben általánosan elterjedtek. Közlekedési koncepciójában a projekt, nevezhetjük for-

radalminak, újítást szeretne bevezetni, hogy a városi közlekedés szinte teljes egészében áttevő-

dik a gyaloglás, kerékpározás rendszerére, de megtartva a városi tömegközlekedés megújuló 
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energiával történő üzemeltetésének lehetőségét. Felmerül persze a kérdés, hogy hogyan fog 

zajlani pl. az áruszállítás (esetleg kisrakterű villanyautók), vagy pl. egy építkezés lebonyolítása. 

Ez azért is lehet kérdés, mert a látványtervek bemutatásakor ezek mindennapi megvalósítására, 

lebonyolítására nem láttunk példát. 

A megújuló energiák esetében a szélerőművek már nem számítanak újdonságnak, habár 

sokan ellenzik, mint tájidegen építészeti műtárgyat, illetve az ornitológusok is hangosan tilta-

koznak, elsősorban a magasépítésű tornyok ellen. A közeljövő egyik konszenzusa a térségben, 

hogy ezeknek az erőműveknek az építését, nem tervezik a madárvonulások útvonalába. A nap-

energia felhasználása területigényes, ma még a napsütéses órák száma nem érte el azt az ideális 

összidőt, hogy nyereségesen tudjanak működni.  

A projekt-vízió munkájában, mivel már többször is szó esett a klímaváltozásról, részt vett 

a svéd meteorológiai intézet is (SMHI). Feladata az volt, hogy modellezze a következő évtize-

dek hőhullámait Dél-Svédországban. A feladat azért célszerű, mert az elmúlt 5 évben két alka-

lommal is rendeltek el hőségriadót Svédországban. Az igaz, hogy itt az alsó határ a 26C, azaz, 

ha tartósan (3 nap) efölé a hőmérséklet fölé emelkedik a hőmérő higanyszála, akkor a szokásos 

védekező folyamatokat el kell indítani (rövidített munkanap, pihenőidő, folyadék biztosítása 

stb.). A meteorológiának azonban nemcsak a hőmérséklet emelkedésének és csökkenésének a 

valószínűsíthetőségével kellett foglalkozni, hanem a hőmérséklet emelkedés-csökkenés hatá-

sára kialakuló erős zivatarok hatásának vizsgálatával is. Ez segítette a városfejlesztőket abban, 

hogy a hirtelen megjelenő csapadék elvezetése, tárolása, hasznosításának mikéntje, hogyan va-

lósulhatna meg (pl. tárolás, majd az épületek üvegfelületeinek hűtése ezzel a „tárolt zivatarvíz-

zel”). Újabb kérdésként felmerülhet, hogy ennek a víznek az újra hasznosítására milyen és hon-

nan származó energiára van szükség (szivattyúk működtetése). 

További minimális célként jelölték meg a fásítási programot, amely minden zöldfelületi 

megjelenést takar. A faültetvények (bármilyen formációban) besegíthetnek a terület hűtési 

rendszerébe, csökkentik a szél erejét és negatív hatásait (a tengertől kb. 15 km-re levő projektről 

van szó). A jelzett, várható extrém esők hatását csökkenti a tetők zölddel való beültetése (füve-

sítése), amely nemcsak lelassítja a víz gyors mozgását, elfolyását, hanem ún. „hideg szigeteket” 

is létrehozhat. 

Maximális célkitűzés 

A minimális cél elsősorban a technikai, technológiai feltételrendszert, a környezeti elemek hu-

manizálását jelentette. A maximális cél eléréséhez, a minimális cél megvalósítása mellé vagy 

vele egyidejűleg meg kell valósítani, el kell érnie a projektnek azt, hogy az emberek elfogadják 

ezeket a feltételeket. Az, hogy egy lelendő lakónegyed, a hozzá tartozó várossal, munkahelyek-

kel, új környezeti elemekkel, szabadidő eltöltésére alkalmas terekkel, közösségi aurával meg-

valósítható legyen, szükséges az emberi fejekben, a gondolkodásban is újat alkotni. A techno-

lógia megépítése, működtetése egyserű dolognak számít a tudat, a gondolkodás megváltoztatá-

sához képest. A projekt itt abból indul ki, hogy az emberi tudat, a felmerülő szükségletek sti-

mulálhatóak. El lehet érni azt az állapotot, hogy úgy tűnjék, miszerint az emberben magában 

alakul ki, lesz vágyódás olyan környezetben élni, dolgozni, ahol a tapasztalatok, az érzések, az 

intuíciók és a helyszínek a legmagasabb harmóniában valósulnak meg. A megvalósulandó kör-

nyezet minden érzékszervre hatása kell, hogy legyen. A benyomások fokozható a közterületek, 

a lakóházak, az utak, a parkok stb. kiváló minőségű kivitelezésével. Minden térnek, utcának és 

épületnek a saját funkciója mellett érzékszervi funkcióinak is kell lennie, szagának, ízének, 

hangjának, látványának, amelyek diverzifikáltak, azaz minden egyénnek más és mást jelente-

nek, de összefogja, összeköti őket az az azonosság, hogy egy olyan településen élnek, amelyik 

a fenntarthatóságot tekinti a legfontosabb célnak. És ebben a megvalósulás gyakorlata egyenlő 

súllyal számítódik. Ezek az egységesen diverzifikált egységek egy vonal mentén összekapcso-

lódnak, átjárhatóak, változtathatóak. 
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Fontos eleme a projektnek, hogy a város biztonságos legyen. Ezalatt a működési bizton-

ságot és a mindennapok biztonságát kell érteni. Egy születendő város esetében ki kell térni arra 

a tényre is, hogy a benne lakóknak, főleg, ha különböző kultúrákból érkeznek, mikor alakul ki 

a városhoz köthető identitása Főleg olyan esetben, amikor az adott településnek nincsen múltja, 

nincsen történelme. Nagy kérdés, hogy mennyire érezheti magáénak egy városi ember azt a 

várost, amelyben minden mesterséges, tudományos alapokon nyugvó rendszerben mozog és 

működik. Identitást jelet-e a modernség, a fenntarthatóság? Vagy egy újonnan kialakuló iden-

titásfogalommal, összetevővel kell számolnunk?  

A város 

A koncepció alapja a szinergikus interakciók sorozatára épülő és ezen elvek alapján funkcio-

náló város. Az egymásra épülő, egymást feltételező és egymást erősítő elemek sorozata az, ami 

a város erejét megsokszorozza. Ha a projekt elemei között nincs szinergia, akkor az egyes ele-

mek egymagában bármennyire erősek is, összességében hatásuk inkább gyenge. Számtalan 

ilyen várossal találkozhatunk. Brunnshög esetében, ha nem is ismertetjük valamennyit, de olyan 

stratégiák kidolgozására került sor, amelyekben a zöldfelület, a kékfelület (víz), a termőföld, az 

épületek, a kutatás (egyetem, kutatóközpontok), a mindennapok élete, a közlekedés, a fogya-

tékkal élők beléptetése a társadalomba, a klímaváltozás hatásainak figyelembevétele, a saját 

energiák előállítása egyenként is erős stratégia. Azonban ezek egy egységgé emelése új jelentést 

visz az egyes elemekbe, egy magasabb szintre lendíti a folyamatokat.  

A következő képek minden szónál beszédesebben mutatják be a jövő városának egyes 

részleteit.  

 

1. kép: Brunnshög madártávlatból 
Forrás: Lund NE/Brunnshög, Vision och mål (Vízió és cél). 2010. 59. kép 

A látványterven elkülöníthető a brunnshögi projekt minden elem. A projekt motorjának 

számító ESS körépülete (jobbra fent), a városközpont, a 4-6 szintesre tervezett lakóházak, a 
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város központján átfolyó patak (mely a tervek szerint több lakótömböt is érint majd). A kép 

hátterében a Malmőt Koppenhágával összekötő Öresund-híd emelkedik ki, illetve Malmö egyik 

jellegzetes (már 50 km-es távolságból is látható) épülete, az 57 emeletes, 190 m magas Tuning 

Torso tekeredik. 

Ugyanezt a látványtervet látjuk – érdekességképpen – a 2. képen. Az éjszakai fények ese-

tében talán jobban kivehetőek az egyes egységek: a centrum zöld folyosója, amely szimbiózis-

ban él a kék vízfelületekkel, a meleg fényekkel ellátott főbb útvonalak, a háttérben Malmö, és 

Brunnshögöt körülvevő gazdasági területekkel. 

 

2. kép: Az éjszakai Brunnshög madártávlatból 
Forrás: Lund NE/Brunnshög, Vision och mål (Vízió és cél). 2010. 61.kép. 

 
3. kép: A centrum 

Forrás: Lund NE/Brunnshög, Vision och mål (Vízió és cél). 2010. 56. kép. 
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A 3. képen a brunnshögi centrum látványképe madártávlatból. Első, ami feltűnik a zöld 

felületek dominanciája, amely az eddigi várostervektől eltérően nem szigetszerűen alkotnak 

zöld felületet, hanem összefüggő, folyosókkal ellátott korridorok ezek. Ezen a képen is, de a 4. 

terven is feltűnik, hogy a házak (itt a centrum) magasságát játékos formában változtatják. A 

szemnek dolgoznia kell, hogy követni tudja, be tudja fogadni a vibrációt. Ugyanakkor sokkal 

megnyugtatóbbnak érezzük, mintha ugyanolyan magasságú házak sorakoznának egymás mel-

lett. A centrum képe egy mozgalmas, sokszínű, sok attrakciós belvárost mutat, ahol a zöld (nö-

vény), a kék (víz), fa (hidak) megfelelő harmóniát árasztanak. És aktivitás sem maradhat el, így 

megjelennek a falmászók (akik több látványterven is feltűnnek). 

 

4. kép: A futurisztikus centrum 
Forrás: Lund NE/Brunnshög, Vision och mål (Vízió és cél). 2010. 18. kép. 

 

5. kép: Belváros 
Forrás: Lund NE/Brunnshög, Vision och mål (Vízió és cél). 2010. 39. kép. 
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6. kép: Belváros 
Forrás: Lund NE/Brunnshög, Vision och mål (Vízió és cél). 2010. 55. kép 

Az 5. és 6. kép is a centrum egy-egy elképzelt keretét mutatja be. Érzékelhető a közleke-

dési rendszer kialakítása, amely mindenképpen ember centrikus, és biztonságra törekvő. A sze-

mélyautók korlátozott számban közlekedhetnek a centrumban, annak is a külső utcáiban. A 

szigorúan vett centrumba személyautók nem mehetnek. A tömegközlekedés csak villamosított 

rendszeren valósulhat meg, melyet a már említett energiaforrások valamelyike működtet. 

Érdemes rápillantani az építészeti megoldásokra is. A házak egysíkúságát a kiugró, sok 

üveggel ellátott dobozok feloldják. Az üvegfelületek nagysága fontos, hisz az őszi- téli-tavaszi 

időszak fényszegénysége valamiképpen oldódni látszik ezzel, illetve a hőérzet már kisebb erős-

ségű napsütés esetében is magasabb. 

Mi a végső cél? Tehetjük fel a kérdést. A válasz kettős. Egyrészt a már bemutatott projekt 

megvalósítása, amelyik egyedülálló módon építi fel a fenntartható város első modelljét Euró-

pában. Másik pedig egyértelműen a számok nyelvén beszél, amelyik a gazdaság oldaláról kö-

zelíti meg a megvalósuló projektet. Végeredményben a megvalósítás feltételezett ütemezése-

ként a következő módon számszerűsíti a projektvízió a lund-brunnshögi modellt. 

2011: 

• 200 lakás és 4.600 munkahely. Elsősorban előkészítő fázisú munkavégzés, tervezés. 

2015: 

• 700 lakás és 5 000-7 000 új munkahely, melyek a következő, egyedi projektek meg-

valósulásához szükséges:  

• ESS építésének kezdete.  

• Lundi villamos művek és az ESS illetve a MAX IV összekapcsolása, megnyitása. 

• A solbjeri városrész befejezése. 

• A nyugat-brunnshögi területek építésének megkezdése.  

• Az észak-brunnshögi „Science Village” (Tudományos Központ) építésének megkez-

dése. 

•  Brunnshög centrumának, lakónegyedek megépítésének kezdete. 

2020: 

• Várhatóan 1500 lakás megépítése és 10 000 -15 000 új munkahely teremtése. 

• ESS épületek befejezése.  
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• Nyugat- Brunnshög építésének folytatása. 

• Észak- Brunnshög és Science Village építésének folytatása. 

• Brunnshög belső (centrum) lakónegyedeinek építése befejeződött. 

 2025: 

• Összességében 3000 új lakás megépítése (az új városnegyed teljes lakásállománya) és 

20 000-25 000 új munkahely létrehozása (teljes munkaerő szükséglet). 

• ESS működése. 

• MAX IV – meghosszabbításának lehetősége. 

• Villamos Brunnshögi villamos művek (Dalby területén) elkészült, üzembe helyezése 

megtörtént. 

• Nyugat-Brunnshög építése befejeződött. 

• Észak-Brunnshög és a Science Village építése, fejlesztése folyamatos.  

• Brunnshög centrumának tovább építése, kibővítése befejeződött. 

• Északnyugat-Brunnshög fejlesztése (új) folyamatban. 

• Kelet-Brunnshög építése, bővítése folyamatban. 

2025 után: 

• Valószínűsíthető, hogy további 1000 lakás építése szükségessé válik, és mintegy to-

vábbi 15 000 új munkahely valósul meg. 

Záró gondolatok 

A brunnshögi projekt tanulságait a következőkben lehetne megvonni. 

Az emberiség küzd környezete folyamatos szennyeződésével, a klímaváltozással, a glo-

bális felmelegedéssel (és következményeikkel), a termőföldek elsavasodásával. A természet 

negatív változásainak együttes, de sok esetben egyedi megjelenése is, olyan társadalmi folya-

matok elindítója, amelyek hatása a Föld minden területén érzékelhető vagy a közeljövőben ér-

zékelhetővé válik. A folyamat, mai tudásunk szerint, nem megállítható, csak lassítható: 

• Nem megvalósítható olyan környezetben, ahol nincs egy nemzetközi szinten, ma is jól 

működő, tudásközpont. Erre a működő tudásközpontra lehet „ráhúzni” aztán olyan 

komplex fejlesztést, innovatív látásmódot, ami képes új, hozzáadott értéket termelni. 

• Az új érték „mellékterméke” a fenntartható városi modell kialakítása. Ennek a megva-

lósulása ilyen esetekben azért lehet könnyebb, mert zöldmezős beruházásként értendő. 

Nincs olyan feladata a projektnek, hogy eddigi életmódhagyományokat kell figye-

lembe vennie. Ez nem lehet barnamezős rendszer. 

• A projekt nem valósítható meg nemzeti szinten. A modern városok csak nemzetközi 

városok lehetnek, ahol feloldódnak a nemzeti jellegek. Eltűnik a saját nyelv, eltűnik a 

saját kultúra. Minden olyan kijelentés, ami ennek ellentétét próbálja bizonyítani, elhi-

tetni nem megvalósítható, vágyálmok között kell kezelni. 

• A fenntartható város modelljének komplexnek kell lenni. Csak akkor hatékony, ha az 

az élet minden területére kiterjed, kihat. Nem nevezhetünk fenntartható (akár modern) 

városnak egyetlen egy olyan települést sem, ahol részmegoldások születnek és működ-

nek.  

• A fenntartható városfejlesztési trendeknek a lund- brunnshögi modell is megfelel. Va-

lójában nem tudott, az energiahasznosításon kívül, olyan új elemet felmutatni, ami va-

lahol, valamilyen fenntartható városfejlesztési modellben ne jelent volna meg. A lé-

nyeges eltérés azonban abban van, hogy jelen esetünkben egy teljesen új városrésznek 

a tervezéséről és kivitelezéséről beszélünk, amire a megvalósítás anyagi feltételei is 

adottak. Másik, hogy jelentős tudásbázist (egyetemet, kutatóközpontokat, képzett hu-

mánerőt stb.) feltételez, harmadrészt pedig a megfelelő energiarendszer feltételeit is 

megteremti. 
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P.S.: záró gondolatok után: a fenti „Vízió és cél” nevet viselő svéd program mesterien vetíti 

elénk, hogy hogyan lehetne élnünk a jövőben. Azt nem tudom eldönteni, hogy vajon az emberek 

is így gondolják-e? A szinte steril körülményeket tekintve vajon a hardver vagy a szoftver részei 

leszünk ennek a történetnek? 

Érdemes böngészni az interneten található blogot, mely 19. század végi képei elképesztő 

jelenetekkel vizionálják a 20. század végi városi létet, közlekedést, iskolát, jó idő készítő masi-

náját, szabadidő eltöltését stb.: 

http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu/2014/07/10/retrofuture_kepek  

Felhasznált forrás 

Lund NE/Brunnshög, Vision och mål. 2010. Lund 

Kérdések 

1. Mennyire tartja megvalósíthatónak a fenti projektet? Gondolatait fogalmazza meg egy A/4-

es oldalon! (12-es betűméret, 1.5 sortávolság, jobbról-balról 3-3 cm-es margó) 

2. Mi a véleménye a projekt fenntarthatóságáról (emberi – gazdasági – társadalmi – szocioló-

giai – biztonsági (kibernet) – környezetvédelmi stb.)? Írjon egy 500 szavas esszét a városok 

fenntarthatóságáról! Használja a Google lehetőségeit! (12-es betűméret, 1.5 sortávolság, 

jobbról-balról 3-3 cm-es margó) 

3. Ön mit változtatna (ha lenne lehetősége) a projekten? 

 

http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu/2014/07/10/retrofuture_kepek
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Mészáros Katalin1: Felhőtáncoló Kreatív Műhely 

Vanda és Dóri, a testvérpár már kiskoruk óta érdeklődtek a művészetek iránt. A kreativitás 

egész életüket végig kísérte, erősen jelen volt a családjukban. Egy Szombathely melletti kis 

faluban nőttek fel, ahol sok időt töltöttek gyermekként a természetben. Édesanyjuk festett, édes-

apjuk pedig igazi „ezermester” volt, akivel együtt barkácsoltak. Mindketten nagyon gyerek-

centrikusak, ezért nem véletlen, hogy a gyerekekkel való együtt alkotás szeretete adta a vállal-

kozás alapötletét. A továbbtanulás, az egyetem azonban elválasztotta a testvérpárt egymástól 

egy kis időre. Dóri Budapesten a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, Vanda pedig Sopronban 

az Alkalmazott Művészeti Intézetben tanult. A diploma megszerzése után döntöttek úgy, hogy 

megvalósítják korábban dédelgetett vágyaikat. A kreatív műhely életre hívásához nem rendel-

keztek megfelelő anyagi forrásokkal, azonban tele voltak ötletekkel. Az anyagi háttér megte-

remtéséhez pályázati forrást vettek igénybe. A pályázat megírását követő második kihívást az 

jelentette, hogy a kreatív műhelynek megfelelő helyet kellett találni Sopronban és 2013-ban 

sikerült a Várkerület 19. szám alatt lévő házat megvásárolniuk. A ház Sopron első épületei közé 

tartozik, a középkorban a Ferencesek tulajdonában volt, és az írásos dokumentációk alapján 

valószínűleg a város fürdőháza lehetett. A fürdő maradványai ma is láthatók, ami egyfajta ku-

riózumnak számít. 1830 körül szűnt meg a fürdő. A házban egy étterem működött hosszú éve-

ken keresztül, azonban a vásárlás előtt 15 évig üresen állt.  

A műhely belső tere 230 négyzetméter, melyhez tartozik még egy 90 négyzetméteres 

udvar is. Az épület belső részének és udvarának felújítása hosszú időt vett igénybe, mert 

Vanda sok mindent a saját keze munkája által újított fel. Kezdetben a felújítási munkalátokat 

Dóri nélkül végezte, aki még Budapesten tanult, de sok segítséget kapott családtagjaitól és 

barátaitól is.  

 
Forrás: https://www.facebook.com/felhotancolomuhely/photos/?ref=page_internal 

                                                 

1  Dr. Mészáros Katalin PhD egyetemi docens, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 

https://www.facebook.com/felhotancolomuhely/photos/?ref=page_internal
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A Felhőtáncoló névválasztás Vanda ötlete volt. A felhő azért, mert az óvodában ez volt a 

jele, a táncoló pedig a tánchoz fűződő szeretete miatt. Dóri készítette el a Műhely kis arculatát 

(logó), mely az egyetemen a diplomamunkájának témaköre is volt egyben.  

 
Forrás: https://hu-hu.facebook.com/felhotancolomuhely 

A Felhőtáncoló Kreatív Műhely alapötlete 2013-ban az volt, hogy kizárólag gyereknek 

szóló foglalkozásokat fognak tartani, de a megvásárolt épület, a hely adottságai, a különleges 

környezet lehetőséget teremtett sok egyéb ötlet megvalósítására is.  

Minden korosztály igényét kielégítik a foglakozásokkal. Az 5-8 éves valamit a 9-12 éves 

gyerekek hétről hétre új témaköröket dolgoznak fel, melyeket beszélgetés, vetítés, játék, véle-

ményezés előz meg a tényleges alkotási folyamat előtt.  

 
Forrás: https://www.facebook.com/felhotancolomuhely/photos/?ref=page_internal 

A foglakozások célja a megismerés, a kifejezés, a kreativitás felszínre hozása, a kíváncsiság 

felkeltése, az anyagokban rejlő lehetőségek felfedezése és az álmok megvalósítása. A műhely-

munka során különféle technikákkal dolgoznak a gyerekek. A 9-12 évesek már több módszerrel 

találkozhatnak, illetve mélyebb koncentrációt igénylő feladatokat oldanak meg, mint a kisebbek. 

Itt már nagyobb hangsúlyt kap a környezetkultúra, az irodalom, a zene, a művészettörténet is az 

alkotási folyamatban. A foglalkozások időtartama 1,5 óra. Alkalmanként 3000 Ft/fő, testvérpá-

roknak 2500 Ft/fő. 

https://hu-hu.facebook.com/felhotancolomuhely
https://www.facebook.com/felhotancolomuhely/photos/?ref=page_internal
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13-17 évesek „Vizuális megismerés” című foglalkozás keretében sajátíthatják el a rajzo-

lási technikákat, a térábrázolást, a természetben alkotást, a térkonstrukciók készítését, a modell 

utáni rajzolást. A foglalkozások időtartama 2 óra. Alkalmanként 3000 Ft/fő, testvérpároknak 

2500 Ft/fő. 

 
Forrás: https://www.facebook.com/felhotancolomuhely/photos/?ref=page_internal 

A csoportok létszáma maximum 12 fő. A foglalkozások ára tartalmazza a felhasznált mű-

vészeti kellékeket, anyagokat.  

A foglalkozások keddtől péntekig különböző délutáni időpontokban kerülnek megtar-

tásra. Az 5-8 éveseknek hetente kettő, a 9-12 éveseknek három és a 13-17 éveseknek egy fog-

lalkozás van.  

A gyermekeknek szánt foglalkozások kívül családi programokat is szerveznek szomba-

tonként, például workshopokat, filmvetítést, irodalmi esteket. Szombatonként lehetőség van 

kreatív születésnap megtartására is, ahol több a korosztály igényének megfelelő játékokkal vár-

ják a gyermekeket a szervezők. Lehetőség van arra, hogy a születésnapos gyermek kiválasszon 

egy alkotást, amit közösen készítenek el a születésnapi bulin.  

Nyáron a korcsoportoknak megfelelően 5 napos táborokat szerveznek 8 órától 16 óráig. 

Az 5-8 és a 9-12 éves korosztálynak a tábor ára 34.000 Ft/fő, testvérpárnak 30.000 Ft/fő. A 13-

17 éveseknek a tábor 20.000Ft/fő, testvérpárnak 16.000 Ft/fő. A tábor ára tartalmazza a foglal-

kozásokhoz szükséges alapanyagokat és a meleg ebédet. 

A foglalkozások célja, hogy a gyerekek szabadon használják a fantáziájukat, felszabadul-

janak, kimutassák az alkotásaikban a bennük lévő érzéseket.  

Kezdetben a testvérpár elképzelései között szerepelt, hogy szakemberek bevonásával vi-

selkedészavaros, fogyatékkal élő gyermekek részére is kínáljanak foglalkozásokat.  

Vanda és Dóri 2013-tól 2018-ig vezette a Felhőtáncoló Kreatív Műhelyt, mely idő alatt a 

foglalkozások teltházzal működtek. 2018 októberében mindketten elköltöztek Sopronból Bu-

dapestre, azonban nem szerették volna teljesen megszüntetni azt, amit létrehoztak és működik. 

Új tulajdonosokat kerestek. Négy új tulajdonosa lett a műhelynek. A foglalkozások ugyanazon 

tematikák alapján folytatódtak. Vanda és Dóri 2018. október 21-én búcsú ünnepséget tartottak 

azoknak a gyerekeknek, akik korábban jártak a foglalkozásokra. Meséltek a műhely megalaku-

lásáról, a kezdetekről, a foglalkozásokról, valamint bemutatták az új csapatot, Vivit, Rékát, 

Fridát és Balázst.  

https://www.facebook.com/felhotancolomuhely/photos/?ref=page_internal
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Ezt követően 2018. október 21-től már az új szervezőkkel folytatódott a munka. Az új 

csapat több feszültséget is hordozott magában, ezért először Vivi, majd Frida hagyta ott a vál-

lalkozást. Réka vitte tovább egyedül a foglalkozásokat, Balázs pedig a mindennapi teendőkben 

segített, melyek a vállalkozás működéséhez elengedhetetlenek voltak. Sajnos egyre kevesebb 

gyermek látogatta a foglalkozásokat. Előfordult, hogy elmaradtak órák, mert kevesen voltak, 

de az is, hogy csak ketten vettek részt a foglalkozáson.  

Aztán jött a következő fordulat a műhely életében. Vanda 2020. február 8-án bejelentette, 

hogy visszaköltözik Sopronba és újra visszaveszi a Felhőtáncolót. Dóri sajnos csak támogatói 

szerepet tud vállalni, mert ő Budapesten maradt. 

A koronavírus ideje alatt a műhely kisebb átalakítson esett át, kifestették, új bútorokkal 

színesítették, megújult a kert.  

Nyáron már meg tudta tartani Vanda a táborokat, illetve az új órarend szerint 2020. szept-

emberétől kezdődtek a foglalkozások. 

A Felhőtáncoló Kreatív Műhely marketingkommunikációs tevékenysége elég szegényes. 

Megtalálható  

• a https://felhotancolomuhely.blogspot.com/ oldalon,  

• valamint van Facebook (https://www.facebook.com/felhotancolomuhely)  

• és Instagram (https://www.instagram.com/explore/locations/959245461/felhotancolo-

kreativ-muhely?hl=hu) elérhetősége.  

Kérdések 

1. Vizsgálja meg, hogy kik a Felhőtáncoló Kreatív Műhely versenytársai Sopronban? 

2. Mit kell tenni Vandának, annak érdekében, hogy újra maximális létszámmal tudjanak mű-

ködni a foglalkozások? 

3. Hogyan fejlesztené a Felhőtáncoló Kreatív Műhely marketingkommunikációs tevékenysé-

gét? 

4. Hogyan pozícionálná a Felhőtáncoló Kreatív Műhelyt? 

5. Ön szerint lenne létjogosultsága Sopronban annak, hogy viselkedészavaros, fogyatékkal 

élő gyermekek részére is kínáljanak foglalkozásokat? 

6. Vizsgálja meg, hogy kik a Felhőtáncoló Kreatív Műhely versenytársai Sopronban? 

7. Mit kell tenni Vandának, annak érdekében, hogy újra maximális létszámmal tudjanak mű-

ködni a foglalkozások? 

8. Hogyan fejlesztené a Felhőtáncoló Kreatív Műhely marketingkommunikációs tevékenysé-

gét? 

9. Hogyan pozícionálná a Felhőtáncoló Kreatív Műhelyt? 

10. Ön szerint lenne létjogosultsága Sopronban annak, hogy viselkedészavaros, fogyatékkal 

élő gyermekek részére is kínáljanak foglalkozásokat? 

 

 

 

 

https://felhotancolomuhely.blogspot.com/
https://www.facebook.com/felhotancolomuhely
https://www.instagram.com/explore/locations/959245461/felhotancolo-kreativ-muhely?hl=hu
https://www.instagram.com/explore/locations/959245461/felhotancolo-kreativ-muhely?hl=hu
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Pakainé Kováts Judit1 – Mészáros Katalin2:  

Design bútor – kötözött csomópontokkal készült moduláris gyermekbútor 

A lapra szerelt bútorok rendkívüli népszerűségnek örvendenek a piacon, ám nem mindenki érez 

magában késztetést, hogy imbuszkulcsokkal felszerelkezve, ezermester szerepben brillírozva 

állítsa össze bútorát. Még azok közül sem sokan, akik egyébként kreatívnak tartják magukat, és 

otthonukat saját készítésű tárgyakkal díszítik. Nagy az igény arra, hogy szerszámok használata 

nélkül, minél egyszerűbben és gyorsabban tudják összeszerelni a kívánt bútort. Ugyanakkor 

egyre nagyobb az igény a berendezési tárgyakon a kreativitás kifejezésére. Ezen két elvárás 

megoldására jött létre a Bond, a kötözött csomópontokkal készült moduláris gyermekbútor, 

mely az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország program keretében megrendezésre került IN-

NOWOOD INNOVATION CAMP bútortervező alkotótábor egyik nyertes terve, Csicsics 

Gergő, Pető Borbála, Surányi Vanessza munkája.  

A tervezés során fő szempontok voltak a könnyű összeállíthatóság, a variálhatóság, a sok-

oldalúság, a modularitás, a biztonságosság a gyermekek számára és a szállításhoz és tároláshoz 

való kis helyigény.  

A Bond bútor szerszámok használata nélkül, kötözéssel összeszerelhető, nem igényel 

semmilyen műszaki készséget.  

Tároló- illetve ülőalkalmatosságként funkcionál, elemei egymással variálhatóak. Az ösz-

szeállítást furatsorok teszik lehetővé, melyeken a zsinórok számtalan mintázatban fűzhetőek át. 

Teherbírása a biztonságos használathoz megfelelő.  

 
Forrás. www.arthungry.com  

                                                 

1  Pakainé dr. Kováts Judit PhD egyetemi docens, intézetigazgató, Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, 

Faanyagtudományi és Művészeti Kar 
2  Dr. Mészáros Katalin PhD egyetemi docens, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 

http://www.arthungry.com/
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A termék jellemzői: 

• fő célközönség: gyerekek, fiatalok; 

• a termékeket friss, fiatalos, vidám megjelenés jellemzi; 

• a kialakítás meditatív, játékos összeszerelést tesz lehetővé; 

• az „összeszereléshez” különféle kötési technika alkalmazható; 

• az oldható kapcsolat miatt változatos lehet a megjelenés; 

• a csomózási technikák és a kötél változtatható színe által személyre szabható és lakó-

térhez igazítható; 

• a felhasználó jobban magáénak érzi a bútort, jobban vigyáz rá; 

• a sík rétegelt lemez alkatrészeknek köszönhetően lapra szerelhető; 

• az összeállításhoz nem kell kötőelem, ragasztó és szerszámokat sem igényel; 

• a termék természet- és emberbarát; 

• olajozást, vagy vizesbázisú lakkozást ajánlunk felületkezelésnek; 

• egyszerűen tárolható, csomagolható és szállítható; 

• nem igényel különleges gyártási technológiát, minden elem alap megmunkáló gépek-

kel gyártható. 

A bútorpiacot meghatározó életstílus-változások, kihívások 

Egyre több lakást bérelnek, az emelkedő lakásárak, az Y-generáció kitolódó családalapítási 

ideje miatt egyre kevésbé jelent prioritást, hogy otthonukat birtokolják. Sokkal inkább keresik 

a megfizethető bútorokat, mind a bérlők, mind a lakást kiadók, fontos szempont a költséghaté-

konyság, sőt a bútorokat is bérelni szeretnék. Kisebb lakásokba kisebb méretű bútorokat keres-

nek. Olcsó, többfunkciós, modern bútorokat kell kínálni, a multifunkciós bútor népszerűsége 

gyorsan nő. 

Nő az egy fős háztartások száma. A kisebb háztartások kisebb lakásokat, otthonokat ré-

szesítenek előnyben. Ez szintén a helytakarékos, multifunkcionális, elemes bútorok és tároló-

bútorok iránti igényt növeli.  

Különböző generációknak különbözőek az igényei. A bútorpiac célcsoportjai főként az 

ezredfordulósok, X-generáció, baby boomerek és szeniorok. Az ezredfordulósok (Y-generáció) 

alacsonyabb rendelkezésre álló jövedelme, magasabb tartozásai eredményeképpen kitolódik a 

saját háztartás indítása. Vásárlási szokásaik is eltérőek, sokkal online-centrikusabbak és előny-

ben részesítik a fenntartható termékeket. A termékeket diverzifikálni kell, hogy minden korosz-

tály speciális igényeit kiszolgálják. 

Online kiskereskedelem az Y-generáció preferált csatornája. Alapvető igényük az online 

katalógusok, árlisták azonnali elérése. A fizikai bolttal rendelkező kereskedők is rákényszerül-

nek az online és mobile technológia használatára, és boltjukba való telepítésére. Az innováció 

alapvető a bútorgyártás jövője szempontjából: szerszám nélkül percek alatt összeszerelhető bú-

torok, multifunkcionális bútorok rejtett tárolórésszel, okos bútorok, amelyek egészségügyi ada-

tokat tudnak rögzíteni (vérnyomás stb.). 

A gyerekszoba már egy többfunkciós tér, mely a gyermek korához és igényéhez is meg-

felelően tud alkalmazkodni. Hosszú távon, pedig a szülőknek mindenképpen a moduláris fel-

építésű, többfunkciós bútorokban célszerű gondolkodniuk, melyek praktikusan változtathatók, 

méretre alakíthatók, könnyen bővíthetők. 

A bútorok nevelési funkciója abban mutatkozik meg, hogy minden bútordarab hatással 

van érzésvilágunkra és ennek következményeként formálja az emberek, gyermekek ízlésvilá-

gát, vagyis nevel. Az esztétikai funkción belül ez a nevelési szerep meghatározó a termék, bútor 

használata szempontjából. A nevelési funkció a bútorok tervezésénél a termékspecifikációban, 

termékhordozókban jelenik meg. Ezen funkcióval biztosítható a termék célszerű használata. A 

formai és esztétikai elemek megkülönböztetik a termékeket a versenytárs termékétől, minősé-
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get, stílust határoznak meg. A termék moduláris felépítése, a funkcionális termékegységek ki-

alakítása, az illesztőelemek (csavar, ragasztó) nélküli bútorok, a különböző forma- és színmeg-

oldások hozzájárulnak a bútorok hatékonyságnövelő funkciójához (Hegedűs, 1994).  

Bond célcsoportja 

Kötözött csomópontokkal készült moduláris gyermekbútor elsődleges célcsoportja a fogyasztói 

piacon az Y-generáció, a fiatal szülők, akik a legjobbat akarják megadni gyermeküknek. Őket 

lehet hatékonyan célozni bármilyen „fejlesztő” címkével ellátott termékkel. A különböző mó-

dokon összekötözhető bútorlapok fejlesztik a kreativitást, ingergazdag környezetet biztosít a 

gyermek számára. Másodlagos célcsoport a nagyszülők, az X- és baby boomer generáció tagjai, 

akik unokáiknak szeretnének fejlesztő játékokat, bútorokat ajándékozni. A gyermekek pedig a 

kötözött csomópontokkal készült moduláris gyermekbútor közvetett célcsoportja, hiszen a Z-

generáció tinédzser korosztálya és az Alfa-generáció tagjai használják a terméket mindennap-

jaik során. 

A család jelentős szerepet játszik a gyermekek szocializációjában, a legerősebb és leg-

közvetlenebb befolyásoló tényezőként hatással van a vásárlói döntési folyamatra, részben jö-

vedelmi, részben a vásárlási folyamat során kialakult szerepkörök tekintetében. (Lehota, 2001).  

A család a vásárlói magatartás alapvető racionális tényezőinek fejlődésében játszik sze-

repet, befolyásolják a vásárlás vagy a márkapreferenciák társadalmi és anyagi motivációinak 

kialakulását (Lachance–Beaudoin–Robitaille, 2003). A család szerepe a szocializációs folya-

matban is megmutatkozik, lényeges befolyással lesz a gyermek alapvető értékeinek és maga-

tartásának fejlődésében, a gyermek 5-11 éves kora között (Schiffman, 2001). 

A gyermekek szerepe a kompetencia döntésekben megnő, hiszen egyes termékek eseté-

ben sokkal jobban informálódtak, tájékozottabbak, mint szüleik. A legtöbb családban a termé-

kek vásárlása beszédtéma, vagyis közösen meg lehet velük beszélni a döntéseket. A szülök 

pedig engedékenyebben, megértőbbek. (Törőcsik, 2003).  

A gyermekek számítógépes világban nőnek fel, internet szakértők, sokkal gyorsabb ütem-

ben tanulnak, újszerű játékokkal játszanak, új termékeket próbálnak ki, sokkal több minden 

foglalkoztatja őket, és okosabbak (Coffey et al., 2006).  

Lipi (2000) írása alapján már az óvodás korú gyermekek is önálló vásárlóerővel és saját 

tudattal rendelkező fogyasztók. Müller (2001) alapján a 8-12 éves korosztálynak már pontos 

elképzelésük van arról, hogy mit szeretnének vásárolni, ugyanakkor a vásárlás ténye számukra 

még inkább hobbi. A vásárlási döntési folyamatba a gyermekek aktív bevonása 9-13 éves kor 

között (Müller, 2001), míg a szülők nélküli önálló döntéshozatal 12-17 éves korban alakul ki 

(Dornbusch et al., 1987).  

Befolyásoló tényezőként jelenik meg a termék típusa, a gyermekek kora, a testvérek 

száma a vásárlási döntési mechanizmusban. A gyermekekhez kötődő termékek esetében maga-

sabb szintű a befolyásolás.  

A gyermekek marketing szempontból Müller (2001) alapján: 

• önálló fogyasztók és közvetlen vásárlók a jelenlegi piacokon; 

• közvetett fogyasztók, mert szüleikkel vagy rokonaikkal vásároltatnak termékeket; 

• tanácsadók és befolyásos döntéshozók a szülők döntéseiben; 

• a jövő piaca. 

Bond marketing mix elemei 

A Bond kötözött csomópontokkal ellátott moduláris gyermekbútor árképzésénél az elsődleges 

szempont a termék magas előállítási költsége. Az árban tükröződik a termék prémium minő-

sége. 
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A B2C piacon az értékesítés webshopon keresztül történik. Az értékesítési startégiában a 

fogyasztói piacon az online marketingben az értékesítési tölcsért (sales funnel) követi a vállal-

kozás. 

Az online értékesítés folyamatának középpontjában az AIDA modell elemei állnak, ami 

a figyelem – érdeklődés – vágy – cselekvés (Kotler–Keller, 2012). Az interneten lehetőség van 

a pozicionálásra és a szegmensek pontosabb célzására, ami a figyelemfelkeltés szakasza. A kö-

tözött csomópontokkal ellátott moduláris gyermekbútor értékesítésénél a vállalat például a föld-

rajzi elhelyezkedést, a foglalkoztatást, az életkort, a hobbit, a kreativitást, a minőségi terméke-

ket vette alapul. Ezt követően személyre szabható az értékesítési tölcsérünk, vagyis felkeltjük 

a vevők érdeklődését. Majd kialakul a termék iránti vágy, amely nem azonnali döntés, hiszen a 

gyermekbútor esetében fontos például az alapos átgondolás, közös döntéshozás. Végül a cse-

lekvés, maga a vásárlás automatizáltan működik. 

A Bond gyermekbútor webshopjának kialakításánál a következő elemeket kell kiemelni: 

• Magas minőségű termékfotók: Fontos a vizuális információk szerepe, hiszen nincs 

lehetőség más érzékszervi (például tapintás) információk összegyűjtésére.  

• Termék nagyítási funkció: ehhez a funkcióhoz, mindenképpen elengedhetetlen a mi-

nőségi fotó, hogy nagyításnál is tökéletes képet lehessen biztosítani. 

• Több termékkép egy termékhez: Különböző irányokból szükséges a gyermekbútort 

bemutatni. 

• Termék videók: A termék összeállítása, a különböző kötözési módszerek miatt nél-

külözhetetlen.  

• Felhasználóbarát navigáció 

• Termékkereső funkció  

• Termékleírás: A Bond gyermekbútoroknál a termék anyagára, méretére, felhasznál-

hatóságára, összeszerelésére vonatkozó legfontosabb információk. 

• Előnyök kiemelése: A Bond gyermekbútor előnyeinek hangsúlyozása: moduláris, az 

összeállításhoz nem kell kötőelem, ragasztó és szerszám, csomózási technikák, vidám 

színek, könnyen szállítható és tárolható, játékos összeszerelés. 

• Szállítás: A szállítás feltételeinek, költségeinek a pontos meghatározása. Fontos, hogy 

ne csak akkor értesüljön róla a vásárló, amikor a kosárba teszi a terméket.  

• Jól olvasható betűtípusok 

• Egyértelmű „akcióra hívás”: A kosárba rakás gombnak hangsúlyosnak, kontrasztos-

nak és figyelemfelhívónak kell lennie. 

• Vevői vélemények: Más vásárlók véleményének megjelenítése, mely vásárlási dön-

tési szempont. 

• Garancia kommunikációja: Törvényi előírás az elállási jog biztosítása a vásárlónak. 

(https://www.getelastic.com/how-to-create-killer-product-pages-infographic) 

Kötözött csomópontokkal készült moduláris gyermekbútorunk esetében a kommunikáció 

fő iránya az egyediség, a képességfejlesztő hatás. Az üzenet fő elemei: 

• Kreativitást fejlesztő gyermekbútor. 

• Ingergazdag környezet a gyermek fejlődéséhez. 

• Sokoldalú. 

• Egyedi, személyre szabható. 

• Biztonságos. 

• Könnyen szállítható, tárolható, kis helyen elfér. 

Jelenleg a marketingkommunikációs stratégia az online térre korlátozódik. A vállalko-

zás önálló weboldallal rendelkezik, mely összekapcsolódik a korábban bemutatott webshop-

pal. Mobilapplikáció is kidolgozásra került, melyet a felhasználó letölthet, telepíthet az okos-

telefonjára és bármikor elindíthatja az alkalmazást és használhatja is. A közösségi médiában 

való megjelenés napjainkban elkerülhetetlen. Használatával számos lehetőség kínálkozik a 

https://www.getelastic.com/how-to-create-killer-product-pages-infographic
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célcsoporttal való kommunikációra, a folyamatos köztudatban maradásra, hiszen az oldal kö-

vetői minden frissítést látnak, amelyeket lehetőségük van megosztani ismerőseikkel, vagy 

akár véleményezni is. A termék megtalálható a Facebook, Instagram, Pinterest és YouTube 

csatornákon is. 

Kérdések 

1. Hogyan szegmentálná a szervezeti piacot (B2B)? 

2. Kik tekinthetők versenytársnak Magyarországon és külföldön? 

3. Milyen értékesítési csatornákat alkalmazna a szervezeti piacon? 

4. Szükségesnek érzi a fogyasztói piac értékesítési csatornájának szélesítését?  

5. Milyen marketingkommunikációs eszközöket alkalmazna még a fogyasztói piacon? 

6. Milyen marketingkommunikációs eszközöket alkalmazna a szervezeti piacon? 

 

Feladat: 

A fenti kérdésekre adott válaszait prezentálja egy 10 perces előadásban, egy egyedi bútorokat 

bemutató vásáron a leendő nagykereskedők felé! 
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Németh Nikoletta1 – Pankotay Fruzsina Magda2:  

Beszerzés és értékesítés a Lampformtrade Kft. gyakorlatában 

A Lampformtrade Kft.-t 1992-ben magánszemélyek alapították. A ma 110 főt foglalkoztató 

6000 m2 beépített üzemépületekben, raktárakban 3 hektár területen végzik munkájukat. Terme-

lésük 40%-a export árbevételt biztosít. 

Szomszédságában található a Lampformat Ipari Szövetkezet és a Lampformland Kft., 

mely cégek a Lampformtrade Kft. konkurenciái a piacon. Ugyanakkor bizonyos tekintetben 

egymást is segítik és figyelemmel kísérik egymás munkáját. 

Tekintettel arra, hogy a Lampformtrade Kft. alapító tagjai aktívan részt vettek a Lampfor-

mat Ipari Szövetkezet munkájában (mint vezetők), ismerik annak beszerzési-, termelési- és ér-

tékesítési logisztikájának rendszerét.  

Termékek 

Termékeik sorába tartoznak az ipari (ezen belül a búrás, tükrös-rácsos, szabadon sugárzó, mo-

dul rendszerek, mélysugárzó, csarnokvilágító, fényvető, vészvilágító, kórházi lámpatestek), a 

lakossági, a közvilágítási, az egyedi gyártású lámpatestek, valamint a padláslétrák.  

Az ipari lámpatestek olyan üzemek, műhelyek, csarnokok általános 

megvilágítására ajánlottak, ahol a légtérben előfordulnak kevésbé korrozív 

vegyi anyagok gőzei, forrásgázai (például az ALOX lámpatestcsalád – ser-

tés telepek, tej-, és húsfeldolgozó üzemek, vágóüzemek megvilágítására), 

illetve különböző vegyi anyagok (savak, lúgok).  
Kép forrása: https://lumenet.hu/ipari-vilagitas 

A STAR LED típusú lámpatestek IP65-ös védettségének köszönhetően üzemek, műhe-

lyek, és egyéb poros, párás környezetű nagyobb megvilágítási igényű munkaterek koncentrált 

megvilágítására alkalmasak.  

A GAMMA LED lámpatestcsalád IP65 védettsége alapján poros, 

párás környezetű helyiségek, fedett parkolók, mosdók, ipari létesítmé-

nyek, közintézmények kiszolgáló helyiségeinek általános világítására 

ajánlott. Bútorok, tükrök, kirakatok megvilágítására vagy akár lakások-

ban helyi megvilágításra használhatók az ST lámpacsalád lámpái.  
Kép forrása: https://dl1.hu/simotrade-31/70-101000501-gamma-led-10w-

900lm-4000k-lampatest-ip65 

Az STM LUX IP44 termékek  IP44-es védettségével alkalmazható 

kórházak, iskolák, közintézmények szociális helyiségeinek megvilágítá-

sára, ahol kis méretű por- és pára képződik.  
Kép forrása: https://www.elektro-valo.com/tuotemalli/stm-lux/stmlux2b3k350sb/ 

 

Meg kell még említeni az üzemcsarnokok, benzinkutak általános megvilágítására ajánlott 

tükrös-rácsos lámpatesteket, a sportlétesítmények, közterületek, közterületek műtárgyainak 

megvilágítására szolgáló fényvetőket, csarnokvilágítókat. Folyamatos fejlesztés alatt állnak a 

                                                 

1  Dr. Németh Nikoletta adjunktus, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 
2  Pankotay Fruzina Magda tanársegéd, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 

https://lumenet.hu/ipari-vilagitas
https://dl1.hu/simotrade-31/70-101000501-gamma-led-10w-900lm-4000k-lampatest-ip65
https://dl1.hu/simotrade-31/70-101000501-gamma-led-10w-900lm-4000k-lampatest-ip65
https://www.elektro-valo.com/tuotemalli/stm-lux/stmlux2b3k350sb/
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lámpatest rendszer kereskedelmi egységek, melyek bevásárlóközpontok, áruházak, bemutató-

termek, hotelek általános célú megvilágítására alkalmazhatóak. Ezek a lámpatestek sávban sze-

relhetők vagy egyedi lámpaként is funkcionálnak.  

Fontosak a lakásvilágítási lámpatestek csoportjait is, melyek fürdőszobákba, konyhákba, 

WC-k, folyosók, lépcsőházak megvilágítására szolgálnak (például az Aqua, Delta led vagy az 

asztali, oldalfali lámpatestek). 

 Az egyedi lámpatestek közé sorolható az ST MED kórházi 

ágylámpa családot. A világító test kielégíti az olvasó és derengő vi-

lágítás követelményeit. Megrendelésre készülnek a tervek alapján. A 

gyárban lehetőség van megkeresés alapján egyedi termékek gyártá-

sára is, megbeszélés szerint.  
Kép forrása: http://www.simovill.hu/products?id=172 

A cég foglalkozik még továbbá utcák, terek megvilágítására alkalmas termékek gyártá-

sával is (például a Kombo vagy Street lámpák). Ezek utak, sétányok, közterületek, iparterületek 

megvilágítására ajánlottak. Készítenek beton oszlopokra, valamint alumínium oszlopokra sze-

relhető lámpákat egyaránt.  

Fejlesztések 

A cég elkötelezte magát az energiatakarékos világítótestek és rendszerek gyártására. A hagyo-

mányosan magas minőségű termékek választékát folyamatosan új lámpatestek, világítási rend-

szerek bővítik a jövőben. A fényforrásgyártók legújabb fejlesztései fokozatosan bekerülnek kí-

nálatukba. A fénycsöves, kompaktfénycsöves rendszereknél egyre népszerűbbek a fényerő-sza-

bályozható rendszerek, automatikus jelenlét és megvilágítás függő vezérléssel is (igény esetén). 

A LED (light emitting diode) napjainkra megérett az általános világítás szintű alkalma-

zásra is. Az egyre jobb fényhasznosításának és speciálisan jó tulajdonságainak köszönhetően 

egyre bővül az alkalmazhatósági köre a félvezető alapú fényforrásoknak, így újabb és újabb 

termékkör lámpatesteit szerelik fel LED fényforrással is. 

Termékeinek széles skálája a világítástechnika jelentős területét átfogja. Korszerű számí-

tógép vezérelt lemez megmunkáló központokkal és egyéb hajlító és lemezvágó gépekkel, kon-

vejorsoros elektrosztatikus porszóró berendezéssel készül a lámpatestek gyártása, festése. 

Termékeinek minősége megfelel az EU követelményeinek. 2004 évtől a DNV által tanú-

sított ISO 9001:2000 minőségtanúsítási rendszer szerint dolgoznak. Minden egyes termék 

egyedi tesztelésen és vizsgálaton esik át.  

A szereldében 4 fős kis csoportokban, illetve mozgó szerelő szalagon végzik a szerelést. 

Jelentős fejlesztéseken van túl a cég: 

• új festő üzem, 

• új fémmegmunkáló üzem, 

• a szerelő üzem teljes rekonstrukciója, 

• raktárak építése, vásárlása. 

Létszámuk évek óta 135-140 fő.  

A festő üzemben elektrosztatikus porszórásos technológiával történik a festés, melynek 

előkészítését foszfátos felületet biztosító mosással, kétszeres öblítéssel, majd szárítással végzik. 

A porszóró pisztolyok célszerű felhasználásával bonyolult tárgyakat is be tudnak vonni. Part-

nereik igényei szerint a lefestett termékek járulékos szerelési munkálatait is vállalják. 

A lakatos üzemben fémlemezek megmunkálása történik gépekkel. A vállalat fejlett gép-

parkjával várja a bérmunkára irányuló megkereséseket is.  

Az összeszerelő üzem akár 24 órában is működik, ha szükség van rá. A raktározást első-

sorban polcrendszerekkel oldják meg és targoncákat használnak a rakodáshoz. 

http://www.simovill.hu/products?id=172
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A lakossági, ideértve az asztali, falilámpák stb. beszerzése elsősorban a távol-keleti piac-

ról történik. Szállítanak be alapanyagokat és késztermékeket is innen. Ugyanúgy, mint a len-

gyelországi vagy szlovákiai piacról. 

Beszerzési folyamat 

A gyár elsősorban az európai országokból származó, kiváló minőségű alapanyagokat és alkat-

részeket használja fel. Ugyanakkor a kiélezett versenyhelyzet miatt bizonyos esetekben (ár ver-

seny miatt) szükségesnek tartják távol-keleti alkatrészek felhasználását is.  

Legelső körben felmérik a piaci szükségleteket, megnézik, mennyi terméket kell legyár-

tani raktárra és eladásra, majd ez alapján összeállítják a szükséges alapanyagok listáját. Meg-

határozzák a mennyiséget, a minőséget, a szállítási határidőket, illetve az is, hogy mikorra kell 

az alapanyag. Mérlegelik a költségeket, majd kiválasztják a beszállítókat. A távol-keleti termé-

kek esetében fontos megjegyezni, hogy a termékeket minőség alapján több kategóriába sorol-

ják. Minél olcsóbb, annál silányabb minőség. Az európai piacról beszerzett alapanyagok és ter-

mékek sokkal jobb minőségűek, a szállítási határidők rövidebbek, a szállítási költségek alacso-

nyabbak. 

Értékesítési folyamat 

A cég többféle vállalati stratégiát dolgozott ki. Van egy bemutató termük a gyár telephelyén, 

oda bárki bemehet, elsősorban előzetes egyeztetés alapján, de a spontán betérőt is örömmel 

fogadják. Tájékoztatást kaphat a termékekről, katalógust adnak neki, tud beszélni az értékesítő 

kollégák valamelyikével és szerződést kötni. A szerződésben közösen meghatározhatják a fel-

tételeket: milyen mennyiségben szeretne vásárolni, milyen időközönként, milyen szállítási fel-

tételekkel. Megállapodhatnak a fizetési feltételekben (készpénzzel vagy átutalással történik a 

fizetés, illetve milyen határidővel), a szállító személyében (a cégtől várják a szállítást vagy ők 

oldják meg, esetleg futárcéggel szállíttatnak), illetve céginformációkat is kell szolgáltatni a 

szerződéskötéskor (alapítói okirat, aláírási címpéldány stb.).  

A cégnek vannak márkaboltjai is, ahova bizományba is helyez ki árut. Minden hónapban 

van egy elszámolás, ahol az eladott árut fizeti ki a márkabolt. Ez mindkét félnek előnyös, mert 

a cégnek nem kell tárolnia az árut, azonnal raktárról meg lehet vásárolni a termékeket, így nö-

velheti forgalmát a piacon. Előnyben van azokkal a gyártókkal szemben, akiknek nincs azonnal 

elérhető áruja a boltokban. A kereskedőknek is jó, mert nem kell pénzt fektetniük a termékek 

megvásárlásába, nem áll a pénzük az áruban.  

Szerződéseket kötnek boltokkal, kivitelező cégekkel, beruházókkal is. Árpolitikájára jel-

lemző, hogy sávos árképzést alkalmaz. Minél nagyobb értékben vásárol valaki, annál nagyobb 

kedvezményt kap a listaárból.  

Jelentős forgalmat bonyolít le az online Weblap segítségével is. Itt mindenki tájékoztatást 

kaphat a termékcsaládokról. A cégnél működik egy értékesítési csoport, ahol a rendeléseket 

veszik fel, illetve, ha szükséges tanácsokat, valamint tájékoztatást adnak.  

Szolgáltatást is nyújt: 

• egyedi tervek alapján lámpákat gyárt, 

• bérmunkába festéseket, lemezmegmunkálást is vállal, 

• tervező program segítségével megtervezi, hogy egy adott helyiségbe mennyi lámpára 

van szükség (LUX meghatározása- fényerő), 

• szükség esetén díjazás ellenében kiszállítja az árut (nagyobb érték esetén megállapo-

dás alapján nem számol fel díjat). 
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Kérdések 

1. Milyen tényezők befolyásolják a beszerzési folyamatokat, mire kell odafigyelnie a gyárnak 

a beszerzés folyamán? 

2. Milyen javaslatokat tud megfogalmazni a beszerzés biztonságának növelése érdekében? Ja-

vaslatait egy prezentáció keretében indokolja! 

3. Egyetért-e a vállalkozás megismert értékesítési politikájával? 

4. Mit tart az értékesítés kritikus elemének? Miért? Készítsen egy egyoldalas összefoglalót vé-

leményének megvédésére!  
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Kulcsár Boglárka1 – Németh Nikoletta2:  

Hungaro – Ventilátor Kft. kihívásai a COVID-19 tükrében 

A COVID-19 járvány első hulláma (2020 első félév) nemcsak a 

vállalatokra, de a magánszemélyekre is jelentős hatással bírt. Ha-

bár napjainkban a logisztikai rendszerek folyamatos optimalizá-

lása történik, a járvány hatására különböző ipari ágazatok álltak 

le az alapanyag-ellátás csökkenése miatt. A hatás a gazdaság 

minden ágazatában jelentkezett, munkahelyek szűntek meg, ami 

mögött cégek bezárása vagy a munkarend szabályozásokhoz iga-

zítása húzódott meg. Ezen gazdasági helyzet kihívásainak ismer-

tetése történik a sopronkövesdi székhelyű Hungaro-Ventilátor 

Kft. (https://hungaro-ventilator.hu/) példáján keresztül. A vállalatot 2006-ben alapították, de ezt 

megelőzően más néven és kisebb körű profillal működött. A teljes mértékben hazai tulajdonban 

lévő cég fő profilja az AXIÁL ventilátorok és azok tartozékainak, illetve légtechnikai eszközök 

gyártása. Termékpalettáján elérhetők normál hőmérsékletű (max. 50°C) szellőztetők, valamint 

vészeseti, füstelszívó (max. 200-600°C) ventilátorok is. Termékeikkel Magyarországon is több 

helyen lehet találkozni, például Budapesten az M4 Metrónál, vagy a közelmúltban felújított 

Puskás Ferenc Stadionban. Ventilátoraikat a világ különböző pontjain is alkalmazzák. 

A vállalat most, 2020 májusában körülbelül negyven főt foglalkoztatott, mely a gyártás-

ban résztvevő, illetve az irodai dolgozókból tevődik össze.  

A vállalat célja, hogy az épületeken belül tartózkodó emberek számára a megfelelő leve-

gőellátáshoz szükséges szellőztető berendezéseket kifejlessze, gyártsa, legyen szó akár frissle-

vegő-befúvó-, vagy szennyezett levegőt elszívó berendezésekről. A berendezések tesztelése 

Németországban történik, de folynak tesztelések Sopronkövesden is. A vállalat törekszik arra, 

hogy német minőségben, de spanyol árakon állítsa elő és értékesítse termékeit, ami verseny-

előnyt jelent számára. A szállítási határidők és a rendelések mielőbbi teljesítése érdekében a 

raktárban mindig rendelkezésre áll annyi tartalék-készlet, amiből egy-egy rövid határidejű ren-

delés teljesíthető.  

Főbb referenciáik: M4 metró Budapest, Metró Varsó, LEGO Nyíregyháza, Aréna Plaza, 

Repülőtér Schwechat, gazdaságtudományi egyetem Bécs, Rudas Fürdő, Szélerőművek Dánia 

stb. 

Főbb termékek: építőiparban, szellőzés-technikában 

használt, vagy vészeseti középnyomású AXIÁL ventilátorok; 

tetőventilátorok, garázsszellőzés biztosítását szolgáló ventilá-

torok. A vállalat versenyképessége abban rejlik, ami a vevők 

számára is előnyt jelent, hogy egyedileg, különböző lapátok-

kal és lapátszögekkel készítik a termékeiket és nem sablon 

alapján dolgoznak.      
Kép forrása: www.hungaro-ventilator.hu  

                                                 

1  Kulcsár Boglárka hallgató, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 
2  Dr. Németh Nikoletta PhD adjunktus, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 

https://hungaro-ventilator.hu/
http://www.hungaro-ventilator.hu/
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Beszerzés 

A járványt megelőzően az alapanyag beszerzés a vállalatnál 3-4 hetente történt. Nagyságrendi-

leg harminc állandó beszállítóval rendelkezik a vállalat. Ezen beszállítók közül nem volt olyan, 

amelyik esetleg nem tudott megrendelést felvenni a 

járvány időszaka alatt. Több beszállító akár árenged-

ményt is ajánlott, ugyanis kevesebb volt a fémipari 

megrendelés az autógyárak leállása okán. Több ter-

melő vállalatra is jellemző volt, hogy a járvány indul-

tával megnövelte alapanyagi készletét, az esetleges 

beszállítási nehézségek se zavarják be a gyártási fo-

lyamatosak. Ez a vállalat ilyen intézkedéseket nem 

tartott szükségesnek, a védőeszközök kivételével. 
Kép forrása: www.hungaro-ventilator.hu  

Több maszkot, illetve kesztyűt rendeltek meg a januári hónapban, mikor a járvány Kíná-

ban tetőzött, ugyanis néhány gyártási folyamat rendkívül veszélyes lehet maszk viselése nélkül, 

így védőfelszerelés hiányában leálltak volna ezen folyamatok. 

A beszerzés területén a vírus kapcsán egyszer merült fel probléma egy olaszországi meg-

rendeléshez köthetően. Az olaszországi gyárak sem álltak le a vírus ideje alatt, így a megren-

delést összekészítették. A probléma a fuvar szervezésével volt, ugyanis a fuvarozó szolgáltatók 

vagy nem vállalták a szállítást, vagy a régi árak többszöröséért, ezzel a vállalat várakozni kény-

szerült. Végül kettő hét csúszással, de megfelelő szállítói áron érkezett meg a megrendelt alap-

anyag Olaszországból.  

Raktározás  

A Hungaro-Ventilátor Kft. alapanyag- és félkésztermék 

raktárral rendelkezik. Kifejezetten késztermék raktár 

nincs, ugyanis minden terméket rendelésre állítanak elő, 

amelyet a gyártási folyamat után szinte azonnal szállíta-

nak a megrendelőnek, illetve a forgalmazónak.  

Az alapanyag raktárkészlet a gyártási volumentől 

függően körülbelül három, esetleg négy hétre elegendő, 

de a ventilátor motorok általában nincsenek készleten, 

ami a megrendelések rövid határidejű teljesítésének kri-

tikus pontja lehet.  
Forrás: www.hungaro-ventilator.hu  

Értékesítés  

A Hungaro-Ventilátor Kft. értékesítése folyamatos és mindig van megrendelés. Nem csak Ma-

gyarországon belül van értékesítés, hanem a különböző szomszédos országok is megrendelők. 

Így van lehetőség nem csak a magyar, hanem a nemzetközi piac meghódítására is. Külföldi 

megrendelések inkább az osztrák, szlovák és cseh területekről. Itt is persze ugyanazt a színvo-

nalat képviselik, mint hazánkban, s megfelelő hozzáadott értékben értékesítik. Vannak termé-

szetesen versenytársak is a piacon, de ez az értékesítést nagy vonalakban nem befolyásolja, 

mivel nagyon gyorsan tudják az adott rendelést megoldani s természetesen szállítani is, s mi-

nőségi munkát folytatnak. A versenytársak közül a németek magasabb minőségen, de hosszabb 

teljesítési idővel dolgoznak, míg a spanyol versenytársak nem képviselnek olyan magas minő-

séget, de viszonylag hamar megtudják oldani a szállítást. A Hungaro-Ventilátor Kft. a kettő 

között helyezkedik el az értékesítés, minőség és szállítás terén, mivel olcsóbban s még olyan 

http://www.hungaro-ventilator.hu/
http://www.hungaro-ventilator.hu/
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minőségben tudják a terméküket szállítani, mint belföldön, mint külföldön s természetesen a 

megfelelő áron. Ezért választják őket nagyon sokan, s már a meglévő hírüket vitték tovább 

ezáltal.  

Kiszállítás 

A vállalkozástól három módon történhet a késztermék kiszállítás. Rendelkeznek egy saját fu-

varozóval, aki Budapestre, Bécsbe és az országon belül szállítja a megrendelőknek, illetve a 

forgalmazónak a termékeket. Van egy szerződött partnerük is, aki elsősorban Svájcba, de Eu-

rópán belül más országba is szállít. A harmadik lehetőség pedig az, hogy a megrendelő által 

szerződtetett fuvarozó vállalat kamionja érkezik a megrendelt termékekért. 

A COVID-19 járvány a legtöbb problémát a megrendelések számában okozta. A járvány 

európai tetőzése idején külföldi megrendelés körülbelül egy hónapig nem jött a vállalathoz. 

Magyarországi megrendelések voltak ugyan, de ezek is 

nagyságrendileg csökkentek.  

Az év eleji kettő nagy projektnek köszönhetően a 

gyártást zavartalanul folytatni tudták, ám ezek hiányában 

nem lett volna elegendő munka a munkavállalók számára. A 

külföldi megrendelések hiánya miatt a határzárás nem érin-

tette a Kft.-t. A már beérkezett megrendelések között törlés 

nem történt, egy kiszállítás esetén volt halasztás.  
Forrás: www.hungaro-ventilator.hu  

A vállalat vezetésének a járványhelyzetre való reagálással kapcsolatos állásfoglalása 

vezetői szemmel 

A vállalatról elmondhatjuk, hogy rendkívül családias és emberközpontú. Fontos számukra, 

hogy a munkavállalók biztonságban érezzék magukat és munkahelyüket még ilyen időszakban 

is. Jellemző a munkavállalók körében az általános feszültség, amely a munkavégzésében is 

megjelenik. A vezetőség próbál minden felmerülő kérdésre válaszolni, de így is jellemző az 

általános bizonytalanság szinte minden munkakörnyezetben.  

A gazdaság bizonytalansága miatt a minden év márciusában esedékes éves fizetésemelés 

halasztása mellett döntöttek. Ilyen helyzetre szinte egyik vállalat sem tudott megfelelően felké-

szülni, de elsődleges szempont a gyártás folytatása, ameddig lehetséges. Mivel mindenki szá-

mára teljesen új helyzetet adott a világjárvány, így nem lehet tudni mi a legrosszabb eshetőség, 

amelyre a vállalatoknak és az embereknek fel kell készülni. 

Úgy gondolják, hogy ha a helyzet nem változik, a gyártást be kell szüntetni egy időre. 

Amennyiben ezen lehetőség bekövetkezik a vállalat továbbra sem szeretné elengedni a munka-

vállalói kezét, és továbbra is munkabért fizetne nekik. Ez azonban anyagilag a leállt gyártás 

mellett mindenképp megterhelő, így erre megfelelő tartalékot kellett képezni. Ezen tartalék kép-

zéséhez járul például hozzá a fizetésemelés elhalasztása, és 13. illetve 14. havi cafetéria fizetés 

halasztása is, amelyet a felmerülő helyzetben a vállalat előre, illetve utólag (időponttól függően) 

fizetünk ki munkavállalóinknak.  

Fontos szempont a védekezés során, hogy minden higiéniai védőeszközt biztosítsanak a 

munkavállalók számára. Ilyen intézkedések voltak például a mosdókban a kézszárítók felsze-

relése, illetve a szövet törölközők papírra cserélése. Állandó kézfertőtlenítő áll a dolgozók ren-

delkezésére. Az irodákban is ezen rendelkezések születtek meg, illetve kibővítetve azzal, hogy 

a fuvarozók nem léphetnek be az iroda épületébe, nekik csengeti kell érkezéskor és kint fogad-

ják őket. Vezetői rendelkezés alapján mellőzik a kézfogást és minden fajta érintkezést.  

Az irodai dolgozók számára elrendelték a home-office rendszert, amely még nem volt 

kiépítve a vállalatnál. Ennek kapcsán az első időkben több nehézség is felmerült, de ezeket 

http://www.hungaro-ventilator.hu/
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sikeresen orvosolták. Az irodai dolgozók között vannak olyan munkatársak, akik a szállítmá-

nyozásért felelnek, így egy kollégának mindig a cég területén kellett tartózkodnia. Ezt felváltva 

oldották meg. Mivel a vállalatnál több kisgyermekes szülő dolgozik és számukra nehézséget 

jelentett a gyermekek felügyeletének elosztása, így a vállalat szabad munkaidő beosztással se-

gítette őket.  

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a vállalatnál jelen pillanatig nem volt szükség munka-

vállaló elbocsátására, amelyet nem is terveznek. Munkaidő rövidítést nem eszközöltek. Minden 

munkavállaló az eredeti bérén, eredeti munkaidejében dolgozik a vállalatnál (2020. április 

vége). 

Összefoglalás 

A Hunrago-Vetilator Kft.-nél tehát a koronavírus nem okozott visszafordíthatatlan károkat. A 

külföldi megrendelések kiesése nagy veszteséggel járt, de a futó nagy projekteknek köszönhe-

tően minden munkavállalót tudnak foglalkoztatni. 

Kérdések  

1.  A COVID okozta rendkívüli helyzetben változtatna-e a vállalat beszerzési stratégiáján? Vá-

laszászát indokolja!  

2.  A határok lezárására számítva, változtatna-e a vállalat értékesítési politikáján? Készítsen a 

vállalat részére egy válságstratégiát. Prezentálja! 

3.  Milyen stratégiai javaslatokat fogalmazna meg a vállalat számára akár a termékpaletta, akár 

a beszállítók vagy a vevők tekintetében? 

4.  Milyen terjeszkedési irányokat lehet a jelen trendek alapján felvázolni? Miért? Készítsen 

javaslatairól egy kétoldalas beszámolót!  
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Pankotay Fruzsina Magda1 – Németh Nikoletta2:  

A Soproni Közgáz Posta Kft. csomaglogisztikai rendszere   

Soproni Flórián vagyok a Soproni Közgáz Posta Kft. ügyvezetője. A következőkben vállalatom 

működésén keresztül szeretném a gyakorlatban bemutatni a postai szállítást. A posta szempont-

jából a csomagszolgáltatások különösen nagy szerepet töltenek be, hiszen a klasszikus postai 

szolgáltatások közül ez az egyetlen, amely folyamatosan bővül, ugyanis nincs elektronikus he-

lyettesítő terméke. Az internetes vásárlás térhódításának köszönhetően megnőtt a kereslet a fu-

társzolgáltatás iránt. Számos csomagküldésre szakosodott vállalat van a piacon, de a sok ver-

senytárs nem rettenti el vállalkozásunkat. A Soproni Közgáz Posta csomaglogisztikai piaci ré-

szesedése évek óta stabilan 15-20% körüli. A technika fejlődésével a levél, távirat és pénzfor-

galmi szolgáltatás már nem olyan jelentős, ugyanakkor továbbra is része a mindennapi életnek. 

Ez a posta egyik versenyelőnye is, hiszen több szálon kapcsolódik ügyfeleihez, mivel a lakosság 

nagy része igénybe vesz valamilyen postai szolgáltatást. A hagyományosan kiépült postai háló-

zatunk, mely az ország minden pontján elérhető, jelentős előny lehet a CEP (futár-, expressz és 

csomagküldő) piacon. Megfigyelhető, hogy a fejlesztési irányokban évek óta visszatérő elem 

az átvételi pontok bővítése (csomagautomaták, Bolt-pontok) és a feldolgozási kapacitás növe-

lése. A folyamatos alkalmazkodás az igényekhez tehát elkerülhetetlen. A vállalati ügyfélkör 

számára komplex logisztikai szolgáltatást nyújt: az áru beszállításától, a raktározáson keresztül 

a vásárlókhoz való eljuttatásáig. A logisztikai szolgáltatások színvonalának biztosítása a válla-

lat alapköve. 

Flórián miközben a posta épületét járta körbe azon gondolkozott, hogy vajon mennyire 

van logikusan felépítve a szállítási folyamatuk. 

Postánk ügyfelei számára országszerte 1543 felvételi pont áll rendelkezésre. A küldemé-

nyeket címirattal veszik fel, amiket informatikai eszközökkel vagy kézzel töltenek ki. A gépi 

címiraton az igénybe vett egyes szolgáltatásokat ikonok jelzik. A posta zárlatjegyzékkel indítja 

a járatot, amelyen a csomagokat darab- és azonosítószám szerint tüntetik fel. A járatos PDA-

ra infraporton keresztül áttöltik az adatokat. Az IPH (Integrált Postai Hálózat) posta esetén az 

adatok áttöltését a posta indítójának kell elvégeznie. A járatosnak a PDA-val azonosító szerint 

is be kell olvasnia őket, majd az átvételről bizonylatot nyomtatni az Integrál Rovatolási Rend-

szerből (IRR) a PDA-n keresztül a postahely részére, melyen azonosító szerint jelennek meg az 

átvett csomagok. Az IRR a Posta hálózatában szállított postai és nem postai, tételesen kezelt 

küldemények, egységképzők indítását, érkeztetését, tételes kezelését támogatja a felvétel he-

lyétől a kézbesítés helyéig.  Amennyiben a járat nem tud PDA-t használni a gyűjtőkör során, 

akkor a postahelyektől kapott zárlatjegyzékek alapján veszi át a postahelyek anyagát és adja le 

a feldolgozó ponton. A felvevő postákról a csomagok továbbításra kerülnek a feldolgozópon-

tok, illetve a konténeres kezelésbe bevont üzemek, majd a kézbesítést végző postahelyek felé. 

Az árufuvarozási szolgáltatásba tartozó küldemények elsősorban egyéb postai küldeményektől 

független szállítási rendszerben kerülnek továbbításra. Ezen küldemények kezelését a posta a 

raktár-logisztikai szolgáltatása keretében biztosítja, ami magába foglalja:  

• árubeszállítást a raktárba a gyártás helyről;  

• betárolást, készletnyilvántartást; 

• tárolást, leltározást; 

• megrendelések fogadását; 

• megrendelések összeállítását;  

                                                 

1  Pankotay Fruzsina Magda tanársegéd, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 
2  Dr. Németh Nikoletta adjunktus, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 
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• csomagolást, címirat-készítést;  

• kiszállítást; 

• visszárukezelést;  

• adatkezelést, teljes körű információnyújtást;  

• és egyéb kiegészítő tevékenységeket (pl.: vámügyintézés).  

