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Nyitvatartási idők racionalizálása 

A nyitvatartási idők vizsgálatának alapkérdései: 
 
Az állami, igazgatási és közigazgatási környezet változásai 2010 után – 
jelentős módosulások, napjainkig tartó intézmény- és szolgáltató 
fejlesztési tendenciák 
 
A kérdőívek általi válaszokban nem a nyitvatartási, hanem a várakozási 
időkre reflektáltak leginkább – vajon, milyen módon közelítsünk a 
problémához? – Nem biztos, hogy csak a nyitvatartási/szolgáltatási 
időt, hanem a szolgáltatásokat, és köréjük épült infrastruktúrát 
egyaránt vizsgálni szükséges 
 
Összehasonlítható-e, és ha igen miként két teljesen különböző 
szolgáltatás a nyitvatartási idejét illetően – vizsgálati módszerek és 
technikák kérdése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

	  



Nyitvatartási idők racionalizálása 

A nyitvatartási idő meghatározó társadalmi szegmensei I. 
 
 
Tradíciók (átmenet a mediterrán és a Közép-Európai között, de inkább kontinentális), a 
kereskedelmileg érdekelt (egykori szatócs) kereskedelmi egységek fejlődésében a szocialista éra 
hiátusa	

	

Munkáltatói, munkajogi meghatározottságok (a 8 órás foglalkoztatás és a pihenőidők aránya), a 
teljes idejű és részmunkaidős foglalkoztatottak foglalkoztatási idejének korlátai, határai	

	

A szabad piacozás elsorvadása, különösen a középvárosi és kisvárosi szinteken (illetve a 
nagyvárosokban is a nem központi piaci esetekben)	

	

A házaló, utazó boltok megjelenése (a kutatott középvárosi szinten ez inkább speciális 
termékek kínálatát jelenti – termelői tej, dinnye, krumpli, jégkrém és mirelit árú…, amíg a rurális 
területen az elsorvadó kereskedelmi szolgáltató szektor pótlására alakult ki)	

	

 

 



Nyitvatartási idők racionalizálása 

A nyitvatartási idő meghatározó társadalmi szegmensei II. 
 
A civil szféra (lakossági, felhasználói) igényeinek nem kellő súlyú artikulációja sem lokális, sem 
pedig regionális illetve országos szinten (van probléma, van igény, de nincs ki összefogja, 
megfogalmazza, és nem jut el a képviselői/döntéshozói szintre)	

	

	

A modern elektronikus kereskedelem és szolgáltató szektor relatíve fejletlensége 
Magyarországon, illetve az itt megfigyelhető generációs, területi és egyéb különbségek.	

	

	

A fekete és szürke kereskedelem és szolgáltatások megléte, követhetetlensége – különösen az 
alacsonyabb státuszú népességet illetően, ahol éppen speciális kommunikációs (így esetenként 
szolgáltatási időt is befolyásoló) stratégiákra lenne szükség.	

 

 



Nyitvatartási idők racionalizálása 

Vizsgálatok eredményei, térspecifikusságok: 

-‐ 	  A város kereskedelmi és közszolgáltatói centrumainak egybeesése, területi 
közelsége, az egykori tudatos városépítészeti struktúra centralizálta a 
szolgáltatások tereit. 

-  A társadalmi gazdasági átmenet időszakának kereskedelmi és szolgáltatási 
fejlődésének időszakában a város egy ritka példája a területi fejlődésnek, 
melyben a városperemi fejlődési (kereskedelmi, ipari...) súlyt részben átveszi 
a központ és a központ közeli terület. 

-  A városmorfológiai megosztottság és az előbb említett központi 
koncentráció nem  kedvezett a kertvárosias lakózónába költözőknek, a 
szolgáltatások minősége és mennyisége ott vagy csökkent vagy az 
infrastruktúra ki sem épült, nem követte az urbanizáció trendjeit. E jelenség 
Magyarországon általános de a területi specifikus megosztottság miatt 
Komlón különösen megfigyelhető. 
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Vizsgálat módszerei: 
 
- Vizsgáljuk a nyitvatartási időt napokra és a 
heti bontásban egyszerre, kiemelten a napi 
intenzitást 
 
- Meghatározunk egyes szolgáltatási típusokat, 
melyeket egységben kezelve ábrázolunk 
 
-A szolgáltatások mellett a munkaadók és a 
munkavállalók időbeni aktivitási periódusait is 
szükséges figyelembe venni 
 