Küldemények továbbítása az ELK és a logisztikai üzemek viszonylatában  

Az Egyetemleges Logisztikai Központtól az első körös járatok útján kerülnek továbbításra a 

már feldolgozott küldemények, valamint az előző napi küldemények is. Szabad szállítási kapa-

citás esetén nem sürgős, címezetlen reklámkiadványokat tartalmazó egységképzőket, illetve 

raklapos üzleti csomagküldeményeket is szállíthatnak. A második kör jellemzően csak terítő-

ágban közlekedik. Az ELK-tól a harmadik kör járatai útján történik a második kör után feldol-

gozott küldemények továbbítása és egyben ellátja a negyedik kör előszállítási feladatait is. Az 

ELK-tól a negyedik kör éjszakai járataival történik a csomag- és a tételes küldemények továb-

bítása. Az ötödik körös járatok opcionálisan közlekedő gerinchálózati járatok (indulási időpont-

juk a kiszolgált viszonylathoz igazodik). Az ELK-tól az ötödik kör járatai útján kerülnek továb-

bításra a negyedik kör után szállítási kapacitáshiány vagy feldolgozási csúszás miatt visszama-

radt csomagküldemények. A járatok az 1 munkanapos időgaranciával feladott csomagkülde-

mények elszállítása érdekében, csak meghatározott darabszámot meghaladó és/vagy a gép-

jármű rakodóterét legalább félig megtöltő küldeménymennyiség esetén közlekednek, valamint 

akkor, ha a logisztikai üzemekbe való megérkezésükkor az átadott küldemények továbbítha-

tók. Az ötödik körös járatok ömlesztett kezeléssel közlekednek. A logisztikai üzemek az ELK 

felé feldolgozásra három, illetve négy körben szállítanak anyagot, erről a logisztikai igazgató 

rendelkezik a forgalomtól függően.   

Átrakodóponti, átközvetítői tevékenység  

Átközvetítő posták jellemzően nagyvárosok központi postahelyei. Az onnan indított helyi jára-

tok által érintett posták részére szóló egységképzők és küldemények kerülnek feltüntetésre a 

feldolgozópont által az Integrált Rovatolás Rendszerből (IRR) nyomtatott kísérő okiratokon. A 

járati kezeléstől függően egy-egy postahelyen történhet mind átrakóponti, mind pedig átközve-

títői tevékenység is.  A feldolgozópontokon a csomagküldeményeket azonosítószám szerint ke-

zelik. A vonalkódos kezeléssel az Csomag Kézbesítési Rendszer keretében a küldemények nyo-

mon követhetőségét biztosítják. A kisméretű – elsősorban a törékeny – csomagokat csomaglá-

dába helyezik.  

Megfelelő anyagmennyiség esetén konténeres szállítást alkalmaznak a Logisztikai Köz-

pont, a logisztikai üzemek, a csomagkézbesítő bázisok, kijelölt posták között, valamint a töme-

ges feladók küldeményeinek ki- és beszállítása során. A forgalom lebonyolítására az alábbi 

konténerfajták kerültek rendszeresítésre:  

a) zárt konténer csomagok, csomagládák, egységládák, zsákok és kötegek szállítására,  

b) nyitott konténer csomagládák, egységládák szállítására,  

c) konténer az EOLK belső anyagmozgatására.  

Valamennyi konténert egyedi azonosítóval látnak el. Az azonosító a konténer teljes élet-

tartama során változatlan. A konténereken konténerjelzőkön láthatók a címadatok és a tarta-

lomra utaló jelölések. A gépkocsi rakterébe ezek végleges elhelyezését követő befékezése, rög-

zítőrúd elhelyezése a gépkocsivezető feladata. Megérkezésekor a gépkocsi rakteréből a konté-

nerek emelőasztalra történő elhelyezését, majd az emelőasztalról a konténerek elszállítását már 

a feldolgozópont dolgozói végzik A konténereket a szállító gépkocsikban – berakodás után – 

fékezett állapotban és rögzítve kell elhelyezni  

Flórián készülve az évvégi értékelő meetingre a következő gondolatokat fogalmazta meg:  
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Postánk egy 100 évre visszatekintő vállalat (1920), mely az egész országra kiterjedő há-

lózattal rendelkezik. Stratégia céljaink között évről évre szerepel a logisztikai folyamatok fej-

lesztése, a feldolgozási kapacitás bővítése, korszerűsítése. A meglévő posta helyek mellett to-

vábbi csomagátvételi pontokkal áll kapcsolatban és az is igaz, hogy elsőként fejlesztettük cso-

magautomata hálózatunkat.  A szállítási rendszer előnye, hogy a többkörös járati rend folyama-

tos feldolgozást tesz lehetővé. Az éjszaka feldolgozott és megfelelő csatornába terelt csomagok 

másnap kiosztásra kerülnek a kézbesítőknek. Ugyanakkor a posta életében mindig is kihívást 

jelentett az ingadozó forgalom kezelése. A folyamat leírásából látható, hogy fontos a járművek 

szállítási kapacitásának lehető legteljesebb kihasználása (ötödik körös járatok indítása). Pos-

tánknak már így is 650 alkalmazást kell kezelnie, ezért nehézséget jelent az új rendszer beil-

lesztése. Véleményem szerint, ha sikerülne egy integrált informatikai hátteret teremteni a kü-

lönböző területekhez, így a csomagfeldolgozáshoz, könnyebben kiszámítható lenne az egyes 

pontok kapacitás igénye, a felvételtől egészen a kézbesítésig követhetővé válna a folyamat. 

Munkám során én is tapasztaltam, hogy a csomagkézbesítési és a belső postakezelési rendszer 

ugyan átjárható a kezelés során, az ügyféltájékoztatást nehezíti a különböző területen hozzá-

adott információk túl részletezettsége vagy éppen hiánya, vagy a logikai sorrend összekevere-

dése az adattovábbítás során. A további fejlődéshez a nagy beruházások mellett az alapvető 

infrastruktúra folyamatos fejlesztésére van szükség, hiszen a járatok fogadása és indítása sok 

postán számítógép nélkül valósul meg, így utólagos adatfeldolgozásra van szükség. Ez egy-

rész lassítja a folyamatot, munkaerő kapacitást köt le másrészt nagyobb esély van az adatok 

pontatlanságára.  A postai szállítási rendszer többlépcsős, centralizált, küllő rendszerű hálózat. 

Összeségében úgy látom, hogy a rendszer nem rugalmas, mivel a feldolgozás erősen centrali-

zált. Mivel a postának egyetemes postai szolgáltatásait el kell látnia, tevékenységének gazdasá-

gos végrehajtásához bizonyos kötöttségekkel számolnia. Így egyértelmű, hogy az ELK köz-

ponti szerepet kell, hogy betöltsön, mivel a levél, a hírlap és az üzemviteli anyagok ugyanezen 

a rendszeren haladnak. A regionális feldolgozási pontok bővítése talán megoldás lehet. 

Kérdések 

1.  Milyen intézkedéseket tenne a forgalom kiegyenlítése céljából? Részletesen ismertesse! 

2.  Manapság érzékelhető egy, a levelek és a csomagok közötti hibrid kategória. Milyen prob-

lémákat okozhat ez az új kategória a szállítási feladat során? 

3.  Milyen fejlesztési javaslatokat tenne Soproni Flórián ügyvezető úrnak, mint elemző-szakértő 

munkatárs?  

4.  Megoldást jelentenek-e ezek a betervezett regionális központok? Álláspontját védje meg egy 

hallgatótársával szemben! Debattoljanak! 
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Pusker Cintia1 – Pusker Vivien2 – Németh Nikoletta3 – Pankotay Fruzsina 

Magda4: A VOG Export- és Import Kft. élelmiszer-üzletágának logisztikai 

folyamatai 

A VOG születését 1916-ban, az I. világháborúban az akkori idők ínsége tette szükségessé, majd 

sikeresen átvészelte a nagy világgazdasági válságot, a II. világháború zűrzavarait, a háborút 

követő nehéz időket és sikeresen megbirkózott a múlt század utolsó évtizedeinek jelentős vál-

tozásaival. 

 
Forrás: http://vog.hu/hu/index.html  

A következő években gyors fejlődés vette kezdetét. A 70-es években leválasztották a fu-

varozói feladatokat és azokat az újonnan megalapított Vogtrans GmbH nevű leányvállalat vette 

át. Mauternben megvásárolták a Packdienst nevű céget, és valamennyi szárazgyümölcs csoma-

golásának központjává tették. Ezzel egyidejűleg lerakták a Transagent kereskedelmi ügynökség 

alapjait, mely a Vog csoport valamennyi nemzetközi képviseletét egyesíti. Ezt követően a 

Transagent a Lehag ügynökséggel egyesült, és Bécsbe költözött. 1977-ben bekövetkezett a 

Getränkhandelshaus (Italkereskedőház) GmbH megalapítása, amely valamennyi italimportot 

összevont. 

1984-ben alakult a cég első külföldi leányvállalata, a hongkongi Westside Austria Ltd., 

amely az iparcikkek beszerzési irodája lett. Csak 2 évvel később következett be a Lenz Moser 

Borpincészet átvétele, melyet folyamatosan Ausztria legnagyobb borpincészetévé fejlesztik. 

Majd a Felső-ausztriai Tejgazdasági Szövetséggel együtt a Nyugat-Magyarországi Bük vá-

rosában állateledel-gyárat alapítottak, és létrehozták a Darling márkát. A nagysikerű beruházást 

1997-ben eladták a Nestlé nemzetközi élelmiszerkonszernnek. 

A VOG egyfelől a saját termékekre és saját márkákra helyezte a hangsúlyt, másfelől a 

külföldi piacok kiépítésébe fektette energiáját. Ebben a tudatban vásárolta meg 1993-ban az 

aschachi olajsajtoló üzemet. 2000-ben a bécsi Imgro céggel egy olyan márkacikk-forgalmazót 

                                                 

1  Pusker Cintia hallgató, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar  
2  Pusker Vivien hallgató, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar  
3  Dr. Németh Nikoletta adjunktus, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 
4  Pankotay Fruzsina Magda tanársegéd, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 

http://vog.hu/hu/index.html
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sikerül megvásárolni, amely szárazgyümölcsök, konzervek és csemegeáru tekintetében bizto-

sította a vállalat erős pozícióját. 

Linzben található a VOG csoport székhelye, mely központban futnak össze a bel-és kül-

földi leányvállalatok szálai. Innen történik az egész vállalatcsoport irányítása. A legtöbb ter-

mékcsoport esetében a beszerzés a linzi központban történik valamennyi bel- és külföldi leány-

vállalat részére, mely az egész csoport számára versenyképes árakat, illetve feltételeket biztosít. 

 
Forrás: http://vog.hu/hu/index.html  

A VOG AG összesen 12 leány- és alvállalatot működtet, melyek közül az alvállalatok az 

alábbiak: 

• VOGTRANS, 

• Csomagolóüzem- Mautern, 

• IMGRO, 

• Olajsajtoló–Aschen, 

• Lenz Moser borpincészet, 

• Transagent Lehag, 

• Westside Austria. 

A vállalat erőteljes növekedése az utóbbi időben elsősorban a sikeres külföldi terjeszke-

désnek köszönhető. A leányvállalatok fő tevékenységi körei, mint az anyavállalatnak is, az im-

portügyek lebonyolítása, valamint az élelmiszer-kereskedelmi termékek forgalmazása. Ma-

gyarország 1990-ben Bükön alapította a VOG Kft. első külföldi leányvállalatát, majd 1994-ben 

a következő lépésként létrejött a VOG Csehország.  

Németország 1996-ban vetette meg lábát VOG Németország néven, mely elsősorban a 

Lenz Moser házból származó bor és a RAPSO 100% tiszta repceolaj forgalmazását végzi. 

Lengyelországban 1999 végén hoztak létre egy értékesítési központot, míg Szlovákiában 

2001-ben alakult értékesítési iroda, amely főként a cseh partnerek szlovákiai telephelyei szá-

mára bonyolít importügyleteket. 

VOG Export – Import Kft. 

A magyarországi leányvállalatot, a VOG Export – Import Kft.-t tehát 1990-ben Bükön alapí-

tották. A Kft. élelmiszerek és iparcikkek forgalmazása mellett saját szárazgyümölcs-csomagoló 

üzemet működtet és az elmúlt évek során komoly piaci pozíciót vívott ki magának. A büki köz-

pontban mintegy 50 alkalmazott dolgozik, továbbá 8 munkatárs külszolgálatban tevékenykedik. 

A vállalat küldetése a vevői igények folyamatos kielégítése annak érdekében, hogy a kereske-

delem és a fogyasztók elvárásainak mindig meg tudjon felelni.  

http://vog.hu/hu/index.html
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Vevőik közt nagy, ismert kereskedelmi hálózatok, mint a Metro, Tesco, Spar, Interspar, 

Auchan, Aldi, Praktiker, Bauhaus, OBI, Coop, CBA mellett nagyfelhasználók és élelmiszer-

előállítók találhatók.  

A forgalmazott élelmiszerek közé tartoznak: 

• változó kiszerelésekben olajok, mint például a Gold Pack Fritőzolaj, Rapso Repceolaj,  

• szárazáruk: például kókuszreszelék, mazsola, mandula preparátumok, rizs, barna nád-

cukor, Himalája só.  

• különböző gyümölcskonzervek: barack, ananász, körte, gyümölcskoktélok. 

• szárazhüvelyesek, illetve konzervek: vörösbab, fehérbab, chilisbab stb., csemegeku-

korica, 

• illetve egyéb termékek, mint a paradicsomkonzervek, különböző olajbogyók, kapribo-

gyók, hal és húskonzervek, szardíniák és kagylók, valamint különböző ízesítési ecetek, 

mártások.  

A logisztika mind a Food, mind a Nonfood terület sikeres működéséhez elengedhetetlen. 

Az Élelmiszer-Üzletághoz kapcsolódó logisztikai folyamatok bemutatása 

Az élelmiszer osztályon az import ügyintéző feladata a beszerzés, fuvarszervezés, termékek be-

érkeztetése, valamint a napi felmerülő feladatok, problémák megoldása. A kereskedelmi ügy-

intéző feladatai közé tartozik a rendelések felvétele, bedolgozása, jóváírási kérelmek elbírálása 

és elkészítése. Food- asszisztensi feladatok közé tartoznak az új és akciós árak rögzítése, árvál-

tozások elkészítése, forgalom jelentések elkészítése, valamint az aktuálisan felmerülő felada-

tok. Mindezen feladatokat az élelmiszervezető összehangolja, a végső döntések meghozója. 

A beszerzés 

Javarészt külföldről érkeznek be a termékek, például Olaszországból, Spanyolországból, Mau-

ritiusról, Ausztriából, de az áruk nagyobb része az anyavállalattól a VOG AG-tól, az Imgro-tól 

és a Rapso-tól érkezik. Az Imgro GmbH gyümölcs és zöldség-, hal- és húskonzervek, valamint 

csemegeáruk és sütési segédanyagok kereskedelmére specializálódott. Hosszú évek során az 

Imgro erős márkaneveivel, mint például a Beachflower, Mayflower, BackMit, LeBaron jelen-

tős piaci helyet szerzett magának Ausztriában. Az aschani olajsajtoló átvételével a VOG tovább 

építette elkötelezettségét az élelmiszerelőállítás iránt. Legfontosabb terméke a kiváló minőségű 

100%-os tiszta repce olaj, mely Közép- Európa egyik legjelentősebb terméke lett. Az olajat 

fényvédő zöld üvegbe töltik, mely megőrzi az olaj vitamintartalmát, és hosszabb szavatossági 

időt biztosít.  

Az élelmiszerosztály vezetője hetente egy dispo-lista segítségével rendelést állít össze, 

melyeknél email-es megrendelés és visszaigazolás szükséges. A visszaigazolás során az im-

port ügyintéző információt kap az elhozatal dátumáról. Ezt követően kezdődhet meg a fuvar-

szervezés. A folyamatnál elengedhetetlen az osztályok közötti megfelelő kommunikáció, mivel 

a kamionok beérkezését a raktárnak ütemezni kell. 

Áruszállítás 

A meglévő szállítókkal a kapcsolat elengedhetetlen a siker eléréséhez. Hosszú évek óta a 

Voleisped Kft.-vel állnak kapcsolatban, míg a vállalaton belül a Vogtrans bonyolítja le az ösz-

szes behozatalt a leányvállalatok részére bel- és külföldön. Feladata a csoporton belüli szállít-

mányozási teendők elvégzése. Ez magában foglalja a raktározást és fuvarozást, amelyeket, mint 

központi szolgáltató, valamennyi Vog üzem számára elvégez. Ennek keretében széleskörű szol-

gáltatást nyújt a tengeri és szárazföldi szállításon, vámoláson és biztosításon át egészen az im-

portáru minőségi vizsgálatáig. is.  
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Az áruk közúti közlekedéssel, kamionokkal érkeznek be, de a vállalat nem rendelkezik 

saját gépjárműparkkal. Elmondható, hogy a szállítókkal való kapcsolatot a kölcsönös bizalom 

és megbízhatóság jellemzi. 

Készletezés-raktározás 

A termékeket saját raktárukban raklaposan tárolják, kombinált raktárműködtetéssel, vagyis a 

kiszállítási egység legtöbb esetben nem egyezik meg a tárolási egységgel. Az igényelt árumeny-

nyiség kevesebb lehet, viszont darabáruként nem szállítanak. Az alkalmazott tárolás állványos, 

statikus tárolási rendszer, ezen belül is átjárható állványos tárolás. Az alkalmazható anyagmoz-

gatórendszerek között megtalálható a kézi, kézi eszközös, illetve az emelőtargonca.  

A kamionos vagy konténeres beérkezést követően a raktári dolgozók feladata az áruk ki-

pakolása, rendeltetési helyre szállítása. Fontos lépés az áru átvétele, ahol ellenőrizni kell a 

mennyiséget és a minőséget egyaránt. Ha valamely követelménynél eltérés tapasztalható, na-

gyon fontos lépés a dokumentálás és fotókészítés, hiszen a vállalat csak ebben az esetben 

tud reklamációval élni. Az áruk érkezhetnek raklapon, illetve ömlesztve. Az utóbbi nagyobb 

időtartamot vesz igénybe, amit az áruátvétel tervezésekor mérlegelni kell. Az import ügyintéző 

a raktári könyvelés alapján tudja az árut beérkeztetni a rendszerbe. Nagyon fontos tehát, hogy 

a pontos mennyiség legyen lejelentve, mivel ez a szám kerül be a rendszerbe, a kereskedelmi 

ügyintéző ez alapján tudja eladni a termékeket. Ha elszámolás történt eltérő mennyiség lesz 

a raktárban, mind a rendszerben, komoly logisztikai akadályokat okozva.  

A raktárhoz tartozik egy csomagolóüzem is, a legtöbb szárazáru itt kerül lecsomagolásra. 

A fritőzolaj egy tartályos autóból is helyben kerül letöltésre. A csomagolóüzemben a VOG AG 

részére történhet bércsomagolás is. Heti rendszerességgel a logisztikai vezető feladata a követ-

kező heti csomagolás megtervezése, melyhez segítség a központi rendszer által lehívható kész-

letnyilvántartás. Tapasztalat szerint itt két fontos hiba léphet fel: az egyik, hogy a gépek sokszor 

meghibásodnak, ez által az adott napi esetleg heti terv felborul, illetve a másik probléma, mikor 

újra tervezés szükséges, mivel akciós termék lesz készlethiányos. 

Rendelésfeldolgozás, kommunikáció 

A rendeléseket e-mailen fogadják közvetlenül a partnerektől vagy az adott területi képviselő 

közvetítésével. A magas fuvarköltségek miatt a rendeléseket egy minimumrendelési érték felett 

tudják kiszállítani. A központi rendszerben rögzítik a megrendeléseket a beérkezések sorrend-

jében, figyelembe véve a szállítási határidőket. Ellenőrzik a fizetőképességet, ami azt jelenti, 

hogy ha a partnernek lejárt tartozása van, a számla kiegyenlítéséig nem áll módukban a meg-

rendelést kiszállítani. Nagyobb partnereik, mint például a Metro, Spar, Tesco, Auchan és a 

Penny megrendelései EDI rendszeren keresztül érkeznek be. A Metro például központilag 

kedd, szerda és pénteki nappal küldi a rendeléseket. A rendelésekről minden esetben visszaiga-

zolást kell küldeni, feltüntetve a szállítás napját, a készlethiányos termékeket, illetve az árelté-

réseket. Adott napi rendeléseket 13 óráig tudják fogadni, ezt követően a szállítólevelek nyom-

tatásra majd a raktárba kerülnek, hogy elkezdődhessen a gyűjtés.  

A gyűjtés komissiózással történik, mely során statikus áruelőkészítési rendszert alkal-

maznak. A szállítólevelek alapján a raktárban összegyűjtik a megrendelt árukat, majd a kiszál-

lítási egységet összeállítják. Az élelmiszer-megrendelések összegyűjtéséért 4 fő raktári munka-

társ felel. A komissiózásnál a megrendelésenként soros vagy egylépcsős stratégiát alkalmazzák, 

mivel a dolgozó egy teljes rendelés áruit gyűjti össze attól függetlenül, hogy az áru a raktár 

mely részében található.  

A szállításokat a megbízott kft. kettő, illetve három napos határidővel végzi. A szállító-

levelek kinyomtatását követően el kell hozzájuk juttatni az aznapi zónalistát a vevő megneve-
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zésével, szállítólevélszámmal, EKÁER-számmal (ha köteles), raklapszámmal és összsúly meg-

adásával, illetve szükség esetén időkapuval. A szállítmányozó köteles a leigazolt szállítóleve-

leket részünkre visszajuttatni. 

Az első COVID-19 hullám hatása a vállalat logisztikai folyamataira (2020 első negyedév) 

Elmondható, hogy a VOG Kft. logisztikai folyamatai jól szervezettek, mivel a folyamatok egy-

másra épülnek, nincs raktározás, ha nincs beszerzés, ebből következően a rendelések kiszállí-

tása sem valósulhatna meg. A COVID-19 járvány azonban számos logisztikai akadállyal szem-

besített a vállalatot. Mivel termékeik között szerepelnek gyümölcskonzervek, zöldségkonzer-

vek, babkonzervek, ezért várható volt, hogy az érintett termékekből megnövekedett rendelések 

érkeznek. A babkonzervekből éves szinten nagy raktárkészlettel rendelkeznek, viszont a kiala-

kult helyzetre semmiképpen sem lehetett előre felkészülni. A többnyire fél- és egy évre ele-

gendő készletekből pár hét alatt kifogytak. Tovább bonyolította a helyzetet, hogy az érintett 

termékeket Olaszországból importálják (ami a járvány egyik első gócpontja volt). Az akadá-

lyok tovább növekedtek, mivel a magyar szállítók nem vállalták az olaszországi fuvarokat. 

Hosszas mérlegelést követően a vezetők arra a döntésre jutottak, hogy az osztrák fuvaros cég 

elviszi az árut Ausztriába, onnan pedig a magyarországi vállalat saját fuvarozóval elhozza az 

árut. Ez kamiononként körülbelül 800 eurós többletköltséget jelentett. Az alábbi tényező, illetve 

a magas árfolyam miatt áremelésre kényszerült a cég, de a rendeléseket egy hónap után már 

biztos alapokon tudta teljesíteni. 

Irodalomjegyzék 

http://vog.hu/content/kapcsolodofajlok/katalog-vog-food-20725.pdf  

http://vog.hu/hu/index.html, Letöltve: 2020.03.31. 

Kérdések 

1. Milyen tényezők befolyásolják a vállalat élelmiszer részlegének logisztikai hatékonyságát? 

Vázolja fel a cég logisztikai hálóját!  

2. Hol mutatkoznak a megismert logisztikai rendszer gyengeségei, milyen bizonytalansági té-

nyezőket emelne ki? 

3. Hogyan, milyen eszközökkel javítható az élelmiszer részleg logisztikai folyamatainak haté-

konysága? Fogalmazza meg javaslatait és indokolja azok szükségességét vagy a bennük rejlő 

lehetőségeket! 

4. Milyen intézkedéseket tehet szükségessé egy, a határok lezárást is megkövetelő, a fizetőké-

pességet befolyásoló pandémia helyzet? 

 

 

http://vog.hu/content/kapcsolodofajlok/katalog-vog-food-20725.pdf
http://vog.hu/hu/index.html
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Németh Nikoletta1: Érintett- és kiszolgálási szint elemzés egy tavifalvi 

turisztikai beruházáson keresztül 

„Nyaralóhajózás indul a közeli tavon” olvasta egyik nap Laci bácsi a helyi újságban. Elképze-

lése sem volt, hogy ez mit jelent Tavifalvára nézve.  

Tavifalva egy természetvédelmi területen elhelyezkedő, 453 főt számláló kis falu. A he-

lyiek régóta tapasztalják a turizmus növekedését, mivel – ahogy ez ebben az országrészben 

jellemző – a fiatalok elköltöznek, a falu öregszik, egyre több autentikus ház válik eladóvá és jut 

nyaraló-sorsra.  

Egyik szeme sírt, a másik nevetett. Mit jelent ez? Hallotta, hogy a szomszéd Adalbert 

unokája a HAMART Kft.-nél dolgozik és az Ő kezdeményezésére, a beruházások által a falu 

fellendítésére indítottak valamilyen hajós programot. A múltkori közmeghallgatáson Juli fel is 

szólalt és ecsetelte az előnyeit, amire persze a Boris egyből rákontrázott. Utánanéztek, tudják 

mi a helyzet. Sok idegen, a természeti környezet rombolása, de fiatalodó népesség lehetősége 

és gazdasági virágzás. Úgy beszéltek, mint akik az egyetemen, a közgázon végeztek. Nem is 

tudta, hogy ennyire szívükön viselik a falu sorsát és ilyen ékesen tudnak szólni. 

Az unokák Laci bácsihoz is szereltettek internetet, mert bár elköltöztek a közeli nagyvá-

rosokba, gyakran hívják valami szkájpon. Szerencsére csak felnyitja azt a világító könyvet, kat-

tint a „S” betűre és a kép melletti unoka már hívható is, persze csak amelyik zöld pöttyös (így 

mondja). Szerencsére az utóbbi beszélgetésük során nem felejtette el megkérdezni azt sem, ho-

gyan tudná lenyomozni, ki is az a HAMART. Nem hallotta, hogy Tavifalvára új család költözött 

volna, de kideríti, abban biztos volt. A gyerekek megnyugtatták, hogy ez könnyű, hiszen csak 

a színes karikában rejtőző gúglira kell kattintani, ott elolvashat mindent, ami érdekl. Így is lett, 

hamar sikerült HAMART-ra bukkannia. 

Laci bácsi a következőket olvasta a HAMART Kft.-ről. 

„A Hajózás Magyar Tavakon Kft.-t 1952-ben alapították és fő tevékenységi körébe a ha-

józás és kikötőüzemeltetés tartozik. Magánkézben lévő vállalkozás, ami a kisebb, de turisztikai 

szempontból jól hasznosítható tavakra koncentrál. A most futó Program célja, hogy az érintett, 

kevésbé ismert területek turizmusát fellendítsék. A legutóbb a Be folyón keresztül a Közép-tóba, 

majd onnan a Ki folyóba telepítettek néhány kisebb 2-4-6 fős hajót, amiket kibérelve, ezen a 

szakaszon lehet hajózni és a folyók melletti falvakat meglátogatni, miközben a szállás és az 

utazás megoldott.” 

Komolyan kell vennie, azt már tudta, ahogy az is kiderült, hogy Adalbert szomszéd uno-

kája okos gyerek lehet, s mivel földi, biztosan jót akar a falunak. Kíváncsi lett, hogy milyen 

hajókkal is valósul meg ez a program és vajon a helybéliek kipróbálhatják-e azokat?  

 
Forrás: www.tengerikalandok.com 

 

                                                 

1  Dr. Németh Nikoletta PhD adjunktus, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 

http://www.tengerikalandok.com/
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Lenyűgözte, amit talált. Nagyon szépek és jól felszereltek ezek a hajócskák. Szívesen 

kipróbálná. Ki lehet bérelni pár napra, de még akár hetekre is. Mennyit tudna horgászni és be-

járná a környező nádasok zegzugait! Hogy örülne Marcsa (a feleség), ha az 50. házassági év-

fordulójukat egy ilyenen töltenék! Szól a gyerekeknek, mert azért ez nem olcsó mulatság. Ha 

jól kalkulálta, a félretett pénze mellé már nem kellene sok és mehetnének egy második nászútra 

(illetve az első igazira, mert 50 évvel ezelőtt csak egy erdei túrára futotta). Olvasta, hogy 

165.000 Ft lenne 5 napra. Soknak sok, de hát mire tartogassa már. Kezét már a kormánykeréken 

érezte. Biztos odaengedik pár pillanatra, mert bár vezetni azt nem tudná egyik hajót sem, de 

ettől még csodás élmény lehet. 

Sőt, lehet bérelni kerékpárt, kajakot, kenut, matracot, grillsütőt, gyerekülést és még sok 

minden mást is, de inkább a kényelem. Rögtön elképzelte magukat, amint a tatról nézik a nap-

lementét. 

De vajon megvalósul? 

Laci bácsi a kutakodások révén egyre közelebb érezte magához a lehetőséget, bőrén a 

lemenő nap fényével, a kedvenc roséjuk ízével a szájában, s tovább böngészett. 

Mennyi tudományos elképzelés, mennyi lehetőség! Kiszolgálási színvonalról és költség-

hatékonyságról olvasott. Korábban csak a kisboltról tudta, hogy a Mari jól szolgál ki, kedves, 

ismeri mindenki családját, gondját-baját-örömét és alacsony költséggel meg lehet fordulni, mert 

buszra sem kell szállni. Igaz, nem túl időhatékony (közben már ilyen kifejezésekkel is megba-

rátkozott), mert ha összeakad a Pistával, akkor a politizálással akár másfél órássá is válhat a 

bevásárlás. De ha fontos, az asszony úgyis érte jön, mert az ebédnek délre el kell készülni. 

Szóval mi is lehet ez a hajózásiaknál? 

Hú, de bonyolult ábrára bukkant, ami persze egyszerű, ha már érted. Minél jobban akarod 

kiszolgálni a vevőket, annál többet kell rákölteni először, hogy aztán később ettől a profitod is 

növekedjen.  

 

1. ábra: Logisztikai szolgáltatási színvonal növelésének hatása az árbevételre, a 

logisztikai költségekre és profitra 
Forrás: Stock, J.-Lambert, D. (2001): Strategic Logistics Management. McGraw-Hill Irwin, Singapore, p 107 

A kiszolgálási színvonal összetevői (Gilmour, 1977 – in Lambert, D. – Stock, J. (1993): 

Strategic Logistics Management, Irwin, 3rd edition, Boston alapján): 

• Rendelkezésre állás. 

• Értékesítés utáni szolgáltatások. 
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• Hatékony rendelés feldolgozás. 

• Rendelési kényelem. 

• Hozzáértő technikai képviselő. 

• Szállítási idő. 

• Megbízhatóság. 

• Demonstrációs eszközök. 

• Írott anyaghoz való hozzáférés. 

Mit jelent ez a nászútjukra nézve? 

Négy hajót terveznek első körben a tóra szállítani és forgalomba állítani, amiket igény 

szerint adnak bérbe. Ha messzebbről jön valaki tömegközlekedési eszközön, azért elmennek a 

megállóba, de még a reptérre is, pedig az nem a szomszédban van. Naponta 7:00 és 18:00 óra 

között fogadják a telefonokat, de ha levelet küldünk (imélt), azt is megválaszolják két nap alatt. 

Magas számú személyzetet alkalmaznak, mindenkit, akit kell, még szakács is lesz, nemcsak 

kapitány, meg IT-s ember (de nem a földönkívüli). Pontosak lesznek, tiszták és kényelmesek. 

Műszakilag átnézik a hajókat minden bérbeadás előtt, bár törekszenek a magas minőségű hajók 

beszerzésére.  

Laci bácsi már elképzelni sem is tudta, hogy fogja kivárni a projekt befejezését, habár 

még a megvalósításról sem döntöttek.  

Mennyi idő alatt valósulhat meg egy ilyen? 

Már szeptember van, így azt reméli, hogy talán két év múlva megejthetik az álomutazá-

sukat, amit azért titokban tart még egy ideig. Sok szempontot kell mérlegelni és sok mindentől 

függ, hogy életképes (ezek már igazi szakkifejezések) lesz-e a program. Az eddig sorra vett 

kiszolgálási színvonal elemeken túl ott vannak még az ajándéktárgyak ki. Vajon lehet majd 

kishajót venni kulcstartón? Hűtőmágnest az unokáknak? Bögrét vagy a roséra emlékezve boros 

poharat? Mindenkit meglep valamivel, abban már előre biztos volt. 

Megkérdezik majd a véleményüket? Lesz nyereményjáték? Megjegyzik a szülinapjukat? 

Kapnak kedvezményt a jeles alkalom ürügyén? 

Lesz alkalmuk megismételni a biztosan csodás utazást? 

De mennyire előre szaladt az időben, eszmélt rá hirtelen. Beesteledett, a világító könyv 

is elsötétült és a vacsora illata áradt a konyhából a szobába. Megvan az új cél és ez fogja lelke-

síteni a következő hónapokban. Reméli, jól dönt, ha támogatja a projektet és készül majd olyan 

fénykép, amit a dédunokák is mosolyogva tarthatnak a kezükben. 

Felhasznált forrás 

http://vog.hu/content/kapcsolodofajlok/katalog-vog-food-20725.pdf 

Kérdések – 1. rész 

1. Kik a beruházás érintettjei?  

2. Milyen érvek és ellenérvek köthetők a beruházás kapcsán az egyes érintett csoportokhoz? 

3. Ön, mint Tavifalva polgármestere, milyen szempontok mentén és kinek a megkérdezésével 

döntene a projekt engedélyezése vagy elvetése mellett? 

Extra kérdés: 

1. Milyen tényezők befolyásolják egy hasonló projekt kivitelezési időtartamát? 
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Kérdések a kiszolgálási színvonalhoz 

1. A fentiek alapján, mik és milyen mértékben befolyásolják a kiszolgálási színvonalat? Me-

lyiket tartja a leghangsúlyosabbnak? Miért? 

2. Ön, mint a HAMART Kft. logisztikai és értékesítési menedzsere, hogyan mérné a kiszolgá-

lási színvonalat? Készítsen egy kérdőívet a kérdés megoldására! 

3. Milyen költségeket venne figyelembe és állítana szembe a fontosnak tartott kiszolgálási szint 

elemekkel? 

4. Milyen promóciós tárgyakat, demonstrációs eszközöket tartana sikeresnek egy ilyen prog-

ram esetén? 
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Zörényi László1 – Pankotay Fruzsina Magda2:  

Az e-kereskedelem hatása a logisztikára az Amazon webáruházon keresztül  

Bevezető 

A mai világban statisztikailag is alátámasztottan egyre növekszik a webáruházakban vagyis az 

e-kereskedelemben leadott rendelések száma. Ma már a világ bármely pontjáról rendelhetünk, 

mondhatni bármit. Sokkal kényelmesebb így vásárolni, otthonról, munkahelyünkről. Az 

okoseszközök világában 2 kattintással megvásárolható bármilyen termék. Ez a rohamos fejlő-

dés azonban a logisztika elé is komoly fejlődési elvárást gördített. Ezt a fejlődési utat a legna-

gyobb webáruház logisztikai megoldásain, elsősorban ellátási lánc menedzsmentjén a legké-

zenfekvőbb bemutatni.  

Az Amazon3 internetes áruház mára a világ legnagyobb online piactere és az egyik, ha 

nem a legértékesebb vállalata. 2004-es indulása óta rengeteg fejlesztésen ment keresztül, egy 

könyváruházból indulva, ma már saját termékeket forgalmazva „brand”-é vált.  

 
Forrás: https://www.superwebaruhaz.hu/blog/miert-fontos-csomagolas/amazon-nyomtatott-doboz/  

Néhány definíció ismétlésként, amelyek nélkül nem lehet értekezni a webshop óriásról, 

illetve olyan három terület fejlesztésének bemutatása, ahol talán a legszemléltethetőbb a cég 

innovációja a logisztikában. Ilyen elemek: 

• e-kereskedelem fogalma (szorítkozva a lakossági szektorra) 

• e-logisztika (szűkítve elsősorban az ellátási lánc átalakulására) 

• hogyan vált az Amazon a modern, átalakított ellátási láncával az internetes webáruhá-

zak vezetőjévé (más cégek számára példává) 

• leginkább innovatív területek 

Az e-kereskedelem általános definíciója 

E-csatornának nevezzük minden kommunikáció, munka és együttműködés elektronizált médi-

umát. Elektronikus tranzakciónak nevezzük az online felkínált termékekkel való kereskedést. 

Elektronikus piactérnek nevezzük azt a helyet, ahol a kibertérben aktív vevő és eladó találkozik, 

                                                 

1  Zörényi László gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgaz-

daságtudományi Kar 
2  Pankotay Fruzsina Magda tanársegéd, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 
3  https://hu.wikipedia.org/wiki/Amazon.com 

 

https://www.superwebaruhaz.hu/blog/miert-fontos-csomagolas/amazon-nyomtatott-doboz/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Amazon.com
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amelyre jellemző a nagyfokú integráció és automatizáltság a tranzakciók támogatására. Az 

elektronikus partnerhálózatok több elektronikus tranzakciós platform, piactér együttműködés-

ével jönnek létre, nem annyira tervezetten, inkább spontán. 

A virtuális piactér (akár valódi formájában is) egy olyan hely, ahol: 

• az árukat részletesen meg lehet ismerni, 

• nyilvános ajánlati árak vannak, 

• az árazásnak, az ajánlattételnek nyilvános szabályai vannak, 

• lehetséges az alku (aukció, tender), 

• dokumentáltan létrejöhet az üzletkötés (nem csak kiállítás), 

• a piactéren kereskedők a szabályokat szerződés keretében elfogadták. 

Az online piacterek fajtái 

A portálok olyan kereskedelmi és információs jellegű csomópontok, ahol az eladók és vevők 

az online technológia előnyeit élvezve köthetnek üzletet egymással. A kereskedelmi szférában 

a legtöbbször előforduló piactér formák pl. B2B, B2C, C2C jellegű piacterek. 

B2B 

A vállalatközi elektronikus ügyletek fogalma alatt a vállalkozások közötti üzleti kapcsolatok 

összességét értjük, amelyek világháltón zajlanak, és lehetnek vertikálisan vagy horizontálisan 

szervezettek, illetve lehetnek zártkörűek (csak az egymással kapcsolatban álló vállalkozások 

számára hozzáférhető) illetve nyíltkörűek (vagyis bárki számára hozzáférhetőek). 

B2C 

Olyan üzleti tevékenység elektronikus lebonyolítását jelenti, amely adatok (szöveg, hang, kép) 

elektronikus feldolgozásán és átvitelén alapul. Az elektronikus kereskedelem számos külön-

böző tevékenységet foglal magában, mint áruk és szolgáltatások elektronikus forgalmazását, 

elektronikus pénz átutalást, elektronikus fuvarlevél kiállítását, kereskedelmi árverések bonyo-

lítását, direkt marketing- és ügyfélszolgálati tevékenységet. 

C2C 

A Consumer to Consumer (Customer to Customer, C2C) kereskedelem nem más, mint végfel-

használók közötti elektronikus kereskedelem, azaz az internetes kereskedelem azon formája, 

amikor az ügylet két természetes személy között zajlik. Két gyakori előfordulási formája: az 

internetes hirdetőoldalak (netapro) és az internetes aukciós házak (Vatera, eBay). 

E-logisztika 

Ha azt vizsgáljuk, hogy az elektronikus logisztikai folyamatok mennyiben változtak meg, ér-

demes a hagyományos logisztika és az e-logisztika jellemzőinek összehasonlítása. 
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1. táblázat: A hagyományos és az e-logisztika jellemzőinek összehasonlítása 

 
Forrás: Szegedi–Prezenszki (2003) 

 

1. ábra: Az e-logisztikai gyémántmodell 
Forrás: Knoll (2002) alapján 

Az e-logisztikai rendszer szereplőinek kapcsolatrendszerében az új logisztika funkcioná-

lis szempontból központi szerepe lehetőséget ad a fizikai és az informatikai összhang megte-

remtésére. A mai modern logisztikai központok olyan online internetes megoldásokat kínálnak, 

amelyek lehetővé teszik az e-logisztikai megoldások alkalmazását és/vagy kiszervezését. Az 

öttényezős „gyémántmodell” olyan logikai kapcsolatot mutat be, amelyben a szállító (értéke-

sítő) és vevő felcserélhető, illetve helyettesíthető az egyes szereplőkkel. A pénzintézet interne-

tes szolgáltatása mellett a hitelesítőnek is fontos szerepe van, mivel ő teszi lehetővé, hogy a 

szerződés a felek között létrejöjjön. Az elektronikus aláírások alkalmazásának egyik feltétele a 

résztvevők személyazonosságának elektronikus hitelesítése, amelyhez kormányzati együttmű-

ködés is szükséges. Elektronikus üzletvitel és kereskedelem alkalmazásakor a vállalati logisz-

tikai rendszert is az elektronikus beszerzési, illetve értékesítési folyamatok szolgálatába kell 
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állítani. Ha az elektronikus kereskedelmet egy megfelelő logisztikai rendszerrel kapcsoljuk ösz-

sze, akkor az önmagában is növeli a vevőkiszolgálási szintet és csökkenti a költségeket a kö-

vetkezők miatt: 

• a vevőkiszolgálási politika könnyen elérhetővé válik az interneten vagy online rend-

szeren keresztül; 

• a vevő gyorsabban értesül az akciókról, változásokról; 

• nő a megrendelési kényelem; 

• feldolgozással kiszűrhetők a megrendeléskor vétett hibák; 

• rövidebb lesz a megrendelési ciklusidő, mivel egyszerűsödik a megrendelések adatfel-

dolgozása; 

• a vevő gyorsan és pontosan tájékozódhat arról, hogy mit tudnak neki azonnal szállítani 

és ha nem áll rendelkezésre a termék, akkor milyen helyettesítő terméket tudnak neki 

felajánlani; 

• a vevő követheti a megrendelt árucikk útját, értesülhet a várható kézbesítési idő-

pontról; 

• egyszerűbbé válik a vásárlói panaszok kezelése; 

• egyszerűbb a vevőkiszolgálási mutatók mérése stb.  

Az ellátási lánc megváltozása  

Az e-logisztika hatására a hagyományos ellátási láncok szerkezete jelentősen átalakul. Három 

lépést/ fogalmat lehet elkülöníteni az ellátási láncok megváltozásának mértékében. 

• Dezintermediáció: a lánc egyes tagjai kiiktatódnak vagy teljesen megszűnnek; a vég-

fogyasztó közvetlen kapcsolatot építhet ki a nagykereskedővel, sőt akár a termelővel is. 

• Reintermediáció: a meglévő szereplők helyzete átértelmeződik és a korábbinál erő-

sebb, vagy gyengébb központosító szerepet töltenek be. 

• Intermediáció: mely szerint teljesen új közvetítő típusok is megjelenhetnek, ezek az 

úgynevezett kiberközvetítők. A kiberközvetítők a logisztikai lánc több pontján is 

megjelenhetnek és interfaceként kapcsolják össze az egyes tagokat. Kiberközvetítők 

mindazok a szolgáltatók, akik az elektronikus termékcsere megvalósításán közremű-

ködnek. Pl.: az áru fizikai mozgását segítő, szállító, raktározó cégek, az informatikai 

kommunikációban résztvevő e-piactér szolgáltatók, internet szolgáltatók, reklám-

ügynökségek. 
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2. ábra: A vállalatok belső rendszerének átalakulása 
Forrás: Szegedi–Prezenszki: Logisztikai menedzsment. 411. o. 

Az e-logisztika eszközei révén a vállalatok belső rendszere is átalakul, az elektronikus 

eszközöket jelentős mértékben igénybe vevő vállalatokat e-vállalatoknak nevezzük. A vállala-

tok versenyelőnyt a termelési technológia terén egyre kevésbé tudnak elérni, így csak a vevő-

kiszolgálási szint vonatkozásában tudnak versenyelőnyökre szert tenni. Az e-értékesítés alap-

vetően két szinten valósulhat meg: értékesítés támogatással vagy teljesen elektronikus értéke-

sítéssel. Az első eset tipikus eszköze az online katalógus. A második esetben az online kataló-

gusrendszer mellett maga az értékesítés és a fizetés is elektronikus formában jön létre. Az e-

logisztikai lánc fontos eleme az e-vállalat mellett, az e-fogyasztó és az e-szolgáltató. Az elekt-

ronikus eszközöket jelentős mértékben igénybe vevő vállalatokat e-vállalatnak nevezzük. Az 

e-szolgáltatók olyan szolgáltatók, akik nemcsak alkalmazzák, de üzletmenetükben stratégiai 

eszköznek tekintik az elektronikus megoldásokat. Az e-logisztikában a raktárakat alapvetően 

nem a termelő, hanem a logisztikai szolgáltató üzemelteti és ugyanez mondható el a szállítási 

feladatokra vonatkozóan is. 

Az e-logisztika a gyakorlatban az Amazon internetes áruházon keresztül  

2004-ben, 10 évvel az Amazon alapítása után, éves bevétele mindössze 7 milliárd dollár volt. 

A statiszták szerint azonban 2016-ban a bevételek közel 136 milliárd dollárt értek el. Valójában 

az Amazon a leggyorsabb cég, amely elérte a 100 milliárd dolláros árbevételt, és „mindössze” 

20 évet vett igénybe. Kezdettől fogva az Amazon körülbelül 20 százalékkal nő évente. Jelenleg 

a bruttó globális e-kereskedelmi értékesítés 6,4 százalékát élvezi. Sokan úgy gondolják, hogy 

az Amazon az 1 milliárd dolláros éves bevételi cél szem előtt tartásával dolgozik. Ha az Ama-

zon 20 százalékos éves növekedési ütemét a számításba vesszük, akkor 2027-re elérheti az 1 

trillió dolláros éves bevételi célt. 
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Forrás: https://alapjarat.hu/tags/amazon-webaruhaz  

Nem számít, mennyire elérhető ez a cél, az egyik legfontosabb titok az Amazon mögött 

a többszöri átalakítása. Egy egyszerű online könyvkereskedőből lett a legmeghatározóbb és 

legelegánsabb online piactér. Az Amazon folyamatos erőfeszítései, hogy a termékeket a lehető 

leggyorsabban eljuttassák az ügyfelekhez, óriási nyomást gyakorolnak a kiskereskedelmi 

iparág többi óriás szereplőire az egész világon. A kulcs a vezető pozícióhoz az ellátási lánc 

menedzsment megváltoztatása volt. 

Egyeduralkodóvá válás legfontosabb lépése: az ellátási lánc modernizálása 

De hogyan vált az Amazon az e-kereskedelem uralkodójává? 2005-ben az Amazon elindította 

Amazon Prime 4szolgáltatását. Az éves tagdíjat fizető ügyfelek garantált kétnapos szállítási időt 

kaptak több százezer termékre (a kezdetben csak az Egyessült Államokban). Valójában a két-

napos szállítás bevezetése volt az a pont, ahol elkezdődött az Amazon dominanciája az online 

kiskereskedelemben. 

Amikor sok más kiskereskedő elkezdte a felzárkózást ezzel a stratégiával azáltal, hogy a 

saját platformjaikon is létrehozták az ingyenes kétnapos szállítást, az Amazon az Amazon 

Prime Now5 szolgáltatással néhány órán belüli szállítási lehetőséggel tartotta magánál a vevő-

ket. 2015-ben a vállalat útjára indította a saját kiszállító cégét az Amazon Flexet. Leginkább 3 

fő pontot érdemes megemlíteni az Amazon ellátási láncában, amiben olyan újításokat hozott, 

amivel átformálta az internetes kereskedelmet és a logisztikát. 

Világszerte raktár és elosztóhálózat 

A vállalat jelenleg több mint 175 ellátási központot és ezen felül az becslések szerint körül-

belül 500 raktárat üzemeltet világszerte. Ez a globális jelenlét, ezek a központok/raktárak 

elsősorban a nagyobb nagyvárosi területek közelében helyezkedik el, ezzel kézben tartva az 

ellátási és készletezési láncot, lehetővé téve a társaság számára, hogy kevesebb költséggel 

teljesítse az ügyfelek megrendeléseit. Az Amazon kereskedői a Fulfillment by Amazon 

                                                 

4  https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Prime 
5  https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_Now 

https://alapjarat.hu/tags/amazon-webaruhaz
https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Prime
https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_Now
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(FBA) 6program segítségével tudják értékesíteni a termékeiket. Ahhoz, hogy megértsük, 

hogyan épül fel és működik a hálózat a gyakorlati példát az európai raktárhálózaton szem-

léltetve a következőket lehet elmondani: az Amazon európai szinten (de ez igaz minden 

kontinensre) optimalizálja a raktárkapacitásait, azaz nem egy raktárban, még csak nem is 

egy országban lévő raktáraiban kell neki minden terméket tárolnia, hogy bármilyen termé-

ket tudjon nyújtani az oldalain. Az Amazon logisztikai szempontból  valamennyi európai 

raktárában lévő terméket egyetlen raktárkészletként kezeli. Ha valaki felmegy az Amazon 

oldalára és kiválaszt egy terméket, lehet, hogy az éppen egy lengyelországi Amazon raktár-

ban van. Ezt persze a vásárló nem látja. Gondoljunk csak bele micsoda különbség raktárka-

pacitás szempontjából, hogy nem egy – még ha óriási is – raktárban kell gondolkodnia, 

hanem Európa összes Amazon raktára rendelkezésére áll, és ezekben kell a lehető legszéle-

sebb termékválasztékot elhelyeznie. Az Amazon az európai raktárai között folyamatos ka-

mionos, illetve teherautós forgalmat tart fent, amik az úgynevezett transshipment szállítá-

sokat, azaz a raktárak közötti átmozgatásokat végzik. Mi történik tehát, amikor egy dél -

angliai kisvárosban valaki megrendel egy olyan árut, ami történetesen csak a németországi 

raktárban van? A termék néhány perc alatt felkerül a német raktár egyik pickerének „bevá-

sárlólistájára", az kb. egy órán belül ki is szedi, néhány órán belül belekerül egy 

transshipment szállítmányba, összességében pedig egy napon belül az adott ország megfe-

lelő raktárába érkezik. Mindez tehát maximum 24 órával nyújtja meg a termék kiszállítási 

idejét, ami természetesen már bele van kalkulálva a vásárlónak megadott határidőkbe (az 

ilyen termékeket nyilván fel sem ajánlják One-Day-Delivery-vel). 

Szállítási flotta 

A megrendeléseknek az ügyfelek ajtajához történő szállítása érdekében az Amazon különféle 

szállítási módszereket és szállítási partnerhálózatot épített ki, hogy lépést tartson a kereslet nö-

vekedéssel és a maga köré épített „kultusszal”. Az Amazon kamionjai, illetve furgonjai segít-

ségével végzi a begyűjtési szakaszt, amelyekkel az úgynevezett „fulfillment center” -be, vagyis 

lerakatokba szállítanak, majd ezt követően kerülnek a válogatóközpontokba, ahol a csomagokat 

hely szerint és a szükséges szállítási sebesség szerint osztják el. Ekkor történik az árucikkek 

besorolása a leghatékonyabb szállítási mód szerint, kezdve az Amazon teherautóitól, repülőgé-

peitől a társszállítókig, mint például a UPS és nemzeti postaszolgáltatások. Ezeket a besorolá-

sokat természetes egy vonalkód/QR kód alapú automatizált rendszer végzi. Annak érdekében, 

hogy megfeleljen pl. a Prime szolgáltatás nyújtotta két napos szállítási időnek, az Egyessült 

Államokban 20 repülőgépet használ a szállításra. A Prime Now szolgáltatást jelenleg, az Ama-

zon saját kiszállítási hálózatát használja az Amazon Flex programot, amellyel saját munkavál-

lalóit ösztönözi, hogy egyéni vállalkozóként saját kiszállítói vállalkozást indítsanak a vállalat 

berkein belül. Az Amazon legfeljebb 10 000 dollár indulási költségeket finanszíroz, maximum 

három hónapos fizetést biztosít, illetve folyamatos képzéseket garantál minden alkalmazottnak, 

aki részt kíván venni a programban. Így az Amazon és a munkavállaló számára egyaránt elő-

nyös, a Flex program. 

Robotizáció/Automatizáció 

Az Amazon kiterjedt alkalmazotti és partnerség-hálózata valóban lehetővé teszi a vállalat szá-

mára, hogy gyors szállításokat végezzen gyakorlatilag a világ bármely pontján, ám az innovatív 

technológiák és automatizálási megoldások átfogó képességei garantálják az egyszerűsített fo-

                                                 

6  https://amzhub.hu/mit-jelent-az-amazon-fba/ 

https://amzhub.hu/mit-jelent-az-amazon-fba/
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lyamatokat és a hatékonyságot. Raktáraiban és a „Fulfillment centerek” -ben az Amazon a ro-

botikát használja a megrendelések felvételére és csomagolására, valamint a készletezésre. Ez 

lehetővé teszi a vállalat számára, hogy az emberi sebességen túl gyorsítsa folyamatait, miköz-

ben enyhíti a munkavállalók számára a kézi munkát is, ezáltal időt és pénzt szabadít fel más 

feladatokra. Az Amazon a bostoni székhelyű Kiva Systems 2012-es megvásárlása után kezdte 

el a raktáraiban a robotok használatát, amelyet azóta Amazon Robotics-nak neveztek el. Ma a 

robotikával foglalkozó szakemberek és mérnökök csapata szorosan együttműködik az új tech-

nológiák beépítése érdekében a folyamatok korszerűsítése, a biztonság javítása és a hatékony-

ság növelése érdekében. A robotizált raktáregységek miatt az Amazon 40% -kal több készletet 

tárolhat, ami végül megkönnyíti az Amazon Prime megrendeléseinek időben történő teljesíté-

sét. Ezen túlmenően az Amazon a tavalyi évben elindította az Amazon Scout szállítási progra-

mot, a hatkerekű szállítórobotokat úgy terveztek, hogy csomagokat szállítsanak az ügyfelek 

ajtajához, a járdán közlekedve, sétáló ütemben.  

A fenti három fő pontra szűkítve az Amazon ellátási lánc modernizálását, láthatják, 

hogy a legnagyobb hangsúly az innováció és a technológiai fejlődés megfelelő kiaknázásán 

múlott. A vállalatnak körülbelül 20 évébe került, hogy felépítsen egy olyan rendszert, amely 

mára már nem csak a kereskedelem résztvevői számára a nagybetűs példa, de teljesen más 

területen is próbálják már adaptálni az Amazon-rendszert. A Tesla elektromos autókat gyártó 

vállalat is az Amazon logisztikai megoldásait próbálja adaptálni, hogy javítsa a logisztikai 

rendszerét. 

Amazon megoldásairól és jövőjéről 

Az újításokhoz szükség volt egy olyan vezetőre, mint Jeff Bezos7, aki alapítója és a folyama-

tos újítások egyik szellemi atyja. Bezost korunk egyik, ha nem a legjobb üzletemberének tart-

ják és nem mellesleg 2017-től kisebb megszakításokkal áll a világ leggazdagabb emberei lis-

tának az élén.  

Raktárhálózat 

A kiskereskedelem legnagyobb raktárhálózatát hozta létre a vállalat 20 év alatt és folyamatos 

fejlesztések és terjeszkedés lehet a vállalat jövőbeni stratégiája. Jelenleg az Egyesült Államok-

ban a legnagyobb a hálózat, de valószínűsíthető egy nagy volumenű távol-keleti terjeszkedés. 

Ez arra alapozható, hogy a Távol-Keleten, elsősorban Kínában és Japánban jelentkeznek olyan 

versenytársak, akik veszélyt jelenthetnek az Amazon piacvezető pozíciójára nézve. A két leg-

nagyobb versenytársnak a wish.com8 és a kínai alibaba.com9 tekinthető. Egyelőre az Amazon 

lépéselőnyben a hálózatát tekintve az említett versenytársakhoz képest, de ha fent akarja tartani 

vezető pozícióját nagyobb fokú elosztóközpont láncra lesz szüksége a Távol-Keleten, hason-

lóra, mint az USA-ban.  

                                                 

7  https://hu.wikipedia.org/wiki/Jeff_Bezos 
8  https://en.wikipedia.org/wiki/Wish_(company) 
9  https://en.wikipedia.org/wiki/Alibaba_Group 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Jeff_Bezos
https://en.wikipedia.org/wiki/Wish_(company)
https://en.wikipedia.org/wiki/Alibaba_Group
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Forrás: https://privatbankar.hu/cikkek/vallalat/vizsgalat-indult-a-webaruhaz-orias-ellen-tisztessegtele-

nul-versenyeznek-323159.html  

Szállítási rendszer 

Az Amazon magáénak tudhatja jelenleg a világ leginnovatívabb disztribúciós rendszerét. A 

fentebb említett előfizetéses szolgáltatások, mint a Prime és a Prime Now forradalmi újítások 

voltak, amik mára már standarddá váltak a piac többi részvevője számára. Jelenleg is számos 

fejlesztési tervek fekszenek az Amazon igazgatótanács asztalán a szolgáltatások modernizáci-

óját és bővítését illetően. A Prime Now szolgáltatással kapcsolatban folyamatos tesztelés folyik 

(az amerikai piacon elsősorban), az ötödik generációs adathálózat (5G), illetve a mesterséges 

intelligencia folyamatos fejlődése hozhatja el a vállalat számára egy új szállítási módszer lehe-

tőségét, amellyel még inkább csökkenthetnék a kiszállítási időt, ez pedig nem más, mint a dró-

nokkal történő szállítás10. A további szállítási fejlesztések azonban más vállalatoktól is függe-

nek. Vegyük példaként a közúti szállítási rendszer modernizációját, amelyet egyelőre a Tesla 

Inc. tűzött ki a zászlajára, az elektromos hajtású kamion és furgonok gyártásával. Nem elkép-

zelhetetlen a jövőbeni együttműködés a két vállalat között, mivel kölcsönösen nagyra tartják a 

másik által elért eredményeket. Amennyiben ez létrejönne, az Amazon megtarthatná továbbra 

is a legmodernebb szállítási rendszer „díját”.  

Robotizáció és automatizáció kérdése 

Az 5G technológia kiegészülve további AI fejlesztésekkel felgyorsíthatja egyrészt a szállítás 

rendszer minden szegmensét, másrészt az Amazon hatalmas fejlesztéseket hajthat végre az 

egész disztribúciós folyamat felgyorsításában, amennyiben ki tudja aknázni e két terület lehe-

tőségeit. Következő eszközök lehetnek a rohamos fejlődést: Big Data, AI vezérelte számítás-

                                                 

10  https://hvg.hu/tudomany/20190606_amazon_prime_air_dron_csomagszallitas 

https://privatbankar.hu/cikkek/vallalat/vizsgalat-indult-a-webaruhaz-orias-ellen-tisztessegtelenul-versenyeznek-323159.html
https://privatbankar.hu/cikkek/vallalat/vizsgalat-indult-a-webaruhaz-orias-ellen-tisztessegtelenul-versenyeznek-323159.html
https://hvg.hu/tudomany/20190606_amazon_prime_air_dron_csomagszallitas
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technikai rendszerek a raktárakban és fulfillment centerek-ben, illetve fentebb említett kiszállí-

tási rendszer modernizációja. Már ma is rengeteg ilyen és hasonló eszközt használ az Amazon, 

mint például automatizált, mesterséges intelligencia által vezérelt raktár rendszer, robotok hasz-

nálata a raktárakban és fulfillment centerekben. Amiről még nem esett szó eddig, de az Amazon 

már saját gyártású termékeket is forgalmaz (természetesen a saját piacterén), ezek elsősorban 

szórakoztató és háztartási elektronikai eszközök. Felmerülhet a kérdés, hogy ezeket az eszkö-

zöket és a logisztikát gyorsan össze lehet-e kapcsolni az Amazon által fejlesztett (elsősorban az 

elektronikai eszközeire szánt) Alexa11 asszisztenssel. Ezt a mesterséges intelligencia által ve-

zérelt asszisztenst a vállalat ma már használja az online ügyfélszolgálatához. Mindezeken felül 

további robotizáció képzelhető el a raktárakban, szállítási rendszerében, ezen rendszerek képe-

sek lesznek átvenni az emberi munka szerepét a jövőben. A hatalmas tőketartalék, technológiai 

előny, amit az Amazon webáruház az elmúlt évtizedben megszerzett hatalmas fejlesztések vé-

gezhetők, nem csak ezen alterületen, de az egész vállalatra vetítve. 

Végezetül, bizonyosan állítható, hogy az Amazon webáruház nagy mértékben hozzájárult 

ahhoz, hogy egyrészt a vásárlási szokásaink megváltoztak, az egyik úttörője az online vásárlás 

kialakulásának. Másrészt hatalmas részt vállalt abban, hogy egy olyan logisztikai rendszert épí-

tett a cégóriás maga köré, amellyel irányt mutat a piac többi szereplőjének. Alkalmazkodó kész-

ségével, újításaival nagy részt vállalt és vállal a mai napig, egy a felgyorsult világhoz adaptál-

ható szállítási-, raktározási rendszer kidolgozásában. Csak úgy, mint a legtöbb paradigma vál-

tással próbálkozó vállalat, mint például az Apple, Tesla, vagy éppen a Netflix valami forradal-

mian új termékkel, szolgáltatással rukkolt elő az Amazon is. Rendkívül jól használta a globali-

záció nyújtotta lehetőségeket arra, hogy már két kontinensen (Észak-Amerika és Európa) bizo-

nyosan egyeduralkodója lett az online piacterek világának és mondhatjuk, hogy nagy potenci-

állal rendelkezik a vállalat ahhoz, hogy ezt akár minden kontinensen elmondhassa magáról. 

Hatalmas pénzügyi és szellemi tőkével rendelkezik, illetve korunk talán egyik legjobb mene-

dzsere vezeti a céget. Ezek alapján bőven rejlik még a cégben potenciál a további terjeszke-

désre, növekedésre és modernizációra.  

Internetes források 

http://www.agr.unideb.hu/ebook/logisztika/az_etechnolgia_kihatsai_a_logisztikai_folya-

mat_szerkezetre.html 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0003_05_logisztika_alap-

jai/14_4_e_logisztikai_lanc_elemei_QyqSJhnxeRiN0ojO.html 

https://feedvisor.com/resources/amazon-shipping-fba/3-key-elements-to-amazons-supply-

chain-strategy/ 

https://www.thebalancesmb.com/how-amazon-is-changing-supply-chain-management-

4155324 

https://qubit.hu/2019/04/26/nemsokara-egy-nap-alatt-ingyen-kiszallit-barmit-az-amazon-de-

magyarorszag-megint-kimarad-a-jobol 

https://hu.go-travels.com/65225-amazon-prime-4155327-6283313 

https://amazonian.blog.hu/2015/03/30/29_az_amazon_titok 

https://feedvisor.com/university/fulfillment-by-amazon/ 

https://electrek.co/2019/09/14/elon-musk-fix-tesla-logistic-issues-amazon/ 

                                                 

11  https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Alexa 

 

http://www.agr.unideb.hu/ebook/logisztika/az_etechnolgia_kihatsai_a_logisztikai_folyamat_szerkezetre.html
http://www.agr.unideb.hu/ebook/logisztika/az_etechnolgia_kihatsai_a_logisztikai_folyamat_szerkezetre.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0003_05_logisztika_alapjai/14_4_e_logisztikai_lanc_elemei_QyqSJhnxeRiN0ojO.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0003_05_logisztika_alapjai/14_4_e_logisztikai_lanc_elemei_QyqSJhnxeRiN0ojO.html
https://feedvisor.com/resources/amazon-shipping-fba/3-key-elements-to-amazons-supply-chain-strategy/
https://feedvisor.com/resources/amazon-shipping-fba/3-key-elements-to-amazons-supply-chain-strategy/
https://www.thebalancesmb.com/how-amazon-is-changing-supply-chain-management-4155324
https://www.thebalancesmb.com/how-amazon-is-changing-supply-chain-management-4155324
https://qubit.hu/2019/04/26/nemsokara-egy-nap-alatt-ingyen-kiszallit-barmit-az-amazon-de-magyarorszag-megint-kimarad-a-jobol
https://qubit.hu/2019/04/26/nemsokara-egy-nap-alatt-ingyen-kiszallit-barmit-az-amazon-de-magyarorszag-megint-kimarad-a-jobol
https://hu.go-travels.com/65225-amazon-prime-4155327-6283313
https://amazonian.blog.hu/2015/03/30/29_az_amazon_titok
https://feedvisor.com/university/fulfillment-by-amazon/
https://electrek.co/2019/09/14/elon-musk-fix-tesla-logistic-issues-amazon/
https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Alexa
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Kérdések 

1. Minek köszönhette az Amazon a piacvezető szerepét? Mi volt az Ön számára lényegesnek 

tartott fordulópont? 

2. Milyen piacmegtartó javaslattal élne a jelenben, és 2 év múlva? Lenne különbség, és ha igen, 

miért? Gondolatait vázolja fel két A/4-es oldalon! 

3. A logisztikai megoldásokban, hogy látja a fenntarthatósági szempontokat? Hogyan valósul-

nak ezek meg?  
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Stencinger Brigitta1 – Palancsa Attila2:  

Omnichannel logisztika és a modern ellátási lánc  

Bevezetés 

Az omnichannel stratégia alapja az összes elérhető kommunikációs csatorna egyidejű haszná-

lata, miközben minden csatorna olyan módon kapcsolódik egymáshoz, hogy a lehető legna-

gyobb vásárlói élményt nyújtsa (disztribúciós, promóciós és kommunikációs csatornák össze-

olvadása). A hangsúlyt leginkább a vállalat/márkanév/webáruház és a vásárló közti szoros kap-

csolat kialakítására helyezi. Például a vásárló számítógép segítségével ellenőrzi a cég honlapján 

az üzlet készletét, a kívánt terméket okostelefonon/tableten megrendeli, és a hozzá legközelebb 

eső üzletben pedig átveszi azt. (EXPANDED ECO, 2017) 

A gördülékeny omnichannel élmény kulcsa a modern ellátási lánc, ami a szállítást okos-

telefon alkalmazásokra, weboldalakra, közösségi médiákra és boltokra is kiterjeszti. Ennek 

megvalósításához a cégeknek le kell dönteni a falat az online és a valódi üzletek között, és a 

termékeket egy kollektív piacon menedzselni. Új technológiákra is szükségük van, beleértve 

tárolórendszereket és újfajta kiszállítási módokat.  

A digitális ellátási lánc legfőbb célja, hogy átláthatóvá tegye a láncot a megnövekedett 

eredményesség érdekében, figyelmen kívül hagyva a veszteségeket és megkönnyítve a maga-

sabb profit elérését. A digitális ellátási lánccal rendelkező cégek könnyebben mozgatják az 

alapanyagokat, tőkét, embereket és készleteket egyaránt, aminek megvalósításához időben bár-

mikor rendelkezésre kell, hogy álljanak a vállalatok, úgy csökkentve a költségeket, hogy haté-

konyan és rugalmasan reagálnak a szállítási és termelési kockázatokra.  

Optimális esetben a digitális ellátási lánc olyan folyamatokból áll, amik a valós idejű kész-

letszinteket, a fogyasztó termékhez való viszonyulását, a futárok helyzetét követik, és ezeket az 

információkat eredményesebb tervezésre és végrehajtásra használják fel. A GPS-nyomkövetés, 

az RFID, a barcode-ok, okoscímkék, a vezeték nélküli szenzorhálózatok mind szerepet kapnak 

az ellátási láncban. A felhőhöz csatlakoztatott webszolgáltatás összesíti az információkat, ezzel 

létrehozza a kereskedelmi felek láthatóságát és segíti hatékonyabb együttműködésüket.  

Mindenre kiterjedő stratégiára van szükség a digitális ellátási lánc kiépítéséhez, ami az 

üzleti terv egyik alapköve: átszővi a szervezeti felépítést, a folyamatokat, mint például a be-

szerzést és a kifizetéseket. 

Omnichannel logisztika kihívásai – Transzparens készletek 

Egy erős omnichannel megközelítés velejárója, hogy tisztába legyünk a készleteink állásával. 

Egy hagyományos rendszerben csatornaként külön vezetik a készleteket és nem tudják átlátni 

az egész hálózatot. Utolsó dolog, amit ígérni szeretne a cég a vásárlóinak, viszont nem tudja 

betartani az a következő napi kiszállítás. Ezen kihívás leküzdésére ki kell fejleszteni egy haté-

kony rendelésteljesítő folyamatot, ami optimalizált raktármenedzsment rendszeren keresztül 

működik.  

A készletláthatóság jövőbeli igények előrejelzésére is felhasználható, az ellátási lánc te-

vékenységei ez alapján megtervezhető. Amennyiben jól kiépített a készlet láthatósága, akkor el 

lehet jutni arra a pontra, ahol már nem is kell fizikailag birtokolni a terméket ahhoz, hogy online 

                                                 

1  Stencinger Brigitta gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Köz-

gazdaságtudományi Kar 
2  Dr. Palancsa Attila PhD egyetemi docens, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 
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eladható legyen. Az e-kereskedés és rendelés menedzsment rendszerek olyan összhangban lesz-

nek, hogy az online leadott rendelés a vásárlóhoz legközelebb eső omnichannel raktárból kerül 

kiszállításra. Ha alkalmazzuk a készlet láthatóságot, a bolt sokkal inkább alkalmasabb lesz arra, 

hogy zökkenőmentes vásárlói élményt nyújtson, az ellátási lánc csúcsán maradva eközben. 

Csatorna specifikus folyamatok 

A cégek következő buktatója az, hogy egymástól függetlenül fókuszálnak a csatornákra. Az 

ellátási láncot integrálni kell az online üzlettel, kiszállítókkal és más online kereskedőházakkal, 

mint például az Amazonnal. Ez biztosíték arra, hogy a csatorna specifikus raktárokból a leg-

többet hozzák ki és rugalmasan kezeljék a helykihasználást. Egy omnichannel folyamat meg-

valósítása lehetővé teszi a változatos helykihasználást. 

Kiszállítás sebessége  

Az egyik legnehezebb dolog a csatornák közötti eladásban a gyors kiszállítás biztosítása. Ha 

egy vásárló online vásárol, elvárja, hogy a rendelése legkésőbb pár napon belül megérkezzen. 

Azért, hogy egyértelmű elvárásaik lehessenek a vásárlóknak minden csatornára nézve, a fizikai 

boltok bérraktárként való használata elengedhetetlen. Valójában az igény növekedése miatt a 

boltoknak mind az online rendelt termékek átvételi helyeként, mind a futárok számára fenntar-

tott átmeneti raktárként kellene működniük. Ha a fogyasztóknak megengedett az online vásárolt 

termékek üzletben való átvétele mind a vásárlónak, mind a vállalatnak pénzt spórol. Sőt, mikor 

a vásárló átveszi a rendelést, gyakran további cikkeket is megvásárol egyúttal. 

Visszaküldés megkönnyítése  

A termékek visszaküldésének kezelése kritikus pont lehet az omnichannel hálózat kiépítésekor. 

Ha egy cég igazán integrálódni szeretne a felületek között, mindenhonnan lehetővé kell tenni a 

termék visszaküldését.  

A modern omnichannel vásárló mindig online van a telefonja segítségével. Ezek az em-

berek jól informáltak a döntéseikről, megtalálják a legjobb ajánlatokat és elvárják, hogy a ter-

mékeket az általuk megadott időben és helyen kapják meg. A modern vásárló útja különböző 

csatornákon keresztül vezet, fizikai bolton át az okostelefonig. Minden omnichannel stratégia 

gerince a logisztika és az ellátási láncok. Ezek teszik lehetővé a rendszeres és költséghatékony 

személyre szabott kézbesítési szolgáltatásokat és annak rugalmas megvalósítását. A kiskeres-

kedőknek pedig lehetővé teszik, hogy létrehozzanak csatornák közötti készletnyilvántartást, op-

timalizálják azt, így kielégítve a fogyasztói elvárásokat, magasabb elégedettséget és hűséget 

szülve. A hagyományos ellátási láncok komoly nyomás alá kerülnek, mivel a ’bármikor, bárhol, 

bármely készülékről’ szolgáltatások, illetve az új technológiák iránt rohamosan nő a kereslet. 

Jelenleg csak egy fejlődés alatt álló megközelítésről van szó, de a jövőben ez fog elsődleges 

szemponttá válni. A technológia már ezen az úton halad adatelemzésekkel, a dolgok interneté-

vel (Internet of Things) és automatizálással. Ahogy a vállalatok átformálódnak, adaptálják eze-

ket az új képességeket. Át kell gondolniuk a logisztikai felépítésüket és hálózati stratégiájukat 

és olyan módszereket kell alkalmazniuk, hogy a vevőik elégedettek legyenek. Azok a megje-

lenő stratégiák, amik egybeolvasztják a hagyományos bolt és az e-kereskedelem ellátási láncait, 

magasabb profitra és teljesítményre számítanak. Két kulcsfontosságú területre kell fókuszálni 

a költséghatékony omnichannel ellátási lánc kiépítésekor: 

1. Magas teljesítményű, költséghatékony omnichannel hálózat létrehozása: 

– teljeskörű készletláthatóság és csatornák közötti optimalizálás; 

– rugalmas dinamikus raktárak, amik gyakran kisebb darabszámokkal üzemelnek a 

valaha látott legrövidebb időkerettel; 
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– bemutatóteremként is használt raktárak, megengedve a vásárlóknak a termékek sze-

mélyes átvitelét. 

2. Logisztikai piactér és valós idejű vásárlói elköteleződés: 

– sebesség, rugalmasság és kényelem a kiszállítás utolsó szakaszában; 

boltok alkalmazása személyes átvételre, ezáltal növelve a mikroraktárak számát. 

 

1. ábra: A modern vásárló omnichannel körforgása 
Forrás: http://blog.logisticsjobs.asia/omni-channel-logistics-challenges-solutions/  

A jövőben lesznek olyan magas szinten automatizált raktárak, amik sokkal rövidebb idő 

alatt képesek lesznek egyszerre kis mennyiségű árut komissiózni majdnem 100%-os pontos-

sággal. Ezeket az új típusú raktárakat egy dinamikus és rugalmas hálózat tagjaként kell kezelni. 

A vállalatok már nem fognak fix helyekre és fix időtartamokra szerződést kötni. Az omnichan-

nel megközelítés megköveteli azt, hogy a tárhelyek egyszerre több helyen legyenek kezelhe-

tőek. Általánossá fog válni, hogy a raktárakban a különböző cégek megosztják egymással a 

raktárhelyeiket. Ezeknek a raktáraknak sokkal nagyobb szerepük lesz a rendelések végrehajtá-

sában minden csatornára vonatkozóan. Például a Seattle-i Flexe már megvalósította az úgyne-

vezett „megosztott gazdaságot”: összeköti azokat a szervezeteket, amiknek szüksége van rak-

tárkapacitásra, és azokat, amik rendelkeznek szabad kapacitással. Egy felhő-alapú szoftver teszi 

lehetővé a Flexe ügyfeleinek (gyártóknak, kiskereskedőknek…) hogy úgy helyezzék át a rak-

tárhelyeket, hogy a sajátos igényeiket a legjobban kielégítse, és kezeljék a készleteiket a hét 

minden napján az összes létesítményen keresztül, egyszerűen a saját számítógépükről. Ez azon-

nali hozzáférést jelent a raktárhelyekhez, hosszútávú bérleti szerződés nélkül.  

http://blog.logisticsjobs.asia/omni-channel-logistics-challenges-solutions/


97 

 

A kiszállítás utolsó szakasza 

A kiszállítás utolsó szakasza mindenki számára fontos. A vásárlónak azért, mert ez az a pillanat, 

amikor a vásárolt terméket először a kezében tarthatja. A vállalatnak azért, mert ez a legdrágább 

szakasza az egész szállítási folyamatnak. Így nem okoz meglepetést, hogy erre lényeges inno-

vációkat alkalmaznak a hagyományos, illetve az omnichannel logisztikában is.  

A Walmart már 6 éve alkalmazza a bemutatótermes rendszert, megengedve a vásárlóknak 

az online beszerzett termékek átvételét a boltban. Azóta már kiegészítette egyéb szolgáltatások-

kal, mint például visszavételi pontok és egyéb átvételi helyek létrehozása. Ez a stratégia sike-

reket mutat: a Walmart online felületén végzett vásárlások felét a boltban veszik át az emberek, 

rengeteg költséget megspórolva a raktározásban és szállításban.  

Bármikor, bárhol házhozszállítási modellek 

A fogyasztók korlátlan alkalmazkodást igényelnek a házhozszállításban. Már nem tolerálják a 

bolti nyitvatartási időket. A modern vásárlónak növekvő számú lehetősége van, ezek közül sok 

új technológiákkal jár. A csomagszekrények leegyszerűsítik a csomaggyűjtés és kiszállítás fo-

lyamatát a nap 24 órájában. Németországban került először bevezetésre a DHL Packsolution, 

ami országszerte már 2000 helyen elérhető. A jövőben a német kiskereskedők ezt a hálózatot 

használhatják majd termékeik árusítására, átalakítva ezeket automatákká. Ezek a visszaküldésre 

szánt csomagok befogadására is alkalmasak. Ennek egy továbbfejlesztett változata a fogyasztó 

háza mellett elhelyezett szekrény. 

Egy közelmúltban bevezetett innováció az autók csomagtartójába elhelyezett csomagok. 

Okostelefon alkalmazás segítségével, a kiszállítást végző futár megkapja az ügyfél autójának 

pontos koordinátáját hozzáférési kóddal együtt. Ez a szolgáltatás már létezik Szingapúrban a 

cardrops.sg által, Németországban pedig a DHL, az Amazon és az Audi együttműködésével. 

Hasonló rendszeren alapulva, a nagyobb/nehezebb termékeket a vásárló garázsába, otthonába 

szállítják. Ennek megvalósulásához természetesen a „dolgok internetének” telepítésére is szük-

ség van. 

Az Uber szolgáltatáshoz hasonlóan taxikat, személyszállítást végző autókat is felhasznál-

nak csomagkézbesítésre. Ezeket a rendeléseket egy órán belül, vagy a vásárló által megadott 

időintervallumban kézbesítik. Ezt a fajta szolgáltatást Hong Kongban és Szingapúrban nyújtja 

az Easyvan, illetve a GoGoVan. Németországban a MyTaxi végzi az ehhez hasonló házhoz-

szállítást (például a Media Markt termékeit). 

Az Amazon, a Google és a DHL már alkalmaz drónokat csomagkézbesítésre elzárt és 

veszélyes vidékeken. A jövőben a drónokat a kiszállítás első és utolsó szakaszában alkalmaz-

hatják majd.  

Az automatizációnak köszönhetően rengeteg fejlesztést végeznek a kiszállítás utolsó sza-

kaszának lebonyolítására. 

Kiszállító robotok: A Starship Technologies fejlesztette ki. A fogalom egyszerű: alkal-

mazáson keresztül rendel a vásárló, és élőben követheti a hatkerekű robot útját, ami harminc 

percen belül kiszállítja a csomagot. Kis területen hatékonyan alkalmazható és csökkenti az uta-

kon lévő autók számát is. 
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1. ábra: Starship Technologies által kifejlesztett kézbesítő robot 
Forrás: https://itcafe.hu/cikk/szuperprojektor_linuxos_jatekhelyzet_okoskodo_gmai/negyedeves_je-

lentesek_automatizacio.html  

 

2. ábra: Nuro egy teljesen automatizált jármű, ami akár 115 kg-ot is képes kiszállítani. 
Forrás: https://www.web24.news/u/2020/04/nuro-tests-autonomous-delivery-robot-in-california.html  

Felhasznált források 

https://www.expandeco.com/hu/3-alapvet-kul-nbseg-a-multichannel-es-az-omnichannel-stra-

tegia-k-zt  

https://www.shopify.com/enterprise/top-omni-channel-logistics-supply-chain-challenges-

ecommerce-founders-must-face  

https://searcherp.techtarget.com/definition/digital-supply-chain  

https://searchcustomerexperience.techtarget.com/definition/omnichannel  

https://www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/about_us/logistics_insights/dhl_trend-

report_omnichannel.pdf  

https://itcafe.hu/cikk/szuperprojektor_linuxos_jatekhelyzet_okoskodo_gmai/negyedeves_jelentesek_automatizacio.html
https://itcafe.hu/cikk/szuperprojektor_linuxos_jatekhelyzet_okoskodo_gmai/negyedeves_jelentesek_automatizacio.html
https://www.web24.news/u/2020/04/nuro-tests-autonomous-delivery-robot-in-california.html
https://www.expandeco.com/hu/3-alapvet-kul-nbseg-a-multichannel-es-az-omnichannel-strategia-k-zt
https://www.expandeco.com/hu/3-alapvet-kul-nbseg-a-multichannel-es-az-omnichannel-strategia-k-zt
https://www.shopify.com/enterprise/top-omni-channel-logistics-supply-chain-challenges-ecommerce-founders-must-face
https://www.shopify.com/enterprise/top-omni-channel-logistics-supply-chain-challenges-ecommerce-founders-must-face
https://searcherp.techtarget.com/definition/digital-supply-chain
https://searchcustomerexperience.techtarget.com/definition/omnichannel
https://www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/about_us/logistics_insights/dhl_trendreport_omnichannel.pdf
https://www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/about_us/logistics_insights/dhl_trendreport_omnichannel.pdf


99 

 

http://blog.logisticsjobs.asia/omni-channel-logistics-challenges-solutions/  

https://itcafe.hu/cikk/szuperprojektor_linuxos_jatekhelyzet_okoskodo_gmai/negyedeves_je-

lentesek_automatizacio.html  

https://www.web24.news/u/2020/04/nuro-tests-autonomous-delivery-robot-in-california.html  

Kérdések 

1. Készítsen egy a modern ellátási rendszert elemző 3x3as SWOT elemzést! 

2. Válasszon ki egy területet, amit részletesebben bemutat (minimum 15 slide)! 

3. Hasonlítsa össze a modern és hagyományos ellátási rendszereket! Készítsen ábrát ennek ér-

zékeltetésére! 

 

 

 

http://blog.logisticsjobs.asia/omni-channel-logistics-challenges-solutions/
https://itcafe.hu/cikk/szuperprojektor_linuxos_jatekhelyzet_okoskodo_gmai/negyedeves_jelentesek_automatizacio.html
https://itcafe.hu/cikk/szuperprojektor_linuxos_jatekhelyzet_okoskodo_gmai/negyedeves_jelentesek_automatizacio.html
https://www.web24.news/u/2020/04/nuro-tests-autonomous-delivery-robot-in-california.html
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Mészáros Katalin1: Kutyasportok, a felelős kutyatartás egyik lehetősége 

Réka régóta dédelgetett álma, hogy egy olyan kutyákkal foglalkozó vállalkozást működtessen 

Sopronban, ahol nemcsak a szocializációra, a kutyák engedelmességi oktatására helyeződik a 

hangsúly, hanem a gazdák és kutyák minőségi időtöltésére is, mely kielégíthető különböző 

hobbi szintű sportolási lehetőségekkel. 

 
Forrás: https://www.haziallat.hu/kutya/gondozas/agility-kutya-sport-231/1524/ 

Sopronban, az utóbbi években megnövekedett a kutyaiskolák, kutyakiképzők száma, me-

lyek szolgáltatási kínálata erősen korlátozódik különböző stílusú kutyakiképzési eljárásokra 

(szocializáció, engedelmes képzés) és egy-két sportolási lehetőségre (agility, flyball).  

Réka alapfilozófiája, hogy a felelős kutyatartás fogalma nem merül ki a kutyák alapvető 

igényének kielégítésében (táplálkozás, oltás, chip beadatás, betegség esetén orvosi ellátás, sé-

táltatás, kutyakozmetika), hanem szükséges a kutyával való foglalkozás a fajtának, tempera-

mentumnak, energiaszintnek megfelelően. Fontos kihangsúlyozni, hogy már a fajtaválasztásnál 

a gazdinak mérlegelni kell, hogy milyen minőségű és mennyiségi mozgást és képzést igényel 

az adott fajta. Sok gazda a fajta kiválasztása előtt nem is méri fel az adott kutya temperamen-

tumát vagy az eredeti, a fajta sajátosságából eredő feladatokat, például terelés, őrzés, vadászat. 

A kutyakiképzési technikák is jelentős fejlődésen mentek keresztül az évek során. A tra-

dicionális kiképzés már az 1950-es évektől jelen van, a módszer lényege a fizikális korrekció 

alkalmazása a kutya tanításában, oktatásában. Ezt a kiképzési technikát váltotta fel a pozitív 

megerősítésen alapuló módszer, mely leginkább alkalmazható a hobby kutyások körében. A 

hobby kutyások mellett meg kell említeni a versenysportokat is, ahol néhány esetben alkalmaz-

ható kiegészítésként a fizikális korrekció.  

A pozitív megerősítésen alapuló módszer lényege, hogy a tanítás során a gazda a kutya 

jó viselkedését jutalmazza meg. A jutalmazás a kutya igényéhez alkalmazkodik, például juta-

lomfalat, klikker, játék, dicsérő szó, simogatás.  

                                                 

1  Dr. Mészáros Katalin PhD egyetemi docens, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 

https://www.haziallat.hu/kutya/gondozas/agility-kutya-sport-231/1524/
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Forrás: https://caninehq.com/what-to-do-before-giving-dog-treat/ 

A dicséret nem merül ki a jutalmazással, hanem hanghordozással is hangsúlyozni kell az 

elégedettséget, mely nemcsak a kutyának jelent lelkesedést, hanem a gazdának is. Ennél a mód-

szernél is szükséges a fegyelmezés, ami úgy valósul meg a gyakorlatban, hogy elmarad az azon-

nali jutalmazás. 

Réka már gyermekkora óta szeretett kutyákkal dolgozni. Családja németjuhász kutyák 

tenyésztésével foglalkozott. Réka 2000-ben kutyakiképző lett Sopron legrégebbi kutyaiskolá-

jában, a Pozsonyi úton. Az elmúlt 20 év alatt több külföldi és hazai szemináriumon, tanfolya-

mon (pl. kiképzésvezetői, obedience, dog-dancing, engedelmes, ügyességi) vett részt, annak 

érdekében, hogy tudását szélesítse. Saját kutyával nemzetközi és hazai engedelmességi verse-

nyeken kimagasló eredményeket ért el.  

Réka számára fontos, hogy a tanítás és a sportolás a kutyák és a gazdák közös szórakozása 

legyen, és egyben kiváló lehetőség arra, hogy a közöttük lévő kötelék erősebbé váljon.  

A leendő vállalkozás szolgáltatásai 

• A kutyaóvodában 3 hónapos kortól 7 hónapos korig járhatnak a kutyák. Az óvodai 

foglalkozás célja kettős, egyrészt szükséges a gazdák felkészítése, hogy megfelelően 

sajátítsák el a kutyatanítás és a jutalmazás folyamatát. Talán közhelynek tűnik, de a 

bizonytalan gazdát egyik kutya sem veszi komolyan, és akkor sem fog engedelmes-

kedni a kutya a gazdának, ha felemeli a hangját. Sok kezdő gazdi elköveti azt a hibát, 

hogy amikor magához kellene hívni a kutyáját, és a kutya nem engedelmeskedik, el-

kezdi kergetni, amit a kutya játéknak vesz és csak azért sem fog oda menni. Itt kell a 

gazdának határozottnak és következetesnek lennie, és kivárni azt, hogy a kutya menjen 

oda hozzá, amit persze nagy lelkesedéssel kell fogadni, még akkor is, ha az több percbe 

telt. Vagyis a kutyaóvodában a gazdák és a kutyájuk megtanulják azokat az alap gya-

korlatokat elsősorban játékos formában, melyek nélkülözhetetlenek az egészséges 

együttéléshez, szocializációhoz, külső ingerekhez (pl. autó, motor, kerékpár, dörgés, 

fűnyíró, idegen emberek) való alkalmazkodásban. Az óvodai foglalkozást Réka több 

csoportban kívánja megtartani a kutyák mérete, valamint temperamentuma alapján. 

• A tanfolyamoknál Réka alap- és haladó szintű képzést tervez a gazdiknak. Az alaptan-

folyamon kiemelt figyelmet kap a szocializáció, hiszen nem biztos, hogy korábban járt 

https://caninehq.com/what-to-do-before-giving-dog-treat/
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a gazdi és kutyája óvodába. Mindkét képzésen, a képzés szintjének megfelelően elsa-

játíthatják a gazdik a pórázzal történő és póráz nélküli sétálást, ültetést, fektetést, hely-

ben maradást, behívást, élelem elfogadását és megtagadását, valamint különféle aka-

dályokkal (ugróakadály, kúszó) is megismerkedhetnek. Az alaptanfolyamon lehetősé-

get biztosítana Réka különféle vetélkedőknek, ahol a gazda és kutya ügyessége, ösz-

szehangoltsága, kommunikációja is fejleszthető.  

A felelős kutyatartók körében egyre inkább népszerűek azok a sportok, melyek testileg 

és szellemileg is megfelelően leterhelik a kutyát. A városban élő kutyáknak kevés lehetőségük 

van a mozgásra, ezért érzi szükségesnek Réka, hogy olyan sportolási lehetőségeket, mozgás-

formákat is kínáljon, melyek hozzájárulnak a kutyák egészségének megőrzéséhez, valamint a 

gazda és kedvence közötti kapcsolat elmélyítéséhez, erősítéséhez. A kutyaóvodán és tanfolya-

mokon kívül nagy hangsúlyt szeretne fektetni Réka a kutyás sportokra, melyek közül a követ-

kezőket lehetne választani: 

• Agility: előre megtervezett akadálypályán kell a kutyának végig-futni, miközben meg-

felelően teljesíti az egyes elemeket. A gazda hang-, kéz- és testjelekkel irányítja a ku-

tyát. A pálya végén a kutya jutalomfalattal vagy játékkal jutalmazható. A legnépsze-

rűbb kutyás sportok egyike, mely nemcsak a kutyák ügyességét, rugalmasságát, szó-

fogadási képességét fejleszti, hanem erős összehangoltságot, figyelmet igényel a gaz-

dától és a kutyától is.  

• Obedience: lényegében engedelmességi feladat elvégzését jelenti, melynek keretében 

helyben maradást, szabadon követést, előreküldést, behívást, apportot, tárgyválasztást 

gyakorolnak a gazdák és kutyák, hogy minél pontosabban és gyorsabban tudják végre 

hajtani. 

• Dog dancing során a kutyák nagyon sok trükköt képesek elsajátítani elsősorban a 

gazda hangjelzésére (pl, meghajlás, hátrafelé menet, átugrások, fordulások, hempergé-

sek). Ezekből a trükkökből épül fel egy kűr, mely a gazda és a kutya közös koreográ-

fiája.  

 
Forrás: https://www.akc.org/expert-advice/lifestyle/welcome-to-the-world-of-musical-frees-

tyle-dog-dancing/  

• Flyball sportnál kb. 15 méteres pályán kell a kutyának 4 db akadályon átfutnia a gazda 

utasításai nélkül és el kell kapnia a flyball gépből a labdát, amit vissza kell vinni az 

https://www.akc.org/expert-advice/lifestyle/welcome-to-the-world-of-musical-freestyle-dog-dancing/
https://www.akc.org/expert-advice/lifestyle/welcome-to-the-world-of-musical-freestyle-dog-dancing/
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akadályokon keresztül a kiinduló pontba. Ez egy csapatsport, 4 kutya fut egymás után 

a pályán.  

• Frizbi során kimondottan a kutyáknak készült korongot kell elkapnia, lehetőleg még a 

levegőben, a kutyáknak.  

• Dog diving sportoláshoz mindenképpen szükség van medencére vagy tóra és egy 

stégre. Lényegében vízben való távolugrást jelent. A gazda a kutya kedvenc játékát 

dobja a vízbe, melyet a kutya a vízbe ugrást követően elkap. 

 
Forrás: https://patricedodd.wordpress.com/2019/06/05/carlin-diving-dog/ 

• Treibball a terelésnek egy olyan különleges módja, amikor a kutyák óriás labdákat 

terelgetnek egy kapuba.  

 
Forrás: https://livepantplay.wordpress.com/2014/09/13/urban-dog-sports-5-unique-activities-to-do-

with-your-dog/  

https://patricedodd.wordpress.com/2019/06/05/carlin-diving-dog/
https://livepantplay.wordpress.com/2014/09/13/urban-dog-sports-5-unique-activities-to-do-with-your-dog/
https://livepantplay.wordpress.com/2014/09/13/urban-dog-sports-5-unique-activities-to-do-with-your-dog/
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• Réka egy kutyás klubbot is szeretne elindítani azok számára, akik látogatni fogják a 

kutyaiskoláját. A klub-foglalkozás magába foglalja a közös sétákat, kutyás bemutató-

kon való megjelenést, közösségi programokat és az egyéni gyakorlási lehetőségeket 

egyaránt. 

A vállalkozás elindításához szükséges terület rendelkezésre áll. Réka már korábban vá-

sárolt egy hatalmas birtokot Sopron külterületén. A területen fedett épület is található, ahol 

rossz idő esetén megtarthatók a foglalkozások, így egész évben üzemeltethető lenne. A sporto-

lási lehetőségekhez szükséges eszközök is rendelkezésre állnak. A dog diving kipróbálásához 

pedig ásott tó található a területen. 

Természetesen Réka nem egyedül valósítaná meg a feladatokat, hiszen nem tudná az ösz-

szes foglalkozást egyedül megtartani. Jelenleg 4 fő segítené Réka munkáját. 

Kérdések 

1. Milyen módszerek segítségével mérné fel a versenytársakat Sopron és környékén? 

2. Milyen marketingkutatási módszereket alkalmazna a kutyatartók igényeinek megismerésé-

hez? 

3. Dolgozza ki a vállalkozás bevezetésének marketing koncepcióját! Milyen nevet adna a vál-

lalkozásnak? Milyen árazási technikát alkalmazna? Hogyan értékesítené a szolgáltatásokat? 

Milyen marketingkommunikációs eszközökre helyezné a hangsúlyt? 

 

 



105 

 

Takács Viktória1 – Palancsa Attila2:  

A magyar pénzügyi szektor koronavírus idején 

A kormány által 2020. március 11-én kiadott rendelet Magyarország egész területére veszély-

helyzetet hirdet ki. A globális válsághelyzet, ami a korona vírus miatt keletkezett, komoly hatást 

gyakorol a magyar pénzügyi szektorra és ehhez a szektor kommunikációs rendszerének is al-

kalmazkodni kell. 

 
Forrás: https://alapblog.hu/elmondtak-a-profik-mihez-kezdj-a-penzeddel-a-tombolo-koronavirus-idejen/  

A legnagyobb gondot jelenleg az okozza (2020.04.30.), hogy nem tudjuk pontosan meg-

mondani, hogy mikor ér véget a járvány és annak milyen hatása volt/lesz a magyar gazdaság 

egészére, illetve egyes szektoraira. A pénzügyi akciócsoport már több válságforgatókönyvet is 

elkészített, hogy enyhíteni tudják a koronavírusjárvány következményeit.  

Kommunikáció, döntéshozatal, elődök  

A koronavírusjárvány miatt a politikusokra és a gazdálkodó szervezetek vezetőire, akik akár 

egész ágazatokat is irányítanak, hatalmas felelősség hárul. Az ő kommunikációjuk és döntéseik 

jelenleg nagy hatást gyakorolnak az emberek reakcióira, így meghatározó, hogy mit és hogyan 

kommunikálnak, hogyan oldják meg a felmerülő problémákat, hisz társadalmi szintű megér-

tésre és együttműködésre van szükség a helyzet valódi megoldása érdekében. Egy válságkom-

munikációs alapelv szerint a kríziskezelés akkor hatékony, ha időben felkészülünk rá, ám van, 

                                                 

1  Takács Viktória pénzügy és számvitel szakos hallgató, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtu-

dományi Kar 
2  Dr. Palancsa Attila PhD egyetemi docens, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 

https://alapblog.hu/elmondtak-a-profik-mihez-kezdj-a-penzeddel-a-tombolo-koronavirus-idejen/
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vannak olyan események, melyeknek bekövetkezése rendkívül valószínűtlen vagy létezésük 

eshetőségére sem gondolunk, így kellően felkészülni sem tudunk rájuk, így ilyenkor pillanatok 

alatt kell gyors döntéseket hozni és azokat a minden érintett tudtára adni. A kiszámíthatatlanság 

faktorából kiindulva a jelenlegi krízis, pandémia is egyfajta fekete hattyúként értelmezhető 

(Taleb. 2010) és inkább a tanulságai lesznek érdekesek. A könyv leírja azt, amit jelenleg is 

tapasztalunk, hogy milyen törékeny tud lenni egy túlzottan „összekötött” világ. Ezenkívül, bár 

előzőleg is voltak járványok, mégis a spanyolnátha óta ez volt az első globális járvány. Taleb 

szavaival élve „Ahogy egyre többet utazunk, a járványok egyre nagyobbak lesznek – egy olyan 

társadalomban fogunk élni, amelyben a sikeres kórokozó nagyon hatékonyan csap majd le” 

egyre nagyobb az esély hasonló járványok kialakulására.  

Négy, a krízis kommunikációban jártas emberrel (Vas Dórával kríziskommunikációs 

szaktanácsadó MatrixPR Kft., Bőhm Kornéllal kríziskommunikációs tanácsadó, az Impact 

Works partnere, Perlaky-Papp Józseffel a Budapesti Metropolitan Egyetem docense, nyilvá-

nosság- és krízis stratéga és Dr. Pintér Dániel Gergővel PR-stratéga és krízismenedzsment 

szakértő, a Solutions Communications Account Directora, a Media 2.0 alapítója, az MPRSZ 

Kríziskommunikációs tagozatának elnöke, a Metropolitan Egyetem oktatója) végzett interjúból 

kiderül, hogy szerintük leginkább a nemtörődömség miatt alakulthatott és juthatott el erre a 

szintre ez a krízis („velünk ez úgysem történik meg”) 

Az interjúban egy filmes párhuzam is található. Fertőzés (Contagion) című 2011-es ame-

rikai film egy, a koronavírushoz nagyon hasonló járványról szól. A film tanulságot szolgáltat, 

hogy egy rossz döntés, milyen gazdasági következményekkel járhat, és a médiának milyen nagy 

szerepe van az emberek manipulálásában. Az álhírek terjedésének legnagyobb nehézsége ma-

napság, hogy a felgyorsult kommunikációban nagyon nehéz kiszűrni a hoaxot. 

Visszaállás és egy újabb válság elkerülése 

Mind a négy szakértő hangsúlyozza a pánik elkerülésének fontosságát. Az, hogy az egészség-

ügyi katasztrófát még egy gazdasági válság is követi, minden szinten teljes átrendeződést hoz. 

Sokan tartanak tőle, hogy a világ a 2008-as pénzügyi válság után, egy újabb, az előzőhez ha-

sonló válságba juthat. Ennek esélye viszont alacsony, mert az válság hatására „megregulázott” 

bankszektor kiegyensúlyozottabb, mint amilyen volt 2008-ban.  

Emellett fontos kiemelni, hogy jelenleg, legutóbbi pénzügyi válság után hozott likviditási 

szabályzások is jól működnek, a nagyobb bankok pedig 2008 óta megerősítették helyzetüket. 

Az előző válság oka is eltér a mostanitól, hiszen akkor az amerikai ingatlanpiac áresése miatt 

lefagyott pénzügyi közvetítőrendszer okozta a több országra is kiterjedő válságot. Jelenleg pe-

dig a járvány és a megfékezésére hozott döntések miatt a piacról pillanatok alatt eltűnt kereslet 

és a kínálatban fellépő zavarok vannak hatással a pénzügyi rendszerre, ami aztán visszahatva 

tovább ronthat a helyzeten. 

Egyre többen gondolják úgy, hogy a rövid lezárások után a gyors gazdasági visszaállásra 

nagyon kevés az esély. Gion Gábor, a pénzügyekért felelős államtitkár szerint, a gazdasági fo-

lyamatok teljes újra épüléséhez legalább másfél évre lesz szükség. Jelenleg azonban az is bi-

zonytalan, mikor érnek véget a korlátozások. A kormány törekszik, hogy minél előbb fel tudja 

oldani a korlátozásokat, a gazdaság érdekében, de szem előtt kell tartania, hogy egészségünk 

teljes biztonságba legyen. 

A járvány a magyar munkaerőpiacra is hatással van. A legkritikusabb területei a turizmus, 

vendéglátás, személyszállítás, és a szórakoztatóipar. Ha ezek a területek nem rendelkeznek tar-

talékokkal vagy nem tudnak olyan ötlettel előrukkolni, mellyel a mostani helyzetben szinten 

tudják tartani magukat kénytelenek lesznek a létszámot csökkenteni. A kisebb cégek megoldás-

ként választják a tevékenységük szüneteltetését, rosszabb esetben pedig megszüntetik vállalko-

zásukat, mivel nem látnak reményt a vészhelyzet után az ügyfélkör, olyan mértékű visszatéré-

sére, hogy gazdaságukat-működésüket helyre tudják állítani. 

https://www.mediapiac.com/ki-kicsoda/Vas-Dora/935/
https://www.mediapiac.com/ki-kicsoda/Bohm-Kornel/837/
https://www.mediapiac.com/ki-kicsoda/Perlaky-Papp-Jozsef/930/
https://www.mediapiac.com/ki-kicsoda/Dr-Pinter-Daniel-Gergo/830/
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A külső tényezők is nagy mértékben befolyásolhatják a jövőbeli gazdaságunk alakulását. 

A kőolaj, aminek jelen válsághelyzetben igencsak leértékelődött az ára, az olajkereslet össze-

omlása miatt, a későbbiekben jelentős mértékben növekedhet, ami magyar vállalatokra is ha-

tással lehet. 

A banki intézkedések 

A bankok szerepe minden aktuális sokkhatásban kiemelten fontos. Ezt bizonyítja az is, hogy a 

Magyarországon meghozott gazdasági mentőintézkedések az elsők között a hitelesek (pl. la-

káshitelesek) helyzetével foglalkoztak. A kormány a pénzügyi szektorral együttműködve hozott 

intézkedéseket a lakosság, a vállalati szféra és a pénzügyi rendszer megsegítésére, mellyel mér-

sékelni akarják a koronavírusjárvány okozta vészhelyzet pénzügyi közvetítő szektorra mért ha-

tásait.  

A lakosság érdekében lakosági hitelmoratóriumot vezettek be, melyben mentesítették a 

hiteleseket a hitel törlesztése alól a vészhelyzet idejére, erre az időszakra kamatos kamat fel-

számítása nélkül. A 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján 

ez csak a már folyósított kölcsönökre vonatkozik. Jelenleg a fizetési moratórium 2020. decem-

ber 31-éig tart, de a kormány szűkség esetén ezt meghosszabbíthatja. Aki viszont úgy gondolta, 

hogy pénzügyi likviditása megengedi, a bank felé jelezhette, azt a szándékát, hogy továbbra is 

törleszti hitelét. Ezen rendelet hatálybalépését követően kötött szerződés alapján felvett hitelek 

mutatóját behatárolták, ami azt jelenti, hogy hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki 

alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét. 

Ezenkívül a lakosság számára a Kormány (60/2020) március 23-án hozott kormány ren-

delete alapján, a vírus további terjedésének megállítása és a gyorsabb fizetés érdekében, meg-

emelte a limitet, tehát 15.000 Ft feletti érintős bankkártyás vásárlás esetén kell csak a PIN-kódot 

megadni. Magyarországon ennek ellenére még mindig kevesen válasszák a bankkártyás fize-

tést, hiszen a márciusi adatok szerint a készpénz használat nemhogy csökkent volna, de még 

nőtt is (készpénz alacsony kockázatú vagyonelemként betöltött funkciója miatt). 

A pénzügyi szektorban is előtérbe kerül a digitalizáció kiépítése, a kialakult helyzet miatt, 

hiszen a bankfiókókban alig van lehetőség a személyes ügyintézésre a lerövidített nyitva tartás 

miatt. Ezért kérik az ügyfeleket, hogy vegyék igénybe a telefonos és online szolgáltatásokat (pl. 

(internetbank, mobilbank, telebank). Annak érdekében, hogy minél többen válasszák az online 

szolgáltatásokat, kedvezményeket adnak (pl. díjmentes utalás.) A mostani helyzetben kifejezet-

ten látszik, hogy a felhasználók mennyire értékelik az egyszerű, kényelmes, digitális megoldá-

sokat, így a későbbiekben előfordulhat, hogy több ember választja majd az online bankhaszná-

latot a több órás sorbaállás helyett. Akik viszont így nem tudják megoldani vagy személyes 

jelenlét szükséges (pl. személyi kölcsön) időpont egyeztetéssel keressék fel a pénzintézeteket.  

A vállalatok számára is nyújt moratóriumot a hitelekre, a pénzügyi stabilitás érdekében. 

A hazai mikro, kis- és középvállalkozások számára átalakította a már meglévő növekedési 

hitelprogramot (NHP), melynek lényege a keretösszeg felemelése, futamidő meghosszabbí-

tása és az ügyintézési idő felgyorsítása. A nagyvállalatokat érintő Növekedési Kötvényprog-

ramot indítottak el a bankhitel mellet más lehetőség biztosítása érdekében. Ezek a rendelke-

zések azért is fontosok, mert a kormány alapvető célja, hogy a vállalkozások minél kisebb 

vesztességgel és minél több munkahely megtartásával vészeljék át ezt a globális válsághely-

zetet., mert a lakosság jövedelemkiesés miatt kerülhet nehéz helyzetbe, így fő cél, hogy a 

vállalatok megtudják tartani alkalmazottjaikat. Ennek érdekében különböző kedvezményeket 

kapnak, ilyen pl. a járulékkedvezmény, a járvány miatt legjobban érintő ágazatokba. Bértá-

mogatást kapnak azok a cégek, akik legalább heti 2 órában bejelentik a munkavállalót. Ez 

azért is fontos, mert ha megszűnik a vészhelyzet, azonnal újra tudnak indulni Ennek érdeké-

ben a vállalatok éljenek a munkavállalói feladatkörök átcsoportosításával, új lehetőségként a 

munkaidő keret megállapodására.  
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Kormány 2020. április 14-i rendelete szerint a hitelintézeteknek a Járványügyi Alap fel-

töltését szolgáló, magasabb különadót vezetett be a 2020 adóévi adóalap 50 milliárd forintot 

meghaladó részere, melynek mértéke 0,19%, így a bankszektor is részt vállal a rendkívüli ter-

hekből. A bankok ezt az összeget a következő öt évben egyenlő mértékben levonva a bankadó-

ból visszakapják  

Összefoglalás és esetleges megoldások 

A marketing és a kommunikáció kifejezetten fontos válság idején. A kommunikáció megszün-

tetése vagy elhanyagolása helyett, a költségek csökkentés mellett, lehet választani új kommu-

nikációs csatornák bevezetését és a megváltozott üzleti környezetben új célcsoportok keresését, 

piaci rések feltárását, (pl. internetes oldalak létrehozása és új tartalmak feltöltése). A magyar 

gazdaságnak leginkább a korlátozások biztonságos, újabb fertőzési hullám nélküli feloldására 

van szüksége, hogy több ágazat (pl. turizmus) újra tudjon indulni, ezzel is csökkentve a mun-

kanélküliséget. Emellett segítséget kell nyújtani a már munkájukat elvesztőknek, és új munka-

lehetőségek létrehozásával segíteni őket, úgy, hogy a járványhelyzet után minél kevesebb mun-

kanélküli legyen a munkaerőpiacon. A pandémia nem csak a magyar piacot érintette, ezért fon-

tos odafigyelni, a más országokban fellépő, olyan problémákra, mely minket is érinthetnek, 

hatásuk lehet a magyar gazdaságra. Ezenkívül csökkenteni kell makroszinten a külső erőforrá-

soktól való magas szintű függést és ahol megoldható a hazai termékeket, erőforrásokat kell 

előtérbe helyezni. A pénzügyi szektornak a pénzügyi stabilitás fenntartására való lépéseket ja-

vaslok, a válság elkerülése érdekében. A járvány ideje alatt és lefolyása után a digitális szolgál-

tatásnyújtás feltételeinek további fejlesztést javasolt, mivel a járvány miatt az ügyfelek, vásár-

lók igénye megnőhet, az ilyen formájú kapcsolattartásra. 

2020. áprilisában és májusában számos gyárban megindult újra a gyártás és sok kereskedő 

nyitotta meg újra üzleteit, ami jó hatással van a gazdaságra és a munkanélküliség csökkentésére. 

Jelenleg úgy látszik a megbetegedések száma csökken és Magyarországon túljutottunk a csúcs-

ponton, így Takarékbank elemzői szerint viszonylag szerencsésen kerülhet ki a válságból a ma-

gyar gazdaság, ám egy második megbetegedési hullám súlyos következményekkel is járhat. 

(hátráltatva a fellendülést, további elbocsátásokat és bércsökkentéseket okozhat.). 

Bankrendszert érintő változások 

A bankrendszer jelentheti az életben maradást számos vállalatnak, jelenleg, úgy, hogy forrást 

biztosít számukra. A bankrendszer némi bevételhez is hozzájut a hitelügyleteken és a másodpi-

aci állampapír-tranzakciókon keresztül, de ez nem fedezi teljesen az elmaradt bevételeket. A 

hazai bankok vezetői több forgatókönnyvel is számolnak, ebből az egyik szerint, ha még az idei 

év második felében gazdasági felpattanás lesz, az még kifejezetten jó évet is jelenthet a bank-

rendszer számára 2020-ban. Vannak azonban kevésbé kedvező forgatókönyvek is pl, az, amely 

szerint még 2021 sem lesz olyan jövedelmező, mint a 2019 volt.  

Eddig a bankok által nyújtott hiteltörlesztési moratóriummal meglepően kevesen éltek, a 

hitelesek teljes bankrendszer szintjén nagyából 30-40%-ban vették igénybe (ez nőhet, ha a mun-

kanélküliség is nő), de így is nagy visszaesést jelenthet a bankoknak. A járvány alatt tovább 

nőtt a munkanélküliség, ám, ha sikerül az üzleteknek, gyáraknak újra elindulnia, ez a szám 

csökkenhet, ami kedvező hatással lehet a kereskedelemre (pl. kis- és nagykereskedelemekre) és 

az előzőekben említett okok miatt kedvezően hathat a banki szektor alakulására is. Emellett a 

vállalkozások működésének fenntartása érdekében négy újonnan felajánlott hiteltermékkel bő-

vült ki a Széchényi Kártya Program, melyekkel célzott módon járulnak hozzá a vállalati likvi-

ditáshoz. Ennek célja, hogy a vállalkozások így vészeljék át azt az időszakot, amíg korábbi 

megrendelésállományuk és árbevételük helyreáll.  
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Az új hiteltermékek 

1. Munkahelymegtartó hitel: (munkabér megelőlegezésre, személyi jellegű ráfordításra), 

melynek futamideje 2 év, maximum 750 millió forint igényelhető és legfeljebb a vállalkozás 

9 havi, kiemelt ágazatban 18 havi bérköltségét fedezheti). Ezen hitel nettó kamata 0,1%. 

2. Folyószámla hitel plusz: kizárólag a munkahelymegtartó hitellel együtt igényelhető és ma-

ximum értéke 100 millió forint, melynek kamata 0,1%.  

3. Likviditási hitel: mely forgóeszközökre vonatkozik, 3 év futamidejű és maximuma 250 mil-

lió forint a hitelösszeg. 

4. Beruházási hitel plusz: melynek hitelösszege 1 milliárd forint, 10 év futamidejű és kamata 

0,5%. 

A koronavírus hatása egyes gazdasági ágazatokra 

A koronavírus előreláthatólag egyes gazdasági ágazatokban komoly problémákat fog okozni, 

leginkább hosszú távon. A kereskedelem, szállítás, turizmus (ami a GDP közel 16%-át adja) 

egyes részeire továbbra is komoly hatással van a helyzet. A turizmusban, bár már vannak újra-

kezdést támogató intézkedések, de a talpra állás, így is nehézkes, hisz a bevételek többsége a 

külföldi turistákból volt (a bevétel zömét hozó időszak épp a járvány felfutásának idejére esik) 

Egyik ilyen intézkedés a Széchenyi pihenő kártya jutatás szabályainak megváltoztatása, oly 

módon, hogy a béren kívüli jutatás összegét 800 000 Ft-ra emelték, továbbá a munkáltatónak 

nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni 2020. június 30-ig. A szállításban is komoly kiesé-

seket okozott a járvány, mivel sok belföldi és külföldi vállalkozás nem termelt a járvány ideje 

alatt. Hasonló problémákkal küzd az elektronikai ipar is. A járvány ideje alatt az elektronikai 

eszközökre megnőtt vásárlási hajlandóság, viszont ezek több alkatrészét Kínában gyártják, így 

hiába volt kereslet erre, a piacot nem lehetet kielégíteni, a kínai gyárak újra indulásáig.  

A kereskedelmen belül egyes ágazatokat kevésbé érintett a járvány, másokat gyakorlatilag 

kilátástalan helyzetbe hozott. A feldolgozóipari termelés közel egyharmadát adó autóiparban, 

durván 175 ezer ember dolgozik, így csőd esetén rengeteg ember veszítené el a munkáját. Bár 

már sok gyár újranyitott, jelenleg óriási a bajjal küzd ez az ágazat. Március 17. óta gyakorlatilag 

nullára csökkent az új autók értékesítése, hiszen autót inkább személyesen szoktunk vásárolni. A 

gyártás elindulása után is jelentkezhetnek problémák. Az új technológiákra történő átállás, a szi-

gorú előírásoknak való megfelelés már eleve hatalmas költségeket emészt fel, de a jelen helyzetbe 

nem tudja termékeit eladni, így nincs sok választása a gyáraknak, mindenáron költséget kell csök-

kenteniük (pl. munkahelyek csökkenésével), úgy, hogy közben a kutatás és fejlesztésen nem spó-

rolhatnak, ha a piacon szeretnének maradni. A közeljövőben a kereslet leginkább az (részben, 

vagy egészben) elektromos áramot használó autókra nőhet meg, mivel a jelenlegi alacsony olaj 

árak miatt, a korábban már említett olajkereslet összeomlására egyre nagyobb az esély.  
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tobb-valsagforgatokonyv-is-keszul.1093216.html 

https://g7.hu/penz/20200330/sulyos-ara-lesz-az-olajpiac-osszeomlasanak/ 

https://mnbtanszekblog.hu/2020/03/19/koronavirus-fekete-hattyu-vagy-szurke-orrszarvu/ 

https://gymsmkik.hu/koronavirus 

A Magyar Kormány március 23.-án és április 14.-i kiadott rendeletei: 

https://www.interword.hu/hu/blog/2020-03-25/9-gyakorlati-marketing-tipp-karanten-idejere 

https://mfor.hu/cikkek/makro/koronavirus-ha-nem-lesz-masodik-hullam-olcson-meguszhatja-

a-magyar-gazdasag.html 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200428/feneketlenul-ontik-a-penzt-a-gazdasagba-es-

kozben-hatalmas-a-veszteseguk-rosszfiukbol-megmentok-428578 

https://gymsmkik.hu/negy-uj-hitel-a-szechenyi-kartya-programban-a-vallalkozasok-megeros-

iteseert 

https://nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/Valtoznak_a_Szeche-

nyi20200427.html 

https://mfor.hu/cikkek/makro/koronavirus-ha-nem-lesz-masodik-hullam-olcson-meguszhatja-

a-magyar-gazdasag.html 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200507/elhalasztjak-a-debreceni-bmw-gyar-epiteset-ne-

hez-idok-jarnak-az-autoiparban-430518 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200330/a-magyar-autogyartas-jovoje-a-tet-gyors-segit-

seg-nelkul-hetekre-vagyunk-a-tomeges-csodoktol-tizezres-elbocsatasoktol-422886 

Kérdések, feladatok 

1. Elemezze a digitalizáció hatását a gazdaságra! Hozzon európai példákat, amelyekben a di-

gitális „gazdasági élet” meghatározó szerepet játszik! 

2. Értelmezze az alábbi állítást: „A Kormány 2020. április 14.-i rendelete szerint a hitelintéze-

teknek a Járványügyi Alap feltöltését szolgáló, magasabb különadót vezetett be a 2020 adó-

évi adóalap 50 milliárd forintot meghaladó részere, melynek mértéke 0,19%, így a bank-

szektor is részt vállal a rendkívüli terhekből. A bankok ezt az összeget a következő öt évben 

egyenlő mértékben levonva a bankadóból visszakapják.” Kutasson a Google segítségével! 

3. A dolgozat 2020.04.30-i állapotokat tükrözi. Négy (4) A/4-es oldalon foglalja össze, hogy 

azóta mi változott!  

 

https://www.penzcentrum.hu/hitel/a-koronavirus-ledontheti-a-bankszektort-is-tenyleg-ekkora-a-baj.1093042.html
https://www.penzcentrum.hu/hitel/a-koronavirus-ledontheti-a-bankszektort-is-tenyleg-ekkora-a-baj.1093042.html
https://g7.hu/penz/20200317/olyan-recesszio-kezdodhetett-most-amilyet-meg-az-eletben-nem-lattunk/
https://g7.hu/penz/20200317/olyan-recesszio-kezdodhetett-most-amilyet-meg-az-eletben-nem-lattunk/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200417/koronavirus-tobb-valsagforgatokonyvet-is-osszeallit-a-penzugyi-akciocsoport-426588
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200417/koronavirus-tobb-valsagforgatokonyvet-is-osszeallit-a-penzugyi-akciocsoport-426588
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200421/igy-soporhet-vegig-a-koronavirus-valsag-a-vilagon-es-magyarorszagon-427392
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200421/igy-soporhet-vegig-a-koronavirus-valsag-a-vilagon-es-magyarorszagon-427392
https://gyorihirek.hu/hatekony-marketingeszkozok-es-finanszirozas-karanten-idejen/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200419/varga-mihaly-szerint-a-koronavirus-miatt-karantenba-kerult-a-magyar-gazdasag-427004
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200419/varga-mihaly-szerint-a-koronavirus-miatt-karantenba-kerult-a-magyar-gazdasag-427004
https://www.penzcentrum.hu/vallalkozas/rengeteg-ido-meg-talpra-all-a-magyar-gazdasag-tobb-valsagforgatokonyv-is-keszul.1093216.html
https://www.penzcentrum.hu/vallalkozas/rengeteg-ido-meg-talpra-all-a-magyar-gazdasag-tobb-valsagforgatokonyv-is-keszul.1093216.html
https://g7.hu/penz/20200330/sulyos-ara-lesz-az-olajpiac-osszeomlasanak/
https://mnbtanszekblog.hu/2020/03/19/koronavirus-fekete-hattyu-vagy-szurke-orrszarvu/
https://gymsmkik.hu/koronavirus
https://www.interword.hu/hu/blog/2020-03-25/9-gyakorlati-marketing-tipp-karanten-idejere
https://mfor.hu/cikkek/makro/koronavirus-ha-nem-lesz-masodik-hullam-olcson-meguszhatja-a-magyar-gazdasag.html
https://mfor.hu/cikkek/makro/koronavirus-ha-nem-lesz-masodik-hullam-olcson-meguszhatja-a-magyar-gazdasag.html
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200428/feneketlenul-ontik-a-penzt-a-gazdasagba-es-kozben-hatalmas-a-veszteseguk-rosszfiukbol-megmentok-428578
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200428/feneketlenul-ontik-a-penzt-a-gazdasagba-es-kozben-hatalmas-a-veszteseguk-rosszfiukbol-megmentok-428578
https://gymsmkik.hu/negy-uj-hitel-a-szechenyi-kartya-programban-a-vallalkozasok-megerositeseert
https://gymsmkik.hu/negy-uj-hitel-a-szechenyi-kartya-programban-a-vallalkozasok-megerositeseert
https://nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/Valtoznak_a_Szechenyi20200427.html
https://nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/Valtoznak_a_Szechenyi20200427.html
https://mfor.hu/cikkek/makro/koronavirus-ha-nem-lesz-masodik-hullam-olcson-meguszhatja-a-magyar-gazdasag.html
https://mfor.hu/cikkek/makro/koronavirus-ha-nem-lesz-masodik-hullam-olcson-meguszhatja-a-magyar-gazdasag.html
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200507/elhalasztjak-a-debreceni-bmw-gyar-epiteset-nehez-idok-jarnak-az-autoiparban-430518
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200507/elhalasztjak-a-debreceni-bmw-gyar-epiteset-nehez-idok-jarnak-az-autoiparban-430518
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200330/a-magyar-autogyartas-jovoje-a-tet-gyors-segitseg-nelkul-hetekre-vagyunk-a-tomeges-csodoktol-tizezres-elbocsatasoktol-422886
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200330/a-magyar-autogyartas-jovoje-a-tet-gyors-segitseg-nelkul-hetekre-vagyunk-a-tomeges-csodoktol-tizezres-elbocsatasoktol-422886
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Paukovits Vivien1 – Palancsa Attila2:  

A magyar turisztikai szektor kommunikációja a koronajárvány hatásaira 

A 2019. végén Kínában felbukkant koronavírus napjainkra elérte Európát, így Magyarországot 

is. Kínához és a többi államhoz hasonlóan hazánkban is korlátozásokat vezettek be, hogy csök-

kentsék a járvány terjedését. Az óvintézkedések közé tartozik, hogy korlátozták az üzletek 

nyitva tartását, illetve több nagyobb üzemben és gyárban is szünetel a termelés. Majd kijárási 

korlátozást vezettek be, ezáltal csökkentve a személyes kontaktusok számát. Elsőként a turisz-

tikai ágazat vette észre a vírus következtében bevezetett óvintézkedések következményeit. A 

szállodákban egyre kevesebb vendég foglalt szállást, sokan visszamondták a későbbre tervezett 

foglalásukat is. Áprilisra a legtöbb szálloda bezárt, mert nem voltak vendégeik, így a kiadásokat 

– dolgozók bére, épület üzemeltetése stb. – nem tudták volna finanszírozni. 

A koronavírus járvány már az első heteiben 

kritikus majd válságos helyzetbe hozta a magyar tu-

rizmust, azon belül is a hotelek és éttermek helyze-

tét. Bár már mindenki tudott róla, és fel lehetett 

volna készülni rá, sok cégnek nagy meglepetést és 

fejetlenséget okozott. (A kép illusztráció) 

Ahogy az már említve volt, a koronavírus jár-

vány egy válságos, globális, külső és egy nem elő-

relátható esemény, ami több hetekig, hónapokig el-

húzódhat, még jobban megnehezítve a cégek, de 

azon belül is a profitorientált cégek működését. Egy 

járvány alatt természetes, hogy az emberek nem 

hagyják el otthonukat, hiszen azzal saját egészségüket kockáztatnák. Ha mégis lennének kivé-

telek, a repülőjáratok törlése és a városi programok elhalasztása miatt senki se indulna nyaralni 

se külföldre, se belföldre. Emiatt nemcsak a külföldi, de a belföldi turizmus is megbénult, sorra 

zártak ás zárnak be most is szállodák, éttermek és múzeumok. 

Ezt a visszaesést számokkal mutatva a Szállás.hu elemezte a február utolsó és március 

első hetében befutott, és a következő hónapokra vonatkozó foglalások alapján, ami körülbelül 

10%-os csökkenés látható a hazai szálláshelyeken ebben a mért időszakban. De ez úgy áll ösz-

sze, hogy a kisebb házakban még 3-4%-os növekedés jelentkezett, (ami már biztos csökken a 

jelen időkben) míg a nagyobb hotelekben 15% körüli a visszaesés. 

Az átlagár 3%-os csökkenése is megfigyelhető ezekre a hónapokra. Az akkori adatok 

szerint a Szállás.hu-nál az látszik, hogy a forgalom a márciusi és májusi utazási időszakra esik 

vissza drasztikusabban, április a húsvét miatt még tartja magát. A külföldi vendégek száma 30-

40%-kal csökkent, és érinti a vidéki egységeket is, ahol elmaradnak a cseh, lengyel, szlovák és 

román vendégek. A kijárási korlátozások miatt ezek a számok még drasztikusabban csökkentek 

máig, ami lehetetlenné tette az idáig még működő hotelek és éttermek helyzetét. Ebben a hely-

zetben fent kell tartani az érdeklődést a fogyasztókban, jelezni kell feléjük, hogy nem tűntek el, 

ez egy átmeneti korszak, mindent kézben tartanak, vagyis, ha a koronavírus járványnak vége 

lesz, akkor egy ugyanolyan minőségű, jó hangulatú tiszta szállodába, panzióba vagy étterembe 

térhetnek vissza a pihenni vágyó emberek. Tehát mintha mi sem történt volna. 

 

                                                 

1  Paukovits Vivien hallgató, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 
2  Dr. Palancsa Attila egyetemi docens, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 
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1. ábra: A vendégéjszakák számának alakulása  
Forrás: KSH, Portfolió, https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200507/osszeomlott-a-magyar-turizmus-

amibe-az-egesz-gazdasag-beleremeg-430580  

Ez a fajta kommunikáció egyik fontos alappillére a kríziskommunikációnak, vagyis, hogy 

ne legyen fejetlenség a cégnél és mindent nyugodt, biztos kézben tartsanak. Persze ehhez szük-

séges a cégvezető megfelelő hozzáállása, és hogy betartsa az aranyszabályokat. Ez azt jelenti, 

hogy ismerje meg a körülmény tényeit, tegye egyértelművé az érintettségét, ne védekezzen el-

lenne, mert nem éri meg. Fontos, hogy ismertesse, hogy mit fog tenni a következő hetekben, és 

ezek után vonja be a nyilvánosságot a megfelelő módon. A kapcsolattartás-felelősség-közzété-

tel hármasában kell működnie a kommunikációnak. Kapcsolattartás, ami azt jelenti, hogy ne 

engedje el a cég az ügyfeleit, és heti szinten valamiféle tartalommal tartsa fenn az érdeklődést. 

Felelősséghez tartozik a szabályok betartása és hiteles információk közlése a jelenlegi körül-

ményekről. A közzététel pedig lehet bármilyen platformon, offline vagy online. 

Az offline kommunikáció hatása fokozatosan csökken, és a kézzel fogható, papír alapú 

újságok ideje lejárt, úgyhogy ott kommunikálni az emberek felé sokkal nehezebb, mint az on-

line térben. A televízión keresztül az idősebb korosztály is jobban elérhető, de már lassan min-

denkinek van e-mail címe, amire lehet küldeni a kör és reklám leveleket. Leginkább az éttermek 

kommunikálnak a tévén keresztül, próbálják eljuttatni az emberekhez az információt, a házhoz 

való szállításra való átállást. Kevesebb hotel kommunikál sikeresen ezen a kommunikációs csa-

tornán, ők inkább az internetet és annak különféle platformjait használják. Ezzel több embert 

érhetnek el, több lehetőséget kínálnak ezek az oldalak, és nagyobb teret adnak a kreativitásnak. 

A kríziskommunikáció lehet rámenős, versengő, lehet segítőkészen, együttműködve és 

lehet visszahúzódva és elzárkózottan. A visszahúzódó taktika nem ajánlott, se a rámenős, ver-

sengő típus se a legszimpatikusabb kommunikációs stratégia az embereknek, mégis gyakran 

előfordul ez a fajta. Néhány hotel cég gyorsan eljutott egy olyan szakaszból, amikor még vitat-

koztak arról, hogy kellene-e kommunikálniuk a COVID-19-ről a mostani helyzetig, amikor egy 

szálloda vagy panzió kezét lábát töri, hogy a versenytársai előtt kiküldje a koronavírussal kap-

csolatos e-mailjeit az embereknek. A gond az, hogy ezek közül csupán néhányban volt fo-

gyasztó központú a megközelítés, ehelyett inkább egy verseny ment. Ez az erényfitogtatás nem 

jó kommunikációs stratégia, hiszen ma már nem elég elmondani a fogyasztóknak, hogy tuda-

tában vagy a járvány jelenlétével és reagálsz rá – mert mindenki ezt teszi. Arról sem kell tud-

niuk, hogy a céged figyel az alkalmazottjaira – remélik, hogy ez általában is így van. Végül 

pedig senkit sem érdekel, hogy a céged törekszik arra, hogy zavartalanul folytathassa a műkö-

dését, mert ezek elvárt dolgok. A baj ezekkel a marketing üzenetekkel, hogy csak vesztegetik a 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200507/osszeomlott-a-magyar-turizmus-amibe-az-egesz-gazdasag-beleremeg-430580
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200507/osszeomlott-a-magyar-turizmus-amibe-az-egesz-gazdasag-beleremeg-430580
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fogyasztók idejét, és nagyon keveset tesznek a cég és a fogyasztó közötti kapcsolatért. Van 

néhány szálloda cég viszont, akik inkább arra törekednek, hogy fontos információkat közölje-

nek, megnyugtassák vagy segítsék a fogyasztókat. 

A Szállás.hu hasonlóan kommunikált. Felmérést készített a vendégek körében, hogy ki-

derítse, milyen motivációk, illetve félelmek mentén utaznak, vagy nem utaznak, mi tartja vissza 

őket a foglalástól. Az eredmények szerint három momentum kap kiemelt figyelmet, a szállo-

dáknak tehát érdemes ezekbe az irányokba lépéseket tenniük, hogy megnyugtassák a kedélye-

ket, és megtartsák a vendégeket. A vendégeknek csaknem fele fél attól, hogy visszakapja-e a 

pénzét, ha bármi történik, és nem tudna elutazni. Ezért a szállodáknak érdemes volna átmene-

tileg enyhíteni a foglalási és előlegfizetési feltételeken, és ezt kommunikációjukban is hangsú-

lyozni. Szintén előkelő helyre lépett a szempontok között a szálloda tisztasága és felkészült-

sége a koronavírussal kapcsolatos teendőkre. Eszerint tehát nem az a jó taktika, ha mélyen hall-

gatunk a vírusról, hanem az egyenes, őszinte kommunikáció a szálloda intézkedéseiről, mint 

pl. kézfertőtlenítő folyadékok kihelyezése. Ez a hozzáállás ugyanis megnyugtat, bizalmat kelt, 

és a hotel egyik USP-je, vonzereje is lehet. 

A harmadik tényező a karanténtól való félelem – erre szintén a megnyugtató kommuni-

káció a megoldás, hogy a hotel kinyilvánítsa, amíg a vendégek náluk tartózkodnak, gondoskod-

nak róluk. A weboldalukon erősítik a tisztasági paraméterek kommunikációját, illetve azokat 

az üzeneteket, amelyek a pénz-visszafizetési garanciára, lemondhatóságra irányulnak. Azt va-

lószínűsíti a Szállás.hu, hogy a járvány és a pánik május végére elül, és májusban még nagyobb 

szükség lesz a pozitív üzenetekre. Ezért előkészítenek egy májusi, belföldi utazásra ösztönző 

kampányt is. Ezenkívül április végére előkészítenek egy SZÉP-kártya fókuszú kampányt. Bár 

ez nagyon pozitív hozzáállás, hogy május végére elül a pánik, mégis ez a nyugodt, segítőkész 

és pozitív gondolatokat sugárzó kommunikáció működik a legjobban. 

A másik negatív, vagy nem működő stratégia az értelmetlen, semmitmondó mondatok 

dobálása, hogy a vásárlóik és alkalmazottjaik egészsége a legfontosabb, és mindig is az volt. 

Ez a fajta kommunikáció teljesen értelmetlene egy szállodánál vagy egy étteremnél, akik nem 

csinálnak házhoz szállítást. Ezzel is csak az emberek idejét húzzák, semmi fontos információt 

nem tartalmaznak. Ez a stratégia működhet a Magyar Postánál, a GLS-nél, vagy a Netpincérnél, 

akik nap mit nap érintkeznek emberekkel, és fontos, hogy a kommunikációjukban ki legyen 

emelve a rendelő emberek egészségének figyelembevétele. Több étterem, akik elindították ház-

hoz való szállításukat, koronavírus tájékoztatót tettek ki oldalukra, ami tartalmazta, hogy to-

vábbra is biztonságos a szállítás, és tippeket adtak a kontaktus mentes átvételhez mind a futá-

roknak és a rendelőknek. 

Nagyon fontos még, hogy a krízis alatt ne mutassák a cégek, hogy mennyire kétségbe be 

vannak esve. Az emberek megbocsáthatják a cégeknek, hogy meg akarják tartani a vendégeiket, 

de azt már nem, ha önérdekből és kétségbeesésből ír nyilvánvaló dolgokat a marketing kom-

munikációjában. Nagyjából a vírussal kapcsolatos üzenetek negyede arról szól, hogy rendsze-

resen takarítanak, hazaküldik azokat az alkalmazottakat, akik betegek. Ezek a levelek megint 

nem tartalmaznak semmilyen segítő tartalmat. A másik kétségbeesett kommunikáció az, amikor 

naponta küldenek körlevelet kávézók, éttermek, hogy még mindig itt vannak, szükségük van a 

vendégekre és remélik, hogy majd költ náluk egy kis pénzt, ha elmúlt a veszély. A felelősséghez 

tartozik, hogy tényleg lényeges és hasznos üzeneteket küldjön a cég a vendégeinek. 

Az online platformok használata fordul elő nagyobb százalékban a cégek stratégiájában. 

Ide tartozik a Facebook, YouTube vagy akár az Instagram is. Az influencerek felhasználása 

egyre gyakoribb lett, leginkább Instagramon fordul elő, hogy cégek megkérik a szálloda vagy 

étterem reklámozását. Itt inkább a presztízs növelés és a társadalmi felelősségvállalás tartozik 

a kommunikációba. A helyzethez alkalmazkodva elvétve találhatóak szállodák, akik egészség-

ügyi dolgozóknak hotel szobát ajánlottak fel ingyen kemény munkájukért. Ez nagyban növel-
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heti az emberek pozitív véleményét a hotelről és az online újságokban is megjelenhet, ami nö-

veli a népszerűségét a helynek. A pozitív dolgokat megosztják követőikkel és igyekeznek fel-

idéztetni velük szép emlékeiket, amik a hotelhez vagy egy adott városhoz kötik. Sok szálloda 

tett jelképes gesztust, például a szív alakot megjelenítő, kivilágított szállodák is ide tartoznak. 

Egy elmaradt rendezvény esetében is lehet kárpótolni a követőket, ha legalább egy előadást 

ingyenesen elérhetővé teszel számukra.  

A most megjelenő kezdeményezésekhez való csatlakozás is a jó közösségi médiás kom-

munikációban. Ilyenek a #NeMonddLeASzállásod és #MentsdMegAzÉttermeket nevezetű 

kezdeményezések. A ne mondd le a szállásodat kezdeményezés arra buzdít, hogy ahelyett, hogy 

a vendégek lemondanák szállásukat, inkább módosítsák az időpontot későbbre, ezzel meg-

mentve a magyar turizmust. Az éttermek között elindult indítványozás arra bíztatja az embere-

ket, hogy ajándékutalványokat vásároljanak, amiket a járvány elmúltával beválthatnak kedvelt 

éttermeikben. Megosztanak recepteket, főzési tippeket. Ez alkalmazható, ha étteremről vagy 

akár olyan hotelekről van szó, ahol van étterem. A séftől származó tanácsok igazán különlege-

sek – még akkor is, ha a fogás otthon készül és nem az étterem konyháján. A kreativitás és a 

változatos tartalmak is nagyon fontosak ebben a kommunikáció fajtában. A fotók, videók és 

animációk sorát lehet válogatni, ki lehet találni feladványokat, kvízeket vagy különféle ajándé-

kokat. Néhány hotel élő adásokat is tartott követőinek. 

Erre nagyon jó példa a Wellamarin Hotel, aminél a felsorolt eszközök többsége előfordul. 

Honlapjukon máris látszik, a „Ne mondd le a szállásod!” kezdeményezés, éttermük átállt ház-

hozszállításhoz, és a kommunikációs csatornájuk leginkább a Facebook és a YouTube. A Yo-

uTube-on működik a csatornájuk, amin található a híradójuk. A híradó a szállodával történő 

híreket osztja meg egy vagy másfél percben, például újításokat vagy érdekes és vicces esemé-

nyeket. A Facebookon működik a #HOMEHOTEL nevezetű kezdeményezés. Itt az alkalma-

zottak szórakoztatják a követőket, vagy tartanak praktikus és hasznos videókat a szakmájukhoz 

megfelelően. A felszolgálók megmutatják, hogyan lehet szalvétából többféle alakot hajtogatni, 

a szakácsok kedvenc ételeik elkészítését mutatják be, a bárpultos koktélok készítésével tanítja 

a nézőket. A Wellness részleg bemutatja az otthoni lábápolás fortélyait. Humoros tartalmak is 

elérhetőek a Facebook oldalukon. Ilyenek például a vicces fogadások élőadások alatt. Például, 

hogy a takarítónő hány perc alatt ágyaz meg, vagy melyik alkalmazott mossa fel a leggyorsab-

ban a folyosót.  

Ami nehéz lehet ebben a fajta kommunikációban, hogy kerülni kell az érzékeny témákat 

és fenntartó jelleggel heti 1-2 alkalommal meg kell osztani tartalmakat, különben a követők egy 

idő után eltűnnek. Megfontoltnak kell lenni a közösségi média kommunikáció során és ismerni 

kell az aktuálisan érvénybe lépő állami korlátozásokat. 

Összefoglalva, a magyar turisztikai szektor kommunikációja vegyes. Vannak olyanok, 

akik kétségbeesésükben a rossz, agresszív és semmitmondó stratégiát választják, és próbálják 

befolyásukat és vendégeiket megtartani. A másik csoportnak is ugyanez a célja, csak ők a kre-

atívabb, praktikusabb és szórakoztatóbb tartalmakat választották, amivel több fiatalt és érdek-

lődőt be tudnak vonni. És van az a csoport, aki a megnyugtató és segítőkész kommunikáció 

fajtát választotta. Viszont a legjobb kommunikációforma ezeknek a megfelelő kombinációja 

lenne, amit egyre több szálloda és étterem használ egyre gyakrabban.  

A szállodák reakciója a járványra 

Aggodalmát fejezte ki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke, Flesch Tamás 

is: „Rengeteg szálloda azon gondolkodik, hogy bezár, nemcsak Budapesten, vidéken is. Min-

denki arra keresi a megoldást, mit kezdjen a munkavállalóival, hogyan oldja meg, hogy ne le-

gyenek létbizonytalanságban, miként lehet nekik jövedelmet biztosítani.” (Magyarhírlap.hu 

2020.03.16.) 



115 

 

Pozitív példák, avagy hogyan lehet bevétele a szállodáknak koronavírus-járvány alatt 

Szerencsére a környezetemben vannak olyan szállodák, melyek a mai napig fogadnak vendé-

geket. Szombathelyen kettő szálloda üzemel, a Fórum Hotel és a Garda Hotel. Utóbbi kihasz-

náltságáról részleteket is tudok, hiszen 2 éve dolgozom ott beugrósként a gyakorlatom óta. Eb-

ben a bizonytalan helyzetben is olyan forgalmuk van, mint a járványhelyzet kirobbanása előtti 

hétköznapokon.  

A vendégkört most többnyire üzletemberek alkotják, akik hosszú ott tartózkodásuk alatt 

fogyasztanak a szállodában, így ezzel is növelve a bevételt. Bár a szállodában csak úgy tartóz-

kodhatnak a vendégek, ha aláírnak egy nyilatkozatot, hogy üzleti úton vannak. Szerencsére a 

szálloda tulajdonosa úgy gondolja, hogy a munkatársaktól semmiképpen sem szeretne meg-

válni. 

Budapesti szállodák kezdeményezése 

A járvány alatt a szállodák kommunikációja, ösz-

tönző és reményteli volt, hiszen a vendéglátósok-

nak, cégeknek és polgároknak üzentek, akiket szin-

tén sújtott a bezárás. Este a budapesti szállodák ab-

lakában a 4U! vagyis az „érted, értetek” felirat je-

lenik meg. Ez nem más, mint egy kampány, amit a 

Fővárosi Önkormányzat indított a Magyar Szállo-

dák és Éttermek Szövetségével együtt. 

A kezdeményezők arra szeretnék felhívni a fi-

gyelmet, hogy ezt a válságot a városok, és az egész 

emberiség csakis egymásra figyelve, szolidaritással 

tudja átvészelni. Bíznak benne, hogy a jövőben más 

városok is csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez, 

és nemzetközi szinten sikerül összefogni, leküzdeni 

a járványt.  

Egy másik szép gesztus volt, amikor a szállo-

dák az egészségügyben dolgozóknak üzentek, ha-

sonlóképpen, de ott egy szívecske jelent meg a be-

zárt szállodák ablakán sötétedés után. (Infostart.hu/ 

belföld, 2020.03.30.) (A képek illusztrációk) 

 

Várható változások az újra nyitás után 

Bár a legtöbb szálloda zárva tart a koronavírus-járvány miatt, vannak, akik már az újra nyitáson 

gondolkodnak. Nagyobb jelentősége lesz a fertőtlenítésnek és a távolságtartásnak is, és való-

színűleg a svédasztalos reggeli is eltűnhet a szállodákból. Utóbbi lényege, hogy a vendég saját 

maga választja ki, mit szeretne enni és abból vesz magának. Ebben az időszakban ez rendkívül 

kockázatos, hiszen a többi vendég is megfogja azokat az eszközöket, csipeszeket, amikkel mi 

is veszünk az ételből. Továbbá eltűnnének a szobákból a minibárok is ideiglenesen. Ahol lehet-

séges áttérnének a kulcsok helyett olyan megoldásokra, amik csökkentik a fertőzés lehetőségét, 

ilyen például az érintésmentes kulcs, ami lehetővé tenné, hogy okostelefonnal nyithatnánk ki 

szállodai szobánk ajtaját. A szállodák fertőtlenítőkkel várhatják a vendégeket, megmérhetik a 

testhőmérsékletüket is. A medencékkel rendelkező szállodákban számítani kell azok bezárására 

is, illetve arra törekednek majd, hogy a lehető legnagyobb távolság legyen a vendégek között. 

(Origo.hu/utazás 2020.04.22.)  
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Hódíthatnak az apartmanok, előnyben az akadálymentességi tanúsítvánnyal rendelkező 

szállodák 

Bár az április-május időszakra nincsenek szállásfoglalások, augusztusra már terveznek az em-

berek, ez derült ki a Szállás.hu saját adatai alapján. A szállásfoglaló oldal összes partnere ru-

galmas feltételeket vezetett be, így előleg nélkül foglalhatunk, mondhatunk le vagy éppen fog-

lalhatunk át szállásokat. Olyan szálláshelyeket érdemes keresni, ahol elszigetelten tudjuk ellátni 

magunkat a nyaralásunk során, ezt javasolják a szakértők. Ilyenek például az erdei házak és a 

településektől távoleső különálló apartmanok. Az augusztusi, őszi időszak már kedvező lehet 

az utazók számára, mondta Szigetvári József, a Szállás.hu -csoport vezérigazgatója. Szigetvári 

József szerint a járvány után, a szállásoknak megnövekedett keresletet kell majd kielégíteniük, 

melyben az akadálymentességi tanúsítvány nagy segítség lehet. Jelentősége, hogy a kerekesz-

székesek, vakok, siketek és más fogyatékossággal élők ezt kiválasztva is tudják szűrni a szállá-

sokat. (Origo.hu/utazás 2020.04.23.) 

Vendéglátóipar: új lehetőség a házhozszállítás 

A vendéglátás is, hasonlóan a szállodaiparhoz jelentős 

veszteségeket szenved el. Március végén elrendelték az 

éttermek bezárását, nem fogadhatnak vendégeket, ételt 

csak elvitelre, illetve kiszállítással adhatnak el. Így a leg-

több étterem továbbra is üzemel, de csak az előbb említett 

módon. Ez pozitívum is lehet a jövőre nézve, hiszen akad 

számos olyan étterem, melyek eddig nem éltek a házhoz-

szállítás lehetőségével, ám most kénytelenek. A jövőben, 

ha megtartják a kiszállítást, ezzel szolgáltatásukat is bő-

víthetik, ezáltal még a vendégkört is gyarapíthatják. 
(Fotó: https://startuponline.hu/160-millio-dollart-fektettek-az-etelfutar-startupba/) 

Szárnyalnak a kiszállítással foglalkozó vállalkozások 

A járvány és az éttermekre vonatkozó korlátozások miatt, egyre nagyobb teret nyernek azok a 

vállalkozások, melyek online megrendelés alapján ételkiszállítással foglalkoznak. Ilyen társa-

ság például a NetPincér is, melyhez egy március 21-i adat alapján a bő egy hétben már 500 

étterem kereste meg őket, hogy csatlakoznának hozzájuk. 

Jelenleg több mint 2000 étteremből, 800 településről lehet 

rendelni a NetPincéren keresztül. Az éttermek négyötöde 

budapesti vagy főváros környéki, de a vidéki megkeresé-

sek száma is növekszik. Az egyre bővülő partnerek miatt, 

az ételkiszállítással foglalkozó vállalkozásnak gyarapíta-

niuk kellett a futárok számát. Eddig 2000 partnerrel dol-

goztak országszerte, március első két hetében pedig to-

vábbi 135 új futárral kötöttek szerződést. Tovább növeli a 

vállalkozás sikerét, hogy szolgáltatásaik között elérhető az 

érintésmentes kiszállítás, mely a járvány időszakában kü-

lönösen fontos lehet, hiszen a megrendelő az ételt úgy ve-

heti át, hogy a futárral nem is kell érintkeznie. Hasonlóan 

hasznos dolog a kártyával való fizetés, illetve az utalás is, 

melyek szintén adottak a NetPincér kiszállításánál. 

(Baon.hu/gazdaság.2020.03.21.)  
(Fotó: https://www.netpincer.hu/en/contents/kupon?r=1)  

https://startuponline.hu/160-millio-dollart-fektettek-az-etelfutar-startupba/
https://www.netpincer.hu/en/contents/kupon?r=1
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Azok a vállalkozások fognak profitálni a koronavírus járványból, melyek valami újat tud-

nak nyújtani vagy egy meglévő szolgáltatást forradalmasítanak. Ez nem csak a vendéglátóiparra 

vonatkozik, hanem az összes iparágra.  

Utazási irodák helyzete 

Félelem, lemondások: Mikor jár vissza a befizetett összeg? 

A világon utazási korlátozásokat vezetett be a COVID-19 rohamos terjedése miatt. Ha-

zánk területén is érvényben van, hogy áruszállítás céljából lehet belépni Magyarország terüle-

tére. Az utazási irodáknál sorra mondják le a lefoglalt, befizettet utakat, hiszen a külföldi or-

szágokban sem látogathatók a turisztikai nevezetességek, a szórakozó helyek sem üzemelnek.  

Az emberek nem érzik magukat biztonságban, így reális az a lépés, hogy lemondják az utakat. 

Fennáll az a veszély, hogy ha el is tudnak utazni, a hazajövetellel gondjuk adódhat, nem biztos, 

hogy akkor tudnak hazajönni, amikor szeretnének. Távoli országokból pedig valószínű, hogy 

az utazási irodák közreműködésével sem sikerülne, ezért érthető, hogy nem kockáztatnak az 

emberek.  

Az utazási irodák mégsem javasolják a lefoglalt utak lemondását. Többen elővigyázatos-

ságból a nyári, és őszi utakat is lemondták vagy átszervezték. Azonban a legtöbb ember arra 

nem gondol, hogy a befizetett pénzt nem kapja vissza, ha félelem miatt nem mer a kiválasztott 

országba elutazni. A biztosításban szereplő útlemondás abban az esteben lép életbe, ha még az 

utazás előtt az utazóval vagy valamelyik hozzátartozójával történik valami, ami ellehetetleníti, 

vagy nagyon megnehezíti az utazást. (Startlap.hu/utazás 2020.03.23.) 

Más a helyzet azokkal az utazni vágyókkal, akik a koronavírus miatt lezárt területre utaz-

nának. Ők vis maior helyzettel szembesülnek, ebben az esetben visszakapják a pénzüket, hiszen 

nem tudnak az adott területre bejutni. Ebben az esetben az utazási irodák felajánlhatnak hasonló 

értékű utazást, vagy a légitársaságokhoz hasonlóan visszatéríthetik a befizetett pénzt. Írja a 

pénzcentrum.hu internetes oldal Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének 

elnöke nyilatkozata alapján. (Pénzcentrum.hu/utazás 2020.03.10.) 

Turista folyosó, a turizmus megmentője? 

Horvátország már készül a nyári szezonra, mindent elkövet, hogy külföldi turistákat fogadhas-

son az ország, főleg a potenciális küldőterületekről, mint Csehország, Ausztria és Magyaror-

szág. Az Adriai-tenger partján elterülő állam úgynevezett turista folyosót alakítana ki, azon 

utazók számára, akik igazolni tudják, hogy nem fertőződtek meg koronavírussal.  

Csehországgal már meg is kezdték a tárgyalásokat a turistafolyosó létrehozásáról, de a 

későbbiekben Magyarországot, és Ausztriát is be szeretnék vonni ily módon a horvát nyara-

lásba. Erre azért is van nagy szükség, hiszen Horvátország turizmusának a 90%-át a külföldi 

turisták alkotják, mondta Gari Capelli, horvát turisztikai miniszter. Azonban a horvát egyész-

ségügyi hivatalok szigorúan szabályoznák, hogy ki utazhat be. Akik olyan országból jönnek, 

ahol magasabb a fertőzöttek száma, mint Horvátországban, azok nem léphetnek be az országba. 

(Nyugat.hu 2020.04.22.) 

Egyetértek az utazási irodákkal abban, hogy a nyár végi, illetve őszi utakat még nem kel-

lene lemondani, hiszen az még egy távoli időpont, addig bármi történhet. Bizakodni kell és 

hinni benne, hogy a későbbi időpontra befizetett utazást nem kell lemondani. Pozitív szemlé-

lettel sokkal könnyebb átvészelni ezt a nehéz időszakot és ilyen gondolkodásmóddal be is lehet 

vonzani a jót, erre kell törekedni.  
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Nehéz helyzetben a légitársaságok 

A koronavírusjárvány és a vele járó gazdasági hanyatlás, jelentősebb anyagi károkat okoz a 

légitársaságoknak, mint ahogyan azt gondolták – közölte a Nemzetközi Légi Közlekedési Szö-

vetség. 

A légiforgalom látható csökkenése 

Forrás: https://www.idokep.hu/hirek/igy-csokkent-a-legiforgalom  

Ezáltal a személyszállítás bevételei 44 százalékkal csökkentek világviszonylatban az 

előző évhez képest. Mi sem mutatja jobban, hogy óriási a baj, hiszen az egyik legnagyobb ka-

nadai légitársaság, a WestJet bejelentette, alkalmazottainak közel fele távozik. A foglalkozta-

tottak 90 százaléka maga döntött a távozás mellett. A járvány előtti időszakban közel 14 ezer 

ember dolgozott a cégnél. Az Air Canada légitársasághoz hasonlóan a WestJet is törölte a nem-

zetközi járatait, illetve jelentősen korlátozta a belföldi járatokait. (Felvidék.ma 2020.03.25.) 

Ugyancsak elbocsátási hullám volt a SAS légitársaságnál is, amely mintegy 9.000 dolgozójától 

vált meg nemzetközi szinten.  

Csődben a diszkont légitársaságok 

 A Norwegian Air Schuttle diszkont légitár-

saság négy leányvállalata ment csődbe, ér-

tesült róla az MTI. A cég megpróbálta csök-

kenteni költségeit, járatokat állított le, de az 

alkalmazottak bérét továbbra is fizetniük 

kellett, így a Dániában és Svédországban 

bejegyzett cég fizetésképtelenné vált. A cé-

gen belül kialakult helyzet miatt 4700 pilóta 

és légiutas-kísérő munkája került veszély-

be. A Norwegian Air felfüggesztette a munkaerő-kölcsönzésről szóló szerződéseit is. Jacob 

Schram, a Norwegian Air vezérigazgatója bocsánatot kért az érintettektől és tájékoztatta őket, 

hogy minden tőle telhetőt elkövet, hogy a cég elkerülje a csődöt. A diszkont légitérsaság évek 

óta küzd anyagi gondokkal, mert az előző vezetés a kapacitások növelését helyezte előtérbe, 

így bizonytalanná vált a cég anyagi helyzete. (Travelo.hu/útrakész 2020.04.20.) (Fotó: 

https://www.airlines-inform.com/world_airlines/norwegian.html) 

https://www.idokep.hu/hirek/igy-csokkent-a-legiforgalom
https://www.airlines-inform.com/world_airlines/norwegian.html
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Rekordalacsony utasszám húsvétkor 

A húsvéti ünnepek alatt jelentős forgalmat szoktak bonyolítani a repülőterek, elég népszerű ez 

az időszak a turisták körében. Ez a szám idén drasztikusan lecsökkent, a járvány megfékezésére 

hirdetett intézkedések – utazási korlátozások – miatt. 

Eddig ebben az időszakban 190 ezer utas helyett, csu-

pán 1283 tartózkodott a Liszt Ferenc Nemzetközi Re-

pülőtéren. A budapesti repülőtér áprilisra az utasfor-

galmának a 99 százalékát elvesztette, írta a Budapest 

Airport értesítőjében. Korábban a repülők fel- és le-

szállásának száma közel 320 volt naponta, azonban ez 

a szám 35-re csökkent és ezek közül csupán néhány 

gép személyszállító. Utasszám tekintetében is draszti-

kus csökkenés mutatkozik, az átlag napi utasszám a tavaly áprilisban 44 ezer volt, míg idén 

275. (Origo.hu 2020.04.17.)  
(Fotó: https://www.startlap.hu/utazas/ferihegy-utasforgalma-tobb-mint-80-szazalekkal-maradt-el/). 

Korlátozás, egy eurós repülőjegyek 

Ha a hagyományos légitársaságokat ilyen mélyen érinti a kialakult válság helyzet, gondolhat-

nánk, hogy a fapados légitársaságok biztosan nem élik túl a járványt. Grünwald Zsolt, a Tra-

velGOO! utazási iroda vezetője tartott utazásszervezés órát pár hete, elmondta, hogy a nagy 

légitársaságoknak körülbelül 3-4 hónapra elég tartalékjuk van. 

A diszkont légitársaságok remek megoldást találtak ki a járvány utáni visszatérésre. A 

hagyományos légitársaságoknál jóval lassabb felépülést jósolnak a fapados járatoknak. A Rya-

nair, egy eurós repülőjegyekkel térne vissza idén nyáron, ezzel szeretné felpörgetni az elkövet-

kező szezont, melynek „főpróbáit” már februárban-márciusban elkezdték. 

 

2. ábra: A Ryanair eladási táblája (részlet) 
Forrás: https://www.viajoporeuropa.com/2016/02/ryanair-oferta-1-euro.html  

Az európai diszkont légitársaságok úgy gondolják, önkorlátozással nyáron újra indulhat-

nak a repülő járatok. Korlátozás alatt a középső sorok blokkolását értik, ezzel egy harmadára 

csökkenne a repülők utasfogadó képessége. Váradi József, a WizzAir vezérigazgatója elárulta, 

 

https://www.startlap.hu/utazas/ferihegy-utasforgalma-tobb-mint-80-szazalekkal-maradt-el/
https://www.viajoporeuropa.com/2016/02/ryanair-oferta-1-euro.html
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a légitársaság készen áll a korlátozás bevezetésére. A Ryanair vezérigazgatója a Reutersnek 

adott interjújában elmondta, a légitársaság győztesen kerül ki a válsághelyzetből. Így minden 

eszközt be fognak vetni, ha kell 10, 5 vagy 1 eurós jegyeket kínálnak. Ez a módszer nem áll 

távol a Ryanairtől, hiszen 2012-ben a Malév leállása után is hasonlóan alacsony, 3-10 eurós 

jegyárakkal akarta megvetni a lábát Budapesten. A vezérigazgató szerint mégsem a jegyárak a 

legnagyobb probléma, hanem hogy a pilóták és a légiutas-kísérők visszatérjenek, és újra mun-

kába tudjanak állni. 

Mint ismeretes, a Nemzetközi Légi Közlekedési Szövetség által felvetett korlátozást, 

mely szerint a középső üléseket blokkolnák, több diszkont légitársaság is járható útnak látja. 

Ezzel az intézkedéssel igyekeznek biztos távot tartani az utasok között. Így a  legnagyobb 

töltöttség 70% alatt marad, míg eddig 75% töltöttséget kellet legalább elérni. Ez megoldható 

a kisebb gépeknél, viszont a nagy kapacitású keskeny törzsű gépek nagyon népszerűek voltak, 

mivel sok utast tudtak szállítani. Hiába nem lesz megfelelő a kereslet a repülés iránt a jár-

ványidőszak után, ezeknél a gépeknél nem fognak ilyen fajta korlátozást bevezetni. A szövet-

ség számításai szerint a repülőterek szokásos rendje 2021, 2022-re rendeződik. (Origo.hu  

2020.04.26.) 

Innovatív olasz megoldások 

Olaszországban találtak egy megoldást, hogy ne kelljen blokkolni a középső üléseket, így a 

repülőgép fogadóképessége kihasználtabb lehetne. Az Avointerirors nevű olasz cég új ülésel-

rendezést álmodott meg, mellyel biztonságos utazást biztosítana az utasoknak. Az ötletnek már 

nevet is adtak, Janusnak nevezték el. Lényege, hogy a középső üléseket megfordítják, és plexi 

fallal választják el a többi üléstől, így biztosítva az utasok elszigeteltségét. Az ülések átalakítása 

kicsit bonyolult, ám hat hónap alatt kivitelezhető, ha van rá igény. 

A vállalat egy másik ötlettel is előállt, amelyhez nincs szükség az ülések drasztikus átala-

kítására, így hamar kivitelezhető és sokkal olcsóbb is, mint a Janus. Egy átlátszó anyagból ké-

szült, buborékra emlékeztető védőfalat szerelnének fel a székekre. Ez a megoldás a Glassafe 

nevet viseli. (Travelo.hu 2020.04.23.) 

3. ábra: A Janus látványterve 
Forrás: www.avointeriors.it 

Forrás:  www.avointeriors.it  

http://www.avointeriors.it/
http://www.avointeriors.it/
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Májusi újra indítást tervez a WizzAir 

Európa egyik legjelentősebb diszkont légitársasága, a WizzAir májustól újra indítaná több bá-

zisát. Váradi József a cég vezérigazgatója nem említette konkrétan, hogy mely bázisokat érin-

tené az újra nyitás, ám azt elárulta, hogy elsősorban a kelet-közép-európai piacon gondolkoz-

nak, de nem vetik el a nyugat-európai vagy kelet-európai régiókat sem. 

A vezérigazgató szerint először a fiatal turisták fognak visszatérni a repüléshez, így nem 

is csoda, hogy rájuk alapozza a működést is. (Travelo.hu 2020.04.23.) 

Magyarok utazási kedve a járvány után 

A Magyar Turisztikai Ügynökség által közzétett kutatásból kiderült, hogy a magyar lakosság 

több, mint fele utazni készül a járvány után. A kutatás során több, mint kétezer embert kérdeztek 

meg arról, hogy tervezne-e utazást a járvány után és, ha igen, hova. A válaszokból kiderült, 

hogy a válaszadók 51% belföldön, míg 12% külföldön tervez üdülni a járvány lecsengését kö-

vetően. Külföldi úti célnak Horvátországot és Görögországot mondták, míg belföldön inkább 

227 km távolságra mennének átlagosan a magyarok és inkább aktív szabadidős tevékenységgel 

foglalnák el magukat. A kutatásból az is kiderült, hogy a megkérdezettek jelentős része kerülni 

fogja a csoportos utakat az elkövetkezendő időben, illetve a válaszadók több mint fele figye-

lembe fogja venni jövőbeni utazása során, hogy mely országok voltak érintettek a koronavírus-

járvány során. (Travelo.hu/kozel 2020.04.27.) 

A park, ahol biztosított a kellő távolság 

Napjainkra nagyon fontossá vált a megfelelő 

távolság megtartása a többi embertől, ami 

1,5-2 m. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy 

ebben a vírusos időszakban is sétáljunk, mo-

zogjunk a szabad levegőn, mert az nem csak 

a testnek, de a léleknek is egy felüdülés. Erre 

találtak megoldást kreatív tájépítészek, az ál-

taluk megálmodott, megvalósított terek, par-

kok, garantálják, hogy az emberek nem talál-

koznak egymással. 

Az osztrákok ebben is megmutatták te-

hetségüket, cserjékből álló, kör alakú labirin-

tust terveztek, ami az ember ujjlenyomatát mintázza és a ,,Parc de la Distance” nevet kapta. A 

sávok vezetik a látogatókat és minden sáv kijáratánál és bejáratánál van egy kapu, ami jelzi, 

hogy a járni kívánt ösvény szabad-e vagy sem? Az utat vöröses gránitkaviccsal szórták le, így 

a lépéseket is lehet hallani. A cikk alján található linken meg lehet tekinteni a parkot. (Tra-

velo.hu/tavol 2020.04.24.)3  

Forradalmi megoldások karantén idején 

Hogy a járvány idején se maradjunk utazás nélkül, virtuális sétára hívja az utazni vágyókat a 

Travel and Leisure. Megtekinthetjük, a csodálatos Moraine-tavat a Bnaff Nemzeti Park Ten 

Peaks völgyében, melyet gleccserek táplálnak.4  

                                                 

3  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2650893875189421&set=a.1997372783874870&type=3 
4  https://youtu.be/--owKzMyfRA 



122 

 

A napsütés kedvelői ellátogathatnak Oregonba és bejárhatják Beach Trailt, mely gyö-

nyörű óceáni panorámát kínál, sziklás strandokkal és buja erdőkkel.5  

Barangolhatunk a Grand Canyonban is, ahol számos vízesést is megcsodálhatunk virtuá-

lis túránk során.6 

Virtuális utazásból nem maradhat ki a világ egyik legismertebb szigete, Hawaii sem. Ren-

geteg ember vágyik arra, hogy életében egyszer eljuthasson a Csendes-óceánon elterülő szi-

getre.7 

Az alkalmazással fel lehet keresni Svájcot, Olaszországot, de még Vancouver-szigetét is.8 

Immunitás-útlevél 

A jövőben lehetséges, hogy megjelenik egy újfajta útlevél is, immuntás-útlevél. Ezt azok ré-

szére állítaná ki Chile, akik már átestek és meggyógyultak a koronavírusból. Ezzel a dokumen-

tummal térhetnek majd vissza az emberek a munkahelyükre, számolt be róla a BBC. Korábban 

Nagy-Britanniában is volt hasonló ötlet, de a WHO elutasítja az immunitás-útlevelet, hiszen 

nincsen rá bizonyíték, hogy aki elkapta a vírust, az még egyszer nem fertőződhet meg. A Világ 

Egészségügyi Szervezete szerint, akik ezzel a dokumentummal rendelkeznek, úgy gondolnák, 

hogy védettek, így nyugodtan útra kelhetnek, így növelve a fertőzésveszélyt. Azonban ennek 

meglehetősen nagy veszélyeivel kell számolni, amit az infostart.hu foglalt össze.9 A szakembe-

rek tíz okot sorolnak fel, amely mind az útlevél és az ahhoz kapcsolódó diszkrimináció ellen 

szól:  

1. Egyes kutatások szerint immunitás keletkezik a koronavírus-fertőzésből gyógyultak 

szervezetében, viszont nincs erről még mindig tudományos konszenzus. 

2. Nem minden koronavírusteszt megbízható. 

3. Nincs elég teszt ahhoz, hogy mindenkit tesztelni lehessen. 

4. Nincs elég koronavírus-túlélő ahhoz, hogy kizárólag ők képezzék a munkaerőt és 

működőképes maradjon a gazdaság. 

5. Nem etikus a gyógyultak megfigyelése. 

6. A rendszer növeli az etnikai diszkrimináció kockázatát. 

7. Ellentétet épít a Covid-19-re immunisak és a nem immunisak közé. 

8. Az „immunitás-útlevelek” tovább fejlődhetnek később olyan kártyákká, melyek min-

den egészségügyi, genetikai adatot hordoznak, ez pedig újabb diszkriminációs for-

mák előtt nyitja meg a kapukat. 

9. A vagyonosabbak könnyebben juthatnának tesztekhez és így útlevelekhez is. 

10. Többen önként úgy dönthetnek, hogy megfertőzik magukat a koronavírussal azért, 

hogy immunisak legyenek, de ezzel nemcsak magukat, hanem másokat is veszélybe 

sodornak. 

Összegzés 

Április 29-én volt egy élő előadás Bódis Gábortól: „A koronavírus hatása a turizmusra” cím-

mel, melyet a Budapest Tourism Club szervezett. Rendkívül érdekes és színvonalas előadást 

láttam. Az előadó elmondta, hogy a turizmus már nem lesz ugyanolyan, amilyen a járvány előtt 

                                                 

5  https://youtu.be/JX3v2P-XrGA 
6  https://youtu.be/bfwEvhJGiM8 
7  https://youtu.be/SYIEFsP8Hy0 
8  A teljes utazási lista az alábbi linken érhető el:  

 https://www.travelo.hu/tura/20200427-virtualis-gyalogtura-termeszet-taj.html 
9  https://infostart.hu/tudomany/2020/05/26/eletveszelyes-otlet-lenne-az-immunitas-utlevel 
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volt. Ahhoz, hogy egy vállalkozás életben maradjon, rugalmasnak kell lennie és meg kell vál-

toznia, alkalmazkodnia kell a kialakult helyzethez. Ahogyan a Várható változások az újra nyitás 

után című részben is írtam, a szállodákban történő változtatások, mint például az érintésmentes 

szállodaszoba nyitás, ezekkel a megoldásokkal valószínű hosszútávon együtt kell élnünk. Az is 

elképzelhető, hogy a jövőben ez már teljesen természetes lesz.  

Források 

https://www.magyarhirlap.hu/gazdasag/20200315-bezarnak-a-szallodak-hogy-ne-legyen-

esely-a-virus-terjedesere 

https://infostart.hu/belfold/2020/03/30/koronavirus-latvanyos-uzenetet-kuldtek-a-budapesti-

szallodak 

https://www.origo.hu/utazas/20200422-jo-idore-eltunhetnek-a-szallodakbol-a-svedasztalos-

reggelik-koronavirus.html?fbclid=IwAR054aZcT2uiDU4FKCiEz9jo1k7Ieb-

cXEWObDeScGhxt8X3okmMeUgMQ7SY 

https://www.origo.hu/utazas/20200423-mar-van-erdeklodes-az-augusztusi-szallasok-irant-ko-

ronavirus.html?fbclid=IwAR28GgWoyC_l7n9miKcX2dPrkU-zI8EeSKgtAtom2yv-

kwXViXQ2LgWeqrFs 

https://www.baon.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egy-het-alatt-felezer-uj-etterem-csatlakozott-a-

netpincer-halozatahoz-2560149/ 

https://www.startlap.hu/utazas/koronavirus-utazasi-iroda-jarvany-lemondas/ 

https://www.penzcentrum.hu/utazas/megszolaltak-az-utazasi-irodak-a-koronavirus-kapcsan-

meg-korai-lemondani-a-nyari-utakat.1089867.html 

https://www.nyugat.hu/cikk/nyaron_mar_mehetunk_a_horvat_tengerpartra_min-

den?fbclid=IwAR2SZ5zMGbm0Ac6JPRgf7I8hlIE2CmEJ9Tdksn5t8EOZ4GiotMt-

ziUcwoSU 

https://felvidek.ma/2020/03/a-koronavirus-es-a-globalis-recesszio-miatt-a-legitarsasagok-mil-

liardos-vesztesegekkel-szamolnak/ 

https://www.travelo.hu/utrakesz/20200420-norwegian-air-shuttle-leanyvallalat-

csod.html?fbclid=IwAR2mIf-mTJKDhBpONH500KCaz-BuIlWnasxcQmud0JASiojo-

cQF-OyjtWFA 

https://www.origo.hu/utazas/20200417-husveti-forgalom-a-repuloteren-koronavi-

rus.html?utm_source=fb_travelo&utm_medium=whatever&utm_campaign=uta-

zas&fbclid=IwAR2_kW_zZ1vykGw_nuDIf-a4uh8AyY-

wTx5rS8lyTfXMNmYClbjV5n9Ac-bo 

https://www.origo.hu/gazdasag/20200417-igy-indulnanak-ujra-a-diszkont-legitar-

sasagok.html?utm_source=fb_travelo&utm_medium=whatever&utm_cam-

paign=gazdasag&fbclid=IwAR2TxNrQ4DR8hQAbasiZU-

XIN2knt1DqPTi7bvxQTgvy4okdzdOkLK8EHCbk 

https://www.origo.hu/gazdasag/20200415-igy-ultetnek-legitarsasag-utas-iata-veszteseg.html 

https://www.travelo.hu/utrakesz/20200423-egy-olasz-ceg-megmentene-a-kozepso-uleseket-a-

repulokon.html?fbclid=IwAR2HqhdHtUXEI4slABcnMppx8PdXrfQD4ZkE-

aXlFtBhyZO5AhroQ55LH-s 

https://www.travelo.hu/utrakesz/20200423-wizz-air-majustol-tobb-bazis-is-ujra-

nyit.html?fbclid=IwAR2nsEiEPmnj4IqcKwsh-

Dqs_L7dRL_SsxqSlIQgG06JAJqTm0c8MFDFuq4k 

https://www.magyarhirlap.hu/gazdasag/20200315-bezarnak-a-szallodak-hogy-ne-legyen-esely-a-virus-terjedesere
https://www.magyarhirlap.hu/gazdasag/20200315-bezarnak-a-szallodak-hogy-ne-legyen-esely-a-virus-terjedesere
https://infostart.hu/belfold/2020/03/30/koronavirus-latvanyos-uzenetet-kuldtek-a-budapesti-szallodak
https://infostart.hu/belfold/2020/03/30/koronavirus-latvanyos-uzenetet-kuldtek-a-budapesti-szallodak
https://www.origo.hu/utazas/20200422-jo-idore-eltunhetnek-a-szallodakbol-a-svedasztalos-reggelik-koronavirus.html?fbclid=IwAR054aZcT2uiDU4FKCiEz9jo1k7IebcXEWObDeScGhxt8X3okmMeUgMQ7SY
https://www.origo.hu/utazas/20200422-jo-idore-eltunhetnek-a-szallodakbol-a-svedasztalos-reggelik-koronavirus.html?fbclid=IwAR054aZcT2uiDU4FKCiEz9jo1k7IebcXEWObDeScGhxt8X3okmMeUgMQ7SY
https://www.origo.hu/utazas/20200422-jo-idore-eltunhetnek-a-szallodakbol-a-svedasztalos-reggelik-koronavirus.html?fbclid=IwAR054aZcT2uiDU4FKCiEz9jo1k7IebcXEWObDeScGhxt8X3okmMeUgMQ7SY
https://www.origo.hu/utazas/20200423-mar-van-erdeklodes-az-augusztusi-szallasok-irant-koronavirus.html?fbclid=IwAR28GgWoyC_l7n9miKcX2dPrkU-zI8EeSKgtAtom2yvkwXViXQ2LgWeqrFs
https://www.origo.hu/utazas/20200423-mar-van-erdeklodes-az-augusztusi-szallasok-irant-koronavirus.html?fbclid=IwAR28GgWoyC_l7n9miKcX2dPrkU-zI8EeSKgtAtom2yvkwXViXQ2LgWeqrFs
https://www.origo.hu/utazas/20200423-mar-van-erdeklodes-az-augusztusi-szallasok-irant-koronavirus.html?fbclid=IwAR28GgWoyC_l7n9miKcX2dPrkU-zI8EeSKgtAtom2yvkwXViXQ2LgWeqrFs
https://www.baon.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egy-het-alatt-felezer-uj-etterem-csatlakozott-a-netpincer-halozatahoz-2560149/
https://www.baon.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egy-het-alatt-felezer-uj-etterem-csatlakozott-a-netpincer-halozatahoz-2560149/
https://www.startlap.hu/utazas/koronavirus-utazasi-iroda-jarvany-lemondas/
https://www.penzcentrum.hu/utazas/megszolaltak-az-utazasi-irodak-a-koronavirus-kapcsan-meg-korai-lemondani-a-nyari-utakat.1089867.html
https://www.penzcentrum.hu/utazas/megszolaltak-az-utazasi-irodak-a-koronavirus-kapcsan-meg-korai-lemondani-a-nyari-utakat.1089867.html
https://www.nyugat.hu/cikk/nyaron_mar_mehetunk_a_horvat_tengerpartra_minden?fbclid=IwAR2SZ5zMGbm0Ac6JPRgf7I8hlIE2CmEJ9Tdksn5t8EOZ4GiotMtziUcwoSU
https://www.nyugat.hu/cikk/nyaron_mar_mehetunk_a_horvat_tengerpartra_minden?fbclid=IwAR2SZ5zMGbm0Ac6JPRgf7I8hlIE2CmEJ9Tdksn5t8EOZ4GiotMtziUcwoSU
https://www.nyugat.hu/cikk/nyaron_mar_mehetunk_a_horvat_tengerpartra_minden?fbclid=IwAR2SZ5zMGbm0Ac6JPRgf7I8hlIE2CmEJ9Tdksn5t8EOZ4GiotMtziUcwoSU
https://felvidek.ma/2020/03/a-koronavirus-es-a-globalis-recesszio-miatt-a-legitarsasagok-milliardos-vesztesegekkel-szamolnak/
https://felvidek.ma/2020/03/a-koronavirus-es-a-globalis-recesszio-miatt-a-legitarsasagok-milliardos-vesztesegekkel-szamolnak/
https://www.travelo.hu/utrakesz/20200420-norwegian-air-shuttle-leanyvallalat-csod.html?fbclid=IwAR2mIf-mTJKDhBpONH500KCaz-BuIlWnasxcQmud0JASiojocQF-OyjtWFA
https://www.travelo.hu/utrakesz/20200420-norwegian-air-shuttle-leanyvallalat-csod.html?fbclid=IwAR2mIf-mTJKDhBpONH500KCaz-BuIlWnasxcQmud0JASiojocQF-OyjtWFA
https://www.travelo.hu/utrakesz/20200420-norwegian-air-shuttle-leanyvallalat-csod.html?fbclid=IwAR2mIf-mTJKDhBpONH500KCaz-BuIlWnasxcQmud0JASiojocQF-OyjtWFA
https://www.origo.hu/utazas/20200417-husveti-forgalom-a-repuloteren-koronavirus.html?utm_source=fb_travelo&utm_medium=whatever&utm_campaign=utazas&fbclid=IwAR2_kW_zZ1vykGw_nuDIf-a4uh8AyYwTx5rS8lyTfXMNmYClbjV5n9Ac-bo
https://www.origo.hu/utazas/20200417-husveti-forgalom-a-repuloteren-koronavirus.html?utm_source=fb_travelo&utm_medium=whatever&utm_campaign=utazas&fbclid=IwAR2_kW_zZ1vykGw_nuDIf-a4uh8AyYwTx5rS8lyTfXMNmYClbjV5n9Ac-bo
https://www.origo.hu/utazas/20200417-husveti-forgalom-a-repuloteren-koronavirus.html?utm_source=fb_travelo&utm_medium=whatever&utm_campaign=utazas&fbclid=IwAR2_kW_zZ1vykGw_nuDIf-a4uh8AyYwTx5rS8lyTfXMNmYClbjV5n9Ac-bo
https://www.origo.hu/utazas/20200417-husveti-forgalom-a-repuloteren-koronavirus.html?utm_source=fb_travelo&utm_medium=whatever&utm_campaign=utazas&fbclid=IwAR2_kW_zZ1vykGw_nuDIf-a4uh8AyYwTx5rS8lyTfXMNmYClbjV5n9Ac-bo
https://www.origo.hu/gazdasag/20200417-igy-indulnanak-ujra-a-diszkont-legitarsasagok.html?utm_source=fb_travelo&utm_medium=whatever&utm_campaign=gazdasag&fbclid=IwAR2TxNrQ4DR8hQAbasiZUXIN2knt1DqPTi7bvxQTgvy4okdzdOkLK8EHCbk
https://www.origo.hu/gazdasag/20200417-igy-indulnanak-ujra-a-diszkont-legitarsasagok.html?utm_source=fb_travelo&utm_medium=whatever&utm_campaign=gazdasag&fbclid=IwAR2TxNrQ4DR8hQAbasiZUXIN2knt1DqPTi7bvxQTgvy4okdzdOkLK8EHCbk
https://www.origo.hu/gazdasag/20200417-igy-indulnanak-ujra-a-diszkont-legitarsasagok.html?utm_source=fb_travelo&utm_medium=whatever&utm_campaign=gazdasag&fbclid=IwAR2TxNrQ4DR8hQAbasiZUXIN2knt1DqPTi7bvxQTgvy4okdzdOkLK8EHCbk
https://www.origo.hu/gazdasag/20200417-igy-indulnanak-ujra-a-diszkont-legitarsasagok.html?utm_source=fb_travelo&utm_medium=whatever&utm_campaign=gazdasag&fbclid=IwAR2TxNrQ4DR8hQAbasiZUXIN2knt1DqPTi7bvxQTgvy4okdzdOkLK8EHCbk
https://www.origo.hu/gazdasag/20200415-igy-ultetnek-legitarsasag-utas-iata-veszteseg.html
https://www.travelo.hu/utrakesz/20200423-egy-olasz-ceg-megmentene-a-kozepso-uleseket-a-repulokon.html?fbclid=IwAR2HqhdHtUXEI4slABcnMppx8PdXrfQD4ZkE-aXlFtBhyZO5AhroQ55LH-s
https://www.travelo.hu/utrakesz/20200423-egy-olasz-ceg-megmentene-a-kozepso-uleseket-a-repulokon.html?fbclid=IwAR2HqhdHtUXEI4slABcnMppx8PdXrfQD4ZkE-aXlFtBhyZO5AhroQ55LH-s
https://www.travelo.hu/utrakesz/20200423-egy-olasz-ceg-megmentene-a-kozepso-uleseket-a-repulokon.html?fbclid=IwAR2HqhdHtUXEI4slABcnMppx8PdXrfQD4ZkE-aXlFtBhyZO5AhroQ55LH-s
https://www.travelo.hu/utrakesz/20200423-wizz-air-majustol-tobb-bazis-is-ujranyit.html?fbclid=IwAR2nsEiEPmnj4IqcKwshDqs_L7dRL_SsxqSlIQgG06JAJqTm0c8MFDFuq4k
https://www.travelo.hu/utrakesz/20200423-wizz-air-majustol-tobb-bazis-is-ujranyit.html?fbclid=IwAR2nsEiEPmnj4IqcKwshDqs_L7dRL_SsxqSlIQgG06JAJqTm0c8MFDFuq4k
https://www.travelo.hu/utrakesz/20200423-wizz-air-majustol-tobb-bazis-is-ujranyit.html?fbclid=IwAR2nsEiEPmnj4IqcKwshDqs_L7dRL_SsxqSlIQgG06JAJqTm0c8MFDFuq4k
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https://www.travelo.hu/tura/20200427-virtualis-gyalogtura-termeszet-

taj.html?fbclid=IwAR0cVYo75AR-

hEZC8q1mdrf7W9zH66JPNuGFAMK2tNJ8C0SkOgNxJ9DMaE64 

https://www.travelo.hu/kozel/20200427-magyar-turisztikai-ugynokseg-felmeres-utazas-a-

jarvany-utan.html?fbclid=IwAR2lQt9SSUvXQLRv0qPax0hjwM9eHFbvzEWWF-

GxEjspr-QP1ASc70hfvk7I 

https://www.travelo.hu/tavol/20200424-ausztria-becs-az-idealis-park-mely-tavol-tartja-egy-

mastol-az-embereket.html?fbclid=IwAR10-S-hiJJ_spsH1XFeyMxz-fr8c2eOWbOg-

vSxBk_eTpl5QnVZrJsjN9Zw 

https://www.travelo.hu/tavol/20200427-chile-koronavirus-immunitas-utle-

vel.html?fbclid=IwAR1WbvbZDV1CRDom-

dau9oK2lq2m71aBCkDXq9Fy5LFatyPWRbbTge8aX9NI 

Kérdések, feladatok 

1. Az esettanulmány 2020. június hónapig nézte át a turizmus szektorainak állapotát. Feladat: 

Ismertesse a jelenlegi magyar turizmus állapotát, helyzetét! Foglalja össze, hogy milyen el-

térések mutatkoztak/nak az egyes, szomszédos országok gyakorlatában! Készítsen erről egy 

4 A/4 oldalas összefoglalást! 

2. Miért a turizmus az egyik legsérülékenyebb iparág? Sorolja fel ennek okait, majd vitassa 

meg a csoporttal! 

3. Ha Ön üzemeltetett volna egy szállodát/vendéglőt milyen intézkedéseket hozott volna? Gon-

doljon pénzügyi, munkaügyi, egészségügyi, szociális stb. vonzatokra! 

4. Alkossanak csoportokat, válasszanak ki 4-4 észak- és a dél-európai országot és elemezzék 

azok pandémia időszakára vonatkozó turisztikai intézkedéseit! Összegzésüket egy A/4-es 

oldalon foglalják össze! 

 

 

 

 

 

https://www.travelo.hu/tura/20200427-virtualis-gyalogtura-termeszet-taj.html?fbclid=IwAR0cVYo75ARhEZC8q1mdrf7W9zH66JPNuGFAMK2tNJ8C0SkOgNxJ9DMaE64
https://www.travelo.hu/tura/20200427-virtualis-gyalogtura-termeszet-taj.html?fbclid=IwAR0cVYo75ARhEZC8q1mdrf7W9zH66JPNuGFAMK2tNJ8C0SkOgNxJ9DMaE64
https://www.travelo.hu/tura/20200427-virtualis-gyalogtura-termeszet-taj.html?fbclid=IwAR0cVYo75ARhEZC8q1mdrf7W9zH66JPNuGFAMK2tNJ8C0SkOgNxJ9DMaE64
https://www.travelo.hu/kozel/20200427-magyar-turisztikai-ugynokseg-felmeres-utazas-a-jarvany-utan.html?fbclid=IwAR2lQt9SSUvXQLRv0qPax0hjwM9eHFbvzEWWFGxEjspr-QP1ASc70hfvk7I
https://www.travelo.hu/kozel/20200427-magyar-turisztikai-ugynokseg-felmeres-utazas-a-jarvany-utan.html?fbclid=IwAR2lQt9SSUvXQLRv0qPax0hjwM9eHFbvzEWWFGxEjspr-QP1ASc70hfvk7I
https://www.travelo.hu/kozel/20200427-magyar-turisztikai-ugynokseg-felmeres-utazas-a-jarvany-utan.html?fbclid=IwAR2lQt9SSUvXQLRv0qPax0hjwM9eHFbvzEWWFGxEjspr-QP1ASc70hfvk7I
https://www.travelo.hu/tavol/20200424-ausztria-becs-az-idealis-park-mely-tavol-tartja-egymastol-az-embereket.html?fbclid=IwAR10-S-hiJJ_spsH1XFeyMxz-fr8c2eOWbOgvSxBk_eTpl5QnVZrJsjN9Zw
https://www.travelo.hu/tavol/20200424-ausztria-becs-az-idealis-park-mely-tavol-tartja-egymastol-az-embereket.html?fbclid=IwAR10-S-hiJJ_spsH1XFeyMxz-fr8c2eOWbOgvSxBk_eTpl5QnVZrJsjN9Zw
https://www.travelo.hu/tavol/20200424-ausztria-becs-az-idealis-park-mely-tavol-tartja-egymastol-az-embereket.html?fbclid=IwAR10-S-hiJJ_spsH1XFeyMxz-fr8c2eOWbOgvSxBk_eTpl5QnVZrJsjN9Zw
https://www.travelo.hu/tavol/20200427-chile-koronavirus-immunitas-utlevel.html?fbclid=IwAR1WbvbZDV1CRDomdau9oK2lq2m71aBCkDXq9Fy5LFatyPWRbbTge8aX9NI
https://www.travelo.hu/tavol/20200427-chile-koronavirus-immunitas-utlevel.html?fbclid=IwAR1WbvbZDV1CRDomdau9oK2lq2m71aBCkDXq9Fy5LFatyPWRbbTge8aX9NI
https://www.travelo.hu/tavol/20200427-chile-koronavirus-immunitas-utlevel.html?fbclid=IwAR1WbvbZDV1CRDomdau9oK2lq2m71aBCkDXq9Fy5LFatyPWRbbTge8aX9NI
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Berta Dóra1 – Palancsa Attila2: Karanténban a turizmus Ausztriában  

– A saalbachi Hotel Kendler****s tevékenységének elemzése 

A dolgozatom központjában egy osztrák síparadicsom neves szállodájának elemzése áll. Egy 

korábbi esettanulmányom során lehetőségem adódott a koronavírus lehetséges hatásait a szál-

lodára nézve bemutatni. Célom, hogy a tanult marketing-elemzési módszereket alkalmazva az 

olvasó tágabb betekintést nyerjen a szálloda legbelsőbb egységéig.  

Elsőként a régiót, a turisztikai kínálatot szeretném bemutatni. Ezt követi a Hotel Kend-

ler****s mikro- és makrokörnyezetének szélesebb körű bemutatása, részletesebb elemzése. El-

végeztem egy SWOT analízist, amelyből jól láthatóak a szálloda erősségei, gyengeségei, vala-

mit fejleszthető lehetőségei, és amik esetleg veszélyt jelenthetnek a szállodára és ez alapján 

jegyeztem meg egy-két fejlesztési javaslatot. A szállodát és helyzetét ábrák segítségével igye-

keztem szemléletesebben bemutatni, valamint a képekkel maga a szálloda külső- és belső té-

nyezőit, stílusvilágát ismertetni. 

 

1. kép: Hotel Kendler****s  
Forrás: https://www.kendler.at/ 

Bevezetés: a régió bemutatása 

Saalbach-Hinterglemm település Ausztriában, Ausztria egyik legismertebb, látnivalókban bő-

velkedő tartományában, Salzburger Land, Zell am See-i járásban található. A település két ré-

sze; Saalbach és Hinterglemm egy völgyben, egymástól néhány kilométer távolságra fekszenek 

1003 méteres tengerszint feletti magasságban, a Pinzgau zöld hegyei, a Kitzbüheli-Alpok és a 

Hohe-Tauern látványos csúcsai szomszédságában. Lakosainak száma 2 858 fő. 

                                                 

1  Berta Dóra gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazda-

ságtudományi Kar 
2  Dr. Palancsa Attila PhD egyetemi docens, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ausztria
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zell_am_See-i_j%C3%A1r%C3%A1s
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A téli szezonban Salzburg tartomány mi másról szólna, ha nem a síelésről és a hozzá 

kapcsolódó programokról, hisz Tirol mellett itt találhatóak Ausztria legnagyobb síterepei. A 

nyári hónapokban pedig a dúsan zöldellő alpesi legelőkkel és a csodálatos tájakkal csalogatja 

ide a kirándulni vágyókat. Az ide látogató turisták a vakáció alatt felfedezhetik a tartomány 

fővárosát, Salzburgot is. A város szűk utcái, szebbnél szebb barokk épületei az ide érkezőket 

magával ragadják.  

Saalbach-Hinterglemm neve a síelés és az aktív nyaralás rajongói által egyaránt jól ismert. 

A fiatalos hegyi falu, pezsgő éjszakai életet ígér. A nyugodt, családi üdülést kedvelőknek 

Leogang a jó választás. Nemcsak a téli hónapokban, hanem májustól októberig is rengeteg ki-

kapcsolódási lehetőséget kínál az ideérkező turistáknak. Nyáron 450 km jelzett túraútvonal 

várja a természet és a hegyek szerelmeseit. Négy hegyi felvonó szállítja a túrázókat kényelme-

sen a magasba, közvetlenül a számtalan kijelölt túraútvonal kiindulópontjához. A hegyvidéken 

található hüttékben pinzgaui finomságok várják a kirándulókat. A több mint 400 kilométer 

mountainbike út, az izgalmas singletrail-ek (egynyomsávos pálya) és az adidas freeride játékok 

miatt, Saalbach Hinterglemm völgye Európában a kerékpáros szórakozás legnagyobb színtere. 

Legyen szó könnyű, rövid túrákról vagy nehéz maratoni szakaszokról, izgalmas singletrail-ek-

ről vagy lélegzetelállító lejtőkről – itt a kezdők, a haladók és a profik is mindig megtalálják a 

megfelelő útvonalat. 

A Saalbach, Hinterglemm és Leogang települések alkotta sícirkusz Ausztria legnagyobb 

egybefüggő síterepe. 830-2.096 méter magasságban 240 kilométer jól karbantartott sípálya 

várja a síelőket és snowboardosokat. Saalbach-Hinterglemm sípályarendszere kedvező fekvé-

sének és a hóágyúknak köszönhetően hóbiztos síterület. A síterep Leogang, Vorderglemm, Sa-

albach, Hinterglemm, Lengau és Fieberbrunn településekről közelíthető meg. A snowboardo-

sok és freeride síelők a Skicircus Saalbach Hinterglemm parkban különböző akadályokon mé-

rettethetik meg magukat a Schattberg, a Reiterkogel és a Zwölferkogel hegyoldalain. A gyer-

mekeket több tanulópálya és gyerekpark segíti, valamint a síóvoda és síikola programjain ve-

hetnek részt. Hinterglemm felett emelkedő Reiterkogel hegyoldalán a Wieseralmtól 4 kilométer 

kivilágított szánkópályán csúszhatunk a völgyig. Saalbach-Hinterglemm síterepén minden tu-

dású síelő talál magának megfelelő lejtőt, ezért családoknak és profi előknek is ideális a sok 

kilométer, változatos sípálya. A freeride síelőknek is remek választás a sírégió, hiszen Fi-

eberbrunn felett 30 kilométer kezeletlen, mélyhóval borított hegyoldalon tehetik próbára tudá-

sukat. Az akadályokkal övezett Easy Park a Streuböden kabinos felvonó mellett található. Akik 

a síelés mellett mást is szívesen kipróbálnának, nekik remek választás a 2010 nyara óta üzemelő 

Timoks Coaster bobpálya, mely egész évben fogadja a gyorsaságot kedvelő felnőtteket és gyer-

mekeket egyaránt. 

Saalbach turisztikai központja törekszik az ide látogató turisták minél gazdaságosabb és 

élménytelt időtöltésére. Ezért is vezették be a „JOKER CARD” kártyát, melynek lényege, hogy 

a Salzburger Land turisztikai látnivalóit a kártya birtokosai gyorsabban és olcsóbban tekinthetik 

meg. Érkezéskor a becsekkolásnál a vendégek a szobakártyán kívül a névre szóló JOKER 

CARD-ot is megkapják. Lehetőség van a kártya használatával a liftek kedvezményes használa-

tára, a szurdokok, fürdők, legfőbb látnivalók ingyenes megtekintésére, valamint a helyi szol-

gáltatások is kedvezményesebb áron vehetők igénybe. 

A szálloda bemutatása 

A családi kézben lévő Hotel Kendler 4 csillagos superior szálloda Saalbach szívében, a sétáló-

övezetben, csupán néhány perc sétára helyezkedik el a sífelvonóktól. A kiemelkedő elhelyez-

kedés és a lenyűgöző környező hegyek teszik a Kendler-t nagyon különleges és egyedi üdülő-

hellyé. 

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a hotel évről-évre újításokon, átépítéseken esett át. 

A friss dizájn megfelel a régóta fennálló hagyományoknak: a hotel szobái és lakosztályai meg-

felelnek a legmagasabb szintű kényelem követelményeinek, minden szoba és lakosztály tágas, 
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vonzó és egyedülállóan felszerelt egy csodálatos vakációhoz. Összesen 64 szoba; egyben 11 

különböző szobakategória áll a vendégek rendelkezésére – egyedi kívánságuktól és igényeiktől 

függően! Típus szerint egyágyas, különböző kétágyas szobák, erkéllyel, vagy anélkül, valamint 

többféle lakosztály foglalható. A komfort szobatípusok, illetve lakosztályok 3-4 akár 5 fős szo-

bákká alakíthatók, így a hotel befogadóképessége meghaladja a 180 főt.  

 

2. kép: Deluxe szoba  
Forrás: https://www.kendler.at/ 

Az elegáns és tágas wellnessrészlegben megtalálható többféle szauna, medence, valamint 

a télen is fűtött kültéri panorámás jakuzzi, ami egész nap kikapcsolódást biztosít. Különböző 

kezelések és masszázsok igénybevételével egyszerűen pihenést adhat testének, elmének és lel-

kének a vendég. Az aktív pihenéshez a gépekkel felszerelt edzőterem is sportolási lehetőséget 

nyújt.  

 

3. kép: Kültéri jakuzzi  
Forrás: https://www.kendler.at/ 

Szolgáltatások terén szinte a legkiemelkedőbb az étterem, amely nagy vendégkört fogad 

nap, mint nap, legyen szó szállodai vendégektől, céges találkozókról vagy külső vendégekről. 

A nemes konyha és kiváló minőségű alapanyagok a szálloda saját éttermében és az ínyenc  
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Á La Carte éttermében minden érzéket meggyőznek. A vendégek egyedülállóan finom, regio-

nális és nemzetközi ételekkel is találkozhatnak. 

 

4. kép: Étterem  
Forrás: https://www.kendler.at/ 

A szállodában két lift is helyet kapott, emellett a fedett garázs is a vendégek rendelkezé-

sére áll. A szállodába legfőképpen télen síelő párok, családok, pezsgésre vágyó fiatalok, de 

különböző céges csoportok is érkeznek. Nyáron inkább családokat fogad a szálloda túrázás, 

kikapcsolódás gyanánt. 

A szálloda környezetének elemzése 

A szállodák működését leginkább a külső és belső környezeti tényezők elemzésével tudjuk leg-

inkább jellemezni. Makrokörnyezeti elemzéshez a STEEP tényezői szerint, míg a mikrokör-

nyezeti elemzéshez a Porter-féle 5 stratégiát szeretném alkalmazni. 

A makrokörnyezet elemzése 

Társadalmi környezet 

A turisztikai kereslet alapfeltételei a: 

• motiváció: belső késztetetés, hogy valamilyen oknál fogva útra keljen, kiváltója turisz-

tikai attrakció, rendezvények, szállodánk ajánlatai. 

• a szabadrendelkezésű jövedelem, 

• és a szabadidő. 

A turisztikai kereslet meghatározó tényezői: 

• Számos gazdasági és természeti tényező határozza meg, egyes tényezők akár mindhá-

rom alapfeltételre hatással lehetnek. A tényezők hatnak a: 

• kereslet nagyságára 

• kereslet minőségére 

• vagy mindkettőre. 

– Gazdasági tényezők: jövedelem, vagyon, keresők száma a családban. 

– Demográfiai tényezők: életkor, nem, családi állapot, család nagysága stb. 

– Földrajzi tényezők: A turista állandó lakhelyének jellemzői, arra vágyik, ami otthon 

nincs. (falun vagy városban él, ottani klíma jellemzői). 

– Szociokultúrális és társadalmi attitűdök: családi háttér, neveltetés, iskolázottság, 

foglalkozás, társadalmi helyzet, baráti kör, divat. 
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– Árak: turisztikai termékek árszínvonala. 

– Mobilitás. 

– Média, kommunikáció. 

A társadalmi környezet elemzése szempontjából fontos jellemezni, hogyan alakul a cél-

csoport nagysága, fizetőképessége, életszínvonala, minden egyes jellemezhető tulajdonság az 

adott célcsoportról.  

A szállodáról elmondható, hogy nagy a célcsoport, amit meg kíván célozni. A fiatal hu-

szonéves korosztálytól kezdve az idősebbekig, minden korosztálynak kínálnak ajánlatot, kü-

lönböző csomagajánlatok közül választhatnak a vevők, legyen szó a fiatal pároknak, baráti csa-

patoknak szóló téli „SKIHIT” csomagról, a családosoknak szóló karácsonyi akcióról, vagy akár 

az idősebb, pihenni kívánó generációnak a Wellness csomagról. 

Második irányvonalként jellemzem a fizetőképességet. Igyekszünk olyan árakat szabni, 

amit az ide érkező családok, baráti társaságok meg tudnak fizetni. Ár szerint különböző típusú 

csomagok közül válogathatnak az ideérkező vendégek, mint például a 4=3 éjszaka előszezon 

akció, aminek a foglalásával a négy éjszakából csak 3 fizetendő vagy a családosoknak szóló 

szezon végi húsvéti csomag, ahol a gyerekek 6 éves korig ingyen szállhatnak meg szállodánk-

ban. Ebben a csomagban 7 éjszaka foglalása esetén kedvezményes az éjszakák száma és a gye-

rekek és a szülők egyik tagja síbérletet kap ajándékba. 

Véleményem szerint ár-érték arányban a szálloda kiemelkedően jó minőségű szolgáltatást 

nyújt, amit a kiválasztott célcsoport meg is tud fizetni. Fontos megjegyezni, hogy természetesen 

a célcsoport fizetőképesség szempontjából a középosztály, aki rendelkezik annyi jövedelem-

mel, amiből finanszírozni tudja a hotel által kínált szolgáltatásokat, termékeket.  

Mivel a szállodában sok a céges vendég is, elmondható, hogy a magasabb iskolai vég-

zettségű vendégek jellemzőek a vendégkörre. Ide venném következő elemzési pontként, hogy 

a célcsoport – leginkább az osztrákok – mennyire utaznak sokat, milyenek az utazási szokásaik. 

Egy felmérés alapján elmondható, hogy a 2014. évben az osztrákok mintegy 36%-a síel. 

 

5. kép: Osztrák síelési szokások (2014) 
Forrás: https://www.nachrichten.at/wirtschaft/Ski-Nation-OEsterreich-Nur-noch-jeder-Dritte-geht-im-Winter-

auf-die-Piste;art15,1598782 
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Technológiai környezet  

A Hotel Kendler****s rendelkezik minden olyan személyi és technikai feltételekkel, amelyek 

egy négy csillagos superior szálloda működéséhez szükségesek. Mint már korábban említettem, 

a hotel évről-évre felújításokon, átépítéseken esett át. Legutóbbi újítások közé a recepció mo-

dernizálása, valamint a konyha kibővítése tartozott. Ezen kívül a lobby is egy új dizájnt kapott. 

A vezetőség további céljai közt a fedett-és szabadtéri parkoló kibővítése szerepel. A szálloda 

három különböző étterme rendelkezik minden olyan feltétellel, dolgozók és technológia terén 

is, hogy akár kisebb céges összejövetelekre az étterem egyik részében megfelelő eszközök mel-

let tarthatnak prezentációkat, bemutatókat. A szálloda szobáit illetően jól felszereltek, moder-

nek, a 4 csillagos követelményeknek megfelel. 

Gazdasági környezet 

A vállalkozások és cégek működésében fontos szerepet játszik az aktuális gazdaság mind or-

szágos, mind helyi tekintetben. Külföldi vendégek tartózkodásában az aktuális árfolyam alaku-

lása nagy mérvadó. 

Politikai/jogi környezet  

A szálláshely betartja a vállalkozási működésre vonatkozó törvényeket és központi szabályokat. 

Mivel magánszálloda, ezért a vezetőség szigorúan odafigyel a működésére, betartja a HACCP 

által hozott szabályokat. A szálláshelynek az adott kategóriában meg kell felelni a négy csilla-

gos superior követelményeiknek. Továbbá említést kell tenni a Hotelstars Union minősítésről, 

amelynek a szálloda minősített tagja, így a hotel a magához hasonló kategóriájú szállodákhoz 

tudja mérni magát. Politikai, szabályozási szempontból megemlítem még az idegenforgalmi 

adó mértékét, ami fontos a helyi önkormányzat bevételét illetőleg. Az idegenforgalmi adó éj-

szakánként és személyenként jelenleg 1,10 euróba kerül. 

Természeti környezet 

A természeti környezet elemzésekor fontos elemzési szempont az adott desztináció természeti 

adottsága, vízrajza, domborzata. Mint ahogyan a bevezetőben részleteztem, az ide érkező ven-

dégek a hegységek adottságai felől érdeklődnek leginkább, ami nyáron a különböző túraútvo-

nalak, kialakított bicikliutak, télen pedig a sípályák adottságában testesül meg. Fontosnak tar-

tom megemlíteni a környék gyógy- és termálvizét is szintén számos vendéget csalogat a régi-

óba. 

A mikrokörnyezeti elemzése 

Versenytársak 

A Kendler Hotelnek legfőképpen a környékbeli négy csillagos szállodák a legfőbb vetélytársai, 

hiszen hasonló minőségű szolgáltatást nyújtanak, mint a Kendler. Példaként ide sorolható a 

szintén a település főutcáján található Hotel Hasenauer ****s, amely exkluzív szobáit hasonló 

áron hirdeti. A Kendler Hotel egyik legnagyobb attraktivitása a híres „Herzl Stube” Á La Carte 

étterem, amit számos vendég keres fel, mivel szinte alig található hozzá hasonló kategóriájú 

más étterem a környéken, ahol minőségi regionális és nemzetközi ételeket is szolgálnak fel. 

Ezen kívül a 2019-ben épült, tetőteraszon elhelyezkedő, fűtött, panorámás jakuzzink is egye-

dülálló a településen. 

Vevők 

A hotel vezetősége felmérése alapján elmondható, hogy a visszatérő „törzsvendégek” a vendé-

gek majd 40%-át teszik ki. A teljes vendégkört elemezve megtudtuk, hogy leginkább a 28-50 

éves korosztály látogatja szállodánkat. Mivel több céggel is kapcsolatunk van, így egyes cégek-

től számos vendég érkezik a hotelbe, illetve az étterembe karácsonyi záróvacsorára, továbbá 

családok, házaspárok, fiatal párok, és csoportok alkotják a vendégkört. Nemet illetőleg elmond-

ható, hogy szinte azonos a nemek aránya a családok, párok miatt. Nemzetiség szempontjából a 

vendégek összetétele a következően alakult az utóbbi években (télen): 52%-a osztrák, mintegy 
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23%-a német, a fennmaradó pedig angol, svéd, holland vendégekből tevődik leginkább össze, 

de érkeznek még cseh, szlovák, magyar és még ausztrál és dél-afrikai vendégek is. 

Beszállítók 

Az étterem beszállítói sok beszállítóval tart kapcsolatot. A hét szinte minden napján több áru-

szállító cég érkezik hozzánk. A vezetőség több nagykereskedelmi céggel tart kapcsolatot, ame-

lyek biztosítják az étterem megfelelő szükségleteinek kielégítését, hiány esetén pótlását. Na-

ponta több kamion érkezik a szállodához, hiszen biztosítani kell a konyhák számára a friss alap-

anyagokat, nyersanyagokat, valamint a bár részbe minden szükséges kellékeket, italokat- főként 

borokat. A Front Office működését, főként különböző közvetítő oldalakkal segítik. Több uta-

zási irodával és online közvetítő oldallal is áll kapcsolatban a szálloda. Legnagyobb közvetítő 

weboldal a hotel saját honlapja. A legfőbb kapcsolati partner itt a Hotels Design, amely a szál-

loda honlapját kezeli, valamint stílusát és egyediségét megszabja. Ezen felül számos közvetítő 

honlap hirdeti a szállodát. Amelyektől átlagosan a legtöbb vendéget fogadhatjuk: a Booking és 

a Trivago internetes szállásfoglaló portálok. Egy utazási irodával is kapcsolatban áll a szálloda, 

ez a Holidaycheck utazási iroda. Mindegyik közvetítővel természetesen szerződtetve van a szál-

loda. 

Helyettesíthetőség 

A helyettesíthetőséget két szempont alapján vizsgálom, mégpedig az egyik szolgáltatás szem-

pontjából, tehát milyen más szabadidős tevékenységet választhat a vevő a hotel kínálatán kívül. 

A másik pedig a szállásnyújtás szempontja, tehát milyen más szálláshelyeket választhat a vevő, 

milyen hasonló besorolású helyek számítanak helyettesítő elemként. Ez a rész nagyban össze-

függ a versenytársak elemzésével, ugyanis figyelembe kell venni a környező négy csillagos 

superior szálláshelyeket. Először is szolgáltatás tekintetében tudunk nyújtani wellness, illetve 

sport lehetőséget. Erre egy óriási vetélytárs a kapruni termálfürdő, hiszen több vendég erről 

érdeklődik, így helyettesítő tevékenységnek számít. Nem minden téren hasonlítható össze a 

termálfürdő a szálloda wellness-részlegével, de mint szabadidős tevékenység, megemlítendő. 

Szállás tekintetében a szállodának oda kell figyelnie működésére, hiszen nagy az esély arra, 

hogy a vendég egy másik szállodát választ. Saalbachban a már említett Hotel Hasenauer jelenti 

a legnagyobb helyettesíthetőséget. Habár a Hasenauer még csak feltörekvőben van – hiszen új 

résztvevő a szállodapiacon- a Kendlernek törekednie kell arra. hogy a jelenlegi piacvezető sze-

repét a közeljövőben is megtartsa. További helyettesítő szálláshelyek a Hinterglemmi részen 

található Alpin Juvel és Alpen Karawanserai, amelyek szintén négy csillagos superior minősí-

tésűek. Hotelünknek jobban oda kell figyelnie vetélytársai kínálatára, ajánlataira és kedvezmé-

nyeire és aszerint nyújtani a szolgáltatásokat, abban a tekintetben, hogy új vevőket nyerjen meg, 

valamint a régiek is újra a Kendlert válasszák. 

Új belépők fenyegetése 

A településen leginkább a már meglévő szállodák fejlesztésére törekednek a tulajdonosok, ezért 

kevésbé tervezik új szállodák létrehozását. Saalbachban a jövőben elképzelhető egy ötcsillagos 

szálloda projekt, ugyanis jelenleg csak Hinterglemm részén található egy magasabb kategóriájú 

hotel a Kendlernél. Természetesen ez csak akkor fordulhatna elő, ha a turistaforgalmat felmérve 

igény lenne rá. Mivel az utóbbi időkben a sípályák összeköttetésének kiépítése még több lehe-

tőséget nyújtott az ide érkező síelők számára, növekvő tendenciát mutat az ide érkező turisták 

száma, így elképzelhető, hogy akár egy luxusminőségű ötcsillagos szálloda belépése is. 
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Sífutópálya térkép Saalbach Hinterglemm 
Forrás: https://www.snow-online.com/cross-country/saalbach-hinterglemm-leogang_trailmap.html   

A Hotel Kendler****s szervezeti felépítése 

Az alábbi ábrán látható a szálloda felépítése. Jól láthatóak az alá-fölérendeltségi viszonyok. 

 

1. ábra: A Hotel Kendler****s szervezeti felépítése  
Forrás: Saját szerkesztés, 2020. 

A Kendler Hotel összesen 35 alkalmazottat foglalkoztat három fő területen. Ezen belül a 

vezetés területét jellemezném először. Két tulajdonos van, Hans Enn Úr és édesanyja Christine 

Enn, akik együtt irányítják a szállodát. A fontos döntések meghozatalához a szálloda mene-

dzserét, Andreas Tanzert is bevonják. Főbb tevékenységük körébe tartozik az egész szálloda 

felügyelete, helyes működése, illetve minden fontos, a hotellel kapcsolatos döntéseket ők hoz-

nak meg. Természetesen belső szabályokat is hoznak, így vannak, amiket a vezetőség szab meg, 

mint például az ár-érték arány. Megszabják az egyes termékek ár-politikáját, a szobák árát 

egyes időszakokban, illetve törekszik a minél megfelelőbb árat kialakítani, amit úgy gondol, 

https://www.snow-online.com/cross-country/saalbach-hinterglemm-leogang_trailmap.html
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hogy érvényesíteni is tud. A dolgozók, alkalmazottak tevékenységeit is felügyelik, folyamatos 

ellenőrzés alatt áll a napi munkavégzés, a munkaköri leírást betartatják. A hotel három főbb 

részlegre bomlik. Ahogyan az ábrán is látszik, jól elkülönülnek az egyes területek.  

Front Office 

Négy alkalmazott dolgozik a recepción, nappali és délutáni műszakban egyaránt, közülük az 

egyik a szálloda menedzsere, ő a fő recepciós is egyben, aki a recepción folyó munkákat ellen-

őrzi, felügyeli. A dolgozók főbb feladatkörébe tartozik többek között az e-mailek megválaszo-

lása, foglalás felvétele, telefonos érdeklődések fogadása. A recepción a Hostware számítógépes 

rendszert használják, ezen a programon keresztül vezetik a szobakapacitás értékesítését, meg-

rendelésekkel, foglalásokkal kapcsolatos teendőket, valamint az egyes honlapokat ellenőrzik. 

Fontos megjegyezni, hogy a szálloda wellness részlegében nincsenek beosztott dolgozók, így a 

wellnesszel kapcsolatos üzemeltetési – nyitási és zárási – feladatokat is legfőképpen a recepci-

ósok végzik. Személyi feltétel a magas szintű nyelvtudás, főként angol nyelvből. A rugalmas-

ság, a türelem, a jó emberismeret és problémamegoldó képesség elengedhetetlen feltételei en-

nek a munkakörnek, hiszen nap, mint nap emberekkel találkoznak. Szállodánkban nincs külön 

housekeeping részleg, a szobalányok és gondnokok irányítása is szorosan kapcsolódik a recep-

cióhoz. szobaasszonyok, szobalányok munkája. A szobalányok a recepcióval telefonon keresz-

tül folyamatosan kapcsolatban vannak, hogy a szobák aktuális állapotáról információt adjanak. 

Ezt a munkakört egy szobaasszony és hat szobalány végzi el. Feladatuk a szálloda tisztán tar-

tása, főként a szobákat, az éttermet, a közös helységeket, valamint a wellness részleget. Ezen 

kívül ők mossák, vasalják a terítőket, munkaruhákat. Az ágyneműk, törölközők, fürdőköpenyek 

mosásáról, kifőzéséről egy tisztitó cég gondoskodik. A helyes munka-végzést a szobaasszony 

felügyeli, ellenőrzi az alapos munka lefolyását. A gondnok, karbantartó munkája is fontos a 

szállodai részlegen belül, hiszen az esetleges javításokat, a berendezések helyes működésének 

ellenőrzését ő hajtja végre. Ebben a munkakörben két fő dolgozik. Itt említeném meg a hotel 

masszőrét és egyben kozmetikusát, aki a különböző kezeléseket végzi, aki szintén a recepció-

soktól kapja az utasításokat az időpontfoglalásokkal kapcsolatban. 

Back office 

Ebben az irodai részlegben ketten dolgoznak, akik vezetési és könyvelési feladatokat látnak el. 

A vezetőséggel szorosan összefügg, hiszen legfőképpen innen indul az üzletvezetés, illetve 

minden adminisztrációs feladat elvégzése. Főként itt tevékenykedik a gazdasági vezető, akinek 

főbb feladati a pénzügyek kezelése, főként a szállodába érkező előlegszámlák felvétele, elszá-

molása. Bérszámfejtés, számlák kezelése, és további pénzügyi és gazdasági teendőket lát el. 

Emellett a könyvelő dolgozik, akik könyveléseket, számviteli nyilvántartásokat végeznek el, 

illetve a gazdasági vezető általi feladatokat könyveli, dokumentálja. 

Étterem 

Az étterem két fő részre osztható, az egyik a konyha részleg, ahol az ételeket állítják elő, ők 

nincsenek személyi kontaktban a vendégekkel. A másik fontos hely az étterem és bár, ahol a 

pincérek szolgálják ki a vendégeket. A konyhában hat szakácsot alkalmaznak, ők állítják elő a 

finomabbnál finomabb ételeket, specialitásokat. Egy konyhafőnökkel rendelkezik a konyha, aki 

összeállítja a napi menüválasztékot, ő foglalkozik a megrendelésekkel. Az ő munkáját a Chef 

helyettes segíti. Az ő irányítása alá kerülnek a szakácsok, akiknek a főbb feladata az alapanya-

gok előkészítése, majd a kért fogások elkészítése. Az ételek kivétel nélkül frissen készülnek, a 

szakácsok alázatos munkájának köszönhetően nagy vendégkörnek örvend a hotel éttermén kí-

vül az Á La Carte étterem is, ami Saalbach egyik legjobb étterme. Ide sorolnám még a konyhai 

kisegítőket és mosogatókat. Ők foglalkoznak az edények, tányérok mosogatásával, konyha tisz-

tántartásával. Amint a konyhában elkészül az étel, a pincérek szolgálják fel a vendégeknek. 
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Összesen hat pincért és egy bárost alkalmaznak, közülük egyik a főpincér, aki a pincérek be-

osztását, illetve munkájuk felügyeletét végzi, illetve koordinálja. A pincérek főbb tevékenysé-

gei közé tartozik a vendégek köszöntése, étel-italválaszték ismertetése, a rendelés felvétele, 

felszolgálása, majd a számla kibocsátása és a pénz átvétele. Mivel a vendégekkel ők tartják a 

megtöbb kontaktust, elengedhetetlen a figyelmesség és a szolgálatkészség. Megjelenést illető-

leg ápolt, tisztának kell lenniük, a pincérek egyenruhát –fehér frissen vasalt inget, fekete nad-

rágot és mellényt, férfiak nyakkendőt is- viselnek. Ezen felül alapelvárás a nyelvismeret, hiszen 

egy szállodában rengeteg külföldi fordul meg. 

SWOT analízis 

1. táblázat: A Kendler Hotel SWOT-elemzése 

Erősségek Gyengeségek 

 ár-érték arány 

 minősítés 

 többféle szolgáltatás  

 visszatérő vendégkör 

 a szálloda elismert étterme 

 szezonalitás 

 parkolási lehetőségek 

 személyzet állandósága 

Lehetőségek Veszélyek 

 szezonalitás csökkentése 

 visszatérő vendégeknek kedvezmények 

  

 pandémia, gazdasági recesszió 

 versenytársak erősödése 

Forrás: Saját szerkesztés, 2020. 

A SWOT analízis segítségével a szálloda erősségeit, gyengeségeit, valamint lehetőségeit 

és esetleges veszélyeit szeretném feltárni. 

Erősségek 

Az elemzést a szálloda legfőbb erősségeivel kezdeném. Természetesen több erősséget is lehetne 

sorolni ide, de csak néhányat emelnék ki. 

Fontos már az elején megemlíteni, hogy a szálloda erősségeibe tartozik a jó ár-érték 

arány, hiszen a Kendler Hotel jó áron kínálja exkluzív szobáit, valamint különleges szolgálta-

tásait A vezetőség törekszik a minél jobb ár kialakítására. Ide tartozik még a sokrétű szolgálta-

táskínálat. Ez nagy előnye a szállodának, hisz mind a sportturizmus, mind a wellness turizmus 

kínálata a szállodának. Szolgáltatások között van a wellness részleg, az edzőterem, a nagy be-

fogadóképességű étterem így a rendezvények szervezése, valamint a többféle szobakínálat. A 

hotel esetében az is elmondható, hogy mivel már több évtizede van a szállodapiacon, így nagy 

vendégkörnek örvend, több visszatérő vendéggel rendelkezik a szálloda. Másik nagy vonzereje 

a szállodában található Herzl Stube étterem, ami szinte az egész környéken híres finom ételei-

ről, ami szintén idevonzza a vendégeket, legyen szó egy családi összejövetelről vagy céges 

találkozóról. 

Gyengeségek 

Egyik gyengesége a szállodának, hogy erős szezonalitás jellemzi. A téli- és nyári szezonok 

között 2,5-3 hónapig a hotel zárva tart, ugyanis a szezonok közötti időjárás sem túrázásra, sem 

pedig síelésre nem alkalmas. Ami leginkább a személyzet állandóságára van hatással, mivel 

néhányan a pihenőidő alatt másik munkahelyet keresnek, hogy azokra a hónapokra is legyen 

bevételforrásuk. A visszajáró vendégek miatt viszont fontos, az állandó, már ismert személyzet, 

aminek segítségével „otthonosabban” érezhetik magukat. Egy másik gyengeség pedig a parko-

lás lehetősége. Mivel a vendégek közel 70%-a osztrák, illetve Németországból és a környező 
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országokból érkező vendég, akik személygépkocsival érkezik a régióra. Teltházak esetén a par-

koló kapacitásunkat meghaladja az autók száma. A településen a fedett, bérelhető garázsok, 

illetve parkolóházak kb. 4-500 méterre találhatók, ami túl messze esik a szállodától. Mivel a 

szálloda a központban helyezkedik el, a parkolás az utcán sajnos nem lehetséges. 

Lehetőségek 

A szezonalitást ki lehetne küszöbölni egész éves akciókkal, az árak olcsóbb kialakításával. Va-

lamint egy fontos lehetőség lenne a visszatérő vendégek számára kedvezmény kialakítása, eset-

leg lehetne egy „Kendler kártyát” kialakítani, ami kedvezményesebb szolgáltatáshasználatot 

jelentene a szállodában. Illetve törzsvásárló kártya is egy lehetőség lenne a vendégeknek, hiszen 

például a céges vendégeknek, vagy a visszatérő vendégeknek nagyszerű ajánlat lenne egy ilyen 

lehetőség, amivel az étteremben és bárban kedvezményekben részesülnének. 

Veszélyek 

Legfőbb aktuális veszélyt a pandémia hatása jelentheti a vendéglátóipar, igy a hotel számára is. 

Elsősorban a gazdasági recesszióból eredő veszteségek miatt, aminek következtében visszaes-

het a fizetőképes vendégek száma, vagy esetleg alacsonyabb kategóriájú szálláshellyel is 

megelégedik majd a vendég. Mivel a Kendler Hotelnek több vetélytársa van közvetlen közelé-

ben, amelyek hasonló vagy alacsonyabb kategóriájú szálláshelyek, veszélyt jelenthet a verseny-

társak erősödése.  

Összegzés 

A tanult elemzési módszerek segítségével láthatjuk a szálloda erősségeit, valamint javítandó 

területeit, ahogy az a SWOT elemzésből is kiderült, hiszen a javaslatok, lehetőségek megvaló-

sításával tovább lehet fejleszteni a szálloda minőségét. 

Munkásságom során lehetőségem adódott betekintést nyerni a hotel működésébe. Véle-

ményem szerint a recepció és az étterem a szálloda egyik legfontosabb területe, mert itt zajlik 

a legtöbb kommunikáció a vendéggel. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog a családias 

légkör kialakítása. Ha a vendég látja, hogy az alkalmazottak szívesen dolgoznak ezen a mun-

kahelyen, ők is otthonosabban fogják érezni magukat. A tulajdonosok erre nagy hangsúlyt fek-

tetnek. Közvetlenek, nemcsak a vendégekkel, de az alkalmazottakkal is barátságosak, illetve a 

jó kapcsolatot szeretnének kialakítani. Mivel teljes mértékben jellemzőek ránk a következő so-

rok, az elemzésemet egy előadáson elhangzott idézettel zárnám: 

 

„A jó vezetők a főnökösödés helyett elkezdik bátorítani a munkatársaikat. 

Ez az emberközpontú vezetés titka, ugyanis a vezetés legnagyobb része 

a támogatásról szól.” 

Maxwell, John C. (2014): A vezetés 5 szintje. 

Irodalomjegyzék, internetes források 

https://www.kendler.at/ 

https://www.salzburgerland.com/hu/skicircus-saalbach-hinterglemm-leogang-fieberbrunn/ 

https://sielok.hu/siterep/saalbach/ 

https://www.salzburg.gv.at/tourismus_/Documents/strategieplan_2020_-_internetversion.pdf 

https://www.oehv.at/ 

https://marketingblogger.hu/steep-elemzes/  

 

https://www.kendler.at/
https://www.salzburgerland.com/hu/skicircus-saalbach-hinterglemm-leogang-fieberbrunn/
https://sielok.hu/siterep/saalbach/
https://www.salzburg.gv.at/tourismus_/Documents/strategieplan_2020_-_internetversion.pdf
https://www.oehv.at/
https://marketingblogger.hu/steep-elemzes/
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Kérdések, feladatok 

1. Hasonlítsa és foglalja össze (Internetes kutatómunka) a COVID-19 hatásait Ausztria, Ma-

gyarország, Horvátország és Spanyolország turizmusára 2020.06. 30-ig! (eltérés, azonos je-

gyek, intézkedések, a szakma támogatása, kommunikáció stb.). 

2. Elemezze a koronavírus generális hatását a turizmusra! Foglalja össze 2 A/4-es oldalon 

elemzését! 

3. Csoportmunka! Készítsen SWOT elemzést a koronavírus turizmusra gyakorolt hatásairól! 

Az elkészített elemzéseket vitassa meg a többi csoport hallgatóival! 

4. Keressen további SWOT elemeket a szálloda elemzésében (gondoljon a tél-nyári lehetősé-

gekre, a Covid-19 hatásainak kezelésére, vendégkövetésre, szállodai költségek csökkentésé-

nek lehetőségeire stb.stb.) 

5. Ha Ön egy katalógusban, foglalási portálon találkozik először ezzel a szállodával, mik azok 

a momentumok, ami miatt ezt a szállodát választaná? (Ön egy kétgyermekes család, maguk-

kal tartana a Nagymama is, aki cukorbeteg).  

6. Fogalmazzon meg egy A4 oldalas fiktív levelet a szálloda tulajdonosai felé, melyben háláját 

fejezi ki szabadságának a kellemes téli vagy nyári eltöltése kapcsán! 
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Sinka Orsolya Karolina1 – Palancsa Attila2:  

Mit tojt a nyúl 2020 tavaszán az Autóipar fészkébe? 

A korona vírus (COVID-19) alapvetően állatok körében fordul elő, ugyanakkor ismert, hogy 

képes az emberben is fertőzést okozni. A fertőzés terjedhet állatról emberre, illetve emberről 

emberre is. A 2019. év végén Kínában azonosításra került új járvány neve COVID-19. A vírus-

törzs Vuhanban tört ki, előtte sem volt teljesen ismeretlen, hisz ennek több változatát már is-

merte az orvostudomány. 

A koronavírus megjelenése és annak gazdaságra gyakorolt hatása mindenkit váratlanul 

ért az autóiparban, a járvány gyors terjedése pedig rövid idő alatt rendkívüli intézkedésekre 

kényszerítette az egyes szereplőket. Európában és szerte a világon általánossá váltak a gyárbe-

zárások, Magyarországon is számos autóipari vállalat döntött a termelésének, működésének 

ideiglenes felfüggesztéséről. 

Látva a járványhelyzetet, egyre kevesebb embernek jut eszébe az autóvásárlás. A helyze-

tet súlyosbítja a szén-dioxid kibocsátás évtizedes csökkentéséről hozott rendelet. A meghozott 

európai szabályozás évente 25%-kal csökkenti a kibocsátható mennyiség nagyságát. Ha az 

elektromos autók nem terjednek el széles körben, és a jelenlegi szinten marad az elfogadottsá-

guk abban az esetben az autógyárak csődjét is jelentheti, és még nem beszéltünk a koronavírus 

okozta hatásról. Az autó, az autóalkatrészek, autóelemek szállítása is problémát jelent, hiszen a 

légiáruszállítás 45%-ra csökkent, a kamion forgalomhoz szükséges sofőrök pedig nem állnak 

rendelkezésre ez a gyártónak óriása bírságot jelent. A vírusból való kilábalás esetében Kína 

2020 nyárra prognosztizálja a helyreállás idejét. Mi azonban számolunk a rosszabb forgató-

könyvvel, miszerint csak a harmadik negyedévben történik meg a helyreállás. A pozitív forga-

tókönyvvel azért nem számolunk, mivel az egyészségügyi és fogyasztói bizalomnak is helyre 

kell állnia. 

Mind a kormánynak, a nagyvállalatoknak, a multiknak a legfontosabb, hogy minél előbb 

a legkisebb kárt okozva éljék túl a lehető legnagyobb számban megtartva a munkavállalókat. 

Különböző intézkedéseket, hozott a kormány a célelérése érdekében. Az elbocsátott munkavál-

lalók egészségügyi hozzájárulását fizeti, ami azt jelenti, hogy teljes mértékben igénybe veheti 

az államilag finanszírozott orvosi szakellátást. A csökkentett munkaidőben dolgozóknak bértá-

mogatást nyújt, amely a hiányzó munkaidőre járó bért fedezi. Négy hónappal később is elég 

benyújtani a beszámolót, bevallani és befizetni a társasági adót. Az időkorlát bevezetése, a száj-

maszk kötelező használata. Az intézkedések célja a megbetegedési görbe ellaposítása, hogy az 

orvosok és az ápolók megfelelő segítséget tudjanak nyújtani a megbetegedetteknek és ne olyan 

mennyiségű óriási mennyiségű megbetegedésről beszéljünk, mint például Olaszország eseté-

ben. 

A hozott intézkedések, a csökkentett munkaidő, az időkorlát bevezetésével a gazdaság 

megbénult, rengetegen vesztették el állásukat.  

A munkanélküliség száma rohamosan megnőtt. 2020 márciusában 281 ezer álláskereső 

volt, ez a szám azt jelenti, hogy már a kirobbanás hónapjában is jelentős növekedés következett 

be. A Portfolio.hu szerint, jelenleg Magyarországon 330 ezer munkanélküli lehet. Azonban a 

még munkával rendelkezők sem érezhetik magukat teljes biztonságban, sosem tudni, hogy mi 

lesz holnap, milyen intézkedések, törvények, kormányrendeletek születnek, amely akár a mun-

kahely működésének teljes ellehetetlenítését jelenti.  

Már március 15-én érezhető érzékelhetően visszaeset a használtautó értékesítés. 

                                                 

1  Sinka Orsolya Karolina gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor 

Közgazdaságtudományi Kar 
2  Dr. Palancsa Attila PhD egyetemi docens, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 
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1. ábra: 2020. február 2–19. és 2020. március 2–19. egyszerű napi használtautó 

keresések alakulása 
Forrás: www.Használtautó.hu  

Láthatjuk, hogy a februári és a márciusi használtautó keresések száma 42%-kal csökkent. 

Március pedig még csak a megjelenés időszaka volt, akkor még senki nem tudta mire kell szá-

mítani, mitől kell félni. A következtetést levonhatjuk, ha az emberek nem keresnek egy olcsóbb 

kategóriájú használt gépjárművet, abban az estben nem fognak keresni 8-9-10 millió Ft értékű 

új autót sem. Az autó értékesítés teljes mértékben megbénult az elmúlt két hónapban. 

 

2. ábra: Az autóipari termelés kiesése a 2008-09-es és a 2020-as válság idején 
Forrás: Top Tier Consultants, 2020. 

Hasonlíthatjuk a 2008-ban bekövetkezett gazdasági válsághoz a járvány által kialakított 

helyzetet, viszont abban az időben szintén nőtt a munkanélküliek száma, de mégis volt fogyasz-

tás, a gazdaság nehézkesen, de működött. A mostani helyzetben, pedig a legtöbb vállalkozás 

http://www.használtautó.hu/
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működése ellehetetlenítés áldozata lett. A munkáltatók hiába akarják megtartani a munkaválla-

lókat, bízva abban, hogy hamar vége lesz a járvány okozta gazdaság megállításnak, nem tudják 

őket alkalmazni. Az emberek nem költik el megtakarításukat (akinek van), hanem mérlegelnek, 

átértékelnek és egy sorrendet állítanak fel, ahol általában nem a legfontosabb az új telefon, a 

legújabb okos eszközök, hanem helyettük a mindennap megélhetés megteremtése vette át a 

legfontosabb szerepet! A két év összehasonlításában a legnagyobb megdöbbenést az okozza, 

hogy a gazdaság csak nem egészét uraló Kínát a 2008-as világválság a termelésben nem befo-

lyásolta, míg a koronavírus idejében jelentősen csökkent a termelés mennyisége. Mint tudjuk a 

gazdaság működéséhez a legtöbb alapanyagok, az autóipar esetében a legtöbb alkatrész Kína 

gyártja. Mivel Kína azonnal leállította a termelést, bezárta a gyárakat, így hamarosan alkatrész-

hiány léphet fel.  

Megállapítható, hogy a Magyarországon tervezett BMW gyár a tervezett időben és for-

mában nem fog megépülni, amely több vállalkozásnak problémát jelent. Hiszen függetlenül 

attól, hogy foglalkoznak BMW autók forgalmazásával, attól függetlenül az alkatrész gyártásban 

és azok forgalmazásában jelentős hiányt fog jelentkezni több vállalkozás esetében is. 

Az emberek reakciója a vírus helyzetre, abszolút érthető. Az egészségügyi vészhelyzet 

azonban egyszer véget fog érni, a vihar elcsendesedik, és az élet újra fog indulni, vélhetően 

autókra is újra szüksége lehet a cégeknek és a magánszemélyeknek is. 

A Magyarországon jelenlevő Autentik Csoport immár 25 éve foglalkozik új és használt 

autók értékesítésével, szervízelésével, illetve Flash Rent Kft. által bérautó szolgáltatással.  

Két megyében, öt telephelyen: Sopronban, (Orientik-Motor Car Kft) Mosonmagyaróváron (Au-

tentik Kft.), Csornán (Oriens Kft.), Győrben (Autentik-Motor Car Kft.) és Tatabányán (Au-

tental Kft.), négy márkával képviselve a régmúltú céget (Mercedes, Kia, Opel, Volvo).  

Ha azt gondoljuk, hogy a 25 évi tapasztalat, a négy márka és az öt telephely miatt a cégcsoport 

nem került veszélybe, akkor tévedünk. Veszélyben volt/van! Számos új tervvel, nézettel, véde-

kezési tervvel kellett előállni, ahhoz, hogy mint a szervízbe érkezőket, mind pedig az autóvá-

sárlókat megtudják tartani, ami a fennmaradásukat jelenti. Tudható, hogy a fogyasztókat nem 

csak megszerezni, de megtartani szükséges, ahhoz, hogy a vállalkozás életben maradjon, a mun-

kavállalók megélhetése pedig garantált legyen a továbbiakban is. 

Már a kirobbanás időszakában folyamatos megszorítások vették kezdetét, 30 ember azon-

nali elküldése, a költségek csökkentése érdekében, mert a bevételek csak nem negyedére csök-

kentek. A már meghirdetett álláshirdetések megszüntetése, létszám stop elrendelése.  

A kormányrendeletek betartása mellett, számos higiéniai elővigyázatosság lépés beveze-

tésére is sor került a cégcsoport életében. Az ügyfelek, ha lehetséges szabadtéri várakozása, míg 

autójuk szervízelése történik, melyekhez a szükséges feltételek biztosítása. A munkavállalók és 

a szalon rendszeres fertőtlenítése, maszk és kesztyű használata. Kézfertőtlenítő biztosítása, a 

szervízbe érkező ügyfeleknek, illetve az itt dolgozók számára. Az öt telephely közül, Sopron 

esete, talán mind közül a legnehezebb és a legrosszabb. A határ lezárását követően, a bevételek 

a tavalyi eredményekhez képest 36%-ot értek el csupán. Az export eladásra szánt autókra, már 

nem volt kereslet. Mivel az osztrákok teljes zárt rendeltek el, így az általuk származó szervíz-

bevétel 70-80%-ától estek el. Ehhez képest a cégcsoport többi tagja, igaz a mindennapi nehéz-

ségekkel szintén farkasszemet nézve, 60-80%-on teljesítenek a tavalyi eredményekhez képest. 

A bevételek szinte csak a szervizből, illetve az alkatrész értékesítésből származnak. A járvány 

kirobbanását követően a márciusi hónapban Csornán 0, Győrben 8, Sopronban 1 autó került 

eladásra, ami töredéke a már megszokott bevételnek. Az ebben az időben átadott autók már 

megrendelt, forgalomba helyezett, műszaki vizsgával rendelkezők, amelyeket még januárban 

rendeltek meg. Nem március, április hónapot érintő eladások csupán ekkor kerültek átadásra.  
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3. ábra: Tavalyi év összehasonlítása 
Forrás: Saját szerkesztés 

Nemcsak, hogy az értékesítés került mélypontra, hanem a szerviz is ahhoz, hogy ezeket az 

értékeket teljesíteni tudják a már 10-15 éve kialakult ügyfélkör felkeresése történt meg, akár egy 

olajcserével, műszaki lejáratának időpontjával kapcsolatban. Az autó értékesítés teljes mértékben 

megállt az elmúlt két hónapban, nem volt megkeresés, nem volt árajánlat kérés, nem volt kinek 

eladni autót. Ezek között azokat az árajánlat kérőket is nyilvántartják, akik bár kérnek, de semmi 

komoly szándék nélkül, csupán kíváncsiságból. Az átadást, a forgalomba helyezést, az ideiglenes 

kivonásokat nehezíti az okmányirodai nyitva tartás. Az időpontkérése, minden autóra külön, 

egyesével kerül sor. A járvány előtt lehetséges volt akár öt autó egy alkalommal való beviteli, és 

a velük kapcsolatos ügyintézés az okmányirodában. A megrendelések alakulását számszerűsítő 

mutató pedig mínusz 30,6 pontra esett márciusban a februári mínusz 13,8 pontról. Az exportvá-

rakozások mutatója 2009 márciusa óta a legalacsonyabbra, mínusz 42,7 pontra esett a februári 

mínusz 17,3 pontról. A cégvezetésnek a termelés alakulására vonatkozó megítélését számszerű-

sítő mutató a februári pozitív értékről, plusz 4,2 pontról mínusz 35,9 pontra zuhant márciusban. 

A meghozott intézkedések, nehéz döntések voltak, amelyeket egyik napról a másikra hoztak 

meg, viszont a gyors reagálásnak köszönhetően, igaz csökkentett munkaidőben, csökkentett jutalék 

aránnyal, de munkahelyüket megtartva, bízva a legjobbakban folytatják a továbbiakban is munkát. 

Felhasznált irodalom 

Cégtörténet 

Koronavírus elemzése az Autentik Csoport esetében 

www.portfolio.hu 

www.használtautó.hu 

https://koronavirus.gov.hu/ 

Kérdések, feladatok 

1. Hogyan hatott a pandémia a hagyományos meghajtású autók, a villanyautók, a hibridautók 

piacára? Elemezze ezeket az eladási statisztikák alapján!  

2. Hogyan tovább autóipar? Milyen víziókat tudna megfogalmazni a kérdéssel kapcsolatosan? 

Álláspontját fejtse ki egy A/4-es oldalon! 

3. Ön szerint miért ilyen sérülékeny az autóipar is egy-egy válság idején? Válaszát indokolja 

megfelelő adatokkal!
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Bürgermaier Nikoletta1 – Palancsa Attila2: Belső kommunikáció a CÉG-nél 

Nyugat-Dunántúli, szombathelyi telephelyű multinacionális vállalat japán cégvezetéssel. Euró-

pai központ Németországból irányít. Szombathelyen 25 éve nyitotta meg kapuit az egyik leg-

jelentősebb európai elektronikai fejlesztő- és gyártóközpontja Nyugat-Magyarországon. „Oko-

sautós alkalmazásokhoz” fejleszt és gyárt elektronikai alkatrészeket Szombathelyen, mint pél-

dául a teljes kulcs nélküli nyitás és indítás, az automatikus távolsági fényvezérlő, az optikai 

parkolást segítő rendszerek, a sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek, vagy a különféle tábla-

felismerők. A nyugat-magyarországi régió egyik legjelentősebb munkáltatójaként mintegy 50 

ezer négyzetméternyi fejlesztő- és gyártóbázisán jelenleg több mint 2700 főt foglalkoztat. A 

dolgozók közül sokan külföldről érkező munkavállalók, akik főként Szerbiából, Romániából és 

Ukrajnából érkeztek.  

 
Az okos autó (illusztráció) 

2018. évben a cég elnyerte a legmegbízhatóbb munkahelyek díját.  

A korona vírus megjelenése és hatása a gazdaságban 

A korona vírus kínai Hupej tartomány fővárosából, Wuhanban jelent meg elsőként, majd elter-

jedt világszerte. Kezdetben mindenki a kínai piacokat és az ottani körülményeket okolta a vírus 

elterjedésének okozójaként, azonban számos ország orvosai és tudósai szerint vírus keletről 

érkezett és már a 2015-ös migrációs hullámban megjelent. Szerbiában, 2019 augusztusában 

orvosok hada figyelmeztette a lakosságot, hogy aki a közel keletre szeretne utazni, óvakodjon 

a vírustól.3 Ennek ellenére az figyelmeztetéseket senki sem vette komolyan, még nem növeke-

dett a megbetegedések száma.  

Európában, több országban hetekre-hónapokra karanténba kényszerültek a lakosok, be-

zártak az oktatási intézmények, megszűnt az alap orvosi ellátás és aki tehette „home-office”-

                                                 

1  Bürgermaier Nikoletta gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor 

Közgazdaságtudományi Kar 
2  Dr. Palancsa Attila PhD egyetemi docens, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 
3 https://www.pancevaconline.rs/arhiva/pdf/pancevac_02082019.pdf?fbclid=IwAR0PqY0FtgpNnCetovCro-

AkkI5Xvoo44iG47Gtt_nV6cBTFkiFkxBeg6JrE 

https://www.pancevaconline.rs/arhiva/pdf/pancevac_02082019.pdf?fbclid=IwAR0PqY0FtgpNnCetovCroAkkI5Xvoo44iG47Gtt_nV6cBTFkiFkxBeg6JrE
https://www.pancevaconline.rs/arhiva/pdf/pancevac_02082019.pdf?fbclid=IwAR0PqY0FtgpNnCetovCroAkkI5Xvoo44iG47Gtt_nV6cBTFkiFkxBeg6JrE
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ban dolgozott tovább. Azonban számos munkahely szűnt meg, első sorban a vendéglátásban, 

ahol tartós károk jelentkeznek a gazdaságban. Egymás után teszik közzé drasztikus lépésekről, 

a termelés leállításáról, gyárak, üzletek bezárásáról, létszámleépítésekről világ nagyvállalatai a 

koronavírus terjedése és a globális bezárkózás pusztító hatásai miatt. Az egészségügy is szinte 

mindenhol kisebb-nagyobb mértékben, de összeomlott. A járvány miatti félelem kihat az egész-

ségügyi dolgozókra is, akik rendszerint a más lázzal járó tüneti megbetegedéseket sem hajlan-

dóak kivizsgálni (még ha egy hét hónapos csecsemőről van szó is).  

Tájékoztatás és biztonsági javaslatok 

A szombathelyi telephelyű multinacionális cég számos tájékoztatást és intézkedést iktatott be, 

hogy megvédje munkavállalóit. Ezek között a szerepel ez a februári belső levél is, amelyik 

minden dolgozóhoz eljutott:  

„Kedves kollegák! 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kínai irodájához érkezett jelzések alapján Kína Hupej 

tartományának fővárosában, Wuhanban atípusos tüdőgyulladásos megbetegedéseket regiszt-

ráltak. Időközben a vírus más térségekben, más országokban is megjelent. Vállalatunk folya-

matosan nyomon követi a vírus terjedésével kapcsolatos aktuális információkat és a WHO ja-

vaslatait. 

Munkatársaink biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket vezetjük be: 

A Kínába irányuló üzleti utakat február végéig felfüggesztjük. A későbbi időpontokra tervezett 

utazásokkal kapcsolatos döntés a járványügyi helyzet változásának függvényében születik majd 

meg. Javasoljuk, hogy az üzleti utakhoz kapcsolódó megbeszéléseket telefon-, web-, illetve vi-

deokonferenciák megtartásával helyettesítsék. A már engedélyezett utazásokat az ügyvezetés 

újra felülvizsgálja és csak nagyon indokolt esetben, bizonyos feltételek fennállása mellett enge-

délyezi. A vállalatunkhoz külföldről érkező látogatók utazási útvonaláról információkat gyűj-

tünk és amennyiben felmerül a gyanúja annak, hogy az érintett személy a vírussal fertőzött te-

rületről érkezik, úgy előzetes kockázatelemzést végezve, valamint szükség esetén óvintézkedé-

seket bevezetve döntünk a látogatás engedélyezéséről, vagy elutasításáról. A jelenleg rendelke-

zésre álló információk alapján a vírusok túlélése tárgyak felületén csak erősen 

korlátozott ideig (órák) biztosított, így a fertőzött területekről érkezett áruk jelen ismereteink 

szerint reálisan nem jelenthetnek veszélyt az azzal érintkező személyek számára. Mindettől füg-

getlenül – a kockázat minimalizálása érdekében – az anyagérkeztetéssel foglalkozó munkavál-

lalók részére előírtuk az alkoholos kézfertőtlenítő használatát legalább minden olyan tevékeny-

séget megelőzően, amikor felmerülhet annak lehetősége, hogy a kéz közvetítésével idegen anyag 

kerül a nyálkahártyára. 

Általános szabályként elmondható: a megbetegedés kellő körültekintéssel kerülhető el, az ellene 

való védekezés a higiéniai szabályok fokozott betartásával lehetséges: gyakori és alapos kéz-

mosás például minden evés előtt és után, dohányzás előtt és után, mosdóhasználat előtt és után 

stb.; fertőzött személyekkel való érintkezés elkerülése; nyers vagy ismeretlen eredetű hús – és 

tejtermékek fogyasztásának mellőzése.” 

Márciusi tájékoztató 

„Kedves Kollégák! 

A tegnapi napon az egyik online médiafelületen hír jelent meg arra vonatkozólag, hogy egy 

Japánból érkező munkavállalót a szombathelyi Markusovszky kórházba szállítottak. A szükség-

telen hangulatkeltés és a találgatások elkerülése érdekében ezúton tájékoztatunk Benneteket az 

általunk jelenleg ismert tényekről. A hírben szereplő személy egy, a telephelyünkön éppen be-

üzemelést végző japán cég munkavállalója. Az érintett férfi a tegnapi napon influenzaszerű tü-
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neteket mutatott, köhögésre, levertségre panaszkodott. A betegsége miatt a munkavégzést fel-

függesztette és szálláshelyére távozott. A munkatárs nem Kínából és nem egyéb fertőzött terü-

letről érkezett, repülőútja során sem érintette az országot és fertőzött területet, az elmúlt idő-

szakban sem járt az országban, illetve lázas állapot sem állt fent nála, ezáltal egyáltalán nem 

valószínűsíthető, hogy megbetegedése összefüggésben lenne a Kínában 

észlelt vírusjárvánnyal. Egyeztetve az egészségügyi szakszolgálattal úgy döntöttünk, hogy a ja-

pán munkatársat a helyi kórházba vizsgálják ki és kezeljék. A vizsgálat eredményének kézhez-

vételét követően, haladéktalanul tájékoztatunk Benneteket, addig pedig követjük mindazon biz-

tonsági protokollokat, amelyeket a hazai illetékes hatóság (Nemzeti Népegészségügyi Központ), 

illetve a WHO ajánlásai megfogalmaznak. Ezzel az eljárással biztosítva munkatársaink maxi-

mális biztonságát.” 

Kérdés-felelet 

Mivel a munkavállalók körében számos kérdés merült fel, létrehoztak egy közösségi fórumot, 

ahol feltehetik megválaszolandó kérdéseiket. A kérdések az alábbiak: 

• Milyen szervezeti intézkedéseket hozott a vállalat a vírusfertőzéssel kapcsolatos teendők ke-

zelésére? 

Létrehoztunk egy kríziskezelő csoportot, amelyben az ügyvezetés mellett az egyes operatív 

tevékenységeket végző területek szakemberei is képviseltetik magukat. Ez a csoport rend-

szeresen egyeztetéseket folytat, folyamatosan elemezve az aktuáliskörülményeket a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ, az Egészségügyi Világszervezet (WHO), illetve a TDK központ-

jának tájékoztatásai alapján. 

• Milyen módon biztosítja a vállalat a munkavállalók megfelelő tájékoztatását? 

Munkatársaink számára igyekszünk rendszeresen megfelelő, objektív tájékoztatást adni ren-

delkezésre álló hivatalos és központi kommunikációs csatornákon elérhető információkalap-

ján. Az Intranet oldal mellett a közösségi helyiségekben elhelyezett poszterek segítségével 

és az információs táblákra kifüggesztett dokumentumokon keresztül tájékoztatunk Bennete-

ket. Kérdéseiteket továbbra is feltehetik a feletteseiteken keresztül. Az általános érdeklő-

désre számot tartó megkeresésekre adott válaszokat mindenki számára elérhetővé tesszük.  

• Milyen intézkedéseket vezetett be a vállalat a vírusfertőzés gyárterületre történő bejutásának 

megelőzésére? 

Általános érvénnyel csak ügyvezetői engedéllyel érkezhetnek látogatók a telephelyre, 

amennyiben ez a látogatás nem elhalasztható. Az érkező vendégek/járművezetők csak test-

hőmérséklet ellenőrzést követően léphetnek a telephelyre, mozgásuk a telephelyen korláto-

zott; a szállítást végző járművezetők nem léphetnek be az épületekbe. A kockázatosnak te-

kintett országokból (jelenleg: Kína, Dél-Korea, Irán, Olaszország) érkező vendégek esetében 

beléptetési szabályokat vezettünk be ezen személyek csak 14 napos „karantént” követően 

léphetnek be a telephelyre. A kockázatosnak tekintett országokat érintő/onnan hazatérő mun-

kavállalók esetén bevezettük a kötelező bejelentést, amit követően az előzőek szerinti karan-

tént léptetünk életbe. 

A Magyarországon kívüli országból érkező munkavállalóink számára kifejezetten nem ja-

vasoljuk, hogy jelen körülmények között hazájukba utazzanak, mivel kétséges, hogy az or-

szágok közötti személyforgalom korlátozás nélküli marad-e. Amennyiben a hazautazást kö-

vetően – vagy akár azt megelőzően, de már az utazást érintően – hozott kormányzati és egyéb 

intézkedések eredményeként munkavállalónk nem tud beutazni Magyarországra, úgy meg 

nem jelenését nem fizetett, igazolttávollétként fogjuk kezelni. Az üzleti utazásokat mind kül-

földre, mind belföldre leállítottuk, rendkívüli, halaszthatatlan esetekben csak az ügyvezetés 

engedélyével, az adott munkavállaló beleegyezésével kerülhet sor kiküldetésre. Vizsgáljuk 
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annak lehetőségét, hogy bizonyos tevékenységeket otthonról, ún. „home-office” megoldás-

sal végezhessenek elegyes kollégák, egy ilyen intézkedés bevezetését a mindenkori aktuális 

járványhelyzet értékelését követően kezdeményezzük. 

Az intézkedések ellenére számos külföldi állampolgár, főként szerbiai tért haza szülőhazá-

jába. Szerbia azonban drasztikus intézkedéseket vezetett be: bevezetésre került a 48, 72 és 

84 órás hétvégi kijárási tilalmak, valamint az uniós országokból hazatérők 28 napos karan-

tént kaptak, március közepére pedig lezárták a határátkelőhelyeket. A hazaérkező munka-

vállalók feltehetőleg június végéig nem tudnak visszatérni, így a termelés is jelentősen meg-

torpant. 

• Mit tesz a vállalat annak érdekében, hogy csökkentse a fertőzésveszélyt a vállalaton belüli 

érintkezés korlátozásával? 

A megbeszélések számát korlátozzuk, a megbeszéléseken résztvevők számát a minimálisra 

csökkentjük. Az étkezőkben a zsúfoltság csökkentése (illetve a személyek közötti távolság 

növelése) érdekében a felére csökkentjük az ülőhelyek számát, illetve az ülőhelyeket egy-

mástól távolabbra helyezzük. Nyomatékosan felszólítunk minden munkatársat, hogy ügyel-

jen arra, hogy munkatársaitól az étkezés, valamint a sorban állás során legalább 1,5 méteres 

távolságot tartson. 

• Milyen higiéniát növelő, fertőtlenítést célzó intézkedések születtek a vírusfertőzés terjedésé-

nek megakadályozása érdekében? 

Munkatársaink számára előírtuk a rendszeres kézmosást. Az Egészségügyi Világszervezet 

(WHO) ajánlásait követve a vízzel és szappannal történő kézmosást helyezzük előtérbe, kéz-

fertőtlenítő szert csak az anyagérkeztetéssel foglalkozó munkatársak számára tartunk indo-

koltnak. A kéz tisztításra használt szappan a vonatkozó szabványok alapján jóváhagyott, 

megfelelő tisztító hatással bíró készítmény. Jelen pillanatban a megelőzés/védekezés kulcsát 

a személyes higiénia szigorú betartásában látjuk. Nem látjuk indokoltnak maszkok biztosí-

tását munkavállalóink részére, ugyanakkor egy lehetséges későbbi helyzetre felkészülve 

készleteket helyeztünk el raktárunkba. A fertőtlenítő takarítás gyakoriságát több lépésben 

fokoztuk mind a szociális helyiségekben, mind az étkezőkben, valamint olyan területeken, 

ahol fokozott a munkavállalók általiérintkezés (kilincsek, korlátok stb.). 

• Mekkora esélyt lát a vállalat vezetése arra, hogy a termelési tevékenységet részben, vagy 

teljes mértékben lekell állítani? 

A jelenlegi helyzet erőteljes bizonytalanságot hordoz, s bár pillanatnyilag nem látunk még 

egyértelműen olyan tényezőt, amely miatt akut módon fenyegetne a fenti állapotbekövetke-

zése, ugyanakkor – ahogy a médiákból is értesülhettetek róla – az egyes kormányok által 

bevezetett megelőző/korlátozó intézkedések a mi tevékenységünkre is kihatnak. Ennek meg-

felelően olyan terveket készítettünk elő, amelyekkel a termelési és egyéb tevékenységekben 

jelentkező fennakadásokat lehetőségeinkhez mérten kezelni tudjuk. 

Gyakorlati intézkedések 

A munkavállalók zöme maszkban és kesztyűben kezdett dolgozni olyan munkaterületen, ahol 

ez nincs előírva, ami pánikot váltott ki a dolgozók körében. A cég reakcióként kötelezővé tette 

a maszkok viselését. Kezdetben napi egy orvosi maszkot adtak minden munkavállalónak, me-

lyet csak dohányzáskor és étkezés közben vehettek le, majd műszak végén elkellett dobni erre 

kijelölt helyre. Néhányan sérelmezték, hogy higiéniai szempontból nem megfelelő ez az eljárás, 

ezért mindenki tíz darab helyi varrónők által felajánlott maszkot kapott, mely kizárólag 60 fo-

kon mosható. 
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Akinek munkája nem követeli meg a személyes ott tar-

tózkodást (főként irodai dolgozók), továbbra is otthonról dol-

gozik. Esetükben újfajta munkaszerződést kellet megalkotni, 

mely teljesítmény és projektfüggő, nem pedig időkeret. A kis-

gyermekes és 65 évnél idősebb dolgozókat (első sorban karban-

tartókat) más telephelyre küldték ki, ahova kiszállítanak szá-

mukra minden szükséges szerszámot, gépalkatrészt, egyebet.  

(A fotó illusztráció.) 

 

 

Kérdések, feladatok 

1. Ön szerint elégségesek, megnyugtatóak voltak-e a CÉG kommunikációs intézkedései? 

2. Készítsen Ön is egy belső kommunikációs hírlevelet, levelet, tájékoztatót (vagylagosság 

Önre van bízva), melyben közölni kell, hogy a CÉG 100 dolgozóját leépíti/a CÉG másik 

országba teszi át telephelyét/ a megnövekedett megrendelések miatt elrendeli a hétvégi mun-

kát! 
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Palancsa Attila1: A LolliPop Zenebölcsi, avagy a bátorság próbája 

A kezdetek 

2020 februárjában ünnepelte alapításának és működésének 5. évfordulóját a Dunakeszin mű-

ködő LolliPop Zenebölcsi Dunakeszi. Alapítója Eszter, tanítónő és anyuka. Eszter a főiskola 

elvégzése után Pécsett kezdett el tanítani, de két év után felköltözött Budapestre, ahol egy ala-

pítványi iskolában kezdett el tanítani. Egyedi, kísérleti jellegű, játékos, de hatékony tanítási 

módszereit gyorsan megszerették a gyerekek és a szülők is, és ami nagy elismerés, hogy az 

iskolát működtető alapítvány tulajdonosai is. 

2011-ben Eszter terhes lett és megszületett Soma, majd 

őt követte Liza. Eszter és családja közben kiköltöztek Duna-

keszire, egy dinamikusan fejlődő, családi házas lakóparkba. A 

környék egyetlen játszóterén, ahol az összejövő kismamák kö-

zött állandó téma volt, hogy a kicsiknek és a szülőknek nincs 

egy olyan közösségi tere, ahol játékos foglalkozásokkal leg-

alább pár órára el tudják foglalni magukat a szülők, és a kicsik 

is jól éreznék magukat. Eszternek pedig volt egy régi álma: 

„olyan foglalkozást szerettem volna, amin a mi korosztályunk 

is felnőtt! Ismert dalokkal, mondókákkal sokak által ismert 

vagy kevésbé ismert játékokkal”. Eszter mint igazi pedagógus 

és vállalkozó szellemű Anyuka fejében, sok ilyen játszótéri 

beszélgetés után biztossá vált, hogy ő ezt meg fogja csinálni. A hangsúly kezdetben a foglalko-

záson volt. Heti 1x majd 2x végül 4x. A közösségi tér gondolata jóval később fogalmazódott 

meg benne. Az igaz, hogy Dunakeszin már működött több ilyen foglalkoztató, de azok egy 

gyesen lévő Kismamának drágák voltak, a programok sem voltak túl változatosak.  

Innentől kezdve gyorsan peregtek az események, de több kérdés azonnal felmerült. Az 

első és talán a legfontosabb, hol legyen az a hely, ahol ezeket a foglalkozásokat meg lehet 

tartani. A megoldás kézenfekvő. Otthon, Eszteréknél. Lakásuk nappaliját alakította ki erre a 

célra. A probléma csak az volt, hogy erősen korlátozott lehetett a létszám, maximum 10 kis-

gyerek és szülő. Ez a szám az, amit még a nappaliban kezelni lehetett. Természetesen nem a 

legmegfelelőbb hely ez, hisz a nappali a család közösségi terének számít és nem a rendszere-

sen összegyűlő gyerekeknek. Külön figyelni kellett a megfelelő higiéniai feltételekre, a gye-

rekjátékok biztonságára is. A nappali használatának hivatalosságát a kihívott ÁNTSZ szak-

emberei is jóváhagyták. 

Másik sarkalatos kérdés, honnan szerezhet részvevőket, olyanokat, akik nemcsak egy  

alkalommal jelennek meg, hanem rendszeres résztvevőként lehet rájuk számítani. A játszótéri 

szülők fontosak voltak, de nem a legstabilabb hátteret jelentették. Eszter gondolt egyet és 

több száz szórólapot készíttetett, amit a lakóparkban minden postaládába bedobott. Magával 

a foglalkozásokkal nem volt gond, hisz Eszter tapasztalt pedagógus volt. Nagy izgalommal 

várta az első, kicsiknek meghirdetett éneklős-mondókás-tornászós foglalkozást. Ketten jelen-

tek meg. 

De 2017-re kinőtték a nappalit és a garázst alakították át a foglalkozásoknak. Hangulatos 

színkombinációval, hatalmas rajzolható fallal, függő hintával felszerelt helyiségben zajlottak a 

foglalkozások, míg egy szép napon azt is kinőtték.  

                                                 

1  Dr. Palancsa Attila PhD egyetemi docens, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 
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1. kép: Egy garázsfoglalkozás 
Fotó: LolliPop felvétele 

2018-ban, mivel kinőtték a nappalit, majd a garázst is, Eszter új helyet keresett. Így találta meg, 

egy központi helyen található üzletsorban azt a kb. 40 m2-es fotó stúdiót, amit aztán kibérelt, 

felújított, alkalmassá tett gyerekek fogadására. Sajnos ez az üzlethelyiség azonban több okból 

mégsem bizonyult alkalmasnak arra, hogy a megszokott tevékenységét folytassa. Az addigi 

(nappali) közösségi tere egy nyugodt utcában, viszonylag nagy udvarral rendelkező helyen volt, 

ahol az utcában ingyenes volt a parkolás. A mostani viszont a régi Dunakeszi egyik forgalmas 

utcájára nyílott, a babakocsik tárolása, különösen esős, szeles időben gondot okozott, hisz csak 

a járda melletti kis helyen tudták parkoltatni azokat. Másik gond, hogy közvetlenül mellettük 

levő üzlethelyiség egy Dohánybolt volt, ahol alkoholt is árultak és sok „vendég”, habár tilos, 

közvetlenül az üzlet bejárata előtt gyújtott rá, és itta meg az ott vásárolt alkoholját, a csikket 

pedig sokszor a LolliPop bejárata elé dobták. 

A helyszín 

2019-ben, miután bérelt helyüket eladták, új helyszínt kellett keresni. Több sikertelen hirdetés, 

megtekintett helyiség után az utcabeli szembe szomszéd segített teljesen váratlanul. Ugyanis 

lakásuktól mindössze 5 percre tulajdonolt egy üzlethelyiséget, amelyet már öt éve nem tudott 

sem kiadni, sem eladni.  
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2. kép: Enteriőr és egy születésnap  
Fotó: LolliPop felvétele 

Így meg is találták ezt a teljesen lepusztult, az elmúlt tíz évben minimum 8 funkción átesett üz-

lethelyiséget, melyhez 4 parkoló, két bejárat, zuhanyzó, egy külön bejárattal rendelkező szoba is 

tartozott. Eszterék az üzletet 190.000 Ft+rezsi összeg bérleti díjban egyeztek meg. A tulajdonos, 

a felújítás egy hónapnyi idejére nem számolt fel bérleti díjat, ami az építkezési költségek nagysága 

mellett nagy segítséget jelentett. A leendő zenebölcsit, mely kb. 78m2 családi összefogással tel-

jesen átépítették, felújították. A festésen kívül az egész teret, barátságos színű laminált padlóval 

burkolták, villanyszerelés, vízvezetékszerelés, fürdőfelújítás mellett gondoltak a kicsik rajz éh-

ségre is és két falat (összességében kb. 8-10 m2) fekete színű tábla festékkel festettek le. Külön 

innováció, hogy az egyik sarokban egy kis konyha is helyet kapott, ahol kávét kaphatnak a ven-

dégek, anyukák, illetve állandó termékbemutatóként biogyümölcs italokat, tisztítószereket lehet 

megrendelni, vásárolni. Rövidesen a környék első Zöld Pont lettek, mert környezetbarát, vegy-

szermentes, növényi tisztítószereket használnak. A külső teret is felújították, és egy kis füvész-

kertet álmodott meg Eszter, férje Robi keze munkáját pedig az általa épített gyerekház dicséri, 

amit meg lehet rendelni. A bejárat fölé neon világításos LolliPop felirat került.  

Profiljukat kibővítették és már nemcsak a bölcsiseknek, óvodásoknak tart zenés-táncos-

mondókás foglalkozásokat, hanem megnyitotta workshopját is. Ide a Dunakeszin, Fóton tevé-

kenykedő kézművesek bérleti díj fejében helyet. A vevőkör nagy része a LolliPop anyukáiból, 

apukáiból, azok ismerőseiből kerül ki. 

Bevezetik a bérleti rendszert, a nyereményjátékot, ami mindkét fél számára előnyös.  

Facebook 

Az első perctől kezdve lehetett érzékelni, hogy minden azon múlik, hány embert, családot, 

anyukát, érdeklődőt, termékforgalmazót tud elérni. Első lépésként alkalmazott szórólapos meg-

oldás valóban csak első lépésnek volt megfelelő. Olyan teret kellett keresni, ami állandó, a 

programokat naprakészen lehet követni, interaktív kapcsolatot lehet fenntartani a szülőkkel, 

eseményeket (képpel) lehet megosztani, véleményeket lehet összegyűjteni. Olyan fórumra volt 

szükség, amelyet nemcsak a LolliPop szerkeszt, hanem aktívan az Anyukák, termelők, 

workshoposok, családállítók, jógázók stb. Nagyon fontos funkciója volt, a LolliPop által szer-

vezett, bábelőadásokra, koncertekre, mesedélutánokra való jelentkezésnek is. Így alakult meg 

a „LolliPop Dunakeszi” oldal. Ezzel Eszter egy csomó időt spórolt meg, hisz nem őt hívogatták 

telefonon, hanem a Facebook-kal „beszéltek”. Igen a Facebook egyik leghasznosabb felhasz-

nálási, alkalmazási területe ez, ahol valódi, virtuális közösségi tér alakult ki. De ennek lebonyo-

lítását, készítését, és vezetését Eszter nem tudta személyesen megoldani, ezért keresett egy 

olyan profi csapatot, akik ezt hivatásként művelik. Nem csalódott. A céget pedig azzal tette 
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érdekeltté a kreatív munkában, hogy nem havi díjat fizetett, hanem sikerdíjat. Azaz, a meghir-

detett foglalkozásokon megjelent gyerekek száma után kaptak javadalmazást. Jelenleg közel 

1500 aktív követője van, ami valószínűleg még növelhető. Facebook oldaluk is változáson ment 

keresztül. 

 

3. kép: Facebook borító oldal 
Fotó: LolliPop felvétele 

Fontos információs hátteret a honlap ad, melyen minden fontos és aktuális információ 

megtalálható: https://lollipop-zenebolcsi.business.site/.  

Programok 

Az első lépésben Eszter a kicsiknek szóló zene foglalkozásokban gondolkodott. Ez azonban 

hamar kinőtte magát és sorban jöttek azok az ötletek, amelyek megvalósításra vártak. Eszter 

mert nagyot álmodni. Az elmúlt 5 évben kb. 1000 foglalkozást, programot szervezett le a 

LolliPop Dunakeszi. Ezek között vannak állandó, évek óta ismétlődő programok, és vannak 

egy-egy alkalmas szervezések is. Az állandó programok között több korosztálynak van lehető-

sége. Van program egészen kicsiknek (még járni nem tudók) és a korosztályos ugrásban fel-

megy a 16 éves korosztályig.  

 

4. kép: Táborok, 2020 
Fotó: LolliPop felvétele 

https://lollipop-zenebolcsi.business.site/
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Az állandó programok között több korosztálynak van lehetősége válogatni. Van program egé-

szen kicsiknek (még járni nem tudók) és a korosztályos ugrásban felmegy a 16 éves korosztá-

lyig.  

• Zenebölcsi Kicsiknek 

• Zenebölcsi Nagyoknak 

• Artistkids 7-12 éveseknek 

• Artistkids foglalkozás 3-6 éveseknek 

• Kamélia Kert 

• Pop up teabár a Lollipopban! 

• Csiribiri Torna 

• Családállítás 

• Angol 3 éves kortól 

• Drámapedagógia foglalkozás 

• Családi jóga 

• Iskola előkészítő foglalkozás 

• Kriston Intimtorna 

• Lollipop Art 1 éves kortól 

• Dorkaland, zenés, hangszeres foglalkozás 

• Állandó fotósarok 

• Tematikus napok (Szüreti mulatság, Halloween-party, Télapó mulatság, Farsang, Hús-

véti kalácssütés, borbemutatók, kenyérsütés, sörkészítés stb.) 

Ezen kívül, immár harmadik alkalommal, nyári táborokat is szerveznek. Ezek közül nép-

szerű a Tükröm, tükröm önismereti tábor 12-16 éveseknek, a Csicsergő alkotó és néptánctábor 

(kicsiknek, nagyoknak), a LolliPop All Star tábor, az angol toy-story tábor. Törekszenek arra, 

hogy minden évben bővítsék táboraik tematikáját! Legnagyobb sikeres a Baba-mama táborok-

nak van. A táborokat szakemberek vezetik, a programokat is ők tervezik, és valósítják meg. 

Külön ki lehet emelni, a nagyon népszerű, évszakokhoz, ünnepekhez köthető, tematikus 

családi fotózásokat. Ezek népszerűsége olyan nagy, hogy több napon keresztül zajlanak. Külön 

kedvelt célcsoport a születésnaposok. Eszter a LolliPop helységeit hétvégeken tartandó szüle-

tésnapokra is kiadja. Ezeken a gyerekeknek ő tart játékos, vidám foglalkozásokat. Sokszor a 

szülők a teljes szervezést rábízzák (színek, gyertyák, torták, programok stb.). És persze gondolt 

Eszter a felnőttekre is. Nagyon népszerűek a zártkörű borbemutatók, borkóstolások.  

Koronavírus 

2020. Minden vállalkozás (főleg mikro- és kisvállalkozásoknak) számára egy rémálom. Minden 

a normális keretek között kezdődött. Eszter határidőnaplója a vártnál is gyorsabban jelzett egyre 

több foglalt időpontot, eseményt. Aztán jött a koronavírus, mely átírta azt a bizonyos határidő-

naplót. Még március elején meg tudott/tudtak tartani foglalkozásokat, de 18-án kénytelen volt 

bejelenteni, hogy a járvány ideje alatt bezár, féltve a gyerekek egészségét.  

Félő volt, hogy a bizonytalan ideig tartó járvány, illetve annak elterjedését kordába tartó 

intézkedéssorozat (kijárási korlátozások, távolságtartás, játszóterek bezárása, közösségi terek 

erős korlátozása stb.) miatt a szülők, a gyerekek, a rendezvények szervezői, lebonyolítói elfe-

lejtik a LolliPopot és az ottani varázslatos légkört. De Eszter nem adta fel. Kitalálta, hogy rend-

szeresen megjelenik a YouTube online térben és ott tart foglalkozásokat. A megvalósítása azon-

ban sokkal nehezebb, mint gondolta. Az első felvétel előtt ugyanúgy izgult, mint 5 évvel ezelőtt, 

az első LolliPop foglalkozáson. A felvételeket, az összeset, telefonjával rögzítette. Teljes meg-

lepetésére, szinte minden foglalkozást több százan nézték. Repkedtek a kis szívek, mosolygós 

smiley-k, emoji-k és áradozó megjegyzések. Olyan is előfordult, hogy az egyik kis óvodás gyer-

kőc a TV képernyőjét puszilgatta, mikor meglátta Esztert. De rajta kívül megjelent a képernyőn 

https://www.facebook.com/events/636037090281560/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22117%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D&__xts__%5B0%5D=68.ARDamR5PO2ZzQZNR7mCq-bKBnTXar5FD3Lb1IigtixiabO-2xwFi4eyWX1YAEYu6GA4DH96r6NSRkHpvKfQurBGbrcH3PPwkUJ5k7yz-gpOIwDovGsY_xstlkp_txgzq_417tARJkehZPnIuGwuf83vFlrAo2WNIGS9GyDKSt8-KGS6FXbneIMc8aagZjeiXA9Ze8j3RSR8EDZiJb7DvGcutEf0GeTPqhqmePwccb2mTFnuiMR-MY9MNsZgHTyYll9AqJprWiN1e08dVE0FUDcvpe_LfAYxMDYjd8tNFEQcQkfSO03Q&__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/events/253085819446763/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22117%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D&__xts__%5B0%5D=68.ARA7-BqrGhQgQoSY-N9u_BeCRS0QrRVuP3lybxD_p2KFOmVgw6qDt7GOJoTP5deAoKUw4X-Or8V2FtB7yy9b3gmcatQMgbxjxvKAB62u37FoMiZrA4ZMk5NTT-hUJmtnRg3izwckRx5ZtWTCaI7-_aTJ7lqUBC_HjW_YHVY8VsZcjzPQ07USWfSHwIRvV0mlsSs21LFPXNmQ8sbTSzEtjlAdv1fSsE9vWSlFeQgF3a9b6AAZqGQBBuvCpkYMQqw_o754Erwf4ARw8B0S3-RVMeyQcx9tK5aaeu4C8LW1lKvzPT62mmQ&__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/kameliakert/?__tn__=K-R&eid=ARA27Fo0HMj4WgkEFUwzXR1_KjfzhilhXZ_k9xE7XY2C_ZUgoLF4adsLsF8vq9dn17hQrCfgVIEJpiVM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDr796TyAs0cBn78w_LqtuFJlfzj4g9pX6mg_6nOlBWX-mHtk0qB8JZbq4pMz6jg4ko8_92fZCH5VtrUE0tyboTJ0FOUK_mQE2Ju7kUHLKY306H39xFh0R1E_s20aCNXu4lQrRwxee-5svHEans2aCCU_oaDbg-EjZ72OdnWqTX_nafllw2yjnyR8JaHZVAz5B2ZgNQckbouAHKInmaRpMNBWJzRxGFAT9zO5Ho1mZpKIv1HQjkVPCpdw7vxHIvYP1wdpBeAiKesTUDWBW0jAgcKaqO3xfg2QLLDJy3FJfGv6tYl0ZKKVNo5VwhITIyhirMo5-a_tSKZtgoYXq4Qn4xEg
https://www.facebook.com/events/243190613563276/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D&__xts__%5B0%5D=68.ARDr796TyAs0cBn78w_LqtuFJlfzj4g9pX6mg_6nOlBWX-mHtk0qB8JZbq4pMz6jg4ko8_92fZCH5VtrUE0tyboTJ0FOUK_mQE2Ju7kUHLKY306H39xFh0R1E_s20aCNXu4lQrRwxee-5svHEans2aCCU_oaDbg-EjZ72OdnWqTX_nafllw2yjnyR8JaHZVAz5B2ZgNQckbouAHKInmaRpMNBWJzRxGFAT9zO5Ho1mZpKIv1HQjkVPCpdw7vxHIvYP1wdpBeAiKesTUDWBW0jAgcKaqO3xfg2QLLDJy3FJfGv6tYl0ZKKVNo5VwhITIyhirMo5-a_tSKZtgoYXq4Qn4xEg&__tn__=HH-R
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Jánosházi Péter csellóművész, volt Papírszínházi előadás. Aztán lassan elmúlt a vírus és kez-

dődött minden elölről. De nagyon kellemes csalódás érte a LolliPopot, hisz rendkívül gyorsan 

telt újra az a határidőnapló, új workshopok jelentkeztek, újabb előadók, foglalkozásvezetők. 

A YouTube mellett, vele egyidőben, elindította az Instagram csatornájukat is, ami szintén 

gyorsan kedvelt platformja lett a szülőknek.  

A koronavírus hatásának más, fontos következménye is lett. Budapesten véglegesen be-

zárt négy, hasonló profilú közösségi tér. Illetve talán még nagyobb lehetőségként a 12. kerület-

ből, Eszter egyik ismerőse jelentkezett, hogy franchise rendszerben szívesen felépítene egy 

LolliPop közösségi teret. 

A LolliPop Zenebölcsi mottóját az alábbiakban fogalmazta meg Eszter: „Célunk, hogy 

mindenki, aki nálunk jár, vigyen el magával valami jót. Egy kedves szót, egy jó dalt, illatot, 

érzést, egyen egy finom süteményt, igyon egy jó kávét, hogy aki betér hozzánk, úgy érezze egy 

kicsit »hazatalált«”. 

Kérdések 

1. A franchise rendszer kiépítésének, jelen esetben, milyen további lehetőségeit látja? Foglalja 

össze a franchise-rendszer lényegét, készítsen egy 10 perces PowerPoint előadást! 

2. Milyen a LolliPop brandje? Hogyan gondolná továbbfejleszteni? 

3. Mi lehet a LolliPop sikerének titka? Fogalmazza meg azokat a pontokat, amelyeket egyfajta 

„power pontként” értékelne! 

4. Készítse el a LolliPop SWOT-analízisét!  

5. Milyen újabb fejlődési irányt tudna kijelölni a LolliPopnak? Gondolatait fogalmazza meg 

egy A/4-es oldalon!  
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Bartók István1:  

A Mol Nyrt. – a csoportszintű „2030 Enter Tomorrow” stratégia2 

 „A beruházással a MOL-csoport a régiós vegyipar 

egyik legfontosabb szereplőjévé lép elő, hiszen a 

MOL lesz az egyetlen vállalat Közép-Kelet-Euró-

pában, amely a nyersolaj kitermeléstől a poliol elő-

állításáig a teljes értékláncot felöleli” – mondta 

Hernádi Zsolt a MOL elnök-vezérigazgatója a 

2021-ben elinduló tiszaújvárosi poliol üzem alap-

kövének letételén 2019. szeptember 27-én. 

Az alapkő letélen szintén jelen lévő dr. Sami Pelkonen, a Thyssenkrupp Industrial Soluti-

ons Vegyipari és Folyamattechnológiai üzletág vezérigazgatója szerint: „a mai nap jelentős 

lépés a magyar vegyipar transzformációjában éppúgy, mint a Thyssenkrupp és a MOL kapcso-

latában. A MOL igazán ambiciózus növekedési pályát tűzött ki célul 2030-as stratégiájában. 

Büszkék vagyunk arra, hogy ennek a víziónak a megvalósításában részt veszünk, és technológi-

ánkkal, tudásunkkal hozzájárulunk egy innovatív és fenntartható vegyipari szektor megterem-

téséhez.”3 

A fenntarthatóság és a környezetvédelem szerepe folyamatosan növekszik a társadalmi 

gondolkodásban és a gazdaságban is. A gazdaság és a fogyasztói kereslet várható változásai 

erőteljesen érintik az olajipari vállalatokat, köztük a MOL Nyrt-t. Hogyan tud a vállalat meg-

felelni az új kihívásoknak és vajon sikeresen át tud-e alakulni, hogy alkalmazkodva a változó 

környezethez folytassa eddig rendkívül sikeres fejlődését? Ezeken a kérdéseken gondolkodtak 

a Vezető Tisztségviselők Bizottsága tagjai: Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató, Molnár József 

vezérigazgató és Dr. Világi Oszkár igazgatósági tag, mikor értékelték az új stratégia eddigi 

eredményességét és a megvalósításban előttük lévő évek kihívásait. 

A MOL-csoport 

A MOL-csoport egy nemzetközi olaj- és gázipari vállalat, mely tevékenységét több, mint 30 

országban végzi. A vállalat hozzávetőleg 25000 főt alkalmaz szerte a világban. A MOL, tekin-

télyes, több, mint százéves múlttal rendelkező cég; ezen belül a kőolaj és földgáz kutatása és 

kitermelése területén is hatalmas, több, mint 8 évtizedes tapasztalatra tett szert.  

A vállalat kitermelési tevékenységet 8 országban végez, míg kutatással 13 országban fog-

lalkozik. A MOL-csoport tevékenysége az ellátási lánc integrált személetű menedzsmentjére 

épül, melynek keretében három kőolaj finomítót üzemeltet Magyarországon, Szlovákiában és 

Horvátországban és rendelkezik két petrolkémiai gyárral is. A vállalat kiskereskedelmi tevé-

kenysége is igen kiterjedt: vevőit 1900 töltőállomáson szolgálja ki Közép- és Délkelet-Európa 

10 országára kiterjedő hálózatában. A MOL a Közép-Kelet európai régió egyik legjelentősebb 

vállalata, melynek piaci értéke meghaladja a 7 milliárd dollárt. 

                                                 

1  Dr. Bartók István PhD egyetemi docens, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 
2  Az esetet oktatási felhasználásra készítette Bartók István egyetemi docens. 
3 https://molgroup.info/hu/media-kozpont/sajtokozlemenyek/letettek-a-mol-12-milliard-eurobol-epulo-poliol-

komplexumanak-alapkovet-tiszaujvarosban 
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Forrás: https://molgroupcareers.info/hu/our-business/downstream/petchem/88-investor-relations-hu/a-mol-cso-

portrol/2563-a-mol-csoport-a-vilagban  

A MOL története 

A robbanómotorok XIX. századi elterjedéséig a kőolajat elsősorban világításra használták, de 

alkalmazták még kenőanyagként, fegyverek készítéséhez vagy gyógyszerek alapanyagaként. 

Hasonlóan a világ más részeihez, Magyarországon is természetes lelőhelyein indult el a kiter-

melés, melyek nálunk Erdélyt és a Muraközt jelentették. A kőolaj ipari feldolgozása Magyar-

országon a 1870-es évek végén indult meg. Kezdetben sok kisebb finomítót létesítettek.  

A komoly fejlesztések az 1880-as években indultak meg, melynek során létrejött a Fiumei 

Kőolaj-finomító Rt., a budapesti Magyar Petróleumipari Rt. és az Apollo Kőolajfinomító Rt. 

Pozsonyban. Ezek az üzemek a XX. század elején már jelentős, évi 70-80 ezer tonnás kapaci-

tással rendelkeztek.  

https://molgroupcareers.info/hu/our-business/downstream/petchem/88-investor-relations-hu/a-mol-csoportrol/2563-a-mol-csoport-a-vilagban
https://molgroupcareers.info/hu/our-business/downstream/petchem/88-investor-relations-hu/a-mol-csoportrol/2563-a-mol-csoport-a-vilagban
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Az első világháborút követően az 1930-as években fedeztek fel kőolaj lelőhelyet a mai 

Magyarország területén, melynek folyományaként 1938-ban létrejött a Magyar-Amerikai Olaj-

ipari Rt. a magyar állam és a részvények több, mint 90%-át birtokló Standard Oil részvételével. 

A második világháború idejére a kőolajkitermelés fokozatos felfutásával Magyarország önel-

látó lett nagyjából 800 ezer tonnás éves kitermeléssel, melynek feldolgozására rendelkezésre 

állt a szükséges finomító kapacitás is. 

A második világháborút követően létrejött a Magyar-Szovjet Nyersolaj Rt. (MASZOVOL) 

és a Magyar-Szovjet Olajművek Rt. (MOLAJ), melyek egyesítésével 1950-ben megalakult a 

MASZOLAJ. A szovjetek 1954-ben értékesítették a részesedésüket, így elindult a Magyar Kőolaj 

Rt., melyet 1960-ban Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt néven ujjászerveztek. A mai vállalat 

megalakítására 1991-ben került sor Magyar Olaj és Gázipari Részvénytársaság, MOL Rt. néven. 

A környezet változásai a kőolajiparban 

A kőolaj ipar egyike a világgazdaság globális iparágainak. A kőolaj készletek felfedezését és 

kitermelését világszerte végzik a sokszor a világ legnagyobb vállalatai közé tartozó nagy és 

kisebb globális és helyi vállalatok. A kőolajból készülő termékek előállítása és értékesítése is 

erőteljesen nemzetközi tevékenység. Az olaj maga is tőzsdei cikk, melynek ára a globális ke-

resleti és kínálati viszonyok változásának függvényeként alakul a globális piacon.  

A kőolaj árát számos tényező befolyásolja, mind a keresleti oldalon, mind pedig a kínálat 

tekintetében. A kereslet összességében erőteljesen függ az energia felhasználási igények válto-

zásától. A gazdasági növekedés megjelenik az energia iránti igény növekedésében is. Az ener-

gia iránti igények növekedésénél, természetesen figyelembe kell venni, hogy a különböző ener-

giahordozók aránya az energiatermelésben idővel változhat. 

Az energia és benne a kőolaj kínálatának változását, a keresleten túl, befolyásolja a ter-

melők magatartása. Köztudott, hogy a kőolaj világpiaci árát az OPEC kartell aktívan igyekszik 

befolyásolni a kitermelés folyamatos változtatása révén. Mivel, azonban a lelőhelyek kutatása 

sokszor eredményre vezet és a felfedezett új mezők kitermelését a kartellhez nem tartozó tulaj-

donosaik megkezdhetik, ezért a kartell csak korlátozott lehetőségekkel rendelkezik a kínálat 

meghatározásában. Az is közismert, hogy a bányászatban az egyes lelőhelyek termelésbe vo-

nása erősen függ a kiaknázásuk révén elérhető nyereségtől, melyet a nyersanyag értékesítése 

során elérhető árbevétel és a kitermelés költségei egyaránt befolyásolnak. 

A nemzetközi vállalatok eredményességét jelentősen befolyásolják az árfolyammozgások 

is, melyek alakításában fontos szerepet töltenek be a nemzetközi devizapiacok. Természetesen, 

a vállalatok finanszírozási döntéseitől függően kisebb vagy nagyobb mértékben a kamatok ala-

kulása is kihat a tevékenység eredményességére. Az árfolyamváltozások és kamatok a működés 

és kereskedelem tekintetében érintett egyes országokban egymástól eltérő módon érintheti a 

nemzetközi tevékenységet végző vállalatokat. 

A vállalati stratégia alakításakor és végrehajtása során szintén folyamatosan követni kell 

a szabályozási változásokat, mind a tevékenységben érintett országokban, mind pedig a nem-

zetközi szabályok vonatkozásában. Ezen változások folyamatosan jelen vannak, például a pénz-

ügyi jelentéstételi kötelezettség vonatkozásában. Az olajiparban szintén jelentős a környezettel 

kapcsolatos szabályozások szerepe. Az olajipart erősen érintik azon, részben a szabályok vál-

tozásával, részben pedig a környezet tudatosság szerepének erősödésével kapcsolatos változá-

sok, melyek számos területen befolyásolják a tevékenységet; így például előírások jelennek 

meg az energiahasználat különböző alternatív formáira vonatkozóan, melyek új technológiák 

megjelenését, illetve szerepének erősödését indukálják. 
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A fenntarthatóság 

A fenntarthatóság szempontjai egyre nagyobb súllyal vannak jelen az egyes országok és nem-

zetközi szervezetek, valamint a helyi közösségek gondolkodásában. Az olajipar működése je-

lentős környezeti hatásokkal jár, így az olajipari vállaltoknak figyelembe kell venniük a hosszú 

távú fenntarthatósági szempontokat a céljaik meghatározásánál. 

A fenntarthatóság egyik területe az éghajlatváltozással és a környezettel kapcsolatos kér-

dések köre. Ennek a részterületnek a témáihoz tartozik a közvetlen és közvetett üvegházhatású 

gázkibocsátás, a levegőtisztaság védelem, a vízfelhasználás, a veszélyes hulladék kibocsátás és 

az úgynevezett környezeti elfolyás kérdése. 

A fenntarthatóság második fontos területét jelenti a MOL-nál az egészségvédelem és biz-

tonság kérdései, ami teljesen érthető, figyelembe véve, hogy a bányászat és a vegyipar a veszé-

lyes tevékenységek körébe sorolható. Ennek a területnek a részét képezi a halálos kimenetelű 

munkabalesetek elkerülésének kezelése; a munkavállalók védelme a jelentésköteles sérülés 

gyakoriságágának csökkentése révén; a folyamatbiztonsági események számának csökkentése; 

a vállalkozói biztonság erősítése a beszállítók által végzett munkák körében; a közúti balesetek 

és halálesetek elkerülése a közlekedésbiztonság javítása révén. 

A modern emberi erőforrás menedzsment filozófiájához illeszkedően fontos fenntartha-

tósági terület a humán tőke és közösségek kezelése. A MOL-csoport emberi erőforrásainak fo-

lyamatos fejlesztésére és megújítására számos programot működtet a tevékenységi területeihez 

tartozó országokban. Ezen programok kezelik a tehetséggondozás és tudásmegosztás, sokszí-

nűség és befogadás, munkavállalói élménynövelés, szakmai és vezetői fejlesztés, valamint a 

belső digitális transzformáció kérdéseit.  

Az emberi erőforrásokat vonzó és fejlesztő programokra jelent jó példát a MOL-csoport 

online diákversenye, a „Freshhh”, a „Growww” friss diplomás program, a “Female Engineers 

MOL” (FEMP) program, és a „LEAD” vezető képzési program. Az emberi erőforrás stratégia 

fontos területe egy nemzetközi vállalatnál a kulturális sokszínűség és a befogadás, melynek 

elsődleges kérdéseit a MOL-nál az életkor, a nem és a jóllét jelentik. 

A MOL törekszik a helyi közösségek bevonására, melyhez számos eszközt vesz igénybe, 

így például közvetlenül tartja velük a kapcsolatot és részt vesz a közös tevékenységekben. A 

vállalat értékteremtő tevékenysége társadalmi befektetésein keresztül hozzájárul a közösségek 

fejlődéséhez. 

A fenntarthatósági területek közé tartozik az integritás és transzparencia területe is, mely-

nek kérdéseihez tartozik az etika menedzsmentje, a csalás- és korrupcióellenes tevékenységek 

megszervezése, a megfelelőségi vizsgálatok megszervezése elsősorban a magasabb kockázatot 

jelentő területeken, mint a versenyjogi, fogyasztóvédelmi, adatvédelmi (GDPR), nemzetközi 

kereskedelem-ellenőrzési, és pénzmosással kapcsolatos kérdések kapcsán. A vevőelégedettség 

növelése szintén az integritási terület részét képezi. 

A fenntarthatóság kérdéseit a vállalat rendszeresen felülvizsgálja és a kiválasztott hang-

súlyos elemekkel részletesen foglalkozik. A 2019-re vonatkozó fenntarthatósági jelentés lénye-

ges kérdései: az üvegházhatású gáz-kibocsátások, energiahatékonyság, etika, vevők, egészség 

és biztonság, elfolyások, közösségi kapcsolatok, humán erőforrás és hosszú távú termékportfó-

lió. 
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A csoportszintű „2030 Enter Tomorrow” stratégia 

A MOL jelentős sikereket ért el korábbi 2000–

2016-os stratégiai elképzelései megvalósításá-

ban és kiemelkedő regionális szereplővé vált. 

Erősödött nemzetközi jelenléte: a kezdeti 10 or-

szágról 22-re növekedett nemzetközi piacainak 

száma.  
Forrás: https://www.molgroupchemi-

cals.com/news/16/enter-tomorrow-mol-2030-strategy-

the-rise-of-chemicals  

 

Kereskedelmi tevékenysége is gyorsan növekedett: a töltőállomások száma 447-ről 2000 

körülire nőtt. A lezárt stratégiai időszakban a vállalat közel ötszörösére növelte működési ered-

ményét. Jelentős mértékben, közel duplájára nőtt a vállalat által birtokolt olajtartalékok nagy-

sága. A vállalat nemzetköziesítése megjelent abban is, hogy a vállalati központban nagymér-

tékben megemelkedett a vállalat irányításában résztvevő nemzetközi munkatársa aránya. 

A MOL 2016-ban bemutatta a befektetőknek 2030-ig terjedő stratégiai elképzeléseit. A 

stratégia arra a vízióra épül, hogy a MOL váljon a legjobb befektetéssé a saját területén. Ezt az 

állapotot egyrészt, úgy kívánják elérni, hogy átalakítják a finomítást az üzemanyagok arányá-

nak csökkentésre révén úgy, hogy közben növekedjen az értékesebb petrolkémiai alapanyagok 

súlya. Másrészt, az Innovatív szolgáltatások üzletágat alakítják át csökkentve az üzemanyag 

értékesítés szerepét és növelve a fogyasztási cikkek és mobilitási szolgáltatások arányát. A 

MOL fő pénzügyi célja az, hogy működési cash flowja biztosítsa a stratégia megvalósítása so-

rán tervezett befektetések pénzügyi igényeit és emellett fedezze a felmerülő pénzügyi költsé-

geket, az adókat és a részvényesek számára kifizetett növekvő osztalékot. 

A stratégia egyik sarokpontja, hogy a vállalat erősségeire épít. Az erősségek közé tartozik 

a vállalat üzleti modellje, ami elég ellenállónak bizonyult a kedvezőtlen környezeti és piaci 

hatásokkal szemben. A vállalat által feltárt, megvásárolt és termelésbe fogott mezők kitermelési 

költségei alacsonyak; így alacsony olajár mellett is nyereséges a kihasználásuk. További válla-

lati erősség, hogy a finomítók hatékonysága magas, így jövedelmezőségük is jó. 

Az új stratégia a diverzifikációra épít. A stratégia egyik kulcseleme a petrolkémiai termé-

kek arányának növelése az értékesítésben; míg a másik kulcselem a kiskereskedelmi terület 

átalakítása új szolgáltatások bevezetésével. 

Az új stratégia a cég meglévő Közép-Kelet európai piacaira fókuszál, melyek esetében 

több országban a MOL piacvezető pozícióban van. A stratégia célja a pici pozíciók erősítése a 

meglévő vevői bázisra építve. A fő stratégiai törekvés a meghatározó piaci pozíció kiépítése a 

jövőben fontossá váló új termékek és szolgáltatások terén. 

A MOL 2030-as stratégiájának megvalósítása során, természetesen hangsúlyosan jelenik 

meg a fenntarthatósági kérdéskör.  

2019-ben indította el a MOL „Korszerű Bioüzemanyagok” projektjét, melynek célja új 

technológiák fejlesztése a bioüzemanyagok előállítása érdekében. A rijekai finomítóban tesz-

telték a sütőolaj üzemanyagba történő bedolgozását és fejlesztik más növényi olajok felhaszná-

lásának a technológiáját is. A pozsonyi finomító fejlesztésére is sor került egy biokomponens 

vegyítő üzem építésével. A dunai finomítóban befejeződött egy új kapacitás fejlesztése, mely 

évente 43 kt hulladék zsír és olaj üzemanyaggá átalakítását képes elvégezni. A vállalat részt 

vesz a 4REFINERY konzorcium fejlesztési tevekénységében, melynek célja a mezőgazdasági 

és erdőgazdálkodási növényi hulladékok, azaz lignocellulóz biomassza feldolgozása bioüzem-

https://www.molgroupchemicals.com/news/16/enter-tomorrow-mol-2030-strategy-the-rise-of-chemicals
https://www.molgroupchemicals.com/news/16/enter-tomorrow-mol-2030-strategy-the-rise-of-chemicals
https://www.molgroupchemicals.com/news/16/enter-tomorrow-mol-2030-strategy-the-rise-of-chemicals
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anyagok előállítása céljából. A MOL szintén tagja a REDIFUEL konzorciumnak, melynek ke-

retin belül biomassza gázosítás felhasználásával szintetikus úton kívánnak előállítani korszerű 

megújuló dízel üzemanyagot. 

A MOL 2019-ben vásárolta meg a németországi Aurora Kunstsfoffe GmbH-t, melynek 

révén ipari műanyaghulladék újra hasznosításával polimerkeverékek előállítására szolgáló ka-

pacitásra tett szert. 

A közösségi közlekedés egyfajta alternatíváját jelenti a közösségi autóbérlés, mint a jövő 

egyik potenciális közlekedési módja. A MOL Limo flotta 2019-ben már 450 autót bocsátott 

rendelkezésre a bérlőknek. A Plugee elektromos töltőhálózat fejlesztése 2018-ban kezdődött 

meg; és a régióban a hálózat már 73 elektromos töltőponttal állt rendelkezésre a szolgáltatást 

igénybevevőinek, melyek a későbbi fejlesztések eredményeként már nem csak a MOL töltőál-

lomásokon lesznek elérhetőek. Szintén 2018-ban indult meg a NEXT-E projekt, melynek kere-

tében hat kelet-közép-európai országban 222 gyors- és 30 ultragyors, több csatlakozási szab-

ványt is támogató elektromos töltőpontot épít ki a MOL, ami lehetővé teszi az országokon át-

utazók számára, hogy tisztán elektromos meghajtással haladjanak. 2019-re 48 elektromos töl-

tőpont jött létre a projekt keretében. 

A MOL folyamatosan eszközöl befeketéseket a megújuló energiaforrások kihasználásába 

a geotermikus energia és a napenergia területén. 

Az emberi erőforrás területen kiemelt célkitűzést jelent a női munkavállalók arányának 

növelése. A friss diplomával rendelkezők körében a cél az, hogy az újonnan felvettek legalább 

40%-a női munkavállaló legyen. A középvezetők körében pedig 2030-ra fokozatosan 30%-ra 

kívánja a MOL növelni a női munkavállalók arányát. 

A 2030-as stratégia célkitűzései között szerepel a vegyipari termékek arányának növelése 

a termék portfolióban. Ezen törekvés jegyében nagyobb szerepet kapnak a féltömegcikkek és a 

különleges vegyipari termékek. A célkitűzések teljesítése érdekében 2018-ban megkezdte a 

vállalat egy csoport szintén egységes új vevői elégedettséget mérő rendszer bevezetését az ipari 

vevők vonatkozásában, természetesen, az üzemanyagok és a petrolkémiai termékek vonatko-

zásába egyaránt, mintegy 60.000 nagykereskedelmi partnerre. A projekt eredményeként, kö-

zéptávú célként a vevői elégedettség szintjének 95%-ra emelését tűzte ki a MOL 2022-re. 

A MOL üzletágai 

A MOL négy jelentős üzleti szegmenssel rendelkezik, melyek a kutatás-termelési tevékenysé-

get folytató Upstream, a kőolajfeldolgozást végző Downstream, a földgáz szállítással és táro-

lással foglalkozó Gáz Midstream és a fogyasztói, valamint vállalati szolgáltatásokat nyújtó In-

novatív Üzletágak és Szolgáltatások.  

A Kutatás-termelés (Upstream) szegmens 

A MOL-csoport Kutatás-Termelés szegmense 13 országban végez olaj és gáz kutatást és ter-

melést, melyben erősen támaszkodik a területen szerzett 80 évnyi tapasztalatára. Az országok 

közül nyolcban folyik termelés is. A szegmens stratégiai céljai között fontos szerepet töltenek 

be a fenntarthatósági szempontok, természetesen a gazdaságosság szempontjai, a beruházási és 

működési költségek alacsonyan tartása mellett. Kiemelt célkitűzés a balesetmentes működés. 

A környezet védelmének jegyében a MOL csatlakozott a Világbank „Zero Routine Flaring Ini-

tiative”-jához és csökkenteni kívánja a rutin fáklyázásból származó üvegházhatású gázok kibo-

csátását. Szintén fontos célkitűzés az elfolyások megszüntetése. 

Az Upstream szegmens 2019-ben 305 Mrd Ft-tal járult hozzá a vállalat működési ered-

ményéhez, ami 13%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. A szénhidrogén kitermelés 

napi 111 ezer hordó értékkel ugyan nem változott az előző évhez képest, ám a kőolaj és a fölgáz 

ára alacsonyabb volt. 
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A Downstream üzletág 

A MOL Downstream üzletágát a végzett tevékenységek értékláncának integráltsága jellemzi.  

 
Forrás: https://molgroup.info/hu/uzleteink/downstream/a-mol-csoport-downstream-uzletaga  

Az üzletág négy finomítóval rendelkezik, melyek a kőolajból különböző finomított ter-

mékeket állítanak elő, mind lakossági felhasználásra, mind pedig ipari célokra. A finomítás 

során nyert termékek nagyobb része motorüzemanyag, azaz benzin és dízel, de mellettük szá-

mos egyéb termék előállítása történik. A finomítók előállítanak cseppfolyósított gázt, azaz 

LPG-t, mely egyaránt szolgál üzemanyagként és vegyipari alapanyagként. A kerozint ma a su-

gárhajtású repülőgépek használják üzemanyagként. A tüzelőolajat a vegyipar, a kohászat és az 

építőipar használja első sorban. A bitumen az útépítéshez használatos. A petrolkoksz egy magas 

fűtőértékű szilárd anyag, melyet ipari felhasználásra gyártanak például téglagyártáshoz vagy 

cement előállításához. A finomítás során előállított kén egy vegyipari alapanyag. 

A Downstream üzletághoz tartozó két vegyipari nagyüzem számos fontos műanyagipari 

alapanyagot állít elő, melyeket számos iparág hasznosít. 

A Downstream szegmens 2019-ben 252 Mrd Ft működési eredményt ért el, mely 6%-os 

csökkenést jelent az előző évhez képest.  

Az Innovatív Üzletágak és Szolgáltatások 

Az Innovatív Üzletágak és Szolgáltatások szegmens 2016-ig a Downstream üzletág részét ké-

pezte. Az új 2030-ig szóló stratégia elfogadásával világossá vált, hogy a vevői igények, a többi 

szegmenshez képest eltérő természete indokolja a tervek szerint növekvő súlyú kereskedelmi 

tevékenység különválasztását. 

A szegmens egyik dinamikusan fejlődő területét a fogyasztóknak kínált szolgáltatások 

jelentik. Ezen területhez a kiskereskedelmi tevékenység és a mobilitási szolgáltatások tartoz-

nak. A kiskereskedelmi tevékenységgel Közép-Kelet-Európa kilenc országában mintegy 2000 

töltőállomás révén van jelen a vállalat MOL, Slovnaft, INA, Tifon, Energopetrol és PapOil 

márkanevekkel. A Moblitási szolgáltatások részét képezi a MOL Limo és MOL Bubi szolgál-

tatás, a flottakezelés, valamint a MOL Plugee és NEXT-E szolgáltatások. 

https://molgroup.info/hu/uzleteink/downstream/a-mol-csoport-downstream-uzletaga
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Az ipari szolgáltatások két területén: az olajipari vegyszerek és technológiák, valamint a 

csoportszintű olajipari szolgáltatások területén a MOL kiszolgálja a cégcsoporthoz tartozó vál-

lalatok ilyen tárgyú igényeit és külső vevők igényeit is. 

Az Innovatív Üzletágak és Szolgáltatások szegmens 2019-ben 137 Mrd Ft működési ered-

ményt ért el, mely 20%-os növekedést testesít meg. A növekedéshez hozzájárult a növekvő üzem-

anyag kereslet és árrés mellett a nem-üzemanyag típusú bevételek dinamikus növekedése is. 

A Gáz Midstream szegmens 

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. a legnagyobb szállítási rendszerüzemeltető Magyarországon, 

melynek tevékenysége szabályozott. Az FGSZ fontos feladata az ellátásbiztonság erősítése 

mellett a regionális gázpiac rugalmasságának javítása. A 2030-ig terjedő stratégiai időszak so-

rán az FGSZ fejlesztési tervei között szerepel a ROHU projekt, melynek célja a Románia és 

Magyarország között kétirányú gázszállítási kapacitás bővítése. A HUSIIT projekt célja új szál-

lítóvezetéki kapcsolat létrehozása Szlovénia és Magyarország között, mely biztosítja az olasz-

országi vezetékrendszerrel történő összeköttetést is. 

A Gáz Midstream 2019-ben 54 Mrd forint működési eredményt hozott létre, amely 8%-

kal haladja meg az előző évi eredményt.  

A 2030-as stratégia megvalósítása 

A Vezető Tisztségviselők Bizottsága tagjai a koronavírus pandémia okozta világválság köze-

pette azon gondolkodtak, hogy az előre nem látott környezeti változások mennyire bizonyulnak 

tartósnak és trendszerűnek; és vajon miként befolyásolják az eltervezett stratégiában megfogal-

mazott célokat; szükséges-e azokon változtatásokat eszközölni? Továbbá felmerült bennük, ho-

gyan folytassák a következő években a stratégia megvalósítását; és milyen területen lesz szük-

ség közbeavatkozásra, a meglévő rendszerek és folyamatok változtatására figyelembe véve a 

stratégiai menedzsment kemény és lágy tényezőit? 

Források 

https://molgroup.info/hu/media-kozpont/sajtokozlemenyek/letettek-a-mol-12-milliard-euro-

bol-epulo-poliol-komplexumanak-alapkovet-tiszaujvarosban Letöltve: 2020. 04. 07. 

14:52 

https://mol.hu/hu/molrol/mediaszoba/7439-uj-vezeto-a-mol-csoport-downstream-uzletaganak-

elen/ Letöltve: 2020. 07. 26. 13:57 

https://molgroup.info/storage/documents/altalanos_dokumentumok/ir_news_docu-

ments/bej_szavjog_20200630.pdf/ Letöltve: 2020. 07. 26. 11:24 

http://www.olajmuzeum.hu/ipartortenet.html Letöltve: 2020. 04. 07. 16:32 

https://molgroup.info/storage/documents/publikaciok/eves_jelentesek/2019/mol_group_integ-

rated_annual_report_2019_hun.pdf Letöltve: 2020. 07. 17. 16:50 

http://petroleum.hu/wp-content/uploads/2020/07/Beszamolo_2019_web.pdf Letöltve: 2020. 

07. 27. 16:50 

https://molgroup.info/hu/uzleteink/foldgazszallitas/foldgazszallitas Letöltve: 2020. 07. 27. 

16:57 

https://molgroup.info/hu/uzleteink/innovativ-uzletagak-es-szolgaltatasok/kiskereskedelem Le-

töltve: 2020. 04. 07. 16:52 

https://molgroup.info/hu/uzleteink/innovativ-uzletagak-es-szolgaltatasok/mobilitasi-megolda-

sok Letöltve: 2020. 04. 07. 16:54 

https://molgroup.info/hu/media-kozpont/sajtokozlemenyek/letettek-a-mol-12-milliard-eurobol-epulo-poliol-komplexumanak-alapkovet-tiszaujvarosban
https://molgroup.info/hu/media-kozpont/sajtokozlemenyek/letettek-a-mol-12-milliard-eurobol-epulo-poliol-komplexumanak-alapkovet-tiszaujvarosban
https://mol.hu/hu/molrol/mediaszoba/7439-uj-vezeto-a-mol-csoport-downstream-uzletaganak-elen/
https://mol.hu/hu/molrol/mediaszoba/7439-uj-vezeto-a-mol-csoport-downstream-uzletaganak-elen/
https://molgroup.info/storage/documents/altalanos_dokumentumok/ir_news_documents/bej_szavjog_20200630.pdf/
https://molgroup.info/storage/documents/altalanos_dokumentumok/ir_news_documents/bej_szavjog_20200630.pdf/
http://www.olajmuzeum.hu/ipartortenet.html
https://molgroup.info/storage/documents/publikaciok/eves_jelentesek/2019/mol_group_integrated_annual_report_2019_hun.pdf
https://molgroup.info/storage/documents/publikaciok/eves_jelentesek/2019/mol_group_integrated_annual_report_2019_hun.pdf
http://petroleum.hu/wp-content/uploads/2020/07/Beszamolo_2019_web.pdf
https://molgroup.info/hu/uzleteink/foldgazszallitas/foldgazszallitas
https://molgroup.info/hu/uzleteink/innovativ-uzletagak-es-szolgaltatasok/kiskereskedelem
https://molgroup.info/hu/uzleteink/innovativ-uzletagak-es-szolgaltatasok/mobilitasi-megoldasok
https://molgroup.info/hu/uzleteink/innovativ-uzletagak-es-szolgaltatasok/mobilitasi-megoldasok
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https://molgroup.info/hu/uzleteink/innovativ-uzletagak-es-szolgaltatasok/olajipari-szolgaltata-

sok Letöltve: 2020. 04. 07. 16:56 

https://molgroup.info/hu/uzleteink/innovativ-uzletagak-es-szolgaltatasok/innovativ-uzletagak-

es-szolgaltatasok Letöltve: 2020. 04. 07. 16:58 

https://molgroup.info/hu/uzleteink/downstream/petrolkemiai-termekek Letöltve: 2020. 04. 07. 

17:10 

https://molgroup.info/hu/uzleteink/downstream/finomitas Letöltve: 2020. 04. 07. 17:10 

https://molgroup.info/hu/uzleteink/downstream/a-mol-csoport-downstream-uzletaga Letöltve: 

2020. 04. 07. 17:12 

https://molgroup.info/hu/uzleteink/upstream/attekintes Letöltve: 2020. 04. 07. 17:15 

Mellékletek 

1. melléklet  

Szavazati jogok megoszlása a MOL Nyrt-nél. 

 
A „B” sorozatú részvény tulajdonosa a magyar állam. 

Forrás: https://molgroup.info/storage/documents/altalanos_dokumentumok/ir_news_documents/bej_sza-

vjog_20200630.pdf  

  

https://molgroup.info/hu/uzleteink/innovativ-uzletagak-es-szolgaltatasok/olajipari-szolgaltatasok
https://molgroup.info/hu/uzleteink/innovativ-uzletagak-es-szolgaltatasok/olajipari-szolgaltatasok
https://molgroup.info/hu/uzleteink/innovativ-uzletagak-es-szolgaltatasok/innovativ-uzletagak-es-szolgaltatasok
https://molgroup.info/hu/uzleteink/innovativ-uzletagak-es-szolgaltatasok/innovativ-uzletagak-es-szolgaltatasok
https://molgroup.info/hu/uzleteink/downstream/petrolkemiai-termekek
https://molgroup.info/hu/uzleteink/downstream/finomitas
https://molgroup.info/hu/uzleteink/downstream/a-mol-csoport-downstream-uzletaga
https://molgroup.info/hu/uzleteink/upstream/attekintes
https://molgroup.info/storage/documents/altalanos_dokumentumok/ir_news_documents/bej_szavjog_20200630.pdf
https://molgroup.info/storage/documents/altalanos_dokumentumok/ir_news_documents/bej_szavjog_20200630.pdf
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2. melléklet  

Lényegességi Fenntarthatósági Témák 

 
Forrás: https://molgroup.info/storage/documents/publikaciok/eves_jelentesek/2019/mol_group_integrated_an-

nual_report_2019_hun.pdf  

3. melléklet  

A 2019-es év pénzügyi és működési összefoglalója 

 
Forrás: https://molgroup.info/storage/documents/publikaciok/eves_jelentesek/2019/mol_group_integrated_an-

nual_report_2019_hun.pdf  

https://molgroup.info/storage/documents/publikaciok/eves_jelentesek/2019/mol_group_integrated_annual_report_2019_hun.pdf
https://molgroup.info/storage/documents/publikaciok/eves_jelentesek/2019/mol_group_integrated_annual_report_2019_hun.pdf
https://molgroup.info/storage/documents/publikaciok/eves_jelentesek/2019/mol_group_integrated_annual_report_2019_hun.pdf
https://molgroup.info/storage/documents/publikaciok/eves_jelentesek/2019/mol_group_integrated_annual_report_2019_hun.pdf
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Horváth Vivien4 – Palancsa Attila5: A magyar pénzügyi szektor 

kommunikációja a koronavírus járvány hatásaira 

Helyzetértékelés 

A koronavírus ma még felbecsülhetetlen hatással van a 

gazdaságra, mind a világ -és a magyar gazdaságra is. Je-

lenleg a gazdaság 66%-a működik, ami nem túl jó arány, 

és még lehet rosszabb is a helyzet. Ami azonban nagy pá-

nikot kelt, hogy ha egészségügyileg helyre is áll minden, 

a gazdaságot akkor is nehéz lesz visszaállítani, és ez va-

lószínűleg évekbe fog telni. Mi a helyzet a pénzügyi szek-

torral? Vannak szektorok, amelyekre pozitívan hat a ví-

rus? (A képek illusztrációk.) 

A média szerint a járvány 5 módon hathat a cégekre. 

Vannak olyan szektorok, ahol a jelenlegi likviditási nehézség 

valószínűleg hosszú távú lesz, vagy az is előfordulhat, hogy lesznek, akik nem élik túl, például 

személyszállítás, sport, rendezvényszervezés, turizmus. 

Van, ahol nem tudjuk eldönteni hatását, hogy pozitív vagy negatív lesz. A bevásárlóköz-

pontokban található bolti kiskereskedelem válságban van, most éppen a tartós élelmiszerek fel-

vásárlása folyik, de később lehetségesek a visszaesések.  

Számos, nagy létszámú cégnél (mivel sokan dolgoznak együtt), bevezették a távmunkát, 

vagyis mindenki otthonról dolgozik, viszont vannak olyan területek, mint például a termelő-

feldolgozó ipar, ahol ez nem alkalmazható. A teljes karantén elrendelése esetén teljes üzemle-

állások lehetnek, amely a termelés kiesését, illetve, munkaerő elbocsájtást eredményezhet, vagy 

fizetésnélküli szabadságot. A vállalati fizetésképtelenség, fizetési nehézségek megjelenése óha-

tatlanul is kihat a lakossági területre is. Jelezhető, hogy a vállalati likviditási hiány a megindult 

beruházásokat is visszavetheti, illetve az elvégzett munkák pénzbeli kiegyenlítésére később ke-

rül sor. Nemcsak a beszállítókat, hanem a követeléskezelő cégeket, a hitelbiztosítókat és a hi-

telintézeteket is érinti a probléma.  

Minden válság idején vannak azonban olyan ágazatok, amelyek profitálnak a helyzetből. 

Ide tartozik a kereskedelem, gyógyszeripar, vegyipar (például fertőtlenítők gyártása). Megem-

líthetjük az online kereskedelmet is, vagy azokat a szoftvergyártó cégeket, amelyek távmunkát 

teszik lehetővé. Minden bank nehéz helyzetben van, hiszen a bankoknak vékony kötélen kell 

egyensúlyozniuk az ügyfelek megsegítése, és a pénzügyi stabilitás fenntartása között. Március 

18-án a Magyar Közlönyben megjelent a gazdaságpolitikai intézkedéscsomag, ennek célja a 

koronavírus okozta negatív gazdasági tényezők hatásait csökkenteni. 

A Magyar Nemzeti Bank lakosságot érintő intézkedései 

A lakosságot érintő intézkedések 

• Törlesztési moratórium: amely azt jelenti, hogy az újonnan kihe-

lyezett személyi hitelek teljes hiteldíjmutatója csökkent, illetve az 

adósoknak csak később kell visszafizetni tartozásukat (kamatos 

kamat nélkül). Ennek az intézkedésnek az a célja, hogy védjék a 

                                                 

4  Horváth Vivien pénzügy és számvitel szakos hallgató, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtu-

dományi Kar 
5  Dr. Palancsa Attila PhD egyetemi docens, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 
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lakossági ügyfeleket, a háztartások jelenlegi likviditási zavarának átvészelését segít-

sék. 

• 15 ezer forintos PIN KÓD limit: 5 ezer forintról 15 ezer forintra emelték a bankkár-

tyás fizetések esetében a PIN-kód megadása nélkül végrehajtható, érintéses tranzak-

ciók általános limitjét. A lépés célja, hogy a fizikai érintkezések száma csökkenjen, 

amely a koronavírus terjedését is lassíthatja 

• Készpénzkezelés: Az MNB – a koronavírus terjedésének megelőzését szolgáló intéz-

kedéseként is – a készpénzforgalomból naponta milliárdos nagyságrendben, zárt kon-

ténerekben befizetett bankjegyeket minden esetben a vírus túlélési periódusával össz-

hangban két hétig „pihenteti”. A 2 hetes pihentetést követően a bankjegyek nagy tel-

jesítményű gépekkel történő ellenőrzése következik, a minőségük alapján megfelelő-

nek ítélt és kötegekbe rendezett bankjegyeket pedig zsugorfóliával csomagolják, majd 

azok egy 160-170 Celsius fok hőmérsékletű alagúton haladnak végig. Az alkalmazott 

intézkedésnek és a korszerű technológiának köszönhetően a jegybankba befizetett 

bankjegyek újra kifizetése esetén minimális a kockázata annak, hogy esetlegesen fer-

tőzött bankjegyek kerüljenek a forgalomba. 

• Nyitva tartanak a bankok: az ügyfeleket mindenképp kiszeretnék szolgálni, és segí-

teni őket, viszont ebben a helyzetben nem olyan nagy az érdeklődés, mint egyébként 

ezért vannak olyan fiókok, amelyek rövidített nyitvatartási időt vezettek be. 

Vállalatokat érintő intézkedések 

• Növekedési hitelprogram: mikro- kis- és középvállalkozásokat megcélzó program, 

amely 1000 milliárd forint nagyságú forrást rendelt az eddigi NHP fix programban is 

elérhető 500 milliárdos keretösszeg mellé. Az új programban 10 milliárd forintra emel-

kedett az egyes vállalkozások számára elérhető összeg, és 20 évre nőtt a futamidő. A 

hitelt bérfizetésre is lehet igényelni árbevétel híján, illetve hitelkiváltásra is felhasz-

nálható. A jegybank emellett a gyors segítség érdekében előírta a bankok számára a 

kéthetes hitelbírálati határidőt. Aki kifut az időből, az elesik az adott hitelkérelemtől, 

a kérelmezőt az MNB áthelyezi máshoz. 

• Növekedési kötvényprogram: az MNB a vállalati kötvénypiac likviditásának növe-

lése érdekében indította el ezt a programot. Ennek keretében, nem pénzügyi vállalatok 

által kibocsátott, jó minősítéssel rendelkező kötvényeket, valamint vállalatokkal szem-

ben fennálló hitelkövetelések fedezete mellett kibocsátott értékpapírokat vásárol 450 

milliárd forint keretösszegben. A mintegy 200 nagyvállalatot érintő program célja, 

hogy a hazai vállalatok a bankhitelek mellett megfelelő mértékben támaszkodjanak 

egyéb finanszírozási formákra is. 

• Vállalati hitelmoratórium: kulcsfontosságú döntés, mely célja, hogy a jelenlegi hely-

zetben, az átmeneti likviditási nehézségek ne eredményezzenek tartós és elmélyülő 

gazdasági problémákat. A hosszú lejáratú banki hitelek törlesztési moratóriuma több 

mint 33 ezer vállalkozást érint, ez a számot pedig jelentősen növeli a rövidlejáratú 

banki hitelekre is kiterjedő moratórium. A jegybank egyúttal a Növekedési Hitelprog-

ram (NHP) keretében folyósított hiteleknél is törlesztési moratóriumot hirdetett, ami 

lehetővé teszi a bankok számára, hogy az NHP-s hiteleket átstrukturálják, és a vissza-

fizetés ütemezését pedig átalakítsák. 

Pénzügyi piacot érintő intézkedések 

• Pénzügyi szektor támogatása: az MNB minden, idevonatkozó intézkedéssel a koro-

navírus-járvány miatt kialakult pénzügyi piaci feszültségeket akarja enyhíteni. Így a 

fedezett, hosszú lejáratú, fix kamatozású hiteleszközök bevezetése felső határ nélküli 

keretösszeggel, az alul tartalékolásra vonatkozó szankció felfüggesztése erre vonatko-
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zik, mely értelmében a jegybank felmentést ad a bankoknak a kötelezőtartalék felhal-

mozása alól. A nagyvállalatoknak szól a fedezeti kör nagyvállalati hitelekkel való bő-

vítése, a swaptenderek feltételrendszerének átalakítása is. A jegybank folyamatosan 

vizsgálja a bankrendszer likviditásának további javítását.  

• Pénzügyi stabilitás biztosítása: az MNB minden rendelkezésre álló eszközzel támo-

gatja és erősíti a pénzügyi stabilitást, így a pénzügyi közvetítő szektorra gyakorolt ha-

tásait is folyamatosan figyelemmel kíséri. Az iránymutatások a pénzügyi szolgáltatók 

folyamatos működésének fenntartását biztosítják, míg az intézkedéscsomagok csök-

kentik a bankok adminisztrációs terheit és rugalmas kezelést tesznek lehetővé a makro- 

és mikroprudenciális szabályok tekintetében. A bankrendszert erősíti az osztalékkifi-

zetés átmeneti korlátozása, a devizafinanszírozásra vonatkozó szabályozói limitek szi-

gorítása is. Az intézkedések támogatják a bankrendszer hitelezési kapacitásának fenn-

maradását.  

Sokan úgy vélik, hogy a jelenlegi gazdasági védekezésre fordított 

összeg, amely a magyar GDP 1%-a, ez elegendő lesz a helyreállításhoz. 

Az állami pénzügyi támogatás elegendő lesz, ugyanis főképp csak az 

árbevétel kiesést kell pótolni. A turizmus-vendéglátás szektort érinti na-

gyobb veszély, ugyanis 4000 szálloda van Magyarországon, amik teljesen bezárták a kaput, ez 

rengeteg ember életére gyakorol hatást. A csőd utáni integráció hosszú folyamat lesz, a nem-

zetközi turizmus lassan fog feléledni. 

Nem lehetett felkészülni erre, a vállalkozások többsége rövid távú (maximum 3-4 hónap) 

válságidőszakra van berendezkedve, ami azt feltételezi részükről, hogy optimális esetben ma-

ximum az árbevétel 20%-os kiesése következhet be. Jelenleg ezek a mutatók bizonyos ágaza-

tokban 0%-on állnak, amely egyrészt azt jelenti, hogy el kell küldeni a munkavállalókat, más-

részt/vagy készülni kell a vállalkozás felszámolására.  

A sikeres gazdaság egyik fő pillére a szolgáltató szektor, az a legjobb, ha ez a szektor adja 

a GDP nagyobb részét. A koronavírus ezt a szektort is érzékenyen érinti, azonban, ha a szol-

gáltatórendszer kereslete elindul, gyorsan helyre tud állni a gazdaság. Szolgáltatást viszont on-

line is lehet nyújtani, tehát a túlélés feltételei adottak azoknak a vállalkozásoknak, amelyek át 

tudnak állni az online üzleti rendszerre. Valódi válság azokban a szektorokban tapasztalható, 

ahol nem tudják alkalmazni a home office szisztémát.  

Az ingatlanpiac szinte teljesen leállt, ez pedig a közeljövőben azt jelenti, hogy ingatla-

náresésre számíthatunk. Budapesten áprilisban 70-80 ezer forintért is lehetett kiváló lakásokat 

bérelni. A turizmusban mindenképpen csökkeni fognak az árak, a válság után olcsóbban tudunk 

majd utazni. 

Az építőipar néz nehéz időszakkal áll szembe, hiszen szakértők szerint 1-2 év alatt tud 

majd csak a 2020. márciusi ütemre visszaállni. A tőzsde 30%-ot esett az elmúlt 1 hónapban. A 

vásárlói kedv alább hagyott, az emberek nem a pánik miatt adnak el, hanem likvidtőkére van 

szükségük. A benzinárak folyamatosa csökkenése is problémát jelenthet a jövőben. Csak a vu-

hani karantén napi 3 millió hordó mínuszt jelentett, a kínai fogyasztás 20%-a tűnt el pár hét 

alatt. 

A grafikonon látható a magyar lakosság fogyasztói kölcsöneinek és lakáshiteleinek az 

összesített állománya. Az elmúlt években erőteljes volt a bővülés, a vizsgált időszak alatt 39%-

kal emelkedett a lakossági hitelek állománya, tavaly pedig a korábbi évek mintájára 13%-os 

növekedés figyelhető meg. Az a következtetés vonható le, hogy Magyarországon is drasztikus 

növekedés volt megfigyelhető az elmúlt években. (2016–2020. február 20.) 
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1. ábra: A lakossági hitelek állománya Magyarországon 
Forrás: Pénzcentrum 

Egyeztetések, lehetőségek 

Folyamatos egyeztetés van a Pénzügyminisztérium és a Magyar Bankszövetség között, melyek 

témái között szerepelnek a garanciaprogramokkal, hitelezés ösztönzési lépésekkel, a bankfió-

kok rendelkezésre állásával, az ügyintézési folyamatok lakossági, vállalati lehetőségeinek meg-

könnyítésével, digitalizációs további lehetőségeivel kapcsolatos kérdések. 2019-es év az egyik 

legsikeresebb év volt a hazai pénzintézetek történetében. A magyar bankrendszer szilárd, mű-

ködése stabil, amely annyit jelent, hogy ez megfelelő biztosíték/alap ahhoz, hogy a mostani 

vészhelyzetben a bankszektor is részt vállaljon. A válságot követően a gazdaság élénkítésében 

is jelentős szerepe lesz. 

A kereskedelmi nagyvállalatok és a 

bankok 91 milliárd forinttal segítenek a 

járvány elleni védekezésben. Különadók-

kal járulnak hozzá a bankok és a nagy be-

vétellel rendelkező kereskedelmi láncok az 

államkassza bevételéhez, ezt az összeget a 

járvány elleni védekezésre használják fel. 

Az érintetteknek havonta kell adóelőleget 

fizetni, először május 31-én. A koronavírus 

elleni küzdelemből a magyar bankok is ki-

veszik a részüket, a 9 hónapos hitelmorató-

rium mellett 55 milliárd forintnyi külön-

adót fizetnek be idén. (A fotó illusztráció.) 
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A magyar pénzügyi szektor jó állapotban vágott neki a koronavírus okozta sokkhatás ke-

zelésének (ellentétben a 2008-as gazdasági válsággal). Továbbá ma már a pénzintézetek a 

bankrohamok ellen is kevésbé sérülékenyek. A járvány hatással van a gazdaságra, viszont a 

pénzügyi szektor megfelelően működik, vannak szektorok melyek segítségre szorulnak, és éve-

kig is eltarthat mire helyreállnak. Sok segítséget nyújtanak a pénzintézetek, bankok a helyzet 

kezelése érdekében. Pénzügyi válság nem várható. 

A legfrissebb hírek szerint (2020.05.10.) 

• Turizmus: Hamarosan újra berobbanhat a magyar turizmus. Elkezdődtek a belföldi 

foglalások, és már nagyon sok ember készül a nyárra. Az erőteljes marketingkampány 

és akcióterv kidolgozása azoknak a küldőpiacoknak szól, ahonnan könnyebben visz-

szacsábíthatók a vendégek. A belföldi és a külföldi foglalások száma is 30 százalékkal 

nőtt a 3 nyári hónapra vonatkozóan. Az adatok 

azt is mutatják, hogy a magyarok több mint 

fele a járvány lecsengését követő fél évben 

belföldön akar utazni, és csak kevesen tervez-

nek külföldi utazást. A külföldi relációk közül 

továbbra is. (A fotó illusztráció.)  

Horvátország és Görögország tűnik a legnép-

szerűbb úticél. Ma Magyarországon körülbe-

lül 400 ezer ember dolgozik a turisztikai ága-

zatban. A KSH április végén közétett adatai 

alapján márciusban közel 56 ezren veszítették 

el az állásukat a koronavírus miatt (turizmus-vendéglátás). Sok turisztikában dolgozó 

ember úgy gondolja, hogy a jövőben már nem az élménykeresés lesz a legfontosabb 

szempont az utazási döntés meghozatalában, hanem az, hogy biztonságban érezzék 

magukat a vendégek. A magyar turizmusban működő cégek számára nagy segítség a 

hiteltörlesztési moratórium, egyrészről a munkavállalóknak másrészről a munkáltatók-

nak. Friss adatok szerint a turisztikai szektorban dolgozó vállalkozásoknál 500 milliárd 

forint kitettség van összességében, ezeket a hiteleket most nem kell fizetni. A magyar 

turisztika akkor fog igazán elindulni, amikor csökken a koronavírus okozta megbete-

gedések száma. A nagy nyári fesztiválok már biztosan elmaradnak, ez komoly kiesést 

jelent.  

• Beszámoló és ahhoz kapcsolódó éves bevallások: A veszélyhelyzet egyik legna-

gyobb adókönnyítése közé tartozik az az intézkedés, hogy 

a beszámolót és az ahhoz kapcsolódó éves bevallásokat 

elegendő szeptember 30-ig elkészíteni és beküldeni, sőt az 

adó fizetési kötelezettséggel egyetemben. Ez a változás 

rengeteg cégnek, szervezetnek, könyvelőnek és könyv-

vizsgálónak jelent könnyebbséget. A halasztás 5 adófajta 

későbbi megfizetésére is vonatkozik: társasági adó, kisvál-

lalati adó, innovációs járulék, energiaellátók jövedelemadója és a helyi iparűzési adó. 

(A fotó illusztráció.) 

• Egyszerűsített lakossági és vállalati ügyintézés: A hatósági engedélyezés helyett be-

jelentéssel is végezhető lesz a legtöbb tevékenység. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy 

csökkenteni tudják az ügyintéző-ügyfél találkozások számát, valamint a vállalkozások 

adminisztrációs terheit. A változtatásnak az a lényege, hogy az engedélyköteles tevé-

kenységek (van pár kivétel) már elektronikus úton történő bejelentést követően gya-

korolhatók lesznek. Az újfajta ellenőrzött bejelentés kisebb adminisztrációs terhet je-

lent a vállalkozásoknak és magánszemélyeknek, de az illetéknek vagy az igazgatási 



167 

 

szolgáltatási díjnak is csak az 50 százalékát kell befizetni, amennyiben nem szükséges 

az engedélyezési eljárás. 

• Jön a devizakötvény: Jelentősen átírta a finanszírozási és költségvetési terveket a ko-

ronavírus járvány. Jelentős devizakötvény kibocsátás is bekerült a tervek közé. Az ere-

detileg tervezett 1 százalékos GDP-arányos deficit helyett a kormány jelenleg 2,7%-

os hiányra számít. Egyrészről 1652 milliárd Ft-tal emelte az intézményi forintkötvény 

kibocsátások tervezett volumenét 2020-ra vetítve, illetve négyszeresére növelte az ere-

deti tervekben szereplő 1 milliárd euró keretösszegű devizakötvény kibocsátási keretét 

(4 milliárd euró ekvivalens keretösszeg). Azért van szükség a devizakötvényre, mert 

jelentősen megnőtt a költségvetés finanszírozási igénye, emellett a lakossági értékesí-

tések visszaestek, ezt pedig más forrásból kell előteremtenie az ÁKK-nak. 

• Sok helyen marad a home office: Sok banki dolgozó folytat-

hatja a munkát otthonról akkor is, amikor vége lesz majd a jár-

ványnak. Egy-két nap alatt átálltak az otthoni munkavégzésre a 

magyarországi pénzintézetek, és úgy döntöttek, hogy ezt a tá-

voli munkavégzést a korábbinál nagyobb mértékben fogják al-

kalmazni. Az átállást online tréningekkel támogatták a vezetők 

és munkatársak körében egyaránt. Az UniCredit-nél a távoli munkavégzés már a jár-

vány megjelenése előtt is bevett gyakorlat volt számos területen. (A fotó illusztráció.) 

• Új honlap indult a munkalehetőségek összegyűjtésére (kitoboroz.talentuno.hu): 

A koronavírus járvány idején is elérhető munkalehetőségeket kínál térképes megjele-

nítéssel összekötve, hogy bárki könnyen tudjon tájékozódni arról, hogy a közelben 

van-e üresedés. A turisztikában és a vendéglátásban most masszív leépítések vannak, 

de vannak olyan iparágak, ahol folyamatosan vesznek fel embereket. Ilyen például az 

IT és technológiai terület, tanácsadó és pénzügyi szektorban tevékenykedő cégek. A 

legtöbb nyitott pozíció Budapesten van. 

Források 

MNB: https://www.mnb.hu/koronavirus (2020.04.19.) 

PÉNZCENTRUM: https://www.penzcentrum.hu/megtakaritas/ezt-nem-fogjuk-megkoszonni-

igy-hat-a-koronavirus-a-magyar-gazdasagra.1090167.html (2020. 04. 19.) 

MANDINER: https://mandiner.hu/cikk/20200320_koronavirus_gazdasagi_hatasai 

(2020.04.20.) 

PÉNZCENTRUM: https://www.penzcentrum.hu/hitel/a-koronavirus-ledontheti-a-bankszek-

tort-is-tenyleg-ekkora-a-baj.1093042.html (2020.04.20.) 

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA: https://www.kormany.hu/hu (2020.04.20.) 

PORTFÓLIÓ: https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200506/koronavirus-hamarosan-ujra-be-

robbanhat-a-magyar-turizmus-430280 (2020.05.09.) 

KORONAVÍRUS.GOV: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/jarvany-miatt-tovabb-egy-

szerusiti-kormany-lakossagi-es-vallalati-ugyintezest?fbclid=IwAR0k4XN_Hi-

eGKYpK1MOHtnVnbblwsX3LwkEpdMMm2cfrGI2x0uHrlH5hAK0 (2020.05.09.) 

KORONAVÍRUS.GOV: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/pm-negy-honappal-kesobb-eleg-

benyujtani-beszamolot-bevallani-es-befizetni-tarsasagi-

adot?fbclid=IwAR0gY2oIeQd3FpfT7792v0hue3mTbpctXPPNu-_IAKG8d5--

DcnH4TLOFwQ (2020.05.10.) 

PORTFÓLIÓ: https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200422/vegre-kiderult-honnan-lesz-

penze-magyarorszagnak-a-koronavirus-jarvany-kellos-kozepen-427688 (2020.05.10.) 

https://www.mnb.hu/koronavirus
https://www.penzcentrum.hu/megtakaritas/ezt-nem-fogjuk-megkoszonni-igy-hat-a-koronavirus-a-magyar-gazdasagra.1090167.html
https://www.penzcentrum.hu/megtakaritas/ezt-nem-fogjuk-megkoszonni-igy-hat-a-koronavirus-a-magyar-gazdasagra.1090167.html
https://mandiner.hu/cikk/20200320_koronavirus_gazdasagi_hatasai
https://www.penzcentrum.hu/hitel/a-koronavirus-ledontheti-a-bankszektort-is-tenyleg-ekkora-a-baj.1093042.html
https://www.penzcentrum.hu/hitel/a-koronavirus-ledontheti-a-bankszektort-is-tenyleg-ekkora-a-baj.1093042.html
https://www.kormany.hu/hu
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200506/koronavirus-hamarosan-ujra-berobbanhat-a-magyar-turizmus-430280
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200506/koronavirus-hamarosan-ujra-berobbanhat-a-magyar-turizmus-430280
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/jarvany-miatt-tovabb-egyszerusiti-kormany-lakossagi-es-vallalati-ugyintezest?fbclid=IwAR0k4XN_HieGKYpK1MOHtnVnbblwsX3LwkEpdMMm2cfrGI2x0uHrlH5hAK0
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/jarvany-miatt-tovabb-egyszerusiti-kormany-lakossagi-es-vallalati-ugyintezest?fbclid=IwAR0k4XN_HieGKYpK1MOHtnVnbblwsX3LwkEpdMMm2cfrGI2x0uHrlH5hAK0
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/jarvany-miatt-tovabb-egyszerusiti-kormany-lakossagi-es-vallalati-ugyintezest?fbclid=IwAR0k4XN_HieGKYpK1MOHtnVnbblwsX3LwkEpdMMm2cfrGI2x0uHrlH5hAK0
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/pm-negy-honappal-kesobb-eleg-benyujtani-beszamolot-bevallani-es-befizetni-tarsasagi-adot?fbclid=IwAR0gY2oIeQd3FpfT7792v0hue3mTbpctXPPNu-_IAKG8d5--DcnH4TLOFwQ
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/pm-negy-honappal-kesobb-eleg-benyujtani-beszamolot-bevallani-es-befizetni-tarsasagi-adot?fbclid=IwAR0gY2oIeQd3FpfT7792v0hue3mTbpctXPPNu-_IAKG8d5--DcnH4TLOFwQ
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/pm-negy-honappal-kesobb-eleg-benyujtani-beszamolot-bevallani-es-befizetni-tarsasagi-adot?fbclid=IwAR0gY2oIeQd3FpfT7792v0hue3mTbpctXPPNu-_IAKG8d5--DcnH4TLOFwQ
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/pm-negy-honappal-kesobb-eleg-benyujtani-beszamolot-bevallani-es-befizetni-tarsasagi-adot?fbclid=IwAR0gY2oIeQd3FpfT7792v0hue3mTbpctXPPNu-_IAKG8d5--DcnH4TLOFwQ
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200422/vegre-kiderult-honnan-lesz-penze-magyarorszagnak-a-koronavirus-jarvany-kellos-kozepen-427688
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200422/vegre-kiderult-honnan-lesz-penze-magyarorszagnak-a-koronavirus-jarvany-kellos-kozepen-427688
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HVG: https://m.hvg.hu/gazdasag/20200510_bankok_home_of-

fice_jarvany_munka?fbclid=IwAR2QT8oaj-

VTjRDy2qj1hT87vP65Nsrfk3ouhmRgfh4qZA76H2VBQS6jnWBw (2020.05.10.) 

PORTFÓLIÓ: https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200418/koronavirus-uj-honlap-indult-a-

munkalehetosegek-osszegyujtesere-

426866?fbclid=IwAR3hlkS8JicA_z15BxdwjVL4K6Tpqwt442pUyhFaCpAfJb-

cs7Cfz0MBtxI (2020.05.10.) 

AUDI HUNGARIA: https://audi.hu/hu/hirek/hirek/reszletek/609_vigyazunk_keszen_al-

lunk_elrajtolunk_az_audi_hungaria_keszul_az_u/?fbclid=IwAR2QPDu_Vg74oT-lBO-

QcfQcujKRSiUh-h04sI9Nhx9YCWfkYaK7j-TRNNt8 (2020.05.10.) 

Kérdések, feladatok 

1. Mit gondol az eddigi pandémia helyzet tapasztalatai mennyiben segíthetnek egy esetleges 

második, harmadik, vagy stagnáló helyzetben? 

2. Mi az oka, hogy az Európai Unión belül is különbözőképen reagáltak a járványra és ez ho-

gyan hatott az egyes országok gazdaságára? Kutasson az Interneten! 

3. Ön szerint minden vállalati formát szükséges támogatni? 

4. Milyen hatásait tudná beazonosítani a „home office” rendszernek? Nézzen utána az Interne-

ten és írjon egy A4-es egyoldalas összefoglalót! 

5. Az esettanulmány 2020. május végén íródott. Mi „nem úgy történt”, ahogy azt májusban 

látta az elemző? 

6. Mit jelent a sweptender kifejezés? Magyarázza meg! 

 

 

 

 

 

https://m.hvg.hu/gazdasag/20200510_bankok_home_office_jarvany_munka?fbclid=IwAR2QT8oajVTjRDy2qj1hT87vP65Nsrfk3ouhmRgfh4qZA76H2VBQS6jnWBw
https://m.hvg.hu/gazdasag/20200510_bankok_home_office_jarvany_munka?fbclid=IwAR2QT8oajVTjRDy2qj1hT87vP65Nsrfk3ouhmRgfh4qZA76H2VBQS6jnWBw
https://m.hvg.hu/gazdasag/20200510_bankok_home_office_jarvany_munka?fbclid=IwAR2QT8oajVTjRDy2qj1hT87vP65Nsrfk3ouhmRgfh4qZA76H2VBQS6jnWBw
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200418/koronavirus-uj-honlap-indult-a-munkalehetosegek-osszegyujtesere-426866?fbclid=IwAR3hlkS8JicA_z15BxdwjVL4K6Tpqwt442pUyhFaCpAfJb-cs7Cfz0MBtxI
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200418/koronavirus-uj-honlap-indult-a-munkalehetosegek-osszegyujtesere-426866?fbclid=IwAR3hlkS8JicA_z15BxdwjVL4K6Tpqwt442pUyhFaCpAfJb-cs7Cfz0MBtxI
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200418/koronavirus-uj-honlap-indult-a-munkalehetosegek-osszegyujtesere-426866?fbclid=IwAR3hlkS8JicA_z15BxdwjVL4K6Tpqwt442pUyhFaCpAfJb-cs7Cfz0MBtxI
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200418/koronavirus-uj-honlap-indult-a-munkalehetosegek-osszegyujtesere-426866?fbclid=IwAR3hlkS8JicA_z15BxdwjVL4K6Tpqwt442pUyhFaCpAfJb-cs7Cfz0MBtxI
https://audi.hu/hu/hirek/hirek/reszletek/609_vigyazunk_keszen_allunk_elrajtolunk_az_audi_hungaria_keszul_az_u/?fbclid=IwAR2QPDu_Vg74oT-lBOQcfQcujKRSiUh-h04sI9Nhx9YCWfkYaK7j-TRNNt8
https://audi.hu/hu/hirek/hirek/reszletek/609_vigyazunk_keszen_allunk_elrajtolunk_az_audi_hungaria_keszul_az_u/?fbclid=IwAR2QPDu_Vg74oT-lBOQcfQcujKRSiUh-h04sI9Nhx9YCWfkYaK7j-TRNNt8
https://audi.hu/hu/hirek/hirek/reszletek/609_vigyazunk_keszen_allunk_elrajtolunk_az_audi_hungaria_keszul_az_u/?fbclid=IwAR2QPDu_Vg74oT-lBOQcfQcujKRSiUh-h04sI9Nhx9YCWfkYaK7j-TRNNt8
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Pirger Tamás1 – Keresztes Gábor2:  

Újabb visszafogott év a Scuderia Ferrarinál 

A Formula-1 

A Formula–1 (Forma-1, F1) a 

legrangosabb nemzetközi au-

tóverseny-sorozat, melynek 

szabályait a Nemzetközi Auto-

mobil Szövetség (FIA) hatá-

rozza meg. A Formula–1-es 

világbajnokságban nyitott karosszériájú, együléses versenyautók vehetnek részt. A versenyso-

rozat több állomásból, Grand Prix-ből (nagydíjból) áll, melyeket szilárd burkolatú, erre a célra 

kialakított zárt, vagy városi pályákon rendeznek. Az eredmények alapján évente két világbaj-

nokot avatnak, egy egyénit és egy konstruktőrit (csapat-világbajnokság). A versenyeket több 

százmillióan nézik televízión, a világ több mint kétszáz országában. 

Az első formulát 1946-ban határozták meg, az első Formula–1-es versenyt 1947-ben tar-

tották, az első világbajnokságot 1950-ben rendezték. A Formula–1 történelmi központja Eu-

rópa, ahonnan a dohányreklámok tilalma, valamint a feltörekvő ázsiai országok gazdasági nyo-

mása miatt kezd kiszorulni. Ma már a világ számos pontján tartanak Formula–1-es nagydíjat, 

többek között Malajziában, Kínában, Bahreinben és Szingapúrban. 

A sportágban számos technikai újítás és innováció jelent meg a története során. Az au-

tókban a motor teljesítménye mellett sokat fejlődött az elektronika, az aerodinamika, a felfüg-

gesztés és a gumiabroncsok. Minden évben, folyamatosan fejlesztik az autókat – a FIA szabá-

lyai szerint –, hogy minél jobbak és minél biztonságosabbak legyenek. A Formula–1-ben kifej-

lesztett technológiát a személy- és teherszállításban is felhasználják. A F1-es autók felszerelése 

és fejlesztései néhány év elteltével az új autókban is megtalálhatók. 

A Formula–1 a világ egyik legdrágább sportága, a csapatok költségeit nagyrészt szpon-

zorok fedezik. A televíziós közvetítésekből befolyó jogdíjak a sportág másik fő bevételi forrását 

képezik. A jogokkal a FOM3 (Formula One Management) rendelkezik, a befolyt összeget a 

Concorde-egyezmény – mely meghatározza, hogy résztvevő csapatok miképp részesülnek az 

F1 bevételeiből – alapján, az első tíz helyezett csapat között, nem nyilvános arányban osztja 

szét. 

Formula–1-es versenyeket élőben vagy felvételről a Föld majdnem minden országában 

sugározzák televízión. A közvetítések a világ legnagyobb nézettségű műsorai közé tartoznak. 

A 2006-os brazil nagydíj élő adását 83 millió TV-néző kísérte figyelemmel, további 71 millióan 

pedig, ha rövid időre is, de bekapcsolódtak a közvetítésbe. Az FOM hivatalos adatai szerint 

2005-ben 580 millió háztartásban nézték televízión a Formula–1-es versenyeket, 1995 és 1999 

között pedig összesen 50 milliárdnyian. Óriási televíziós eseményről van szó, a halmozott né-

zettség 2001-ben 5,4 milliárd volt, a közvetítések 200 országba jutottak el. 2005-ben a kanadai 

nagydíj tartott számot a legnagyobb érdeklődésre a versenyek közül, és a harmadik legnézettebb 

sportesemény volt az évben. 

                                                 

1  Dr. Pirger Tamás PhD adjunktus, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 
2  Dr. Keresztes Gábor PhD adjunktus, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 
3  A FOM a Formula 1 által létrehozott szervezet, amely a médiával és a média kiszolgálásával foglalkozik. Ők 

adják ki a Forma 1 lebonyolításának kézikönyvét. 
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A Scuderia Ferrari 

A Scuderia Ferrari olasz Formula–

1-es versenycsapat, a sportág ed-

digi legsikeresebbje, a világbaj-

nokság kezdete, 1950 óta jelen van 

a Formula–1-ben. Enzo Ferrari 

alapította 1929-ben (a Scuderia 

olaszul istállót jelent, a Ferrari az 

alapító Enzo Ferrari nevére utal), 

és 1939-ig az Alfa Romeo autóit versenyeztette. Csak később kezdtek saját autókat készíteni. 

A Ferrari istálló a kezdetek óta 16 konstruktőri és 15 egyéni, versenyzői világbajnoki címet 

gyűjtött be. (A fotó illusztráció.) 

A csapat legsikeresebb versenyzője a már visszavonult (aktív évei: 1991–2006, 2010–

2012 hétszeres világbajnok (1994, 1995, 2000-2004) Michael Schumacher, aki öt egyéni baj-

noki címet szerzett a Ferrarinak. Schumacher 1996-ban hagyta ott Benettont és az akkor gyen-

gébb Ferrarinál folytatta Forma–1-es pályafutását. Az olasz csapat ugyan a sport leghagyomá-

nyosabb istállója, ám akkor már 1979 óta nem tudtak egyéni világbajnokságot nyerni. Az akkori 

csapatfőnök, Jean Todt már 1993-ban elkezdte az istálló struktúrájának újjászervezését, és 

Schumacher egy újabb fontos eleme volt ennek az építkezésnek. Úgy tartották róla, hogy rend-

kívüli módon képes motiválni, ösztönözni a körülötte lévő munkatársakat és igazi csapatember. 

A fejlesztések szempontjából különösen értékes volt jó technikai érzéke és az a képessége, hogy 

tapasztalatait megfelelően is tudta kommunikálni a mérnököknek. 

Bernie Ecclestone, aki 1978-tól 2017-ig a Formula–1 autóverseny-sorozatot irányító cég-

csoportok (köztük a FOM) legfontosabb vezetője volt, és akit legtöbbször csak a „Forma-1 

mindenható uraként” emlegettek, 1991-ben az Autosport című magazinnak adott interjújában a 

következőket mondta a hétszeres bajnokról: „Engem ez a fiú, Michael Schumacher több dolog-

ban is a fiatal Ayrton Sennára4 emlékeztet. Azon túl, hogy nagyon gyors, a személyiségjegyeik-

ben is vannak hasonlóságok. Schumacherben is megvan az a képesség, mint Sennában, hogy 

motiválni tud másokat, képes az egész csapatot maga mögé állítani. Amint túl jut a tanulóidőn 

egyike lehet a legnagyobbaknak.” 

Eddy Merckx belga kerékpáros, ötszörös Tour de France és Giro d’Italia győztes, minden 

idők egyik legsikeresebb országúti versenyzője így nyilatkozott a hétszeres világbajnokról 

2003-ban: „Schumacher kivételes bajnok. Csak meg kell nézni hogyan emelte fel a Ferrari ne-

vet. Amikor megérkezett a csapatba, a Ferrari már régóta nem nyert, és az első évben nem volt 

eredményes, de aztán olyan sokat dolgozott az autón, hogy képes volt vele elérni a csúcsot. 

Akkora szakmai kockázatot vállalt, ami sokkal nagyobb azoknál a kockázatoknál, amit a ver-

senypályán vállal. Schumacher lenyűgöz engem. Tudom, hogy tehetséges mérnökök veszik kö-

rül, és segítik, de számomra õ a legjobb, és ha esik az eső... micsoda könnyedség!” 

A kétszeres Forma 1-es világbajnok Fernando Alonso, aki a versenypályán évekig ellen-

fele volt „Schuminak” a következőket mondta ellenfeléről egy 2005-ös5 nyilatkozatában: 

„Schumacher valószínűleg több dologra figyel oda, mint én. Őt minden érdekli, törődik az em-

berekkel, a legapróbb technikai részletekkel, míg én azokra a dolgokra koncentrálok, amelyeket 

fontosnak érzek. A többi a mérnökök feladata, nem az enyém. Michael és én különbözünk egy-

mástól, csakúgy, mint minden ember.”  

                                                 

4  Ayrton Senna (1960-1994) háromszoros világbajnok brazil Forma 1-es versenyző. 1994. május 1-én a San 

Marinói Nagydíjon szenvedett halálos kimenetelű balesetet, miután versenyautójával a betonfalnak ütközött. 
5  A 2005-ös Forma-1-es világbajnokság végeredménye: 1. Fernando Alonso, 2. Kimi Räikkönen, 3. Michael 

Schumacher. 
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Flavio Briatore, a Renault Sport Formula 1 Team csapatfőnöke 2006-ban ezt mondta a 

hétszeres világbajnokról: „Az emberek könnyen elfelejtik, hogy a Ferrari mennyit köszönhet 

Michaelnek. Felépített maga köré egy csapatot. Motiválta az embereket. Egy nagy egésszé fűzte 

össze a részleteket. A Benetton is Michaelnek köszönhette a két világbajnoki címét. Amit Mic-

hael akkor tett, az leírhatatlan.”  

A Scuderia Ferrari főszponzora a Philip Morris, a Marlboro révén a cég 2011-ig összesen 

1 milliárd dollárral támogatta a csapatot. A Marlboro 1984 óta a csapat szponzora, 1997-2010 

között névadó szponzora is, és 2017-ig a csapat főszponzora marad. Másik fő szponzora a Shell, 

amely üzemanyagot bocsát a csapat rendelkezésére. Egyéb szponzorok: Alfa Romeo (a Fiat 

konszern egyik márkája), Santander Bank, Hublot, Pirelli, Kaspersky Lab, Weichai Power, 

UPS, Singha, Mahle, OMR, Ray Ban. A Philip Morris nem kötelezi a Ferrarit a dohányreklám-

feliratok feltüntetésére. 

 
Forrás: https://www.p1race.hu/hir/lehullt_a_lepel_a_ferrari_2020-as_autojarol_fotok_20200211  

A versenyzők 2015 óta két világbajnok, Sebastian Vettel és Kimi Räikkönen. A csapat-

vezető 2015 óta Maurizio Arriavebene. 2007-ben megnyerték az egyéni (Räikkönen) és a konst-

ruktőri bajnoki címet is. Utóbbit 2008-ban megvédték, az egyéni címről viszont Felipe Massa 

a zárófutam utolsó körében lecsúszott. 2010-ben Fernando Alonso volt harcban a bajnoki cím-

ért, listavezetőként várta az utolsó versenyt, de a futam nem sikerült, így alulmaradt a Red Bull 

Racingnél versenyző Vettellel szemben. 2012-ben Alonso ismét a zárófutamig volt esélyes a 

címre, de ezúttal is Vettel nyerte a bajnokságot. 2014-ben gyenge szezont zárt a csapat, 1993 

óta első ízben fordult elő, hogy egész évben nem sikerült futamot nyerniük. 2015-ben Vettel 

révén három futamot nyertek, a konstruktőri világbajnokságban második helyen zártak a Mer-

cedes mögött. 2016-ban viszont megint nem tudtak futamgyőzelmet elérni, a konstruktőrök kö-

zött visszacsúsztak a harmadik helyre a Red Bull mögé. Költségvetésük ugyanakkor ebben az 

évben is a legmagasabb volt a 11 istálló közül. A 900 főt foglalkoztató Ferrari csapat 386 millió 

Eurót költött 2016-ban. (Összehasonlításképp a legalacsonyabb költségvetése a brit Manor is-

tállónak volt 100 millió Eurós kiadással, 225 fős alkalmazotti létszám mellett.) 

https://www.p1race.hu/hir/lehullt_a_lepel_a_ferrari_2020-as_autojarol_fotok_20200211
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Luca Baldisserrit, aki 2007-től 2015-ig volt az olasz istálló egyik mérnöke, 2010-ig fő-

mérnök, 2010-től pedig a csapat utánpótlás programjának vezetője volt 2015-ben küldték el a 

Ferrari Forma-1-es csapatától. Az új menedzsment érkezése után nem sokkal tehát mennie is 

kellett, Sergio Marchionne elnök és Maurizio Arrivabene csapatfőnöknél már nem volt helye 

az istállónál. Mint már szó esett róla, a Ferrari 2016-ban a 2015-ös fellélegzés – három győze-

lem – után újra mélyen alulteljesített, 21 futamból végül egyet sem tudtak megnyerni. 17 futam 

után csak harmadik helyen álltak – a Mercedes és a Red Bull mögött (egy éve másodikként 

végeztek) –, mikor a Corriere dello Sport nevű olasz sportnapilap megkérdezte Luca Baldisserri 

exmérnököt 2016 őszén, miben látja a problémát a Ferrarinál: „Sajnos sem Marchionnénak, 

sem Arrivabenének nincs versenytapasztalata, az istálló teljesen elveszítette mára ezt az olda-

lát. A Ferrari nem csapat már, hanem rettegő emberek gyülekezete. A félelem hangulata ural-

kodik, a srácok nem mernek kockáztatni, vagy előállni semmilyen új ötlettel, újítással nehogy 

aztán kirúgják őket. A Forma-1-ben olyannak kell lennie a parancsnoki láncnak, mint egy had-

seregben. Az elsőszámúak azért vannak, hogy utat mutassanak, motiválják az embereket, dönt-

senek – ha pedig hibázol, nem kellene, hogy kirúgjanak érte. Ez történt (James) Allisonnal, aki 

egy óriási veszteség.” 

2016-ban egyébként komoly átszervezéseket hajtott végre a Ferrari, egy sokkal horizontá-

lisabb struktúrát alakítottak ki kevesebb főnökkel – Baldisserri azonban nem támogatja mindezt. 

James Allisont 2016 nyarán menesztették a technikai igazgató posztjáról, a helyére más típusú 

mérnököt, egy motorszakembert, Mattia Binottót neveztek ki. Baldisserri jól ismeri őt is.  

„Mattia tud motiválni, rutinos, de nem technikai igazgató. Jól tudja, hogy nem képes au-

tót tervezni, nem igazán ismeri a kasztnit, sem az aerodinamikai oldalt. Jó csapatfőnök lenne 

viszont.” – nyilatkozta az exmérnök 

Baldisserri kiemelte a pilóták helyzetét is, mégpedig, hogy Kimi Räikkönen javított előző évi 

teljesítményén, ő áll jobban a pontversenyben, míg Sebastian Vettel nagyon visszaesett. A finn ne-

gyedik, Vettel hatodik – igaz, csak öt pont van köztük – miközben 2015-ben harmadik volt. 

„Räikkönen jobban teljesít, mint 2015-ben, Vettel viszont sokkal gyengébben. Nagyon 

fontos lenne a Ferrarinak, hogy őt összekaparják és megtartsák, legalább rövidtávon.” – zárta 

Baldisserri 

Arra célozhatott, hogy Vettel szerződése egy év múlva lejár, és ha 2017-ben sem változik 

a helyzet, szinte biztosan elkezd másfelé keresgélni…6 

  

                                                 

6  2016-ban Vettel végül negyedik, Räikkönen hatodik lett, a csapat pedig harmadik helyen zárt. 
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Mellékletek 

1. melléklet: Kultúraelemek és kultúratípusok Kono (1990) szerint 

 Típusok 

 

Elemek 

Pezsgő 
Pezsgő, vezetőt 

követő 
Bürokratikus Stagnáló 

Stagnáló, veze-

tőt követő 

Értékek 
Innovációs orientá-

ció 

A vezető köve-

tése az érték 

Eljárás-centrikus-

ság, biztonság 

Biztonság min-

denek-előtt 
Egyéni biztonság 

Információ Környezet orientált 
Felső vezetőktől 

jön 

Technikai orientá-

ció 
Belső orientáció Felülről lefelé 

Közreadás 
Spontán, opponáló 

ötletek 

Cselekvés kijelölt 

irányba 

Pontos terv, speci-

alizáció 
Kevés új ötlet 

Nagyon kevés új 

ötlet 

Kockázat 
Nincs félelem a ku-

darctól 

A vezető felelős-

sége 

Félelem a kudarc-

tól 

Félelem a ku-

darctól 

Félelem a ku-

darctól 

Kooperáció 
Teammunka, kis 

szociális távolság 

Vezető követése 

versengés 

Hierarchia felelő-

sök 

Bizalom-hiány, 

elkülönülés 

Nagy távolság, 

elkülönülés 

Lojalitás Szélsőségek 
Életre szóló al-

kalmazkodás 

Életre szóló alkal-

mazko-dás 

Kilép, ha jobb a 

lehetőség 

Kilép, ha jobb a 

lehetőség 

Motiváció 
Magas fokú felelős-

ség 

Kisebb fokú fele-

lősség 

Szabályok köve-

tése 

Alacsony fokú 

felelősség 

Alacsony fokú 

felelősség 

Forrás: Borgulya–Barakonyi (2004) 

2. melléklet: Kotter menedzser-leader modellje 

Szempontok Leader 

„a jó dolgokat teszi” 

Menedzser 

„jól teszi a dolgát” 

Vezetői munkájának lényege… a változás a stabilitás 

Fókuszban… az emberek vezetése a munkavégzés irányítása 

Szüksége van… követőkre beosztottakra 

Gondolkodása… hosszú távú rövidtávú 

Leginkább… vízionál célokat tűz ki 

Megközelítés módja… a csoportok irányítása a tervek részletezése, lebontása 

A döntéseket… elősegíti, támogatja meghozza 

Hatalmának forrása… a személyes karizma a kinevezéssel szerzett formális hatalom 

Hatással van… a szívre, a lélekre a fejre, az agyra 

Energiája… a szenvedély az irányítás 

Dinamizmusa… proaktív reaktív 

A meggyőzés ereje… az eladó vezetési stílus a rábeszélés, utasítás 
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3. melléklet: A Scuderia Ferrari szervezeti ábrája 2015-ben 

Feladatok és kérdések 

1.  A szervezeti magatartástudomány mely területein mutatkozik probléma a Ferrari csapatnál? 

2.  Milyen típusú szervezeti kultúrát tartana az exmérnök szükségesnek és hatékonynak a Scu-

deria Ferrarinál?  

3.  Ön szerint az esettanulmányban megnevezett személyek közül ki lenne alkalmas leader, és 

ki menedzseri feladatkörre/szerepre? Melyik szerepkörre milyen esetben és milyen vezetői 

szinten van szükség? 

4.  Ön egyetért Luca Baldisserri észrevételeivel és javaslataival, vagy más típusú működést és 

kultúrát tartana célszerűnek a csapatnál figyelembe véve a Formula–1 és a Scuderia Ferrari 

sajátosságait és jellemzőit? Mely értékek/kultúraelemek mentén, és milyen konkrét intézke-

désekkel alakítaná a szervezeti kultúrát? 
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Csukás Domokos1 – Palancsa Attila2:  

A COVID-19 megjelenése a Semmelweis Egyetemen (interjú) 

A tanulmány témája a napjainkban zajló COVID-

19 járvány alatt legmarkánsabban megjelent veze-

tői attitűdök és tevékenységek személyes jellegű, 

de elemző megközelítésű értékelése. Mivel egész 

egyetemi (oktatói, kutatói, gyógyítói) tevékenysé-

günkre ez alapvető – és előre láthatóan – hosszú 

távú hatással bírt, fontosnak tartok a sikeres foly-

tatás érdekében levonni néhány, személyes műkö-

désem során is felhasználható következtetést. 

Jól menő állatorvosi praxisomat cseréltem fel 2011-ben a Semmelweis Egyetem (SE) 

mindennapi oktatói–kutatói munkájára abban a reményben, hogy hozzájárulhatok az itt folyó 

kutató–fejlesztő, innovatív munkához. Ennek következtében volt lehetőségem több rektor te-

vékenységét is nyomon követni. Emellett közvetlen munkahelyemen is két intézetvezetőnek 

dolgozhattam. Így az elmúlt évek alapján rendelkezem egy személyes jellegű rálátással az egye-

temi vezetés „békeidőben” szokásos mechanizmusairól. Ez tette különösen érdekessé szá-

momra a COVID-19 járvány alatt történteket és a vezetői viselkedést, melynek megértéséhez 

és elemzéséhez a tantárgy anyaga nyújtott újszerű értelmezési keretet. 

 

Semmelweis Egyetem 

 

Magyarországon hivatalosan 2020.03.04-én jelentették be, hogy megtalálták az első (és 

második) koronavírussal fertőzött személyt. Ebből a két emberből az egyik egy iráni szárma-

zású, Semmelweis Egyetemen tanuló hallgató volt. Ezzel a ténnyel párhuzamosan az Egyetem 

a médiafigyelem középpontjába került. Az egyetemi vezetésnek (Prof. Dr. Merkely Béla rektor 

úr vezetésével) a szűken vett mindennapi irányítási munka mellett a fokozódó szakmai és tár-

sadalmi elvárásoknak is meg kellett felelni. Különös mértékben fokozta a helyzet komolyságát 

a tény, hogy egy külföldi hallgatónk volt fertőzött. Ez egyszerre érintette a nemzetközi szintű 

válságkezelést, a „legsebezhetőbb egyetemi polgárok” egészségvédelmét és az oktatási alapte-

vékenység kérdéseit. 

                                                 

1  Dr. Csukás Domokos hallgató, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 
2  Dr. Palancsa Attila PhD egyetemi docens, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 
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A vezetői szintek és tevékenységek a COVID-19 járvány alatt  

A vezetés szintjei és irányai  

A COVID-19 megjelenése alapvetően félelmet és bizonytalanságot generált a lakosságban. Erre 

jó példa az a fajta eszkaláció, ami a tartós élelmiszer felhalmozási lázat indukálta, függetlenül 

attól, hogy a vezetői kommunikáció folyamatos volt és az ellátás biztonságát hangsúlyozta. Az 

egyetemi élet megszervezésének is két alapvető pillére jelent meg: információ éhség és fóku-

szálás. Az információ éhség a napi szinten változó járványügyi helyzet természetes velejárójá-

nak tekinthető. Ennek kielégítésének forrásai az alábbiak voltak: 

• Nemzetközi járványhelyzettel összefüggő hírek a nemzetközi médiából. 

• Nemzetközi járványhelyzettel összefüggő hírek a hazai médiából. 

• Hazai járványhelyzettel összefüggő hírek a hazai médiából. 

• Informális csatornák, családból, „szóbeszéd”, „folyosói pletykák”, „jól értesült kollé-

gák” stb. 

Másik pillérként megjelenő koncentráció, fókuszálás igénye a stabilitás és a folyamatos, 

kiszámítható, egészséges munkavégzés igényét jelentette. A munkavállalóli oldalon felmerült 

az előre látás és előre tervezhetőség hiánya és az az elvárás a vezetés felé, hogy ebben a kér-

désben is útmutatással szolgáljon. Érezhetően megváltoztak a mindennapok, de ennek mértéke 

nem volt előre látható. A vezetői kompetenciák vonatkozásában megjelent az előrelátás, mint 

képesség igénye. Fontosnak éreztük, hogy a változás elkerülhetetlensége mellett, annak idejét, 

mértékét a vezető a lehető legnagyobb mértékben befolyásolja. Ennek a helyzetnek a feloldá-

sára előtérbe került a top-down leadership modell. Az angol terminológiával: „Command, and 

Control” („Parancs és Ellenőrzés”) vezetési stílus, mely a hadsereg és más erőszakszervezetek 

vezetési módszereiben gyökerezik és a hasonló, emberéleteket veszélyeztető helyzetekben a 

civil vezetési módszerek között is helyet követel magának. Alapja a felsőbb vezetés utasításai-

nak meg nem kérdőjelezése. Kommunikációs csatornája a parancsnoki lánc, melyben a paran-

csot kiadó vezető természetes elvárása a kiadott utasítások hiánytalan betartása. A megfelelő 

információk összegzését követően azt hatékonyan kell továbbítani a szervezet irányába. Ennek 

a hatékonyságán nagyon sok múlhat: 

• csökkenti a bizonytalanságot, a kiszámíthatatlanságot, az ismeretlentől való félelmet; 

• iránymutatással szolgál stratégiai értelemben is, rámutat az információ áradatban a 

szervezet egészének szempontjából kiemelt jelentőségű elemekre; 

• fokozza a vezetésbe vetett bizalmat. 

Ugyanakkor a végrehajtásban tevékenykedők oldaláról is megfogalmazható egyfajta el-

várás ebben a rendszerben. Ez pedig a felső vezető felelősségére irányul, arra, hogy mindenki 

tőle várja a választ, hiszen a „kapitánynak tudnia kell…”. Nem az okozza a döntési vákuumot, 

a szervezeti bizonytalanságot, ha egy adott döntés rossznak bizonyul, hanem, ha a végrehajtók 

nem kapnak utasításokat. Az egyetemi élet mindennapjaiban megjelenő – a hallgatók és a mun-

kavállalók egészségvédelmében elrendelt – távmunka és távoktatás izoláló hatása (2020. 

03.23.-tól 2020.06.08-ig) is tovább erősítette a „távolból irányító tábornok” analógiáját. Ter-

mészetesnek kellett felfogni, hogy az irányítási lánc meghosszabbodott és a tőlünk távolabb eső 

vezetői pozíciókból is érkeznek nagyon direkt, a mindennapi működésünkre alapvető hatást 

gyakorló utasítások. Ennek sémája az alábbi volt: 

• Kormányzati intézkedések (pl.: 40/2020 (III.11.) Korm. rendelet Vészhelyzet kihirde-

téséről) 

• A fenntartói rendelkezések, azaz az Innovációs és Technológiai Minisztérium rendel-

kezései 

Ezek az egyetemi élet szempontjából általános, főleg iránymutató vezetői források. A 

mindennapi tevékenységünk szempontjából nem jelentett támogatást. Fontossága a működési 

keretek és felsőbb irányítói elvárások megfogalmazásában volt. 
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• Rektori (–kancellári) utasítás. A fentiek helyi értelmezésére jelent meg. Korábban rit-

kán alkalmazott, de a járványügyi körülmények között jól használható, hatékony kom-

munikációs forma. Idén, a 2020.03.05-ét megelőző időszakban, vegyes témában, 6 ha-

sonló forrás született, a COVID-19 járvány alatt, azzal közvetlenül összefüggően, a 

mai napig 18 darabot adtak ki. 

• Kari dékáni körlevél. A rektori utasítások kari szintű magyarázó, értelmező, a specia-

litások irányába mozgó, részletező vezetői eszközként jelent meg.  

• Tanszékvezetői utasítások, kérések, iránymutatások, elvárások. Minden lehetséges 

kommunikációs csatornánk és folyamatosan elérhetően. A napi működés elemi forrá-

saként szolgált.  

Emellett megfigyelhető volt egy, eddig a felsőoktatásban nem tapasztalt sürgősségérzés 

megjelenése is. A sürgősség érzését a járványügyi helyzet kiszámíthatatlansága, változékony-

sága alapozta meg. Ennek függvényében gyors alkalmazkodást várt el mindenki a szervezeti 

egységektől, akár a digitális átállás, a távoktatás, a távvizsga, a home-office, vagy a kutatások 

leállítása merült fel. Így egyértelművé vált, hogy az alsóbb vezetői (vezető-végrehajtói) szinte-

ken és azoktól „lefelé” fel kellett gyorsuljon a munka. A munkafolyamatok esetlegessége, a 

rögtönzés jellemzővé vált. Ebben a gyorsan változó munkakörnyezetben erősödtek a gyors, de 

konszenzusos, kreatív, közösen kiérlelt megoldásokra alapuló stratégiák. Példaként említhető a 

távoktatás, mely szinte egyik napról a másikra került bevezetésre, úgy, hogy a technikai felté-

telek nem voltak előkészítve és a tartalmi fejlesztéseket is ad hoc kellett tökéletesíteni. Nyilván 

az egyes oktatási egységek nagyfokú különbözőséget mutattak a felkészültségben, előkészített-

ségben is. Ezen folyamatok összessége egyfajta újszerű rugalmasságot, újfajta közösségi él-

ményt, a demokratikus vezetési stílus elemeinek felerősödését, azaz összességében egy előre 

mutató buttom-up vezetési modell megjelenését idézték elő. 

A vezetői tevékenységek 

A rektor szerepének felértékelődése egyértelműen megfigyelhető. Hírfogasztóként ezt a ten-

denciát más egyetemek vonatkozásában is megfigyeltem, de a járványkezelésben betöltött köz-

ponti szerep miatt ez a Semmelweis Egyetem tekintetében hatványozottabban mutatkozott meg. 

A munkahelyi csúcsvezető felelőssége széleskörű volt. Elsődlegesen a betegellátás, az oktatás 

feladatait, kihívásait kellett kezelnie. Emellett a járvány terjedésével, illetve annak veszélyének 

növekedésével a munkavállalók és azok családjainak biztonsága került előtérbe. Kiemelendő, 

hogy a COVID-19 első hullámának egyértelmű vesztese a kutatás. Ezen területen megfigyel-

hető volt a munkák leállása, halasztása, amilyen mértékben csak lehetséges volt. A vezetői be-

folyás új elemei jelentek meg. A kommunikációval, a személyes példákkal (média megjelené-

sek, online közösségi találkozók) erősíteni kellett a közös cél érzését, „egyben kellett tartani a 

csapatot”. Látványos volt a változás, ami a gazdálkodás vészhelyzeti módosításait érintette. Ez 

legszembetűnőbben az informatikai beszerzések – szinte a történelemből ismert hiánygazdál-

kodást idéző körülmények közötti – lebonyolításában mutatkozott meg. Olyan fejlesztéseknek 

adott zöld utat, amik „békeidőben” kiszámíthatatlan hosszúságúak lettek volna, most azonban 

pár nap alatt megvalósultak. Ez nagyon nagy mértékben erősítette a vezetés céltudatosságával, 

szervezettségével, cselekvőképességével kapcsolatos munkavállalóli pozitív megítélést. A jogi 

keretrendszer meglepő gyorsasággal reagált az otthoni munkavégzéssel kapcsolatos jogi, adat-

kezelési, munkarendi, rendelkezésre állási stb. kérdésekre. A kari dékáni hivatal kiemelkedő 

rugalmasságot mutatott az alulról jövő kezdeményezések megvalósítására. Ez egyrészről tulaj-

donítható a rendszer túlterheltségének, és az abból adódó ellenőrzési képesség csökkenésének, 

a pozíciók ilyen értelmű feladásának is, illetve annak a tendenciának, hogy a felső vezetés bi-

zalmat szavazott a szakértői csoportoknak. Ezzel új funkciók, munkakörök (pl. online-oktatási 

felelős) megjelenésének is kedvezve. A vészhelyzetre adott adekvát válaszok kidolgozását se-

gítette alternatív, eddig más, vagy kisebb szerepet betöltő szervezeti egységek megerősödése, 

reflektorfénybe kerülése is. Ennek tökéletes példája az Oktatásfejlesztési, -módszertani és -
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szervezési Központ (OMSzK) krízishelyzetben megmutatkozó, gyakorlatilag „karizmatikus” 

alapú vezető szerepének kialakulása. Az OMSzK vezetője (Dr. Kiss Levente, igazgató, egye-

temi docens) kiemelkedő vezetői erényeket mutatott. Előrelátóan, az oktatási helyzet kritikus 

voltát időben felismerte, folyamatosan kommunikált, prioritásokat állított, módszertanokat 

ajánlott, tesztelt, fejlesztett. Az autonóm központ vezetése a felsővezetők szintjére emelkedett 

és a problémás helyzetek (mikro-) menedzsmentje mellett (visionary) leadership erényeket is 

felmutatott. 

A vezetés hatása a szervezetre: elemzés, következtetések, jövőkép 

A szervezeti hierarchia változása 

A speciális helyzethez alkalmazkodás tehát a szervezeti hierarchiában is változásokat indukált. 

Ennek összefüggéseit az 1. ábra mutatja. 

 

1. ábra: A vezetői hierarchia rendszer súlypontjai a COVID-19 járvány 

menedzsmentjében 
(Rövidítések: ITM: Innovációs és Technológiai Minisztérium;  

OMSzK: Oktatásfejlesztési, módszertani és szervezési Központ; HIV: Hivatal) 

A korábban leírt szereplők egymáshoz viszonyított helyzetéből és egymásra hatási képes-

ségéből több tanulságot is le kell vonnunk.  

1.  A kormányzati direkt befolyás szerepe felértékelődött. A napi munka is a legfelsőbb 

irányítási szintről érkező – még ha általános jellegű és önmagában a rendszerbe nehe-

zen illeszthető – utasításokhoz történő igazodás jegyében telt. 

2.  A járvány elleni védekezés autonóm vezetője a rektor volt, a korábban egyetemi irá-

nyításban nagy befolyást szerző Kancellária rendszer szinte teljesen háttérbe szorult. 

A „választott vezetői” attitűd miatt mindenki elfogadta ezt, a munkavállalói kar is el-

várta az autokratikus hozzáállást, a kezdeményező szerepet. 

3.  A kari felsővezetés – tekintélyét nem veszítve, de funkcióját tekintve – középvezetői 

feladatkörbe „sodródott”. A dékáni körlevelek és utasítások a szakterület specifikus 

értelmezést és a felsővezetői szint – végrehajtói szint közötti minél gyorsabb kommu-
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nikációt voltak hivatottak előmozdítani. Az anyagi erőforrásokat gyorsan az eszköz-

rendszer fejlesztésére fordították. A feladatok összehangolásában játszottak kiemel-

kedő szerepet. 

4.  Az egyetemi élet teljes egészére vonatkozó hatást tudott kifejteni egy kis létszámú, 

eddig hasznosnak, de nem stratégiai jelentőségűnek ítélt szervezet, az OMSzK. Az 

oktatási standardokat gyorsan kidolgozták, de folyamatos visszacsatolást, önellenőr-

zést vártak minden szereplőtől, ezzel gyorsítva a korrekciós folyamatokat. 

5.  A „békeidőben” saját preferenciák (oktatásfejlesztés, kutatási projektek) mentén szer-

veződő intézeti/tanszéki élet a gyors és szakértői minőségű, szakmaspecifikus alkal-

mazkodás terepévé vált. Szinte egyik napról a másikra (2020.06.13.-23.) kellett az on-

line térben is releváns tartalmakat létrehozni, oktatásra felkészülni stb. A lokálisan 

egyértelmű vezetői szerepet betöltő tanszékvezetők ebben a helyzetben a végrehajtói 

feladatok koordinációját vállalták fel. 

6.  A gyors eszköz- és szervezeti fejlesztés, átalakítás nem vált volna lehetségessé a gyors, 

felesleges adminisztratív terhektől mentesített kommunikáció nélkül. Ez különösen 

tetten érhető volt az intézetek, a kari vezetés, és az OMSzK háromszögében. 

7.  Rövid időn belül, organikusan, vagy mondhatni „a harctéri igényekhez igazodva”, ki-

alakultak a kompetencia viszonyok, a megoldásorientált gondolkodás mindenkit a le-

hető leggyorsabb cselekvésre sarkalt. 

A vezetési elvek érvényesülése 

A parancsnoki láncban elfoglalt pozíció determinálta a szerepeket. Ezzel összefüggésben ki-

mondható, hogy hatékony, funkcionális munkamegosztás alakult ki. Ezt a szervezeti felépítés 

egydimenziós szerkezete, de többvonalas kommunikációja mellett tudták megvalósítani. A ha-

tékony vezetés elvei közül az alábbiak kiemelten hangsúlyos formában mutatkoztak meg: 

• A centralizált vezetés elve (pl. az új kommunikációs csatornák megnyitásával). 

• A szubszidiaritás elve (pl. az újszerű online oktatási platformok tartalmi feltöltése). 

• Az alárendeltek kezdeményezési elve (pl. multilaterális egyeztetés a tartalomfejlesz-

tésben). 

• A vezetés logisztikai biztosításának és az állandó készenlét elve (pl. a hatékony infor-

matikai eszközbeszerzés, folyamatos elérhetőség biztosítása). 

Összefoglalás 

Összefoglalásként három kiemelkedő szempontot említenék: 

1.  A járványhelyzet szorosabbra vonta a napi tevékenységek tekintetében az együttmű-

ködést a szervezeti egységek között, illetve a felső vezetés régiójában is. A vezetési, 

de főleg az irányítási súlypontok „felfelé tolódtak”. 

2.  A szervezeti modell átalakulásával olyan eszközrendszer és vezetési, munkaszervezési 

módszerek is élesben voltak tesztelhetők, amiknek a lassú bevezetés talán pont a leg-

fontosabb ismérvet a „gyakorlatban történő hasznosíthatóságot” fedte volna el.  

3.  A vezetői technikák bizonyos elemei alkalmazhatóak lesznek a jövőben a kevésbé bü-

rokratikus ügymenet, és a vezetői akarat gyorsabb és hatékonyabb érvényesítése szem-

pontjából. 

Felhasznált irodalom 

https://www.bizjournals.com/bizjournals/how-to/growth-strategies/2020/04/leadershipstyles-

in-the-time-of-covid-19.html  

Barakonyi Károly: Stratégiai menedzsment. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000.  

In https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42541/index.html  

https://www.bizjournals.com/bizjournals/how-to/growth-strategies/2020/04/leadershipstyles-in-the-time-of-covid-19.html
https://www.bizjournals.com/bizjournals/how-to/growth-strategies/2020/04/leadershipstyles-in-the-time-of-covid-19.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42541/index.html
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https://www.gallup.com/workplace/306503/strategies-leading-effectively-amid-covid.aspx  

Magyar Közlöny 2020. évi 39. száma. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2020. 

https://index.hu/techtud/2020/03/04/megerkezett_a_koronavirus_magyarorszagra/  

A Semmelweis Egyetem jogtára:  

https://semmelweis.hu/jogigfoig/category/korlevelekutasitasok/  

https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/  

Kérdések, feladatok 

1. Miért volt bonyolultabb az oktatási rendszerben kezelni a járványt? Soroljon fel minimum 5 

olyan feltételt, ami ezt bizonyítja!  

2. Ön hogyan oldana meg egy oktatási intézményben bekövetkező válsághelyzetet (járvány, 

vis maior, terrorizmus, fizetésképtelenség stb.)? Alakítsanak válságstábot és kezeljenek egy 

képzeletbeli helyzetet! Alkossanak párokat és érvek és ellenérvek mentén védjék meg, il-

letve utasítsák el az oktatási intézményekre vonatkozó döntéseket! 

 

https://www.gallup.com/workplace/306503/strategies-leading-effectively-amid-covid.aspx
https://index.hu/techtud/2020/03/04/megerkezett_a_koronavirus_magyarorszagra/
https://semmelweis.hu/jogigfoig/category/korlevelekutasitasok/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/
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Puskás Edina1 – Palancsa Attila2:  

Felvenni a ritmust vagy kiszállni? Ez itt a kérdés 

A NaturaTerra márkát 2010-ben alapította meg Nagy Terézia, de története 2003-ban kezdődött. 

Csak néhány nappal azután, hogy megszületett unokája és hazajött a kórházból, tele lett a baba 

kiütésekkel. A kislány sírt a vörös, viszkető foltoktól. Hosszú vizsgálatok után kiderült, hogy a 

baba allergiás mindenféle vegyszerre, így a nagymama és férje azt javasolták lányuknak, hogy 

a gyerek érdekében szabaduljanak meg minden vegyszereket tartalmazó tisztító és tisztálkodó 

szertől, kozmetikumtól és illatszertől, azoktól, amiket korábban a gyanútlanul használtak. A 

natúr, vegyszermentes termékekre váltás azonban egyáltalán nem volt a családnak könnyű. A 

nagymama sokat foglalkozott a témával és próbált mindenben segíteni lányának. Túl azon, hogy 

egyik pillanatról a másikra egy teljesen új élethelyzettel álltak szemben, sok időt és energiát 

emésztett fel az ismeretek megszerzése is, hiszen akkor ez még nem volt olyan mindennapos 

téma, mint manapság. A sok kutatómunka és tanulás, ismeretszerzés odáig vezetett, hogy idővel 

a nagymama maga készítette el az otthonukban használt tisztító- és tisztálkodási szereket. Nem 

sokkal később pedig egyszer csak azon kapta magát, hogy már nem csupán saját maguknak, 

lánya családjának, de még az ismerőseinek tisztaságáról is ő gondoskodott. Egy napon épp azon 

gondolkozott, hogy mihez kezdjen magával nyugdíjasként. Akkor jutott eszébe Teréziának, 

hogy mi lenne, ha az azóta már hobbijává vált szappankészítéssel foglalkozna. Férjének, Emil-

nek is tetszett az ötlet és biztosította maximális támogatásáról. 

 
Forrás: https://www.facebook.com/1757661751117539/pho-

tos/a.1781770998706614/1898697190347327/?type=3&theater  

Beindul az üzlet 

Beiratkozott egy 3 éves természetgyógyász, életmód tanácsadó képzésre. Nem nagyon értett a 

számítógép használatához és az Internethez. Pár hónap elteltével Szappanmester néven blogot 

kezdett írni az egészséges életmódról. Örömmel látta, hogy egyre többen követték figyelemmel 

a megjelenő cikkeit. Rengetegen fordultak hozzá mindenféle, legfőképpen bőrproblémával. Ta-

nácsaiban, életmódbeli változtatásokat javasolt, ami sok családban hoztak pozitív változást. 

Meghatóan sok köszönetet, szeretetet és biztatást kapott már a kezdetektől, így úgy érezte, el-

érkezett az idő, hogy megnyissa első boltját. Ekkor a termék palettáját kiegészítette egyéb ter-

mékekkel is. Már nem csak szappanokat, hanem samponokat, krémeket, dezodorokat és illó 

                                                 

1  Puskás Edina gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazda-

ságtudományi Kar 
2  Dr. Palancsa Attila PhD egyetemi docens, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 

https://www.facebook.com/1757661751117539/photos/a.1781770998706614/1898697190347327/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1757661751117539/photos/a.1781770998706614/1898697190347327/?type=3&theater
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olajokat is gyártott. Majd megnyithatta a család a második és a harmadik üzletét is. A legelső 

vásárlóik nagyon hűségesek voltak, szinte mind velük maradtak és csakis NaturaTerra termé-

keket vásároltak és vásárolnak a mai napig. Az üzletekben mindig sok ember megfordult és a 

család szépen megélt a befolyó összegből. A vevői visszajelzések is nagyon jók voltak, így 

méltán lepte meg Teréziát és férjét, hogy a nyitás után 4 évvel elkezdett csökkeni a forgalom 

az üzletekben.  

Itt kezdődtek a gondok 

2014-ben az üzletek árbevétele 10%-kal, majd a következő évben 20%-kal csökkent az előző 

évekhez képest. A csökkenés és a forgalom visszaesés a mai napig tart. Terézia és férje értetle-

nül álltak a helyzet előtt, nem értették, hogy miért nem jár annyi vásárló boltjaikba, mint ko-

rábban, pedig a termékek ugyanolyanok minőségűek maradtak. A termékek áraiban pedig csak 

azokat az árnövelő hatásokat építették be, ami a beszerzett alapanyagokban, a munkabérek és 

azok járulékainak növekedésével járt. 

A piac elemzése és a problémák feltárása 

Terézia férje, Emil úgy gondolta, bár lehet, hogy idősek ehhez, de kezébe veszi az irányítást és 

megpróbál életet lehelni az üzletekbe. Az interneten böngészett, amikor egy weboldalra keve-

redett, ahol megdöbbenten látta, hogy a felesége termékeihez hasonló kozmetikumokat forgal-

maznak sokkal magasabb áron, mint ahogyan azt ők teszik. Ezután pedig Emil sorra találta meg 

a konkurencia internetes oldalait. Kivétel nélkül mindegyiknél lehetőség volt online rendelésre. 

Emil azt tapasztalta, hogy mindenhol egyre nagyobb hangsúlyt kap a digitalizáció. Az első 

meglepetés után úgy döntöttek, hogy csinálnak egy webshopot, ahol az online rendelés gördü-

lékenyen működik. Mielőtt azonban belevágtak volna, feltérképezték a natúrkozmetikumok pi-

acának digitalizációs helyzetét és a jövőbeli lehetőségeket. Első lépésként összevetette a Natu-

raTerra számára releváns magyar versenytársak közösségi média jelenlétét. A NaturaTerrának 

nem volt facebook oldala. Terézia csak egy blogot írt a termékekről, tapasztalatairól, élménye-

iről. Hiányoztak a hirdetések, akciók is. A NaturaTerra cégnek nem volt közösségi oldala, így 

Emil megkereste a két fő hazai versenytárs, a Medinatura és a 

Panarom facebook oldalát is, amelyek nem csupán online vá-

sárlási lehetőséget biztosítottak, hanem rendszeresen osztottak 

meg videókat is és egy perceken belül válaszoló chatszolgálta-

tás is elérhető volt. A tanulmányok és a telefonbeszélgetés után 

Emil már egy teljesen más szemszögből tekintett a natúr termé-

kek piacára. Meglepetten tapasztalta, hogy számos olyan gyártó 

is létezik, amely egyáltalán nem rendelkezik offline értékesítési 

csatornákkal és így jelentős bérleti, illetve személyi jellegű 

költségeket takarít meg, ezáltal lehetővé téve a termékfejlesz-

tés, ügyfélszolgálati központok és marketing tevékenységek in-

tenzívebb finanszírozását. Talán nincs is szükség az üzletekre 

és át kellene állni online értékesítésére? – gondolta Emil. A Na-

turaTerra csupán egy értékesítési csatornán keresztül értékesíti 

termékeit, csak márkaboltokban, így nem csoda, ha a verseny-

társak az online értékesítéssel sokkal több vásárlóhoz eljutnak. 

Emil újabb friss elemzéseket töltött le és látta, hogy szakértők 

külön kiemelik a click and collect állomások terjedését, amelyek keretében a vásárlók online 

rendelnek, de egy számukra megfelelő offline helyszínen (például szupermarket, postahivatal, 

szaküzlet) veszik át a terméket. Lehet, hogy korukból adódóan, de Terézia és Emil erről még 

korábban nem hallott. Feltűnt az idős párnak az is, hogy a NaturaTerra vásárlói jellemzően 
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középkorúak, ezért Terézia felvetette, hogy a piaci trendeket és versenytársakat követve fiata-

lítsanak a termékek megjelenésén és tudatosabban célozzák meg a fiatalabb vásárlói rétegeket. 

A termékek csomagolása eddig minden esetben barna színű volt és csak a lényeges informá-

ciók, összetevők szerepeltek rajta fekete betűkkel. Nem kellett nagy észrevétel ahhoz, hogy 

meglássák, hogy ez a külső régi módi, unalmas és egyáltalán nem figyelemfelkeltő. Emil túlsá-

gosan tartott az idősebb vásárlók elvándorlásától, ezért végül feleségével nem jutottak közös 

nevezőre a csomagolást illetőleg.  

Érdemes fellendíteni az üzletet? 

Terézia és férje egyszerűen nem értette, hogy hogyan kerülhették el a versenytársak ennyire a 

figyelmüket, és hogy miért nem használták ki a digitalizáció nyújtotta lehetőségeket. Az idős 

pár az üzletek bezárását fontolgatja, mert úgy gondolják, nem tudnak lépést tartani a felgyorsult 

modern világgal, ugyanis a régi, elavult módszerek, a helyi újságban való hirdetések nagyon 

kevésnek bizonyulnak. Emil javaslatára még tesznek egy utolsó próbálkozást és kikérik barátja 

véleményét, aki vállalkozások beindításával, fejlesztésével és webshopok üzemeltetésével fog-

lalkozik. 

Kérdések, feladatok 

1. Készítsen üzleti tervet a NaturaTerra számára! 

2. Készítse el a NaturaTerra kommunikációs tervét, emelje ki az Internet adta lehetőségeket! 

3. Tervezzen Facebook oldalt a NaturaTerra számára! 

4. Valójában hol szúrtuk el? – tette fel a kérdést a házaspár. Írják meg nekik két A/4-es oldalon!



184 

 

Szigetiné Magyar Gabriella1 – Palancsa Attila2:  

Multinacionális gyógyszergyártó és forgalmazó cég digitális fejlesztése 

Bevezető 

Bevezetőmben szeretném bemutatni a kiválasztott céget, melynek marketing menedzsmentjéről 

írok. Minden vállalatnak szüksége van egy vízióra, egy ún. közös vállalati célra, melyet a jö-

vőben szeretne elérni. Ehhez ki kell dolgoznia a hosszú távú tervet, melyet kisebb rövideb távú 

egységekre tud lebontani. Mind a hosszú mind pedig a rövid távú tervnek tartalmaznia kell 

azokat a lépéseket, melyekkel el kívánja érni a kitűzött célt. Ez különösen igaz egy multinaci-

onális cég esetében. A környezet megismerése, illetve annak folyamatos változásaira időben 

adott megfelelő válasz a siker titka.  

A vizsgált multinacionális gyógyszergyártó és forgalmazó vállalat célja, hogy vezető sze-

repet töltsön be a gyógyszerpiacon és erősítse a betegek iránti elkötelezettségét. Ezt a célt az 

egyes leányvállalatok erős célorientált vállalattokká fejlesztésével tervezi elérni. Az általam 

vizsgált cég egy olyan világméretű gyógyszeripari vállalat, melynek szinte minden országban 

van leányvállalata. A magyarországi leányvállalat már több mint 25 éve működik hazánkban. 

Innovatív gyógyszergyártó vállalat esetében mindig nagy hangsúly tevődik a kutatásra, hiszen 

ahogy a betegségek (vírusok) változnak, úgy kell rá válaszként kifejlesztenie újabb és újabb 

gyógyszereket, illetve terápiákat. 

Jelenleg a cég a magyarországi gyógyszerpiacon az elsők között van maga mögé utasítva 

sok nagyobb és kisebb gyógyszeripari vállalatot. A cég túlnyomórészt innovatív új gyógyszerek 

kikutatásával, gyártásával és forgalmazásával foglalkozik, melyek vénykötelesek, ezért inkább 

az orvosok körében ismerik jobban a céget és termékeit. A jogszabályok nem engedik meg, a 

vényköteles termékek reklámozását a médiában, így a laikusok, illetve a betegek körében más 

gyógyszercégek ismertebbek.  

Makrókörnyezet vizsgálata 

Egy innovatív gyógyszergyártócég makrókörnyezete az egészségpolitikai szereplők (kormány, 

gyógyszerkamara…) törvények és jogszabályok, melyek előírják a cég számára, hogy pontosan 

milyen szabályokat kell követnie egy-egy gyógyszer-kutatás vagy új gyógyszer törzskönyve-

zésénél. A gyógyszeripar az egyik legjobban szabályozott iparág, a fejlesztés orientált vállala-

tok képviselői ezért folyamatosan együttműködnek a kormányzati szervekkel és egészségügyi 

hatóságokkal a törvényi keretek és egyéb szabályozók megalkotásában, felülvizsgálatában és 

alkalmazásában.  

A kutatás–fejlesztés fontos része a gyógyszeripar tevékenységének. Egyre több új gyógy-

szer, illetve készítmény jelenik meg a piacon melyek pozitívan, illetve negatívan is befolyásol-

hatják a már ott lévő termékek eladhatóságát. Az innovatív gyógyszereknek köszönhetően az 

elmúlt közel 40 év során sok olyan betegség vált gyógyíthatóvá mind onkológiai, mind szív- és 

érrendszeri mind pedig immunológiaiterületen, amelyekre azelőtt nem létezett hatékony meg-

oldás. Ez lehetővé tette a betegek túlélési esélyeinek, illetve életminőségének javulását. Egyes 

becslések szerint a várható életkor emelkedése több mint 70%-ban az innovatív gyógyszerek-

nek köszönhető. 

                                                 

1  Szigetiné Magyar Gabriella mérnök-közgazdász szakos hallgató, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Köz-

gazdaságtudományi Kar 
2  Dr. Palancsa Attila PhD egyetemi docens, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 



185 

 

Az alábbi ábrán jól megfigyelhető az új terápiás gyógyszerek kifejlesztésének, kikutatá-

sának folyamata. Az a tény, hogy közel 1 000 000 molekulából lesz a folyamat végén egy (1) 

olyan gyógyszer, amely törzskönyvezhető, megmagyarázza az innovatív gyógyszerek magas 

árát. Egy új hatóanyag átlagos K+F költsége 2012-ben minimálisan 300 milliárd Ft volt. 

  

1. ábra: Az innovatív gyógyszerek fejlesztésének folyamata 
Forrás: https://aipm.hu 

Bár az originális hatóanyagokat, kifejlesztésükkor a gyártócégek általában 20 évre levé-

detik, amely hosszú időnek tűnhet, azonban, ha hozzávesszük azt a tényt, hogy maga a prekli-

nikai, illetve human klinikai vizsgálatok akár 10 évig is eltarthatnak akkor a forgalomba kerü-

léskor már csak kb. 10 év van hátra a védettségből. Ez azt jelenti, hogy a védett időszak lejárta 

után megjelenhetnek a piacon más cégek által előállított másolatai ugyanannak a terméknek. 

Ezeket generikus gyógyszereknek nevezzük, amelyek bár ugyanazt a kémiai hatóanyagot tar-

talmazzák azonos mennyiségben, a hatóanyag előállításában, a gyógyszer fizikai formájában, 

illetve összetételében (segédanyagok) lehetnek eltérések. Az orvosoknak egy beteg kezelése-

kor, a gyógyszerválasztáskor ezeket a szempontokat is mérlegelniük kell. 

A fejlesztésorientált gyógyszeripari vállalatok érdekszövetséget hoztak létre, hogy együtt 

jobban tudják képviselni az érdekeiket. Napjainkban az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesü-

letébe (AIPM), már 26 innovatív gyógyszercég tartozik. Az egyesület fő célkitűzése, lehetővé 

tenni a magyar lakosság számára, hogy minél szélesebb körben hozzáférhessen a modern fel-

fedezéseken alapuló gyógyászati megoldásokhoz. Az egyesület másik fontos szerepe a tagjai 

közötti kapcsolatok erősítése, a tájékoztatás és az oktatás is (orvos továbbképzések szervezése 

és támogatása). 

Fontos kiemelnünk, hogy az innovatív vagy más néven originális gyógyszerek az adott 

kor legújabb hatóanyagával rendelkező terápiák, melyek egy adott betegség kezelésére szolgál-

nak. Az AIPM vállalatai a hazai gyógyszerforgalom több mint 50 százalékát adják, tevékeny-

ségükkel pedig a GDP közel 1 százalékához járulnak hozzá. (Index cikk, 2019.03.01) A nép-

egészségügyi szempontból fontos megemlíteni, hogy az egészségesebb munkavállalójobb ter-

melékenységgel képes dolgozni és munkájával nagyobb GDP-növekedést érhet el. Szakértők 

véleménye alapján megállapítható, hogy már 1-gyel több egészségben eltöltött év akár 4% 

emelkedést hoz a GDP-ben (Ruger et al., 2001. In: IMF, 2004 p.11).  

Az egészséges társadalom tehát a gazdasági növekedés alapja, és ennek biztosításában az 

innovatív gyógyszerek kulcsfontosságú szerepet töltenek be. 

A vállalati környezet – versenytársak 

Minden cég sikere vagy akár a fennmaradása is attól függ, hogy milyen gyorsan és milyen jól 

tud alkalmazkodni a folyamatosan és gyorsan változó külső és belső környezethez. Az alábbi-

akban szeretnék bemutatni néhány példát a belső, illetve külső változásokat előidéző ténye-

zőkre. Külső tényezőként meg kell említenünk az egyre erősödő, szigorodó ár és hozzáférés 

https://aipm.hu/
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szabályozást. A vényköteles gyógyszerek finanszírozása alapvetően az alábbi két forrásból te-

vődik össze: 

1.  Központi költségvetés: amely az állami források és a gyógyszergyártók külön adójából 

áll. Az állam évente elkülönít egy összeget a költségvetésében, ezzel tervezi, hogy hoz-

zájárul az egyes terápiák finanszírozásához. Ez nagy terhet vesz le a betegek válláról. A 

másik jelentős forrás az az összeg, amelyet a gyógyszergyártó vállalatok tesznek hozzá a 

gyógyszertámogatáshoz. Ez a teher az, amit az állam többféle jogcímen beszed gyártók-

tól. Ez az összeg tavalyi évben meghaladta az állami támogatás összegének negyedét (kb. 

100 milliárd forint). 

2.  Betegek által fizetett térítési díj: A betegek a gyógyszer kiváltásakor megfizetik a 

gyógyszer árát, ami – a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek esetén 

– a gyógyszer ára és a támogatás mértéke miatt eltérő. Magyarországon a betegek a tá-

mogatott gyógyszer árának legkisebb részét fizetik, hiszen az állami támogatás és a 

gyógyszeripari cégek pénzbeli hozzájárulása lehetővé teszik, hogy a terápiák minden ál-

lampolgár számára rendelkezésre álljanak. Az állami támogatás mértéke évről évre szám-

szerűen növekedik, azonban valós értéken, azaz infláció hatását kiszűrve elhanyagolható 

mértékben változott az elmúlt 15 évben. A digitális technológiák fokozott használata az 

egészségügyben, új lehetőségeket nyit mind az orvostársadalom mind pedig a gyógyszer-

gyártó cégek fejlődésében.  

Néhány éve már elkezdődött egy olyan egységes informatikai rendszer kialakítása, amely 

felhőalapú technológiát használja, hogy összekösse a kórházak, a járóbeteg ellátók a háziorvo-

sok és a gyógyszertárak betegadatait egymással a lehető legnagyobb kibervédelemmel. Ezzel a 

rendszerrel egy háziorvos lekérdezheti a betege egészségügyi adatait (előéletét), amely nagy-

mértékben segítheti a munkáját. Belső tényezőként át kell tekinteni a cég jelenlegi portfólióját, 

illetve azok változtatásában rejlő lehetőségeket. 

Az általam vizsgált vállalat magyarországi portfóliója folyamatos fejlődést mutat. Egy-

részről a forgalmazott termékek terén másrészt a betegek és az orvosok részére biztosított újin-

formációkhoz való széleskörű hozzáférések és képzések terén egyaránt. A különböző betegség-

csoportok közül az onkológia, a vakcináció és a kórházi akut ellátásban használt gyógyszerek 

és terápiák válnak egyre fontosabbá. A cég elkötelezett a digitális rendszerek bevezetésében a 

cégen belül ezért a következő fejezetben ezt vizsgálom. 

A digitális technika elterjedése a cégen belül 

Manapság, amikor a digitális technika fontos szerepet játszik a hétköznapjainkban, egy inno-

vatív cégnek elengedhetetlen, hogy lépést tartson a digitális trendekkel. Alapvető követelmény 

a megjelenés a közösségi médiában (facebook, linkedIn…) illetve a saját rendszereiket és fo-

lyamataikat is digitalizálniuk kell. Bár az orvosok tájékoztatása az új terápiák megjelenéséről 

és azok kedvező hatásairól egy-egy betegség hatékony kezelésében ma már nagyobb részben 

elektronikusan történik, szükség van a személyes kapcsolattartásra is. Az ún. orvoslátogatók 

olyan szakemberek, akik ismerik mind a betegséget mind pedig azt a gyógyszert, amelyet be-

mutatnak az orvosoknak. Napjainkban, amikor az információk gyorsan változnak fontos, hogy 

az orvoslátogató mindig a legfrissebb adatokat, eredményeket mutassa be a látogatott orvosnak, 

így az orvos is tájékozott lehet a naprakész eredményekkel. A digitális technika alkalmazásának 

egyik formája, ha a cég minden orvoslátogatójának biztosít iPad-et és az arra kifejlesztett alkal-

mazásokat.  

Külső tényezők és belső adottságok összekapcsolt elemzése 

Az ún. SWOT (GYELV) analízis együtt jeleníti meg a külső és belső tényezők elemzésével 

nyert információkat. Ez az értékelés belső erősségeken és a külső lehetőségeken alapul, célja a 



187 

 

belső gyengeségek csökkentése, valamint a külső veszélyek elkerülése. Az alábbi táblázatban 

a bemutatott gyógyszeripari cég SWOT analízisének bemutatása történik. 

1. táblázat: A bemutatott gyógyszeripari cég SWOT-elemzése 

Erősségek Gyengeségek 

 Magasan képzett szakemberek 

 Fejlett technológia rendelkezésre állása 

 Innováció 

 

 Nagy méretből adódó rugalmatlanság 

 Nehézkes belső kommunikáció 

 

Lehetőségek Veszélyek 

 Innovatív terápiák kifejlesztése 

 Új trendek (digitalizáció) alkalmazása 

 Kisebb cégek gyorsabb reakciója a piac  

változásaira 

 Jogszabályok kedvezőtlen változása  

Forrás: Saját szerkesztés 

Erősség: Multinacionális cég egyszerre több terápiás területen is képes innovatív új gyógysze-

reket kifejleszteni. Ez köszönhető a tőkeerősségének, illetve a magasan képzett szakembergár-

dájának. Fejlesztésorientált világméretű cégként rendelkezésre áll a legújabb technológia is.  

Gyengeség: Egy olyan nagyvállalat, amely a világ szinte minden országában jelen van, lassab-

ban tud reagálni a külső környezet változásaira, mint egy kisebb cég. A vállalat méretéből adó-

dóan a belső kommunikáció nehezebben működik. Lassítja az információ áramlását az, hogy a 

munkatársa különböző időzónában dolgoznak, vagy említhetjük a nyelvi akadályokat is, hiszen 

bár a hivatalos nyelv az angol, de sok országban nem ez a hivatalos anyanyelv és a nyelv nem 

megfelelő ismerete esetleg félreértésekhez vezethet.  

Lehetőségek: Egy világméretű gyógyszercég képes olyan innovatív terápiák kifejlesztésére, 

amelyekhez sok idő, pénz és az emberi klinikai vizsgálatokhoz nagy betegállomány szükséges. 

A klinikai vizsgálatokat egyszerre több országban (akár földrészen) nagyszámú betegállomá-

nyon képes végezni a helyi leányvállatok segítségével. 

Veszélyek: A hosszú évek alatt drágán kikutatott kifejlesztett gyógyszereket a védettségük lejá-

rata után lemásolhatják a generikus gyógyszereket gyártó cégek, akik alacsonyabb áron tudják 

árulni a piacon. Ami egyrészről előny, hogy sok országban van jelen egy gyógyszergyártó cég 

az egyben hátrányt is jelenthet, amikor alkalmazkodni kell a különböző országok jogszabálya-

ihoz, illetve azok változásaihoz.  

Megvalósítás  

Az általam bemutatott cég felismerte az abban rejlő lehetőséget, ha átalakítja az értékesítési 

modelljét. Egy új integrált modellt dolgozott ki, ami arról szól, hogy hogyan növekedhet, a cég 

hogyan növelheti a hatékonyságát mind globális, regionális és helyi szinten egyaránt miközben 

megfelel a változó vevői igényeknek. A múltban egy gyógyszercég csak az orvosokkal kom-

munikált, nekik mutatta be a legújabb terápiákat. Manapság azonban a betegek már igénylik az 

információhoz való gyors hozzájutást. A cég vevőköre átalakult a betegeken kívül fontos oda-

figyelni a vevőkre, a biztosítókra és a kormányzati hivatalokra. Maga az orvostársadalom is 

megváltozott sok az fiatal orvos, akik nem feltétlenül igénylik a személyes kapcsolattartást, de 

annál inkább otthonosan mozognak az internetes felületeken. Napjainkban változik a cégek ál-

tal nyújtott portfóliók összetétele, ahogy változik a munkaerő piac, és nem utolsósorban a tech-

nológia is. Ahhoz, hogy a gyorsan fejlődő technológiai, illetve gazdasági piacon megtartsa po-

zícióját a cég, gyökeresen kell változtatnia a külső és belső folyamatain. A digitális fejlesztés, 

mint minden fejlesztés erőforrásigényes lépés. Ahhoz, hogy a fentiekben vázolt lehetőségek és 

az említett erőforrások egy innovatív cégnél még jobban kihasználhatók legyenek, a cég eddigi 



188 

 

digitális területen történt törekvéseit a jövőben is támogatni kell. Ehhez kapcsolódóan úgy lá-

tom, hogy a további felhőtechnológiás fejlesztések lehetnek az alapjai a rendszerben gondolko-

dásnak és az egész vállalatot érintő fejlesztéseknek. A felhőtechnológia használatának beveze-

tésével csökkenthető a fizikai szerverek száma a leányvállalatoknál. Így ott lecsökkenne az 

egyedi informatikai fejlesztések költsége (tárhelybővítés vagy elöregedett szerverek cseréje). 

Világszinten, komplex módon kezelni a leányvállalatok össztárhely igényét, az alkalmazott 

szerverek számát, a kijelölt adatközpontban összességében költséghatékonyabb lehet. Így pél-

dául megvalósítható az, hogy az adatokat egyidőben többen is elérjék, így többen is tudnak 

dolgozni ugyanazon a rendszeren egyszerre valós időben. Ahhoz, hogy egy cég a felhőben tá-

rolhassa az adatait, illetve az ott tárolt adatokhoz bármikor hozzáférjen, biztosítani kell széles-

sávú gyors internet kapcsolatot. A felhőtechnológia fejlődésének és elterjedésének hatására 

csökkenthető lehet a jelenleg bérelt iroda mérete és ezzel a bérleti költsége is. 

Egy másik lépés a digitális technika alkalmazására a belső és külső weboldalak létreho-

zása, fejlesztése és tartalmának folyamatos frissítése. Ezzel a lépéssel a cég jelentősen növelheti 

a belső kommunikáció hatékonyságát és az információk áramlását.  

A külső weboldalak működtetése és a közösségi médiában való megjelenés a vállalat is-

mertségét és népszerűségét növeli. Az oldalak tartalmi felügyeletére, illetve a közösségi médi-

ában való nyilatkozatok megtételére érdemes minden leányvállalatnál felállítani egy ún. PR 

csapatot. Ennek feladata mind az internetes portálok mind pedig a különböző közösségi oldalak 

figyelése, a cég profiljának naprakészen tartása és a szükséges válaszreakciók meglépése. Má-

sik feladata a menedzsment által kidolgozott vállalti filozófia képviselése a vállalaton belül és 

kívül.  

A cég új digitális politikájának menedzselésére tervezik egy új csapat felállítását, mely 

feladata lesz többek között a cég digitális profiljának kialakítása és a mindennapokban annak 

aktuális frissítése. Ennek a teamnek szorosan együtt kell működnie a vállalat felsővezetésével, 

amellett, hogy figyelemmel követi a digitális trendek alakulását a vállalaton kívül is. Az új 

pozíciók létrehozása digitalizálás területén magával hozza az szervezet átalakításának szüksé-

gességét. Meg kell vizsgálni melyek azok a területek, ahol növelni kell a létszámot és elkerül-

hetetlen az is, hogy más területeken esetleges létszámcsökkentés kell bevezetni. 

Összegzés 

A vállalatot körülvevő környezet folyamatosan változik, a cégeknek ehhez kell alkalmazkod-

niuk a lehetőségeikhez képest a legjobban. Az általam vizsgált vállalat felismerte, hogy napja-

inkban a digitális technológia és a közösségi média egyre nagyobb teret hódít magának. Szük-

séges tehát a digitalizáció beengedése a vállalaton belül és nyitni kell a közösségi média felé is. 

A fent említett változás bevezetéséhez összetett tervre van szükség, hiszen több fronton is vál-

toztatásokat kell bevezetni és az internetes világban nagyon gyors reakciókra van szükség, me-

lyeket előzetes tervek nélkül nem lehet követni. 

Az egész vállalat sikere múlhat azon, hogy az egyes leányvállalatok képesek-e erős cél-

orientált egységekké fejlődni és a helyi sikerükkel hozzájárulni a nagy vállalati egész sikeres-

ségéhez. Ez egy hosszabb project, melynek kezdőlépéseit már felfedezhetjük a cégnél, de még 

sok változtatásra van szükség a teljes digitalizáció eléréséhez. 

Felhasznált irodalom 

Internetes weboldalak, cikkek: 

www.origo.hu  

https://aipm.hu/hu/innovativ-gyogyszerek  

http://www.origo.hu/
https://aipm.hu/hu/innovativ-gyogyszerek
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https://index.hu/gazdasag/2019/03/01/gyogyszer_innovativ_gyogyszergyartok_egyesu-

lete_aipm _mnb_egeszsegugy_gyogyszerkassza/  

https://webbeteg.hu  

Let's talk about cost (www.letstalkabaotcosts.org)  

https://phrma.org/  

Microsoft oldala: support.microsoft.com  

HVG e-receptről szóló cikkek 

Vállalat belső információs anyagai és kommunikációs felületei 

Kérdések, feladatok 

1.  Egészítse ki a felvázolt SWOT analízist további ismérvekkel! Álláspontját indokolja! 

2.  Ismertesse a felhőtechnológia előnyeit!  

3.  Ön szerint milyen mértékben függ egy vállalkozássikere az információs technológia fejlett-

ségén? 

4.  Ön szerint Magyarország hol – hogyan áll információ technológia tekintetében? Ön hol látja 

a legnagyobb réseket és melyekkel elégedett? Készítsen összefoglaló jelentést 3 oldalon e 

témában!  

 

 

 

https://index.hu/gazdasag/2019/03/01/gyogyszer_innovativ_gyogyszergyartok_egyesulete_aipm%20_mnb_egeszsegugy_gyogyszerkassza/
https://index.hu/gazdasag/2019/03/01/gyogyszer_innovativ_gyogyszergyartok_egyesulete_aipm%20_mnb_egeszsegugy_gyogyszerkassza/
https://webbeteg.hu/
http://www.letstalkabaotcosts.org/
https://phrma.org/
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Gergely Ágnes1 – Palancsa Attila2: TÉKA videókölcsönző 

A kezdet 

A történet középpontjában Ádám és Éva áll, akik az egyetemen találkoztak először tanulmá-

nyaik megkezdésekor, jelenleg pedig boldog házastársak. Sokat változott a piac, amióta bele-

vágtak közös vállalkozásukba. Ugorjunk vissza az időben! 

1973-ban mindketten ösztöndíjasként kezdtek a Debreceni Agrártudományi Egyetem szá-

mítástechnikai karán és hamar rájöttek, hogy nagyon hasonlóan gondolkodnak a világról. Mind-

ketten kitartók, nem létezik olyan, hogy nem megy vagy nem sikerülhet. Az egyetem után be-

levágtak egy közös cég alapításába, amely legelőször is piackutatással kezdődött. 1976-ban vé-

geztek a tanulmányaikkal, amely egy fontos évszám a VHS (Video Home System) történetében 

is. Ekkor született meg a mozgóképfelvétel – és lejátszási technológiára vonatkozó szabvány, 

videókazettát kezelő készülékek számára. A japán JVC cég fejlesztése és ez a szabvány vált 

általánossá az otthoni felhasználók között az 1980-as évektől kezdve 2016-ig. 

Az első, kereskedelmileg sikeres kazettakölcsönző a Los Angelesben megnyílt Video Sta-

tion. 10 dolláros napidíjat számított fel kazettánként 1977-ben.  

Ekkor jött az ötlet Ádámnak és Évának, hogy megnyitják Magyarországon az első vide-

ókazetta kölcsönző shopot Budapesten. Ezekben az években a nyugat-európai cégek is csupán 

egy vakfoltnak látták a régiót és nem értették a piacokat, a vásárlói szokásokat. Ádám és Éva 

által felügyelt piacra lépés is nehézkesen haladt, mivel az amerikai és a magyar felhasználói 

igények között hatalmas különbségek voltak. Így sok más iparághoz hasonlóan ez az időszak 

lehetőségek tárházát tartogatta azok számára, akik mertek cselekedni. 

Friss diplomásként Ádám és Éva úgy gondolta, hogy a piac megismeréséhez annak szü-

lőhazájába, Amerikába kell utazniuk. Először a Malév New York-i járatára szálltak, majd ezt 

követően az American Airlines-szel megérkeztek Los Angeles-be, ahol leszállás után egyene-

sen a Video Station-höz mentek. Sikerült is találkozniuk a cég vezetőségével, akik segítségükre 

elmondtak minden fontos tudnivalót a technológiával és az üzemeltetéssel kapcsolatosan. A 

fiatal pár szorgalmasan jegyzetelt, miszerint a legfontosabb dolog, amire nagyon kell figyelniük 

a sikerességhez, az a marketing. Amerikából hazatérve, megalapították a Movie Startot. Mivel 

ekkoriban Magyarországon nem volt hasonló kezdeményezés, ezért gyorsan fellendült a keres-

let és a kezdeti időszakban a kölcsönző jelentős növekedést produkált (több mint 20 százalékos 

éves árbevétel növekedés 1982 és 2000 között). Hamar kialakult egy ügyfélbázis, akik rendsze-

resen visszajártak. Ez az időszak tagadhatatlanul a Movie Start-ról szólt. A 2000-es években 

viszont elkezdődött a zuhanás az internet boomnak köszönhetően, valamint, hogy 2001-re min-

den hetedik magyar háztartásban volt DVD-lejátszó. Az új formátum nyilvánvalóan nem azon-

nal tudta kiszorítani a jól bevált szalagokat, de meglehetősen rohamos volt a térhódítása. Ami 

viszont váratlan és kíméletlen volt, az a versenytársakkal való folyamatos szembesülés.  

                                                 

1  Gergely Ágnes gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgaz-

daságtudományi Kar 
2  Dr. Palancsa Attila PhD egyetemi docens, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 
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1. kép: Egy szombathelyi videótéka  
Forrás: Google 

Rengeteg cég lépett a piacra, friss megjelenéssel és szélesebb palettával. A konkurencia 

hirtelen megjelenése a Movie Start számaiban is megmutatkozott. 2002 végén, Éva ötletét kö-

vetve a cég átállt a DVD kölcsönzésre a VHS kazetták mellett. A bővítés, a megfelelő marketing 

eszközök hiányában csak egy szűk felhasználói réteget ért el és a Movie Start piaci részesedé-

sének visszaesését is csak lassítani tudta, megállítani azonban nem. 30%-os zuhanáson ment 

keresztül az amerikai Blockbuster video kölcsönző üzletláncot üzemeltető vállalat részvényei-

nek jegyzése szintén, miután csődeljárás alá került a vállalat. Az egykori birodalom 9000 üzle-

tének körülbelül a fele az Egyesült Államokon kívül működött, azonban a hálózattal együtt ezek 

jó része is becsődölt. 

A 2010-es évekre a Netflixnek  köszönhetően egyértelművé 

vált, hogy a téka-kölcsönzésnek befellegzett. A Netflix amerikai 

multi médiaszolgáltató vállalat. A cég elsődleges tevékenysége 

médiatartalmak előfizetéses alapon való szolgáltatása (javarészt 

online streaming útján). A Netflix oldala világszerte elérhető, ere-

detileg DVD-kölcsönző és árusító vállalkozás volt, amely futárcé-

geken keresztül szállította lemezeit, ám az árusítást nem sokkal ké-

sőbb abbahagyták. 

A magyar piac 

A piac méretét tekintve is hatalmasat nőtt az évtizedek alatt. Ádám és Éva első lépésként ösz-

szevetette a cég számára releváns magyar versenytársak média jelenlétét. A saját cégüknél hi-

ányoztak az idényszerű reklámok, kedvezmények, akciók. Más hazai versenytársaknál már je-

len volt az online kölcsönzési lehetőség is.  

Számos versenytársuk csak lokális marketinget és kampányokat folytatott, ezzel spórolva 

a marketing tevékenységek intenzívebb finanszírozását. 1998 körül Ádám javaslatára kiegészí-

tették a kölcsönzést saját márkás kiegészítőkkel, amelyek gyártása, illetve etikettezése kiszer-

vezetten történt (pl. pólók, kulcstartók, táskák). Éva többször felvetette, hogy az utóbbi évek 

piaci trendjét követve a Movie Start fiatalítson a megjelenésén és tudatosabban célozza meg a 

fiatalabb vásárlói rétegeket, de Ádám túlságosan tartott az idősebb vásárlók elvándorlásától, 

ezért végül nem jutottak közös nevezőre. Ádám gyakran számonkérte feleségét, hogy miért nem 

Movie Start-os plakátokkal vannak tele a metró lejárók, de Éva fontosabbnak tartotta az adózás 

utáni eredmény növelését, mint a marketing kiadásokat.  

Ádám már jó ideje gondolkodott rajta, hogy mihez kezdjen a Movie Starttal, kezdett be-

lefáradni. Hiába minden új kampány a cég folyamatosan veszített piaci részesedéséből és a régi, 
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vevők általi kiváló megítélése is leágazóban volt. Nem értette, hol ronthatták el, milyen lehető-

séget nem vettek észre időben és főleg mikor nem látta át, hogy melyik lehetett az a pont, ami-

kor az új belépők megelőzték őket. Hol csúszott el a magyar sikersztori? 

Még mielőtt teljesen elkeseredett volna, megcsörrent a telefonja: egy külföldi tékahálózat 

regionális képviselője kereste meg és jelezte, hogy érdekelné őket a Movie Start, szeretnék fel-

vásárolni. Ádám úgy érezte, ez egy jel és akármennyit is ajánl majd a külföldi tékahálózat kép-

viselője, talán ez lehet az egyetlen megoldás, hogy kilépjenek a Movie Startból és mindketten 

teljes figyelemmel valami újhoz kezdjenek, kipróbálják magukat más iparágakban is. Már nem 

tudtak más lehetőségekre gondolni, csak arra, hogy a piac túlságosan megváltozott 1976-hoz 

képest, amikor ők kezdték. 

Kérdések, feladatok 

1. Mit rontottak el Éváék, hol volt a vég kezdete?  

2. Elemezze a Netflix piaci sikerét! Tartson egy bemutató előadást a Netflix sikerének titkáról!  

3. Kutasson a tékaláncok működéséről az Interneten! Kutatási eredményeit foglalja össze 3 A/4 

oldalon! 

4. Ismertesse a VICO birodalom működését és hatását a videók piacán!  
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Prégler Krisztina1 – Palancsa Attila2:  

Lehet, hogy a média is koronavírusos, avagy a média szerepe válság idején 

Mi is az a COVID-19? 

Maga a COVID-19 (coronavirus disease 2019) elnevezés az 

új koronavírus (SARS-CoV-2) által kiváltott megbetegedés 

elnevezése. Ezen belül megemlíthetjük, hogy maga a koro-

navírus nevét annak elektromikroszkóp alatt jól látható alak-

járól kapta. Fontos, hogy nem ez az első, koronavírus által 

okozott járvány. 

(A kép illusztráció.) 

Az ismert hét – az embernél megbetegedést okozó – koronavírus közül kettő már volt 

felelős többország/kontinens polgárainak betegségéért és/vagy haláláért. Ezek voltak a SARS 

(Severe Acute Respiratory Syndrome – Súlyos Akut Légzési Szindróma) és a MERS (Middle 

East Respiratory Syndrome – Közel-keleti Légzési Szindróma) elnevezésű járványok, előbbi 

2003-ban, utóbbi 2012-ben. Az új koronavírus emberről emberre terjed, főként cseppfertőzés-

sel. Tünete lehet a köhögés, izomfájdalom, láz, légszomj, fáradékonyság, súlyosabb esetben 

tüdőgyulladás, keringési vagy szervi elégtelenség, illetve ezen szövődmények általi halál. Az 

emberek egészségén és életén túl a gazdaságot veszélyezteti leginkább a világszerte elterjedt 

járvány. A kormány által, az emberek védelmében meghozott intézkedések drasztikusan és na-

gyon gyorsan alakították át az emberek és a gazdaság életét. A döntéshozók elsősorban az ál-

lampolgárok védelme érdekében cselekednek, emellett a kialakult (gazdasági) helyzet és a ki-

hirdetett intézkedések okozta károk enyhítésével is foglalkoznak. Lássuk, mik azok az intézke-

dések, amelyeket a magyar kormány hozott a járvány és a gazdaság hanyatlásának lassí-

tása/megállítása érdekében! 

A kormány intézkedései 

A magyar kormány 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett, és létrehozta az Operatív 

Törzset, amely javaslatokat tesz a kormánynak az aktuálisan betartandó szabályokat és közli a 

friss híreket a járvánnyal kapcsolatban. A kormány által ez idáig meghozott szabályok a követ-

kezők:  

• Beutazási tilalom az Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkező polgá-

rok számára, kivételt az ezen országokból érkező magyar állampolgárok jelentenek, 

esetükben azonnali hatósági karantént rendelnek el. 

• A szlovén, valamint az osztrák schengeni határon ehhez határellenőrzést kell beve-

zetni. 

• Intézménylátogatási tilalom az egyetemeken, csak távoktatás keretében vehető igény-

be az egyetemi oktatás. 

• A 100 főnél nagyobb beltéri és 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények megtartása 

tilos. 

• A lejáró okiratokat a veszélyhelyzet fennálltáig nem kell megújítani.  

• Látogatási tilalom Magyarország valamennyi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szoci-

ális szolgáltatást nyújtó intézményében március 8. napjától visszavonásig.3 

                                                 

1  Prégler Krisztina pénzügy-számvitel szakos hallgató, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudo-

mányi Kar 
2  Dr. Palancsa Attila PhD egyetemi docens, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 
3  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hirek/tajekoztato-az-uj-koronavirusrol 
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• Magyarország határait a személyi forgalom előtt lezárják – csak magyar állampolgá-

rok léphetnek be. 

• 2020. március 16. éjféltől a rendezvényeket általánosan betiltják, sporteseményeket 

csak zárt kapuk mögött lehet tartani. 

• Szórakozóhelyeket, színházakat, mozikat bezárják. 

• Kávézók, éttermek, boltok csak 15 óráig tarthatnak nyitva, kivéve az élelmiszerboltok, 

a gyógyszertárak és a drogériák. 

• A lakosság a családi összejöveteleken kívül mindent halasszon el. 

• Az önkormányzatok szervezzék meg az idősek ellátását, erejüket elsősorban erre for-

dítsák.4 

A kormány kijárási korlátozást vezetett be, mely ma is érvényben van. Az ehhez kapcso-

lódó szabályok a következők:  

• A korlátozás március 28-tól érvényes. 

• A lakóhelyet csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából lehet 

elhagyni. 

• Az élelmiszerboltok, patikák, piacok, drogériák látogathatóak lesznek. 

• Nyilvános helyeken másfél méteres távolságot kell tartani. 

• Az idősebb (65 év feletti) emberek csak 9 és 12 óra között látogathatják az élelmiszer-

üzleteket, gyógyszertárakat, piacokat. 

• Ebben az időszakban mások ezeket a helyeket nem látogathatják.5 

A döntéshozók által meghirdetett gazdaságvédelmi intézkedések több szakaszból állnak, 

ezek lépéseit a teljesség igénye nélkül szemléltetem, néhány példát kiragadva: 

• A március 18-ig felvett hitelek tőke és kamatfizetési kötelezettségét az év végéig fel-

függesztik. 

• A március 19-től felvett fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját, a THM-jét a jegy-

banki alapkamat +5%-ban maximálják. 

• A gazdaságunk néhány szektora (pl.: a turizmus, a vendéglátás, szórakoztatóipar, a 

sport.  

• A kulturális szolgáltatások és a személyszállítás) számára célzott, azonnali könnyíté-

sek (egyelőre június 30-ig)  

• A munkáltatói járulékfizetési kötelezettségét teljes egészében elengedik.  

• A munkavállalók járulékát jelentősen csökkentik.  

• Nyugdíjjárulékot nem kell fizetniük.  

• Az egészségbiztosítás díja a törvényi minimumra csökken.  

• További 81 ezer kisvállalkozó június 30-ig KATA-mentes lesz (főleg a szolgáltató 

szektorban: fodrászat, szépségápolás, festés, villanyszerelés, víz- gáz-, fűtésszerelés, 

járóbeteg-ellátás stb.). 

• A kilakoltatásokat, az adóvégrehajtásokat és a lefoglalásokat felfüggesztik a veszély-

helyzet végéig. 

• A lejáró GYES- GYED, GYET-jogosultságot meghosszabbítja a kormány a veszély-

helyzet végéig. 

• 500 000 forintos extra juttatást kap idén minden egészségügyi dolgozó a többletmunka 

elismeréseként. 

  

                                                 

4  http://uni-sopron.hu/koronavirus-tajekoztato 
5  https://soly.hu/index.php?p=adatlap&kategoria=kozszolgalati_hir&id=7118 
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I. szakasz 

• Munkahelyek megőrzése: legfontosabb eleme a magyar Kurzarbeit (a kieső munkaidőt  

• támogatja a részmunkaidőben foglalkoztatottak esetében az állam 70%-ában). 

• Munkahelyteremtés: ennek keretében beruházásokat támogat a kormány, 450 milliárd  

• Forint értékben. 

• A vállalatok finanszírozása: kamat- és garanciatámogatott hiteleket biztosítanak ma-

gyar  

• vállalkozásoknak 

• Családi és nyugdíjas programelem: a 13. havi nyugdíj fokozatos visszaépülése a nyug-

díjrendszerbe. 

II./1. szakasz 

• Július 1-jétől 17,5%-ról 15,5%-ra csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke, ez fél 

év alatt 160 milliárd forintot hagy a vállalkozásoknál. 

• Mintegy 600 ezer cégnek és szervezetnek elég szeptember 30-ig benyújtania a beszá-

molót és eddig kell bevallani és befizetni a társasági adót és a helyi iparűzési a dót (A 

beszámoló elhalasztása nem érinti a tőzsdei cégeket, a bankokat, a biztosítókat és a 

befektetési vállalkozásokat.) 

• Munkavállalókat segíti, hogy akiknek most fizetés nélküli szabadságot kellett kiven-

niük, azok továbbra is jogosultak az egészségügyi ellátásra, helyettük május 1-től a 

munkáltatónak kell megfizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot  

• Minden vállalatméretre és minden szektorra lesz kedvezményes kamatozású hitelter-

mék, a mikro-, kis-, és közepes vállalkozások számára 0,1% és 0,5% közötti kamato-

zású hiteltermékek várhatóak. 

II./2. szakasz 

Az életbe léptetett szabályok és gazdasági intézkedések száma és fontossága jelzi a helyzet 

súlyosságát. A veszélyhelyzet és a kijárási korlátozás nem csak az emberek fizikai, szellemi és 

lelki egészségét veszélyezteti és teszi tönkre, hanem bizony a gazdaságot is. A kormány ugyan 

hoz intézkedéseket a gazdaság egyensúlyának megtartása érdekében, de valljuk be, nehéz lesz 

nem egy hanyatló gazdaságot látnunk az elkövetkező időben. Hogy az életbe lépő akcióterv 

mennyire lesz hosszú távon sikeres, még kérdés. Azonban már most láthatjuk, milyen draszti-

kus átalakuláson megy át a gazdaság és annak szektorai, emellett számos szakember ítéli meg 

úgy, hogy a hanyatlás durvább lesz, mint azt elsőre gondolták, és hogy egy esetleges (világ)vál-

ság sem kizárható. Nézzük, milyen hatást gyakorolt eddig az új koronavírus-járvány Magyar-

ország gazdasági-pénzügyi helyzetére! 

Gazdasági hatások 

Az egyik legszembetűnőbb változás, hogy az emberek nem vásárolnak. Természetesen a kez-

deti élelmiszerbolt-kifosztástól eltekintve, de alapvetően az nem vásárolnak, nem vesznek 

igénybe szolgáltatásokat. Legfőbb oka ennek a kijárási korlátozás és persze a kormány rende-

lete, melynek értelmében (többek között) a színházak, mozik és a vendéglátó egységek is be-

zártak. Tulajdonképpen az élelmiszerboltokon, a drogériákon és a gyógyszertárakon kívül (aho-

gyan a törvény előírja) nincs nyitva semmi. Nagyon sok szolgáltatás csak online érhető el, mint 

például a banki ügyintézés, de cipőt vagy sporteszközöket is csak webáruházban tudunk vásá-

rolni. 

Ezek a tények mind a keresleti, mind a kínálati oldalt megzavarták. A fogyasztóknak je-

lenleg nincs, és nem is lehet igényük a fogyasztásra (kivéve interneten keresztül), a termelők 



196 

 

nem tudják kinek eladni a terméket/szolgáltatást, és nem is adhatják. Ezen felül fontos mé-

lyebbre ásni és látni, hogy a keresleti és a kínálati oldalon is munkaerőt látunk. A lakosság nagy 

részének jelenleg „nincs hol dolgoznia”, nincs havi, fix jövedelme, ha lehetne sem biztos, hogy 

fogyasztana. A szolgáltatást nyújtónak, például vállalkozónak sincs jelenleg munkája. Azoknak 

a munkavállalóknak, akiknek van rá lehetőségük, otthonról dolgoznak. Emiatt a munkából ha-

zafelé menet beugró vásárlók száma is jelentősen csökkenhetett.  

Számos internetes fórum foglalkozik a kérdéssel: mi van és mi lesz a magyar gazdasággal, 

a munkavállalókkal, a munkáltatókkal? A járvány (lehetséges) hatásait az alábbiakban foglal-

nám össze: 

1)  Cégek likviditási problémái, (újonnan nyílt) cégek esetleges megszűnése  

2)  Üzemleállások, foglalkoztatotti átrendeződés (elbocsátások), távmunka előtérbe ke-

rülése 

3)  Fizetésképtelenség a vállalati és a lakossági területen is: lakossági hitelek vissza-

esése, visszafizetésének halasztása → hitelintézetek, bankok, behajtó- és követelés-

kezelő cégek likviditási problémái 

4)  Fellendülés, profit: gyógyszeripar, és -kereskedelem, vegyipar, fertőtlenítő- és taka-

rítószereket gyártó cégek, online oktatási platformok üzemeltetői, távmunkát lehe-

tővé tevő szoftverek piaca, webáruházak stb. 

5)  Export-import probléma: szállítások csökkenése, ideiglenes szünetelése. 

6)  Részvénypiaci esések (~20%), befektetések megszüntetése, bizonytalanság, bizal-

matlanság. 

7)  Benzinár-csökkenés. 

8)  Árfolyamváltozás, forintgyengülés. 

9)  Gazdasági szektorok átalakulása, ideiglenes stagnálása pl.: turizmus, vendéglátás. 

10)  Iparágak átalakulása, ideiglenes stagnálása pl.: autóipar. 

11)  Fogyasztói szokások megváltozása pl.: utazás, utazási kedv, vásárlás stb. 

A média kommunikációja 

Az új koronavírus által alakított társadalmi hely-

zetről és az aktuális intézkedésekről az Operatív 

Törzs tájékoztatóján, illetve – többek között – az 

erre a célra (is) létrehozott koronavirus.gov.hu ol-

dalon kaphatunk információkat. (A fotó illusztrá-

ció.) 

Gazdasági–pénzügyi információkról ugyan 

ezeken a platformokon, televízióban sajnos nem 

sokat hallunk, főként a gazdaságvédelmi akció-

terv lépéseit és azok elvárt hatásait ismerhetjük 

meg, de az esetlegesen várható jövőbeni eseményekről a kormány nem sokat beszél. Helyette 

a különböző internetes fórumokon olvashatunk szakmai, szakértői véleményeket, jóslatokat. 

Az általánosságban az ország pénzügyeivel foglalkozó weboldalak mostanában főként a jár-

vány okozta pénzügyi helyzet elemzésére fókuszálnak, de egyéb más weboldalak is elkezdtek 

foglalkozni az egész országot (és világot) érintő témával (pl.: penzcentrum.hu, mandiner.hu, 

vg.hu, bankszovetseg.hu, mfor.hu stb.). Ezek az oldalak már sokkal inkább bocsátkoznak talál-

gatásokba, jóslatokba. De vajon miért van az, hogy a közszolgálati csatornátok nem vagy alig 

hallunk arról, mi várható a következő hónapokban, vagy a 2021-es évben, az interneten pedig 

százával olvashatunk cikkeket, érveket, véleményeket ugyanerről? 

A kormány célja az informálás mellett elsősorban a lakosság megnyugtatása. Nem lenne 

célszerű bizonytalan tervekkel, jóslatokkal előállni, melyek kétségeket és pánikot szülnének.  
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Azonban a társadalomnak ennek ellenére is szüksége van bizonyos információkra a jövőt 

illetően. Ezeket az információkat sajnos csak internetes weboldalakról szerezhetjük meg, igaz-

ságtartalmukat, valódiságukat illetően nekünk kell mérlegelnünk.  

Az ország vezetése jelen esetben azt a stratégiát választotta, hogy az Operatív Törzs tájé-

koztatóját minden nap közvetítik a TV-ben, melyből megtudhatjuk, mit ajánlott, illetve mit kö-

telező tennünk a kijárási tilalom alatt, illetve tájékoztatást kapunk az aznapi esetszámokkal ösz-

szesített fertőzöttek számáról, a gyógyult és az elhunyt polgárok számáról. Hozzávetőleg 

ugyanezen információkat olvashatjuk az erre a célra létrehozott weboldalon is: koronavi-

rus.gov.hu.6  

Minden televíziós reklámblokkban levetítik a 

kormány „kampányvideóját” a gazdaságvédelmi 

akcióterv részleteiről, illetve a kijárási korlátozás 

szabályairól. „Kampányarcuknak” egy, a magyar 

társadalom által jól ismert szereplőt, az Országos 

Mentőszolgálat szóvivőjét, Győrfi Pált választották. 

Ezzel nyomatékosítva és még hitelesebbé 

téve a kormány üzenetét. A televíziós reklámok 

mellett interneten, közösségi oldalakon, nyomta-

tott és online sajtóban, szórólapokon és plakátokon 

„népszerűsítik” az akciótervet és hívják fel a fi-

gyelmet az újonnan hozott szabályokra és azok betartására. Grafikai megoldásokkal, piktogra-

mokkal, animációkkal hatnak a társadalom emlékezetére a kormány megszokott színvilágú (kék 

háttér, piros-fehérzöld színkombinációk) design-ját láthatjuk viszont mindenhol.  

Kitűnik tehát, hogy az ország vezetése nem kis keretet biztosít a „korona-marketingre”. 

Ennek ellenére a fent említett jövőbeni kilátásokról nem esik szó, a kampány csak a je-

lennel foglalkozik, a megváltozott gazdasági helyzetről, az ország várható gazdasági-pénzügyi 

állapotáról nem hallhatunk. Ahogy arról sem, mit kell, illetve kéne majd tennie az állampolgá-

roknak annak érdekében, hogy a járvány előtt kialakított életszínvonaluk ne vagy kevésbé ro-

moljon, beletartozik ebbe a munkahely megtartása/új állás keresése, megtakarítások, esetleges 

hitelfelvételek stb. Ez egy világjárvány esetében nem túl szerencsés, hiszen előrelátónak és fel-

készültnek kell lennünk, mind fizikailag, szellemileg, mentálisan és bizony pénzügyileg is. Fon-

tos, hogy a társadalom felismerje saját helyzetét, ismerjen többféle megoldást, ne érezze elve-

szettnek önmagát. A kormány következő intézkedéséig és a jövőt illető segítségnyújtásig, az 

említett helyzetekre való felkészülésre maradnak az internetes szaklapok és fórumok, melyek 

valóban segítséget nyújthatnak a pénzügyi felkészülésben (befektetés, hitelfelvétel stb.) és tám-

pontot adhatnak: mégis mit várhatunk az elkövetkező időszakban itthon és külföldön? 

Új szabályok, friss adatok 

A május hónap új korszakot nyitott a koronavírus járvány „életében”. Május 4-én az Operatív 

Törzs feloldotta a kijárási korlátozást Budapest városa és Pest megye kivételével. Ez azt jelenti, 

hogy az ország további 18 megyéjében kinyitottak az állatkertek, szabadtéri múzeumok és a 

vendéglátóhelyek. Utóbbiak csak és kizárólag teraszokon és kerthelyiségekben fogadhatják a 

vendégeket. A különböző üzletek és szolgáltató helyek is újra megnyitották kapuikat, azonban 

a boltok, gyógyszertárak látogatásának időbeli korlátozása továbbra is él: tehát a 9-12 órás sáv-

ban a vásárlók közül csak a 65 év felettiek tartózkodhatnak az üzlethelyiségekben. Emellett 

fontos, hogy szinte mindenhol kötelező a szájmaszk és lehetőség szerint kesztyű viselése, il-

letve a további higiéniai szabályok betartása és a biztonságos távolságtartás. A kereskedelmi és 

                                                 

6  https://koronavirus.gov.hu/cikkek/az-operativ-torzs-es-koronavirusgovhu-tajekoztatasait-kovette-lakossag 
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szolgáltató szektoron kívül a felsőoktatási intézmények is megkapták a lehetőséget a nyitásra, 

a döntés joga az intézményvezetők kezében van, többségük azonban az eddigi protokollnál ma-

radt. Továbbá szabad járni játszóterekre, strandra, engedélyezett a zártkörű sportrendezvények 

és edzések megtartása (szigorúan nézők nélkül).  

Az Operatív Törzs tájékoztatóját ezután is minden nap meghallgathatjuk a megszokott 

időpontban: információkat kaphatunk a fertőzöttek, gyógyultak és elhunytak számáról, a kijá-

rási korlátozás részleges feloldásának beköszöntétől kezdve pedig hasznos és praktikus taná-

csokkal látja el a tisztifőorvos asszony a lakosságot: miként kezdhetjük újra az életünket, mi-

közben betartjuk a szabályokat?  

A marketingtevékenységet tekintve véleményem szerint az ominózus május 4-e óta ke-

vésbé hangsúlyos a hozott rendeletek reklámozása, holott a boltlátogatásra vonatkozó időkor-

látozás, az idősek védelme még mindig aktuális. Ezen felül a kötelező szájmaszk- és kesztyű-

viselés hirdetése is fontos lenne, ennek pedig remek eszköze az eddig alkalmazott televízióban, 

plakátokon, internetes fórumokon megjelenő marketing.  

Május 4-én a szlovák-magyar határt is megnyitották az ingázó munkavállalók és a válla-

latok miatt, azonban csak a kisebb forgalmú Tordanádaskánál. Az elmúlt időszakban a lakosság 

megnövekedett szabadidejében, illetve kényszerből (az áruhiány miatt) elkezdett házi száj-

maszkokat és általános, illetve kézfertőtlenítőket készíteni.  

Ezáltal a textilanyagokat árusító, illetve a minimum 70%-os alkoholt kínáló bol-

tok/gyógyszertárak profitja jócskán megnövekedett. Nem beszélve természetesen azokról az 

internetes áruházakról, melyek eddigi profiljuktól függetlenül kézfertőtlenítő árusításba kezd-

tek, százszoros árréssel. Bízom benne, hogy a tudatos vásárló még ebben a helyzetben is tudatos 

marad, és nem növeli ezeknek a cégeknek, webshopoknak a bevételeit a drága termékek meg-

vásárlásával.  

A gazdasági helyzetet tekintve megemlíthetjük. hogy jelentős változást még nem érzé-

kelhetünk, vannak kisebb pozitív és negatív motívumai a járványnak, de az Európai Bizottság 

által megjósolt súlyos, az eurózóna 19 tagállamát érintő recesszió későbbre várható. Az eddig 

bekövetkezett benzinár-csökkenést és forint árfolyam-zuhanást követően a szakértők szerint a 

későbbiekben az ingatlanárak csökkenése várható. Emellett fontos megjegyezni, hogy a mun-

kaerőpiac átalakulása is jelentős lesz, a szakemberek szerint az eddigi 3,3-6%-os munkanélkü-

liségi ráta a 6%-ot (vagy akár a 10%-ot) is elérheti majd, a munkáltatók által elvárt képesítés, a 

felvenni kívánt munkaerő mennyisége, maga az interjúztatás és a felvétel folyamata is megle-

hetősen új formát öltenek majd.  

A járvány és a karantén fogalma és jelenléte azonnal megváltoztatta a világon mindenki 

életét. Véleményem szerint a járványnak nem csupán negatív gazdasági és pozitív környezeti 

hatásai vannak, hanem bizony súlyosan negatív pszichológiai, mentális hatásai. Gondoljunk 

csak bele, a mindig nyitott, barátságos olasz nép sokkal inkább lehet majd introvertált, félénk, 

óvatos – akárcsak a többi ország lakosa – a hónapokig tartó kötelezőkarantén, a halálozási szá-

mok, a kötelezően betartandó rendelkezések miatt. Ez talán egy visszafordíthatatlan folyamat 

és átalakulás. Miután az új koronavírus által okozott veszélyhelyzet lassan 2 hónapja áll fenn 

Magyarországon, sokkal pontosabb és kidolgozottabb adatok állnak rendelkezésünkre a meg-

betegedések számával, vagy a gazdasági mutatókkal kapcsolatban. Az alábbiakban ezen sta-

tisztikai táblák adatait elemzem röviden.  

Az 1. ábra összesíti a 2 hónap alatt történteket. Láthatjuk, hogy az eddigi fertőzöttek 

száma meghaladja a 3000 főt, azonban az elhunytak száma ennek a töredéke, és ami ennél is 

pozitívabb: a betegségből felgyógyultak száma meghaladja az elhunytakét. 
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1. ábra: Koronavírus Magyarország: fertőzöttek, halálesetek, gyógyultak száma  

– első két hónap 
Forrás: http://pandemia.hu/koronavirus-magyarorszag/  

A 2. ábrán a naponta újonnan regisztrált betegek számát láthatjuk lebontva. Kitűnik, hogy 

a veszélyhelyzet kihirdetését követően (március 10-15.) jelentek meg az első betegek, majd fo-

kozatos növekedést követően április 10-e körül regisztrálták a legtöbb beteget: 210 ember fertő-

ződött meg és került kórházba. Ezután ehhez hasonló, magas értéket nem mértek, május elején 

pedig annyi megbetegedést regisztrálnak naponta, mint például március végén. Talán ezután már 

csak csökkenés várható, és elérünk egy stagnáló, esetleg nullához konvergáló értéket?  

 

2. ábra: A naponta bejelentett új koronavírusbetegek száma 
Forrás: http://pandemia.hu/koronavirus-magyarorszag/ 

A 3. ábrán láthatjuk az elvégzett COVID-19 tesztek számát a kezdetektől máig. Március 

eleje óta több mint 94000 db tesztet végeztek el az egészségügyi dolgozók, talán ennek is kö-

szönhetően ilyen alacsony (ehhez képest) az igazoltan fertőzöttek száma. Az elvégzett tesztek 

http://pandemia.hu/koronavirus-magyarorszag/
http://pandemia.hu/koronavirus-magyarorszag/
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száma folyamatosan nő, ez nagyon pozitív dolog, hiszen ez az egyik módja, hogy elejét vegyük 

a tömeges fertőződésnek. 

   

3. ábra: Tesztek száma 
Forrás: http://pandemia.hu/koronavirus-magyarorszag/  

Az utolsó, 4. ábrán azokat az egyetemeket és illetékességi területeiket láthatjuk, ahol szű-

réseket és vizsgálatokat végeznek a vírussal kapcsolatban. Jól látható, hogy tulajdonképpen az 

egész országot lefedően zajlanak vizsgálódások és kutatások, mely azért is nagyszerű, mert így 

nagyobb esély nyílik egy esetleges (kísérleti) vakcina előállítására.  

 

4. ábra: A H-UNCOVER Országos reptezentatív epidemiológiai kutatás 

mintatelepülései és a szűrést végző egyetemek illetékességi területei 
Forrás: https://www.ksh.hu/huncover_felmeres  

http://pandemia.hu/koronavirus-magyarorszag/
https://www.ksh.hu/huncover_felmeres
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Összességében tehát az elmúlt 2 hónap megmutatta, hogy viszonylag gyorsan tudott rea-

gálni az ország a veszélyhelyzetre, a meghozott intézkedések és rendeletek hasznosnak bizo-

nyultak, ennek ellenére a gazdasági hanyatlás elkerülhetetlen, ahogy a világ szinte mindegyik 

országában. Vajon ezt a kihívást hogyan kezeli majd az ország vezetése? Ez a jövő zenéje.  

Felhasznált források 

http://pandemia.hu/koronavirus-magyarorszag/, Koronavírus Magyarország: fertőzöttek, ha-

lálesetek, gyógyultak száma naponta újonnan regisztrált fertőzöttek száma 

http://pandemia.hu/koronavirus-magyarorszag/, A naponta bejelentett új koronavírusos bete-

gek száma elvégzett tesztek száma mostanáig (2020. május 7.) 

http://pandemia.hu/koronavirus-magyarorszag/ , Tesztek száma szűrést végző egyetemek és 

illetékességi területei 

https://www.ksh.hu/huncover_felmeres, H-UNCOVER – Reprezentatív felmérés a koronaví-

rus elleni küzdelemben 

Internetes források (letöltve: 2020.04.20.)  

https://www.penzcentrum.hu/megtakaritas/ezt-nem-fogjuk-megkoszonni-igy-hat-a-koronavi-

rus-a-magyar-gazdasagra.1090167.html  

https://mandiner.hu/cikk/20200320_koronavirus_gazdasagi_hatasai  

https://www.vg.hu/penzugy/strategia/a-koronavirus-es-potencialis-hatasa-2105793 /  

http://www.bankszovetseg.hu/hirek-aktualitasok.cshtml?lang=hun  

https://mfor.hu/cikkek/makro/sokkszeruen-csap-le-a-magyar-gazdasagra-a-koronavirus-mi-

lesz-vele-es-a-gdp-vel.html  

https://koronavirus.gov.hu/gyik  

https://www.penzcentrum.hu/biztositas/gyik-mik-a-koronavirus-tunetei-mi-az-a-2019-ncov-

hogyan-terjed-a-covid-19.1090491.html  

https://www.tudokozpont.hu/koronavirus-fertozes  

https://www.egeszsegkalauz.hu/betegsegek/fertozo-betegsegek/a-koronavirus-tunetei-es-keze-

lese/vppzd75  

https://www.pharmindex-online.hu/hirek-cikkek/nemzetkozi-iranymutatasok-arrol-hogyan-

kell-a-gyogyszereszeknek-kezelniuk-a-legujabb-koronavirus-kitorest  

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200328/koronavirus-elmondta-a-kormany-hogy-miert-

kellenek-a-szigoru-intezkedesek-422680  

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200331/vilagszerte-egyre-tovabb-tartanak-a-szigoritoin-

tezkedesek-a-koronavirus-miatt-422844  

http://uni-sopron.hu/koronavirus-tajekoztato  

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hirek/tajekoztato-az-uj-koronavirusrol  

https://soly.hu/index.php?p=adatlap&kategoria=kozszolgalati_hir&id=7118  

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200417/itt-az-orban-kormany-teljes-koronavirus-men-

tocsomagja-bovult-a-lista-426566  

https://www.origo.hu/itthon/20200416-itm-hatterbeszelgetes.html  

Internetes források (letöltve: 2020.05.07.) 

https://koronavirus.gov.hu/#/  

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/operativ-torzs-matol-videken-uj-szabalyok-leptek-eletbe  

http://pandemia.hu/koronavirus-magyarorszag/
http://pandemia.hu/koronavirus-magyarorszag/
http://pandemia.hu/koronavirus-magyarorszag/
https://www.ksh.hu/huncover_felmeres
https://www.penzcentrum.hu/megtakaritas/ezt-nem-fogjuk-megkoszonni-igy-hat-a-koronavirus-a-magyar-gazdasagra.1090167.html
https://www.penzcentrum.hu/megtakaritas/ezt-nem-fogjuk-megkoszonni-igy-hat-a-koronavirus-a-magyar-gazdasagra.1090167.html
https://mandiner.hu/cikk/20200320_koronavirus_gazdasagi_hatasai
https://www.vg.hu/penzugy/strategia/a-koronavirus-es-potencialis-hatasa-2105793%20/
http://www.bankszovetseg.hu/hirek-aktualitasok.cshtml?lang=hun
https://mfor.hu/cikkek/makro/sokkszeruen-csap-le-a-magyar-gazdasagra-a-koronavirus-milesz-vele-es-a-gdp-vel.html
https://mfor.hu/cikkek/makro/sokkszeruen-csap-le-a-magyar-gazdasagra-a-koronavirus-milesz-vele-es-a-gdp-vel.html
https://koronavirus.gov.hu/gyik
https://www.penzcentrum.hu/biztositas/gyik-mik-a-koronavirus-tunetei-mi-az-a-2019-ncovhogyan-terjed-a-covid-19.1090491.html
https://www.penzcentrum.hu/biztositas/gyik-mik-a-koronavirus-tunetei-mi-az-a-2019-ncovhogyan-terjed-a-covid-19.1090491.html
https://www.tudokozpont.hu/koronavirus-fertozes
https://www.egeszsegkalauz.hu/betegsegek/fertozo-betegsegek/a-koronavirus-tunetei-es-kezelese/vppzd75
https://www.egeszsegkalauz.hu/betegsegek/fertozo-betegsegek/a-koronavirus-tunetei-es-kezelese/vppzd75
https://www.pharmindex-online.hu/hirek-cikkek/nemzetkozi-iranymutatasok-arrol-hogyankell-a-gyogyszereszeknek-kezelniuk-a-legujabb-koronavirus-kitorest
https://www.pharmindex-online.hu/hirek-cikkek/nemzetkozi-iranymutatasok-arrol-hogyankell-a-gyogyszereszeknek-kezelniuk-a-legujabb-koronavirus-kitorest
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200328/koronavirus-elmondta-a-kormany-hogy-miertkellenek-a-szigoru-intezkedesek-422680
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200328/koronavirus-elmondta-a-kormany-hogy-miertkellenek-a-szigoru-intezkedesek-422680
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200331/vilagszerte-egyre-tovabb-tartanak-a-szigoritointezkedesek-a-koronavirus-miatt-422844
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200331/vilagszerte-egyre-tovabb-tartanak-a-szigoritointezkedesek-a-koronavirus-miatt-422844
http://uni-sopron.hu/koronavirus-tajekoztato
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hirek/tajekoztato-az-uj-koronavirusrol
https://soly.hu/index.php?p=adatlap&kategoria=kozszolgalati_hir&id=7118
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200417/itt-az-orban-kormany-teljes-koronavirus-mentocsomagja-bovult-a-lista-426566
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200417/itt-az-orban-kormany-teljes-koronavirus-mentocsomagja-bovult-a-lista-426566
https://www.origo.hu/itthon/20200416-itm-hatterbeszelgetes.html
https://koronavirus.gov.hu/#/
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/operativ-torzs-matol-videken-uj-szabalyok-leptek-eletbe
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https://koronavirus.gov.hu/cikkek/szijjarto-peter-megnyilt-az-atkelo-tornanadaskanal-magyar-

szlovak-hataron  

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/hetfotol-lepnek-hatalyba-sportrendezvenyekkel-es-sport-

edzesekkel-kapcsolatos-intezkedesek  

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200506/koronavirus-pusztito-vilagvalsagot-okoz-

ajarvany-430184  

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200506/koronavirus-jarvany-megerkeztek-a-friss-ada-

tok-430176  

https://www.ksh.hu/huncover_felmeres  

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200430/koronavirus-magyarorszagon-ilyen-reszletester-

kep-meg-nem-volt-a-magyar-felmeresrol-429370  

http://pandemia.hu/koronavirus-magyarorszag/  

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200410/micsoda-10-os-a-magyar-munkanelkuliseg-

425332  

Kérdések, feladatok 

1. Keressen bizonyítékokat arra, hogy az egyes médiumok másként értékelték, értelmezték, 

közölték ugyanazt a hírt a koronavírussal kapcsolatban! 

2. Végezzen csoportmunkában kutatást a hangos és írott sajtóban a vírussal kapcsolatos kom-

munikációs technikák különbségének bemutatására (TV, újságok, vlogok és blogok stb.)! 

Foglalják össze ezek tanulságait és egy választott „szóvivő” útján ismertesse a csoporttal!  

3. Ön szerint ugyanaz a hír miért nem ugyanazt jelenti az egyes médiumok olvasatában? Ke-

ressen példákat egy hétre visszamenőleg a neten! Elemezze ezeket! 

4. Készítsen egy-egy rövid hírt (tragikus, vidám témában) és kommunikálja, értelmeztesse a 

hallgatókkal azt többféle módon! 

 

 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/szijjarto-peter-megnyilt-az-atkelo-tornanadaskanal-magyarszlovak-hataron
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/szijjarto-peter-megnyilt-az-atkelo-tornanadaskanal-magyarszlovak-hataron
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/hetfotol-lepnek-hatalyba-sportrendezvenyekkel-es-sportedzesekkel-kapcsolatos-intezkedesek
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/hetfotol-lepnek-hatalyba-sportrendezvenyekkel-es-sportedzesekkel-kapcsolatos-intezkedesek
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200506/koronavirus-pusztito-vilagvalsagot-okoz-ajarvany-430184
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200506/koronavirus-pusztito-vilagvalsagot-okoz-ajarvany-430184
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200506/koronavirus-jarvany-megerkeztek-a-friss-adatok-430176
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200506/koronavirus-jarvany-megerkeztek-a-friss-adatok-430176
https://www.ksh.hu/huncover_felmeres
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200430/koronavirus-magyarorszagon-ilyen-reszletesterkep-meg-nem-volt-a-magyar-felmeresrol-429370
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200430/koronavirus-magyarorszagon-ilyen-reszletesterkep-meg-nem-volt-a-magyar-felmeresrol-429370
http://pandemia.hu/koronavirus-magyarorszag/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200410/micsoda-10-os-a-magyar-munkanelkuliseg-425332
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200410/micsoda-10-os-a-magyar-munkanelkuliseg-425332
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Darai Márton1 – Palancsa Attila2: A Velux Cégcsoport szervezeti felépítése 

Villum Kann Rasmussen, a Velux alapítója 

A Velux vállalat 1941-es alapítása óta eltelt közel 

nyolc évtized alatt nemzetközi nagyvállalattá fej-

lődött, amely, elősorban Európában, több mint 40 

országban, Magyarországon 1986 óta, van jelen. 

A nyílászárók és egyéb kiegészítő elemek 

gyártásában és forgalmazásában ma piacvezető-

ként jegyzik a céget, melynek célja, hogy ezt a 

pozíciót a következő időszakban is megtartsa. 

A vállalat piacon betöltött pozíciójához és ver-

senyelőnyéhez azonban nem elég csak a termékek ver-

senyelőnyét tartani. A gyártási folyamatok globális in-

tegrációja, a technológiai fejlesztések, az innováció 

folyamatos feladata mellett a költséghatékonyság, a 

minőség, a további technológiai fejlesztések, a klíma-

változásokra történő válaszok, az eltérő piacokon fel-

lépő ügyféligények kezelése, a hatékonyság, a szerve-

zettség és természetesen a cég profitjának további 

emelése. (www.velux.com) 

 

Forrás: https://greenpolis.wordpress.com/tag/velux/  

A vállalat szervezeti felépítése mátrix rendszerű, amely biztosítja a folyamatok optimali-

zálását, a hatékonyságot. A mátrix további előnye, hogy a vállalat, a különböző egységek ko-

ordinációját egységesíti.  

A Velux Mátrix-szervezete 

Belső kérdés: Ismertesse a különböző szervezetek előnyeit, hátrányait! Ön melyik típusú mát-

rixba sorolná a Velux vállalatot? 

                                                 

1  Darai Márton Executive MBA menedzser szakos hallgató, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazda-

ságtudományi Kar 
2  Dr. Palancsa Attila PhD egyetemi docens, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 

http://www.velux.com/
https://greenpolis.wordpress.com/tag/velux/
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Forrás: www.velux.com  

VELUX – We are one company 

A cég szervezeti felépítésének hátterét a „one company” filozófia adja, mely alapja az egyetlen, 

de kettős fókuszú vállalat, amely támaszkodik a helyi szemléletmódra, helyi potenciális ügy-

félkörre, illetve figyeli a globális integrációkat, folyamatokat. 

A vállalat jellemzője, hogy nagy mennyiségbe tömegpiacra termel. Ezt a méretgazdasá-

gosság és a cég globális jelenléte, erőfölénye tudja biztosítani. A helyi jelenlét és a globális 

szintű integráció e kettőssége a jövőben is meghatározható. A vállalati stratégiánkban szereplő 

„helyi vevői igények kiszolgálása hatékony globális struktúrával és folyamatokkal” kifejezés 

ezt a kettősséget takarja. 

Szervezet és vezetés a mi megközelítésünkben 

A mátrix szervezet lehetővé tesz, hogy belenyúljon, támogassa a napi operatív feladatokat. A 

cég nagy figyelmet fordít a munkatársak továbbképzésére, a kiválasztásra, a tehetséggondo-

zásra.  

Maga a VELUX Cégcsoport szervezeti felépítése, szervezeti egységeinek vezetése és az 

egyes munkacsoportok irányítása négy dimenzió mentén valósul meg és elsősorban az üzlet-

menetre helyezi a hangsúlyt. Valójában ez a „strategy statemen” körébe tartozóan a vállalati 

stratégia (Corporate Strategy) egy elemét jelentheti. Ez voltaképp egy nyilatkozat, mely három 

részből áll: cél, hatály és versenyelőny. Mindhárom összetevőt a lehető legmegfelelőbben kell 

kifejezni. A vállalati stratégia összetevői: 

 
Forrás: www.velux.com  

http://www.velux.com/
http://www.velux.com/
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Vállalati stratégia 

• Business management: ehhez a területhez tartozik minden, az üzletmenethez kapcso-

lódó, stratégiáiban meghatározott és teljesítményünk javítására irányuló tevékenysé-

gek és döntések tervezése, vezetése és végrehajtása. 

• People management: magában foglal minden olyan jellemzőt, ami a munkatársakban 

rejlő elhivatottság és potenciál kiaknázásához szükséges (elvárások, visszajelzések, 

együttműködés).  

• Campus management: a gyárak, létesítmények vezetése, a helyi szintű szociális kér-

dések kezelése. 

• Legal management: jogi ügyek, eljárások, melyek a céget érintik (munkaügy, perek, 

minőségi ügyek, fejlesztési engedélyezések stb.) 

A Velux, mint szervezet jellemzői 

A szervezeti alapelvek határozzák meg annak a folyamatnak az elemeit is, amelyek optimali-

zálják a mátrix-szervezeten belül az együttműködést és koordinációt, meghatározzák a felelős-

ségi köröket. A Velux célja, hogy szervezeti felépítése a lehető legegyszerűbb, de a leghatéko-

nyabb legyen. Az üzletviteli politikai vezérelve a „közös felelősség és csapatmunka”. A szer-

vezeti felépítés részei: 

Business Focus 

• Az üzleti vezetés területét a személyi menedzsment, campus menedzsment és jogi ve-

zetés területeitől elkülönítetten kezelik, így ugyanis üzletvitelre maximális figyelem 

fordítható. 

• Az elszámoltathatóság.  

• Figyelni szükséges, hogy a felelősség, a döntéshozatal az adott tevékenységhez a le-

hető legközelebbi szintre essen.  

• A szervezet rugalmassága a globális együttműködés, integrációt és koordinációt érde-

kébe. 

Matrix Organisation 

• Az üzletvitel működési területeken, földrajzi határokon, termékeken és piacokon át-

ívelő szerveződik. 

• A különböző szempontoknak, szükségleteknek megfelelő képviselete érdekében a 

döntéshozatali fórumainkon, több különböző szervezeti egység küldöttei is jelen van-

nak.  

• A mátrix-szervezetet tekinthető a leghatékonyabb hierarchiának, mert ez a leghatéko-

nyabb kapcsolati forma a piac, a gyártás és az elosztási hálózat között. 

• Lehetővé teszi a globális gondolkodást, üzletvezetést a cégcsoport és szervezeti egység 

szintjén egyaránt. 

• Tiszta felelősségi rendszer, döntéshozatali fórumok. 

Transparent Roles and Responsibilities 

• A főbb célok, tevékenységek, valamint szerep és felelősségi körök az üzleti vezetés 

minden szervezeti egysége vonatkozásában meghatározásra kerülnek. 

• A munkatársak egyéni szinten több felelősségi körrel bízhatók meg. 

• Ahhoz, hogy a mátrix-szervezet a lehető leghatékonyabban működjön, szükség van az 

átláthatóságra, valamint a szerep- és felelősségi körök egyértelmű meghatározására. 

• A főbb célok, tevékenységek, valamint szerep és felelősségi körök az üzleti vezetés 

minden szervezeti egysége vonatkozásában meghatározásra kerülnek. 
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• A felelősségi körök lehető legegyértelműbb meghatározása minden szervezeti egység 

hosszú távú célkitűzése, melyek a fő tevékenységek, a célok és felelősségek mentén 

kerülnek meghatározásra. 

Az 1970-es években bevezetett GVMO (General VELUX Management Organisation) a 

vállalaton belüli korlátok eltörlése, rugalmasságunk növelése, valamint a kompetenciák opti-

mális kihasználása érdekében került kialakításra.  

Források 

Velux: Szervezeti és vezetési alapelveink. Vállalati anyag. 

https://velcdn.azureedge.net/~/media/marketing/hu/dokumentumok/gyartas/szerve-

zeti%20alapelvek.pdf?la=hu-hu 

Kérdések, feladatok 

1. Hogyan segíti a Velux Adatvédelmi szabályzata a cég szervezeti egységeinek együttműkö-

dését, illetve biztonságos működését! (Kutasson az Interneten!) 

2. Ismertesse – jellemezze a mátrix szervezeti egységek rendszerét! Miért ezt a formát építette 

ki a Velux Cégcsoport? 

3. Milyen egyéb (gazdasági, társadalmi, szociológiai, földrajzi stb. okai lehetnek a Velux mai 

szervezeti kultúrájának kialakulásában? 

4. Mit jelentett a vállalat életében a GVMO (General VELUX Management Organisation)? 

Értékelje! 

5. Összegezze és csoportosítsa azokat a tényeket, amelyek elvezettek Villum Kann Rasmussen 

egyszemélyes kis cégétől a mai közel 10 000 főt foglalkoztató globális vállalattá! 

6. Írjon egy A4 oldalas összefoglalót a VELUX Organisation rendszeréről! Gondoljon a „Pas-

sion for our business”-re, a „Passion for our people”-re, a „Passion for our performance”-re! 

A feladat megoldásához keressen megfelelő szakirodalmat az interneten! 

  

 

https://velcdn.azureedge.net/~/media/marketing/hu/dokumentumok/gyartas/szervezeti%20alapelvek.pdf?la=hu-hu
https://velcdn.azureedge.net/~/media/marketing/hu/dokumentumok/gyartas/szervezeti%20alapelvek.pdf?la=hu-hu
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Varga Flóra1 – Palancsa Attila2: A turizmusnak „kampó”.  

Riportok, interjúk, podcastek elemzése a koronavírus hatásairól  

A magyar turizmusban 2019 különösen jó évnek számított. Decemberben a külföldi vendégek 

által a kereskedelmi szálláshelyeken (szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőházak-

ban, valamint közösségi szálláshelyeken) eltöltött éjszakák száma 13% nőtt, a belföldi vendé-

gek által eltöltötteké 3,4% csökkent az előző év azonos időszakához képest (KSH, 2020). Tíz 

külföldi vendégéjszakából nyolcat Budapest–Közép-Dunavidék régióban regisztráltak a szál-

láshelyek, 15%-kal többet, mint az előző év azonos hónapjában. A szállodák szobakihasznált-

sága 0,5 százalékponttal, 61,7 százalékra emelkedett. A kereskedelmi szálláshelyek folyó áron 

összesen 8,8 százalékkal több, 557 milliárd forint bruttó árbevételt értek el. A Széchenyi Pihe-

nőkártyával a kereskedelmi szálláshelyeken összességében 2,4 milliárd forintot fizettek a kár-

tyatulajdonosok, ami 93%-os növekedést jelent. A tavalyi év azonos időszakához képest 32-vel 

kevesebb, 2625 kereskedelmi szálláshely működött. Éves szinten a kereskedelmi szálláshelyek 

által regisztrált vendégéjszakák száma 0,8%-kal nőtt, összesen 31,3 millió volt. A külföldi ven-

dégek 2,3%-kal több, a belföldi vendégek 0,6%-kal kevesebb (15,7 millió, illetve 15,6 millió) 

vendégéjszakát töltöttek a kereskedelmi szálláshelyeken. A szálláshely-szolgáltatás és vendég-

látás ágazat közvetlen részesedése a hazai GDP-ben közel 2 százalék körül alakul, míg a szektor 

közvetlenül, mintegy 185 ezer embert foglalkoztat. A turizmus kapcsolódó ágazatait is vizs-

gálva – a KSH ún. „szatellit számlái” alapján – az ágazat súlya még jelentősebb. A turizmushoz 

kapcsolódó személy- és áruszállítás, kulturális programok és szórakoztatóipar figyelembevéte-

lével a szektor részaránya meghaladja a GDP 6% is. Magyarországon 2010 óta közel 80 ezer 

férőhellyel bővült a szálláshelykapacitás, mely jelenleg meghaladja a 380 ezer férőhelyet. Az 

ország egyre kedveltebb célpontja a külföldi turistáknak továbbra is Budapest, a Dunakanyar. 

2018-ban mintegy 58 millió külföldi vendég érkezett Magyarországra, 70 százalékuk Buda-

pestre. Kiadásaikat tekintve közel 2 100 milliárd forintot költöttek hazánkban, mely a turisztikai 

költések mintegy 60 százalékát jelenti. A turizmus ágazat árbevételének jelentős része a nyári 

hónapokra koncentrálódik. A kora tavaszi hónapok fontos, de nem meghatározó jelentőségűek 

a szálláshelyek bevételeiben: március-április során az éves bevételek mintegy 13%-át realizál-

ják a szálláskiadók (1. ábra). 

 

                                                 

1  Varga Flóra turizmus-vendéglátás szakos hallgató, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudo-

mányi Kar 
2  Dr. Palancsa Attila PhD egyetemi docens, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 
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1. ábra: A bevételek szezonális megoszlása  
Forrás: KSH, 2020. 

A kezdetek3 

A magyar turizmus és vendéglátás gyakorlatilag 60 nap alatt a mennyből a pokolba jutott. Soha 

ilyen jó január még nem volt a turizmus történetében, azt hittük minden idők legjobb turisztikai 

éve lesz, azonban a Magyarországon működő szállodák 95%-a bezárt, üzemszünetet rendelt el. 

Hasonló adatok merültek fel a vendéglátás, rendezvényszervezés, utazásszervezés terén is. A 

magyar turizmus, ami a gazdaság 13%-át állította elő, megszűnt létezni, kibocsátása gyakorla-

tilag nulla. A kormány számításai szerint összességében 3500 milliárd Ft fog az embereknél és 

a cégeknél maradni idén. 

Nagyon fontos turizmust érintő ágazati intézkedés volt az, hogy a szálláshelyszolgáltató, 

a vendéglátásban tevékenykedők, hajózással foglalkozók számára egy adó és járulékcsökken-

tési rendelkezés, amely 30%-kal járul hozzá az ágazatban dolgozók bérköltségéhez. Továbbá 

nem lehetett a bérleti szerződéseket felbontani. Azonnal intézkedésként tökéletesen alkalmas 

volt arra, hogy az ágazatban dolgozók és a vállalkozók is levegőhöz jussanak, és nem szabad 

arról sem elfeledkezni, hogy szükséges lesz majd egy nagy történelmi jelentőségű gazdasági 

intézkedéscsomag, amelynek a turizmus mindenképpen része lesz, és amely rövid időn belül 

napvilágra fog kerülni. Sokan az első ijedtségben munkaadóként úgy reagáltak, hogy kezdték 

elbocsátani a munkatársaikat. Őket kellene megnyugtatni, és azoknak segíteni, akik elvesztették 

állásukat. 

Egy vállalkozónak felelősen kell gondolkodnia a saját munkavállalóival kapcsolatban és 

meg kell próbálni élni a lehetőséggel, hogy a kormány a bérek 30%-át átvállalta. Ki kell hasz-

nálni az időt az éttermek fejlesztésére, szállodák felújítására. Különböző kampányok indításá-

val próbálják felhívni az embereket figyelmét arra, hogy a vendéglátó egységek most csak ak-

kor tudnak fennmaradni, ha házhoz rendeljük az ételt. Ehhez mindkét félnek kellőképpen ru-

galmasnak kell lennie. 

                                                 

3  A Magyar Turisztikai Ügynökség, Guller Zoltán 1. podcast-ja alapján. 
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A vírus tetőzése  

A kormány várakozása szerint a vírus júniusban tetőzhet Magyarországon, a helyzet rendkívül 

gyorsan változik – mondta, és példaként említette, hogy az MTÜ-hez tartozó Mahart Passnave-

nál a tegnapi 32 kikötői lemondás után mára mindent lemondtak, szállodahajó nem fog érkezni 

Budapestre április végéig. Ismertette: a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adataiból 

az látszik, hogy napról napra nő a visszamondások száma, a márciustól induló három tavaszi 

hónapra összesítve a külföldi vendégektől érkezett közel 163,5 ezer foglalás 24 százalékát 

mondták le. Guller Zoltán azt mondta, hogy a lehetséges megoldásokon dolgoznak jelenleg, ha 

minden jól sikerül, akkor 10 hónap alatt visszaállhat a turizmus a 2019-es szintre. A hazai tu-

risztikai ágazat csak úgy tud talpra állni a járvány lecsengése után, ha az idegenforgalomban 

dolgozó vállalkozások nem mennek tönkre és a munkahelyek nem szűnnek meg. A koronavírus 

hatására március közepére, egy hét alatt csaknem felére csökkent a szállodai vendégforgalom 

– derül ki a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ márciusi összesített adataiból. A po-

zitív tendencia 2020 első két hónapjában is folytatódott és a KSH statisztikái szerint még feb-

ruárban sem jelentkezett a koronavírus-járvány negatív hatása a hazai vendégforgalomban. A 

vendégéjszakák száma 9,8%-kal, az árbevétel 21,3%-kal nőtt. 

„Szombat 14” tényleg a hazai turizmus fekete napja? 

Az elmúlt években a turisták száma – hazai és világviszonylatban is – fokozatosan növekedett. 

Az UNWTO (Turisztikai Világszervezet) szerint a koronavírus miatt, öt-hét év növekedése vál-

hat semmivé. 2019-ben az ágazat Magyarországon csúcsot döntött, az adatok szerint 2019-ben 

16,3 millió vendég összesen 41,7 millió vendégéjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken. A 

koronavírus okozta negatív hatások már márciusban jól láthatóak voltak a turisztikai mutatók-

ban (2. ábra). 

 

2. ábra: Csillaghullás márciusban 
Forrás: Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján 

Az NTAK adatai alapján a hónap első szombatjáig – ugyan kisebb hullámzással –, de 

összességében még növekedett a vendégszám a hazai szállodákban, ám a következő hét végére 

„szombat 14-re” már az egy héttel korábbinak közel felére csökkent. A külföldi és belföldi 

vendégek arányában is jól látható változás következett be. Március 12-e után a belföldi-külföldi 

vendégarány az átlagos kb. 50-50%-ról 60-40%-ra változott, a külföldi vendégérkezések csök-

kenése miatt. Március 15-től kezdve a napi vendégszám drasztikus visszaesése tapasztalható, 

https://turizmus.com/szallashely-vendeglatas/csaknem-tiz-szazalekkal-nott-a-vendegejszakak-szama-februarban-1169525
https://turizmus.com/szallashely-vendeglatas/csaknem-tiz-szazalekkal-nott-a-vendegejszakak-szama-februarban-1169525
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és a hónap végére elérte a mélypontot. A turisztikai főszezonra történt foglalásokat vizsgálva 

az látszik, hogy a magyarországi szállodákban március 14-e óta abszolút értékben 2 713-mal 

(+11,4%) nőtt a TOP 10 külföldi országokból beérkezett foglalások száma. A TOP10 küldőpi-

acunk közül a nyári szezonra Németországból érkezett a legtöbb foglalás, 1 236 db, melyek 

ötöde egy nap alatt, március 30-31. között futott be, és szinte teljes mértékben a vidéki szállo-

dákban realizálódott, ez március 25-éhez képest 34,6%-os növekedés. Németországot az Egye-

sült Királyság követi a sorban (581 db), míg a harmadik helyen Ausztria (464 db) szerepel. A 

belföldi foglalások száma 5 305-tel nőtt, ami 49,1%-kal több a március 14-i értékhez képest (3. 

ábra). 

 

3. ábra: A foglalások számainak alakulása 
Forrás: Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján 

Az ún. „hüvelykujj-szabály” szerint 2% alatti globális növekedés esetén következhet be 

nagyobb krízis az ágazatban. Az ennél lassabb vagy esetleg negatív növekedés nagyobbrészt 

eddig csak a gazdasági és pénzügyi válságokhoz kapcsolódott, és némi késleltetéssel jelentke-

zett. A turizmusban az elmúlt évtizedek legjelentősebb visszaesését a legutóbbi gazdasági vi-

lágválság indukálta, amikor 2009-ben 4%-ot csökkent az előbb említett mutató. Válságok ide-

jén kevesebb külföldi utat foglalnak az emberek a megnövekedett bizonytalanság miatt. Ilyen 

esetekben arra lehet számítani, hogy a belföldi turizmus súlya a külföldiéhez képest megnő. Az 

UNWTO legfrissebb jelentésében azt prognosztizálja, hogy globálisan a nemzetközi turizmus 

bevételei 300-450 milliárd dollárral csökkennek 2020-ban a koronavírus miatt. A szervezet eh-

hez a megállapításhoz azonban azt is hozzáfűzi, hogy a hatásokat ajánlatos óvatosan kezelni, 

hiszen a jelenlegi helyzet rendkívül bizonytalan. 

Az idei tervezet felborulása 

„A kormány 2020-ra plusz 3,7% és mínusz 0,3% közötti növekedési forgatókönyvekkel szá-

molt, attól függően, hogy a koronavírus-járvány világgazdaságra kifejtett hatása – annak mély-

sége, elhúzódása – milyen lesz.” – mondta a pénzügyminiszter az Infórádió Aréna című műso-

rában. Varga Mihály szerint a legrosszabb variációt is meg kell vizsgálni. 

Elmondta: 2019 tavaszán, amikor a 2020-as költségvetést megtervezték, 4% körüli gaz-

dasági növekedéssel számoltak, és ahhoz igazították a költségvetés bevételi és kiadási oldalát. 

A költségvetésben 1% hiányt és 1%-os, 480-490 milliárd forintos – tartalékot terveztek. A tar-

talékból az elmúlt hónapokban ugyan már költöttek, de még mindig van egy nagyobb összeg 
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arra, hogy a vis maior helyzetekben segíteni tudjanak. Ha azonban a válság nagyon mély, na-

gyon sok ágazatot érintő lesz, ez a tartalék is kevésnek bizonyulhat. A kormány azt várja, hogy 

a vállalkozások mondják meg, az egyes ágazatokat hogyan érinti a válság, hogy célzott intéz-

kedéseket tudjanak tenni. Már láthatók a koronavírus-járvány gazdasági hatásai, a szállodaipar-

ban a 40-50%-os foglaláslemondás sem ritka, nemcsak a kínai, hanem az európai vendégek is 

elmaradnak. A turisztikai és a vendéglátószektor ezt nagyon meg fogja szenvedni, jó eredmény 

lesz, ha nullszaldóra ki tudnak jönni. Figyelemmel kísérik, hogy más országokban hogyan ke-

zelik a vírus gazdasági hatásait. Eddig csak azokat az eszközöket élesítették, amelyekkel a vál-

lalkozói csődöket el lehet kerülni. A minisztériumban több lépcsőben gondolkodnak, vizsgál-

ják, milyen lépéseket kell tenni abban az esetben, ha a vírus csak gazdasági lassulást, és milyen 

mélységűt, ha nagyon mély válságot okoz. A gazdálkodók valós igényére kell reagálni, és meg-

védeni az elmúlt tíz eredményeit. Likviditás-menedzsmentet és forgalomélénkítő kampányokat 

is magában foglal a koronavírus kártételeinek mérséklésére készülő akcióterv, miután a világ-

járvány máris letarolta Budapest turizmusát. A vidéki turizmus egyelőre tartja magát, ott a fog-

lalások 10-15%-át mondták le a következő három hónapra a vendégek, Budapesten viszont már 

bezárt az első, vendég nélkül maradó szálloda. 

„Napról napra nő a visszamondások száma, a három tavaszi hónapra összesítve a fogla-

lások 16,4%-át mondták le reggelig a top 10 küldő országból. A lefoglalt utakat Ausztriából és 

Németországból 9-9%, az USA-ból és az Egyesült Királyságból 16%, Olaszországból több mint 

20%, Romániából 27% mondta le. Budapesten közel 20%-os már most a lemondások aránya, 

ezen belül az USA-ból 12%, Olaszországból 31%, Kínából 50%, Izraelből 32%.” 

A koronavírus európai terjedése napról napra drámaibb helyzetet okoz a kontinens turiz-

musában. Ezt a trendet Magyarország sem tudta elkerülni. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgál-

tató Központon keresztül pontosan látjuk a foglalásokat és azt is, hogy hogyan alakulnak a le-

mondási arányok. A szakmai szervezet folyamatosan egyeztet a megoldási lehetőségekről, je-

lenleg egy 7 pontos akcióterv készül, melyet a kormánynak nyújtanak be, és amely reményeik 

szerint része lesz a gazdaságvédelmi akciótervnek is. A balatoni szállodai foglalásokat vizs-

gálva azt látható, hogy a lemondási arány az elmúlt 16 nap során fokozatosan emelkedett, je-

lenleg 19,5%-os. 

A legmagasabb a külföldi foglalás visszamondások aránya a tavaszi hónapokra volt jel-

lemző: 

• Ausztria (31%) 

• Oroszország (25%), 

• Lengyelország (24%), 

• Csehország (19%). 

A szállásdíj-bevételek esetében a balatoni szállodák márciusban a 2019-es márciusi hó-

naphoz képest 92%-os, a teljes tavaszi időszakra nézve 65%-os csökkenésre számíthatnak. A 

NTAK adataiból az látszik, hogy napról napra nő a visszamondások száma és még nem érték 

el a csúcspontot. 

Belföldi turizmus feléledése 

Noha a szállodaipart ütötte ki elsőként a koronavírus-járvány, az üzleti kapcsolatok feléledésé-

vel a felépülése is az elsők között kezdődhet meg. A járvány lassulását követően a hivatalos 

utazások és a gazdasági kapcsolatok újra indulásával a szállodaipar az elsők között kaphat 

esélyt a feltámadásra. Az összeurópai bezárkózás, a hosszabb külföldi utazásokkal kapcsola-

tos bizalmatlanság még hónapokig eltarthat, azonban: ARRA VAN ESÉLY, HOGY A BEL-

FÖLDI TURIZMUS NYÁRON MÁR ÉLEDEZNI KEZD. 
Ennek motorja az ország népességének körülbelül negyedét adó főváros és az agglome-

ráció lakossága lehet, amely eddig is a vidéki turizmus legnagyobb küldőpiacát alkotta. A leg-

nehezebb helyzetben ugyanakkor Budapest van, mert az évi közel tízmillió vendégéjszaka 60-
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65%-át adó külföldi szabadidős turisták fognak leglassabban visszatérni, az üzleti utazá-

sokkal csak a kiesés egy része pótolható. Átalakulhat a szálláshelyek piaca is, egyes utazók 

szemében felértékelődhetnek a kis vendégházak, panziók. 

Autóbuszos vállalkozások támogatása 

Az elmúlt hetekben súlyos helyzet alakult ki az autóbuszos vállalkozásoknál: a nemzetközi tu-

rizmus befagyasztását követően leálltak mind a hazánkba érkező, mind a Magyarországról kül-

földre induló nemzetközi utazások, majd az iskolai gyermekszállítás és más különjárati szerző-

déses járatok. Ma ezek a vállalkozások nulla bevétel mellett, a tartalékjaikat felélve igyekeznek 

finanszírozni a működésüket, ideértve a munkavállalóik bérét is. Autóbuszos vállalkozások nél-

kül lehetetlen újra indítani a turizmust. 

  

1. kép: Egy piros városnéző 
Forrás: www.googli.com  

Mi lesz a járvány után? 

A magyarok több mint fele utazni készül a járvány után. Milyen változások lesznek így a turiz-

musban? – derült ki a Magyar Turisztikai Ügynökség megbízásából készült kutatásból. A Szá-

zadvég c. folyóirat április 8-a és 15-e között több, mint kétezer ember megkérdezésével azt 

vizsgálta, hogy a magyarok terveznek-e utazást a koronavírus járvány után, és ha igen, hova. A 

válaszokból az derült ki, hogy a vírus lecsengését követően a magyarok 51%-a tervez belföldi 

utazást, külföldit pedig a megkérdezettek 12%-a. A legnépszerűbb úti cél az utóbbi esetében 

Horvátország és Görögország, míg belföldön átlagosan 227 kilométer távolságra mennének a 

magyarok, és leginkább aktív szabadidős tevékenységeket szeretnének. A megkérdezettek két-

harmada jelenleg úgy tervezi, hogy kerülni fogja a szervezett utakat a járványt követően. A 

kutatásban a résztvevők 61%-a a jövőbeli utazása során azt is figyelembe fogja venni, hogy 

mely országok voltak érintettebbek a vírus által. A részletekről Guller Zoltán vezérigazgatóval 

készítettek podcastot, amiben elmondja, hogy a legeslegfontosabb szempont az utazási döntés 

meghozatala előtt már nem az élménykeresés lesz, hanem a biztonság. A turisták megváltozó 

igényeiről is szó esett az MTÜ 4. podcastjében. 

A Turisztikai Ügynökség elkészíttette első felmérését azzal kapcsolatban, hogy a magya-

rok hogyan tervezik idei nyaralásukat, mit mutatna a számok. 

Az MTÜ ebben a válságos helyzetben is mérhető adatok alapján igyekszik előre jelezni a 

közeljövőben várható tendenciákat. A Magyar Turisztikai Ügynökség megbízta a Századvég 

kutatócéget, hogy minden héten innentől kezdve mérje a magyarok utazási hajlandóságát. Eb-

ből az látszik, hogy a magyarok több mint fele tervez ebben az évben belföldi utazást megva-

lósítani. Az, hogy melyik ország mennyire volt érintett a vírusban, lényeges, hiszen Magyaror-

szág külföldi értékesítése javulhat, mert eddig a számok alapján Magyarország kevésbé érintett 

a vírusfertőzés által. 

http://www.googli.com/
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A turisztikai ágazatban dolgozók számára ennek a tavasznak a legfontosabb kérdése, 

hogy milyen lesz az idei szezon. Guller Zoltán szerint máshogy kell viselkedünk, mint eddig, 

ki kell lépni a komfortzónánkból, innovatívabbnak, vállalkozóbban kell lennünk, mint eddig. A 

mérések alapján a legtöbb ember azt fogja nézni, hogy a pénze biztonságban van-e, a befizetett 

előlegért megkapja-e a szolgáltatást. A másik szempont, válaszadók 25%-a szerint a család biz-

tonsága. Harmadrészről gondoskodni kell arról is, hogy ha valami baj történik, akkor tudjuk, 

hogy valamit tudnak tenni (orvos, mentő, protokoll). Az Emirates légitársaság kezdeményezte 

a kézipoggyász megszüntetését, az utasoknak és légikísérőknek pedig muszáj lesz maszkot vi-

selniük. A vendéglátóhelyeken nagyobb távolság lesz az asztalok között garantálva a személyes 

teret mindenkinek a biztonságérzet megőrzése érdekében. 

Arra ösztönzi az igazgatókat és minden turisztikai szolgáltatót, hogy kezdjenek el gon-

dolkodni miként fogják ezt a biztonságot a potenciális turistáknak minél nagyobb mértékben 

garantálni. Készíteni fognak egy COVID kézikönyvet, ajánlásokat megfogalmazva valam-

ennyi turisztikai vállalkozó számára, amelyek az alapvető közegészségügyi információkat 

tartalmazzák. 

A magyar turizmus május 4-én az első rendkívül fontos lépését megtette, méghozzá a 

koronavírus járvány elleni szigorú védekezés óvatos enyhítését. 

A turizmussal és vendéglátással foglalkozó podcast-sorozat 5. epizódjában arról esett szó 

miért nem szabad félreérteni az újranyitás kifejezést. A járvánnyal szembeni védekezés új sza-

kaszába lépve most először kerülhet sor a majd 2 hónapja bevezetett korlátozások kismértékű 

csökkentésére. 

Április 29-én megtörtént az a rendkívül fontos bejelentés, amelyre a turisztikai ágazat 

szereplői nagyon régóta vártak: május negyedikétől Magyarország vidéki városaiban, települé-

sein végre ki tudnak nyitni az éttermek, szállodák teraszai, kinyithatnak a strandok, szabadtéri 

fürdők, állatkertek, szabadtéri múzeumok. A turisztikai szereplők nagy örömmel és lelkesedés-

sel fogadták ezt a bejelentést. Óvatosan, megfontoltan szabad csak haladni, az első lépés mindig 

a legnehezebb és legfontosabb, a magyar turizmus az első, és ezért mindent meg fognak tenni. 

A vendéglátóhelyeken az asztalokat osztrák mintára fogják majd elrendezni (másfél méteres 

távolságra), egy asztalnál majd csak 4 ember fog tudni helyet foglalni, a személyzetnek kötelező 

lesz a kesztyű és maszk hordása.  

Vízi turizmus 

A balatoni hajókat is partra vonta a járvány. Nem indulhat el a szokott időben a hajózás a tavon. 

Elmaradt a hagyományos húsvéti hajózási szezonnyitás a Balatonon a koronavírus miatt – kö-

zölte a Balatoni Hajózási Zrt. március 23-án. 

Tömegrendezvények 

A nagy sport- és kulturális rendezvények szervezői lemondtak arról, hogy belátható időn belül 

újraindíthatják programjaikat. Sok minden kell ahhoz, hogy ez összejöjjön. Évente több száz 

milliárd dollárt költöttek el a járvány előtt különböző szervezetek nagy rendezvényekre, konfe-

renciákra, sporteseményekre és koncertekre. Erre az iparágra katasztrofális hatással voltak a 

koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások, amelyek lényege, hogy az emberek nem 

érintkezhetnek egymással tömegben. Legalább három feltételnek kell teljesülnie a nagy töme-

gek összejövetele előtt: rendelkezésre kell állnia a koronavírus-oltásnak, az egyértelműen meg-

bízható tesztelésnek és a betegség jobb kezelési lehetőségének. Még az iskolák megnyitása és 

a nagy esküvők megtartása sem lesz könnyű mostanában. A szakértők többsége 2021 előtt nem 

várja a vakcina elkészültét. Az embereknek persze elegük van az otthon ülésből és könnyen 

várhatják, hogy végre újra régi szórakozásaiknak hódolhassanak, ám katasztrofális következ-

ményei lehetnek a távolságtartás feladásának. 
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Kinyitott az első kávézó Hévízen 

Hévízen, a Macchiato Caffe nyitott ki először, Karádi Szabolcs, tulajdonos azt mondja, a város 

szigorú biztonsági intézkedéseivel példamutatóan viselkedett a járvány alatti időszakban, de 

már készen áll a nyitásra, a vendégek biztonságos fogadására. 

  

2. kép: Macchiato Caffe, Hévíz 
Forrás: http://www.kalandjaro.hu/gasztro/macchiato-caffe-heviz-gasztronomiai-szivcsakrajaban-jartunk/ 

Bár még csak néhányan sétálnak Hévízen, a Macchiato ikonikus süteményes pultja már 

csalogatja a vendégeket, újra elérhetők a Segreto desszertjei, és tortát is rendelhetünk. A törzs-

vendégek hosszú hetek óta újra itt fogyaszthatják el a reggeli kávéjukat, és a környéken élők 

közül is egyre többen érdeklődtek, érdeklődnek az újranyitásról. Így nyilatkozott a tulajdonos: 

„Az asztalok számát csökkentenünk kellett, hogy legyen másfél méteres távolság közöttük, és az 

alkalmazottak szájmaszkban, gumikesztyűben szolgálják ki a vendégeket. Nagyon vártuk az új-

ranyitást, a kollégák örömmel álltak újra munkába. Az első napokban még nem számítunk na-

gyobb forgalomra, de lassan újra benépesül a város, fokozottan vesszük újra állományba a 

dolgozókat. A most munkába álló kollégáim szinte a kezdetektől velem dolgoznak, van, aki már 

nyitás óta, vagyis 17 éve a Macchiato Caffe alkalmazásában áll. Nagyon fontos, hogy stabil, 

megbízható munkaerő bázisra támaszkodhatok, akik velem együtt várták az újranyitást. A bel-

földi turizmus erősödésére számítok az idei nyáron, azt kérjük a magyar utazóktól, hogy ma-

radjanak itthon, pihenjenek itthon. A Balaton régió és Hévíz tökéletes üdülési célpont minden 

évszakban, biztonságos körülményeket teremtve várjuk a hozzánk érkezőket.” A hazai turiszti-

kai ágazat akkor állhat talpra a járvány lecsengése után, ha az idegenforgalomban dolgozó vál-

lalkozások nem mennek tönkre és a munkahelyek nem szűnnek meg, ezt segítik a kormány 

intézkedései. A közelmúltban rendkívüli gazdasági intézkedések egész sorát jelentették be, me-

lyek zöme a munkahelyek megtartását célozta. 

A Magyar Turisztikai Ügynökség a járványt követően nagyléptékű marketingaktivitáso-

kat tervez, az első hónapokban a belföldi kereslet helyreállításának érdekében. 

Sok mindenben változhat a hazai turizmus a járvány miatt 

Vidéken már kinyithattak a vendéglátó egységek, szállodák és strandok is, de a járványnak még 

közel sincs vége. Azért, hogy minél sikeresebb és biztonságosabb legyen a turizmus újraindí-

tása az MTÜ összegyűjtötte szakmai ajánlásait. Az elemzők szerint a magyarok többsége már 

a nyaralást tervezi, egyre többen foglalnak szállást belföldi helyekre júliusra és augusztusra. És 

ugyan a Pest megyeiek még nem utazgathatnak szabadon, a vidékiek már akár ezt is megtehetik, 

így május elejétől kezdve egyre több szálloda, étterem és turisztikai szolgáltatás indult újra. Az 

https://likebalaton.hu/telepules/heviz/etel-es-ital/macchiato-caffe-15160/
https://likebalaton.hu/telepules/heviz/etel-es-ital/macchiato-caffe-15160/
http://www.kalandjaro.hu/gasztro/macchiato-caffe-heviz-gasztronomiai-szivcsakrajaban-jartunk/
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MTÜ frissen kiadott kézikönyveiben azonban óvatosságra int mindenkit, és olyan intézke-

déseket javasolnak, amelyek meggátolhatják a koronavírus-járvány újbóli fellendülését.  

Egyelőre a turisztikai cégek maguk döntik el, melyiket alkalmazzák, de könnyen elő-

fordulhat, hogy a kormány előbb-utóbb kötelezővé tesz néhány pontot. 

Források 

https://trendfm.hu/nap_elemzese/a-koronavirus-hatasa-a-turizmusra-13308 (2020.04.19) 

https://index.hu/gazdasag/2020/03/06/koronavirus_egymilliardos_rendkivuli_segitseg-

gel_mentenek_meg_a_turizmust/ (2020.04.20) 

https://turizmus.com/szabalyozas-orszagmarketing/itt-az-uj-turizmusmento-szakmai-javaslat-

csomag-a-kormany-reszere-1169646 (2020.04.20) 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200325/koronavirus-a-belfoldi-turizmus-a-nyar-vegen-

mar-eledezhet-magyarorszagon-421774 (2020.04.20) 

https://turizmus.com/szabalyozas-orszagmarketing/itt-az-uj-turizmusmento-szakmai-javaslat-

csomag-a-kormany-reszere-1169646 (2020.04.21) 

https://mtu.gov.hu/cikkek/a-magyarok-tobb-mint-fele-utazni-keszul-a-jarvany-utan-milyen-

valtozasok-lesznek-a-turizmusban-podcast-1586 (2020.05.05) 

https://mtu.gov.hu/cikkek/hetf-n-jelenik-meg-a-magyar-turisztikai-ugynokseg-covid-ke-

zikonyve-podcast-1594 (2020.05.06) 

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/csak-2021-re-jon-az-enyhules.705722.html 

(2020.05.06) 

https://mtu.gov.hu/cikkek/szombat-14-valoban-a-hazai-turizmus-fekete-napja-a-koronavirus-

hatasa-a-szallodai-mutatoszamok-alakulasara-2020-marciusban-1537 (2020.05.06) 

https://soundcloud.com/csodasmagyarorszag/mtu-podcast-1-resz-akcioterv-es-kampanyok-az-

mtu-a-kilabalason-dolgozik (2020.05.11) 

Kérdések, feladatok 

1. Ön milyen szakmai javaslatokat említene a turizmus egyes szakágazatainak megsegítésére? 

(Keresse meg a Magyar Turisztikai Szövetség oldalán a Szövetség tagjait, majd keresse meg 

ezeknek javaslatait! (Figyelem: Nem minden szervezet élt ezzel a lehetőséggel!). Tematizál-

tan foglalja össze ezeket: ágazat állami támogatása, munkaerőmegtartása, marketing stb. 

stb.)! 

2. Az Ön véleménye szerint, túljutva a vírus okozta első turisztikai dermedtségünkön, MI 

LESZ A JÖVŐBEN? Írjon két A/4-es oldalon elképzelt turisztikai forgatókönyvet (lehet 

speciálisan egy ágazatra is koncentrálni). 

3. Ön szerint mennyire hatékony egy podcast a szakma felé? Készítsen Ön is egy 5 perces 

podcast-ot a Fertő tavi fejlesztésekről! 

 

https://trendfm.hu/nap_elemzese/a-koronavirus-hatasa-a-turizmusra-13308
https://index.hu/gazdasag/2020/03/06/koronavirus_egymilliardos_rendkivuli_segitseggel_mentenek_meg_a_turizmust/
https://index.hu/gazdasag/2020/03/06/koronavirus_egymilliardos_rendkivuli_segitseggel_mentenek_meg_a_turizmust/
https://turizmus.com/szabalyozas-orszagmarketing/itt-az-uj-turizmusmento-szakmai-javaslatcsomag-a-kormany-reszere-1169646
https://turizmus.com/szabalyozas-orszagmarketing/itt-az-uj-turizmusmento-szakmai-javaslatcsomag-a-kormany-reszere-1169646
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200325/koronavirus-a-belfoldi-turizmus-a-nyar-vegen-mar-eledezhet-magyarorszagon-421774
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200325/koronavirus-a-belfoldi-turizmus-a-nyar-vegen-mar-eledezhet-magyarorszagon-421774
https://turizmus.com/szabalyozas-orszagmarketing/itt-az-uj-turizmusmento-szakmai-javaslatcsomag-a-kormany-reszere-1169646
https://turizmus.com/szabalyozas-orszagmarketing/itt-az-uj-turizmusmento-szakmai-javaslatcsomag-a-kormany-reszere-1169646
https://mtu.gov.hu/cikkek/a-magyarok-tobb-mint-fele-utazni-keszul-a-jarvany-utan-milyen-valtozasok-lesznek-a-turizmusban-podcast-1586
https://mtu.gov.hu/cikkek/a-magyarok-tobb-mint-fele-utazni-keszul-a-jarvany-utan-milyen-valtozasok-lesznek-a-turizmusban-podcast-1586
https://mtu.gov.hu/cikkek/hetf-n-jelenik-meg-a-magyar-turisztikai-ugynokseg-covid-kezikonyve-podcast-1594
https://mtu.gov.hu/cikkek/hetf-n-jelenik-meg-a-magyar-turisztikai-ugynokseg-covid-kezikonyve-podcast-1594
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/csak-2021-re-jon-az-enyhules.705722.html
https://mtu.gov.hu/cikkek/szombat-14-valoban-a-hazai-turizmus-fekete-napja-a-koronavirus-hatasa-a-szallodai-mutatoszamok-alakulasara-2020-marciusban-1537
https://mtu.gov.hu/cikkek/szombat-14-valoban-a-hazai-turizmus-fekete-napja-a-koronavirus-hatasa-a-szallodai-mutatoszamok-alakulasara-2020-marciusban-1537
https://soundcloud.com/csodasmagyarorszag/mtu-podcast-1-resz-akcioterv-es-kampanyok-az-mtu-a-kilabalason-dolgozik
https://soundcloud.com/csodasmagyarorszag/mtu-podcast-1-resz-akcioterv-es-kampanyok-az-mtu-a-kilabalason-dolgozik
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Nagy Ákos1 – Palancsa Attila2:  

Akarsz inni egy jó kávét? Ha igen, akkor ROASTOPUS  

A Roastopus általános bemutatása 

A Projekt Manufaktúra Kft. 2016 januárjában került megalapításra két fő alapítótag által, főte-

vékenysége pályázatírás, projektmenedzsment volt. Eredetileg a társaság elsődleges üzleti kon-

cepciója egy komplex üzleti tanácsadás volt, amely a pályázati konstrukció kiválasztásától, a 

pályázat beadásához szükséges szakmai dokumentumok elkészítésén és a szigorú tartalmi és 

formai előírásoknak megfelelő pályázat beadásán át egészen a Támogatási Szerződés aláírásáig 

tartott, igény szerint átfogó projektmenedzsment szolgáltatással együtt.  

A cég teljes profilváltáson esett át, a jelenlegi főtevékenységét 2019 januárjában kezdte 

el, amely saját kávépörkölő üzemben pörkölt specialty kávé forgalmazását jelenti. A kávépör-

kölő manufaktúra létrehozásához szükségessé vált egy teljesen új brand kialakítása. A brand 

neve Roastopus lett, amely utal a logóban megtalálható sok karú polipra (angolul: octopus) és 

a pörkölésre (angolul: roastery).  

A tulajdonosok célja egy európai szinten is magas minőségi szintet jelentő specialty kávé 

brand létrehozása volt, ügyelve a minőség folyamatos fenntartására a zöldkávé szezonalitásá-

nak sajátosságai mellett. A minőség egyik alappillére az állandóság, ehhez pedig a kávépörkö-

lés teljes folyamatának alapos és folyamatos ellenőrzése szükséges, ezért a zöldkávé beszerzés-

től a pörkölésen át a csomagolásig minden egyes fázist a Roastopus munkatársai végeznek, 

ezzel biztosítva az állandó minőséget és kiszámíthatóságot. 

A kávépörkölő létrehozásának összefüggésében a szükséges fejlesztések és tárgyi eszköz 

beruházások realizálása megtörtént. A pörköléshez szükséges eszközök kiválasztásánál rendkí-

vül fontos szempont volt a minőség. A tevékenység egy bérelt ingatlanban történik, az ingatlan 

megvásárlását a következő évben tervezi a vállalkozás. 

Cégadatok 

1. táblázat: A vállalkozás alapadatai 

Cég elnevezés: Projekt Manufaktúra Kft. 

Székhely: 7400 Kaposvár, Orci út 13. A. ép. 

Cégjegyzékszám: 14-09-316608 

Adószám: 25459717-2-14 

Tulajdonosok: Horváth Gabriella, Bakos Balázs, Nagy Ákos 

Honlap: https://roastopus.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/roastopus/ 

Instagram: https://www.instagram.com/roastopus/ 

Forrás: Saját szerkesztés 

A Roastopus működése három alappilléren nyugszik, mindegyik alappillér egy-egy tulaj-

donoshoz köthető. A három alappillér a következő: szakmai háttér, back office és pénzügyi 

kontrolling. Minden olyan szakmai tevékenység, ami a kávéhoz, kitelepülésekhez és az üzem 

működtetéséhez köthető Bakos Balázs feladata. Az operatív vállalkozás-menedzsment, a back 

                                                 

1  Nagy Ákos gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazda-

ságtudományi Kar 
2  Dr. Palancsa Attila PhD egyetemi docens, Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 



217 

 

office folyamatok végrehajtása Horváth Gabriella feladata. A pénzügy-menedzsment, a likvi-

ditás elemzés és pénzügyi kontrolling pedig Nagy Ákoshoz tartozik. A tulajdonosok kívül más 

munkavállaló nincs a vállalkozásnál. 

A szigorú protokoll szerint felépített üzemi munkafolyamatokon túl fontos megemlíteni, 

hogy minden az üzemben lezajló tevékenység egy előre meghatározott ütemezés szerint zajlik. 

Környezetelemzés, piaci helyzetfelmérés 

Az Adroit amerikai piackutató elemzése3 szerint a globális specialty kávépiac becsült 2018-as 

bevétele elérte a 35.867,5 millió dollárt, amely 973.999 tonna kávét jelentett. Becslésük szerint 

a globális specialty kávé piac bevétele 2025-ben várhatóan eléri a 83.563 millió dollárt, 

1.644.371,9 tonna kávéeladás mellett. A két legnagyobb specialty kávé fogyasztónak évek óta 

az USA és az Európai Unió számít, azon belül is a fejlettebb államok (pl.: Németország, Hol-

landia, Egyesült Királyság stb.). 

A magyar specialty kávé piacról jelenleg nem áll rendelkezésre megbízható adat, piac-

elemzés még nem készült. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a specialty kávézás még 

nem terjedt el szélesebb körben, a kávézás kultúrája Magyarországon még kezdeti stádiumban 

van. A KSH által minden évben közzétett egy főre jutó kávéfogyasztás valószínűsíthetően egy 

nagyon kis szelete vonatkozhat a specialty kávé fogyasztásra.  

A Roastopus megalkotásakor egy részletes, minden fontosabb paraméterre kiterjedő pi-

acelemzés készült, melynek eredményeképpen átfogó kép tárult a magyar piacon található ver-

senytársakról4. A konkurens vállalkozások kielemzését követően a tulajdonosok azt tűzték ki 

célul, hogy a legtöbb versenytársra jellemző rapszodikus minőségű kávéhoz képest állandó és 

kiszámítható minőségű terméket hozzanak létre, egy átláthatóbb és felhasználó barátabb, igazi 

ügyfélélményt elősegítő letisztult, modern webshop elkészítése mellett. Továbbá hiányosság-

ként értékelték, hogy a magyar cégek közösségi médiában lévő potenciális erőforrást és tarta-

lékokat nem megfelelően mérik fel és használják ki, ezért cél volt a folyamatos közösségi mé-

diában való tudatos fokozott megjelenés is. 

A piacszegmentáció során a célcsoport a 30-55 év közötti, társadalmi státuszát tekintve 

középosztálybeli, illetve felsőközép- és felső osztályból való, főként nagyvárosban élő nők és 

férfiak voltak. A meghatározott célközönség nagy valószínűséggel szeret társaságba járni, sze-

reti élvezni az életet, rendelkezik hedonista beütéssel és szeretik a luxustermékeket, és nagyobb 

valószínűséggel tudnak és akarnak is költeni ilyen termékekre. A piaci helyzetfelmérés során 

SWOT-elemzés is készült.

                                                 

3  https://www.globenewswire.com/news-release/2019/08/23/1905887/0/en/Specialty-Coffee-Market-to-Hit-83-

5-Billion-by-2025-Insights-On-Key-Trends-Value-Chain-Analysis-Impact-Indicators-Growth-Drivers-Re-

cent-Initiatives-and-Business-Opportunities-Adroi.html (letöltve: 2019. december 2.) 
4  A vizsgált versenytársak: COFFEEIN, Beanlight, Kapucziner, MTRM, Monterosa, beanGO, Blue Bird Cafe, 

KávéKalmár, Pacificaffé, Pall & Yotz, Casino Mocca, AVX, Contador Caffe, Bourbon Café, Bagira Coffee, 

Tokaj Coffee, Brando 
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2. táblázat: SWOT-analízis  

Belső erősségek (Strengths) Külső lehetőségek (Opportunities) 

 stabil alapokon fekvő vállalkozás 

 folyamatos pénzügyi monitoring 

 nincs szükség külsős kávés szakember bevonására 

 a tulajdonosok szakmai sokszínűsége kreatív problé-

mamegoldási lehetőségeket biztosít 

 jól kiépített, megbízható alvállalkozói hálózat (desig-

ner, honlapfejlesztős, PR stb.) 

 folyamatosan növekvő kereslet kézműves termékek 

iránt 

 az Y és főleg a Z generáció a termékeket nem kizáró-

lag tulajdonságai miatt vásárolja, hanem az érzés, egy 

adott csoporthoz való tartozás miatt; a Roastopus erre 

alkalmas lehet 

 dinamikusan növekszik a specialty kávézók száma 

 európai piacra való nyitás 

Belső gyengeségek (Weaknesses) Külső veszélyek (Threats) 

 tulajdonosok más egyéb elfoglaltsága mellett sokszor 

nem jut elegendő idő erre a vállalkozásra 

 magas ár miatt nem vásárolják a termékeket 

 jelenleg viszonylag szűk vevői kör 

 egyre több piaci szereplő 

 kávézási kultúra lassú elterjedése Magyarországon 

Forrás: Saját szerkesztés 

Termékek 

A Roastopus pörkölt szemes kávéi 250 grammos és 1000 grammos csomagolásban kerülnek 

értékesítésre. Jelenleg kilencféle kávé kapható, amelyben található single origin, több kávéfaj-

tából összerakott kávé blend, illetve koffeinmentes kávé és a piacon egyedülálló módon félig 

koffeinmentes is. A vásárlóknak 2019. év közepétől lehetősége van kedvezőbb áron vásárolni 

kávécsomagokat is.  

Minden kávé egy külön fantázianevet visel és az adott kávéra jellemző ízjegyeket tartal-

mazó matricát kap. Az egyes kávék eladási árának nagysága függ a zöldkávé alapanyag minő-

ségétől és származási országától. A zöldkávé szezonalitása miatt a termékek alapanyagai 3-4 

havonta cserélődnek. A kávék kizárólag arabica kávéból készülnek. A megfelelő és kiegyensú-

lyozott minőséget biztosító helyettesítő kávék kiválasztása rendkívül időigényes folyamat és 

komoly szakmai hozzáértést igényel. A zöldkávé beszerzése egy német és holland nagykeres-

kedőtől közvetlenül történik, akik a helyi termelőktől helyben vásárolják. 

3. táblázat: Terméklista 

Terméknév Termék kategória Mennyiség Ár (bruttó) 

Seashell (250 g) szemes kávé 250 g 2 290 Ft 

Seashell  szemes kávé 1000 g 8 490 Ft 

Seahorse (250 g) szemes kávé 250 g 2 890 Ft 

Seahorse (1000 g) szemes kávé 1000 g 10 990 Ft 

Black Sand (250 g) szemes kávé 250 g 2 890 Ft 

Black Sand (1000 g) szemes kávé 1000 g 10 990 Ft 

Black Pearl (250 g) szemes kávé 250 g 2 890 Ft 

Black Pearl (1000 g) szemes kávé 1000 g 10 990 Ft 

White Sand (250 g) szemes kávé 250 g 2 990 Ft 

White Sand (1000 g) szemes kávé 1000 g 11 490 Ft 

White Pearl (250 g) szemes kávé 250 g 2 990 Ft 

White Pearl (1000 g) szemes kávé 1000 g 11 490 Ft 

Starfish (250 g) szemes kávé 250 g 3 490 Ft 

Starfish (1000 g) szemes kávé 1000 g 12 990 Ft 
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Terméknév Termék kategória Mennyiség Ár (bruttó) 

Siren (250 g) szemes kávé 250 g 3 990 Ft 

Mikuláscsomag (szezonális) szemes kávé 250 g 2 790 Ft 

Kávécsomag + ajándék vászontáska  kávécsomag 500 g 8 570 Ft 

Prémium minicsomag + ajándék vászonzsák kávécsomag 750 g 6 380 Ft 

Prémium kávécsomag + ajándék vászontáska  kávécsomag 1250 g 14 450 Ft 

Seahorse filter filter kávé 250 g 2 890 Ft 

Starfish filter filter kávé 250 g 3 490 Ft 

Seashell kapszula kávékapszula 10 db 1 190 Ft 

Seashell kapszula kávékapszula 30 db 3 290 Ft 

Seashell kapszula kávékapszula 60 db 6 490 Ft 

Seahorse kapszula kávékapszula 10 db 1 390 Ft 

Seahorse kapszula kávékapszula 30 db 3 590 Ft 

Seahorse kapszula kávékapszula 60 db 6 890 Ft 

Starfish kapszula kávékapszula 10 db 1 690 Ft 

Starfish kapszula kávékapszula 30 db 4 490 Ft 

Starfish kapszula kávékapszula 60 db 8 490 Ft 

Vászontáska táska 1 db 990 Ft 

Hario Mini-Slim Pro  kézi kávéőrlő 1 db 12 990 Ft 

Kinu M47 Phoenix profi kézi kávéőrlő 1 db 62 990 Ft 

Top Moka 3 kotyogós kávéfőző 1 db 9 900 Ft 

Forrás: Saját szerkesztés 

A felmerült vevői igényekre reagálva a kávékon, illetve a kávécsomagokon kívül a Roas-

topus foglalkozik kotyogós kávéfőzők, kávéőrlők és egyéb kávés eszközök forgalmazásával is. 

A brand által kínált lehetőségeket kihasználva folyamatosan bővül a logós termékek köre is. 

Jelenleg logós vászontáska vásárolható, hamarosan pedig már cappuccinó és presszó csészék 

rendelésére is lesz lehetőség, illetve egyes termékek mellé ajándékba jár logóval ellátott vá-

szonzsák is (amely egyben az adott termékek csomagolása is). A cég a vevői kör bővítésének 

céljából 2019 szeptemberétől már saját kávéval töltött Nespresso kapszulás kávét is értékesít, 

illetve 2020 augusztusától már kapható filterkávé is.  

Értékesítés és marketing 

A Roastopus nagy hangsúlyt fektet az online eszköztárak minél hatékonyabb használatára. A 

kommunikáció központját egyrész a honlap jelenti, másrészt a közösség oldalak aktív haszná-

lata. A piackutatásból levont tanulságokból kiindulva kommunikációs stratégia alappillérei a 

következők lettek: közvetlen és barátságos ügyfélközpontúság, kifogástalan szakmaiság, ma-

nufaktúrajelleg, érzelmekre és életérzésekre ható üzenetek. A kifogástalan szakmaiság de-

monstrálására hatékony és hiteles eszközként szolgál a termékelőnyök hangsúlyozása és a szak-

maiságra vonatkozó tények közlése. Ide sorolható például a kontrollált nedvességtartalom és 

hőmérséklet a raktározásra használt helységben, a klimatizált pörkölőtér és a kiemelkedően ma-

gas minőségű pörkölőgép használata. 
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1. ábra: Bevételek alakulása 
Forrás: Saját szerkesztés 

Értékesítési csatornák 

A cég elsődleges értékesítési csatornája az online értékesítés, emiatt nagy hangsúlyt fektet az 

online eszközök, közösségi oldalak minél hatékonyabb használatára. Az értékesítés tudatosan 

a végfelhasználók gyors, automatizált és virtuális élményekben gazdag kiszolgálására került 

felépítésre. A kávét offline is meg lehet vásárolni országszerte1 és külföldön2 az arra kijelölt 

kávézókban, illetve saját szervezésű rendezvényeken, workshopokon. A 2019. teljes üzleti évre 

és 2020. üzleti év első félévére vonatkozó exportból származó átlagos nettó árbevétel 9,76% 

volt. 2019-ben a karácsonyi időszakban a budapesti Allee Ajándék Terminálon is lehetett Roas-

topus termékeket vásárolni, ez a következő években is várható. 

 

2. ábra: Top 5 rendelési úti cél 
Forrás: Saját szerkesztés 

                                                 

1  Culinaris (Budapest), FALU. (Budapest), Eleven Kultúrbisztró (Kaposvár), KisVilla (Biatorbágy), Helyben 

Kávézó (Zebegény), Bab Kávézó (Kiskőrös), GUSTO Delicate – Veszprém 
2  Kofio (Prága), Vekker Kávéközösség (Székelyudvarhely) 
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Nyereményjátékok 

2019-ben és 2020-ban is nagy sikere volt a facebookon történő nyereményjátékoknak, ezért 

2021-ban is folytatódik. A nyereményjátékos posztokra történő kattintások száma általában tíz-

szeres a normál posztokhoz képest. Számát tekintve a túl sok nyereményjáték súlytalanná válna, 

ezért 2020-ban és 2021-ben is negyedévente kerül megrendezésre. 

  

3. ábra: Termékcsoport szerinti értékesítési 

megoszlás 

4. ábra: Top 3 termék 

Forrás: Saját szerkesztés 

Promóciók 

A 2019. II. negyedévében elkezdett hétfői akciók (#roastopushétfő) fenntartása hosszabb távon 

várható, mivel rendkívül jól tervezhetően lehet az előre lepörkölt és készleten megmaradt ká-

vékat értékesíteni, felgyorsítva ezzel a készlet forgási sebességét. A novemberi Black Friday 

akció nem várt értékesítési eredményeket hozott, ezért ennek megtartása a következő években 

is várható. A karácsonyi időszakban szélesebb termékportfólióval készül a Roastopus, amellyel 

a magánszemélyeken kívül a vállalkozásokat célozza meg, kihasználva a karácsonyi időszakra 

jellemző felfokozott ajándékozási hajlandóságot, ezért speciálisan a vállalkozások igényeire 

szabott ajándékcsomagokat fog értékesíteni. 

Rendezvények 

2019-ben számos kávés workshop került megrendezésre, melynek mindegyike sikeresnek 

mondható. Ezek egyrészt a bemutatkozásról szóltak, másrészt – egyfajta misszióként – a spe-

cialty kávék megismertetéséről és a kávé készítés sokszínűségének promótálásáról szólt. Min-

den rendezvényre hamar elfogytak a helyek, így a következő években is folyatódnak a rendez-

vények. A Roastopus a 2021. júniusában Athénban megrendezésre kerülő World of Coffee ren-

dezvényen is részt vesz, és képviseli Magyarországot. A háromnapos WoC a világ egyik leg-

nagyobb kávés rendezvénye, melyen a világ kávéiparának leginnovatívabb vállalkozásai kép-

viseltetik magukat. Ezen a rendezvényen rendezik meg minden évben a barista világbajnoksá-

got is (World Barista Championship), ezen kívül számos előadás és workshop megtartása vár-

ható. 

Pörkölt 

szemes 

kávé

73%

Kávékap

szula

15%

Kávécso

mag

8%

Eszközök

3% Filterkávé

1%

1. 

Starfish

39%

2. 

Seashell

35%

3. Black 

Pearl

26%
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Társadalmi felelősségvállalás 

A cég nagy hangsúlyt fektet a társadalmi felelősségvállalásra, melynek keretében a 2019-ben 

15 éves Mikulásgyár karitatív rendezvényén az önkéntesek számára korlátlanul és díjmentesen 

rendelkezésre állt a Roastopus erre az eseményre elkészített Mikulásgyár kávéja (#mikulás-

gyár). A Mikulásgyár kávét a webshopból is meg lehetett vásárolni, aminek értékesítése szintén 

kapcsolódik a Mikulásgyárhoz: minden egyes eladott Mikulásgyár kávé után a vállalkozás fel-

ajánl a Mikulásgyár Alapítványnak 500 forintot. A Roastopus a Mikulásgyárral elkezdett 

együttműködést hagyománnyá kívánja tenni. Ezen kívül saját szervezésben bonyolított le jóté-

konysági kampányt (#küldjegykávét), melynek keretében a SARS-CoV-2 során végzett áldo-

zatos munkájukért köszönetképp a kaposvári kórház dolgozóinak és a székesfehérvári önkén-

teseknek lehetett kávét küldeni egy-egy kedves és biztató üzenet mellett. A program sikeressé-

gét mutatja, hogy összesen több mint 30 kg kávé került kiszállításra. 

Kérdések 

1. Milyen akciótervet dolgozna ki ahhoz, hogy a vállalkozás a következő 10 évre kitűzött (min-

den évben az előző évhez képest) 15%-os éves Értékesítés nettó árbevétel növekedési célját 

elérje? 

2. Milyen termékekkel bővítené a termékportfóliót? 

3. Mivel érné el, hogy a jelenlegi exportárbevétel középtávon elérje a 25%-os arányt, és ez az 

arány hosszútávon is fent maradhasson? 

4. Milyen rövid-, és középtávú értékesítési stratégiát dolgozna ki ahhoz, hogy a Roastopus min-

den nagyobb magyarországi nagyvárosban jelen lehessen kávézókban, éttermekben, szállo-

dákban stb.? 

6. Az említett marketing eszközökön kívül milyen más egyéb marketingeszközöket használna 

az értékesítés növelésére? 

 
 