- Monolit-struktúrák és időbeni szórtság 
megállapítása az elsődleges feladat 



Nyitvatartási idők racionalizálása –  
nyitvatartási táblázatok 
jelmagyarázata 

1 2 3 4 

	  

1=a héten legalább 4 nap is történik szolgáltatás nyújtása, 	

2=a héten három napon történik szolgáltatás nyújtása, 	

3=a héten kettő napon történik szolgáltatás nyújtása, 	

4=a héten egy nap történik szolgáltatás nyújtása	

	




Nyitvatartási idők racionalizálása –  
közszolgáltatási nyitvatartás 

 

Járási 
hivatal 

Fűtőerőmű 
ZRt 

Munkaügyi 
Kp Családsegítő 

Csalseg.Szoc. 
Szolg. 

Közös. Háza 
(mozi, színház) 

Jár. 
Földhivatal 

Komlói Víz. 
Kft Könyvtár 

Polgár-
mesteri Hiv. 

5-től 6-ig 
          6-től 7-ig 
          7-től 8-ig 
 

  
   

          
8-tól 9-ig                     
9-től 10-ig                     
10-től 11-ig       

 
            

11-től 12-ig       
 

            
12-től 13-ig       

 
            

13-től 14-ig                     
14-től 15-ig                     
15-től 16-ig     

 
      

 
      

16-tól 17-ig 
 

  
   

  
 

    
 17-től 18-ig 

 
  

   
  

 
    

 18-tól 19-ig 
 

  
   

  
    19-től 20-ig 

     
  

    20-tól 21-ig 
     

  
    21-től 22-ig 

     
  

    	  



Nyitvatartási idők racionalizálása – 
banki, biztosítási és postai 
szolgáltatások nyitvatartása 

 
OTP K&H Sziget. Tak. Allianz Aegon Group.Gar. 1. sz posta 2. sz posta 3. sz. posta 6. sz posta 9. sz posta Mecsekj. P. 

5-től 6-ig 
            6-től 7-ig 
            7-től 8-ig 
            8-tól 9-ig                   

 
    

9-től 10-ig                         
10-től 11-ig                         
11-től 12-ig                       

 12-től 13-ig                       
 13-től 14-ig                       
 14-től 15-ig                       
 15-től 16-ig                       
 16-tól 17-ig     

    
  

  
  

  17-től 18-ig 
      

  
     18-tól 19-ig 

            19-től 20-ig 
            20-tól 21-ig 
            21-től 22-ig 
            	  



Nyitvatartási idők racionalizálása – 
egészségügyi szolgáltatások I.  
Felnőtt-szolgáltatások 

 
érsebészet fiziotherápia fogl.egészs. gasztroent. kardiologia nőgyógy. onkológia proctológia reumatologia terhesg tödőgy. 

6-től 7-ig 
 

  
         7-től 8-ig 

 
  

  
  

    
  

 8-tól 9-ig 
 

  
 

                
9-től 10-ig 

 
  

 
                

10-től 11-ig     
 

        
 

      
11-től 12-ig     

 
        

 
      

12-től 13-ig                     
13-től 14-ig           

  
      

14-től 15-ig 
 

  
 

    
  

  
  15-től 16-ig 

 
  

 
    

  
  

  16-tól 17-ig 
       

  
  17-től 18-ig 

          18-tól 19-ig 
          19-től 20-ig 
          20-tól 21-ig 
          21-től 22-ig 
          	  



Nyitvatartási idők racionalizálása – 
egészségügyi szolgáltatások II.  
Gyermek és felnőtt szolgáltatások 

 
anesteziologia 

anygcsere, 
diabetologia belgyogyászat bőrgyógy. röntgen sebészet ultrahang 

gyermek 
vérvétel 

gyermek 
szemészet 

gyermek 
pszichológia 

6-től 7-ig 
          7-től 8-ig 
   

  
   

    
 8-tól 9-ig 

 
                

 9-től 10-ig 
 

                
 10-től 11-ig 

 
            

 
  

 11-től 12-ig 
  

          
 

  
 12-től 13-ig   

 
      

 
  

 
  

 13-től 14-ig   
 

      
 

  
 

  
 14-től 15-ig 

   
  

    
    

15-től 16-ig 
   

  
    

    
16-tól 17-ig 

   
  

    
    

17-től 18-ig 
         

  
18-tól 19-ig 

          19-től 20-ig 
          20-tól 21-ig 
          21-től 22-ig 
          	  



Nyitvatartási idők racionalizálása 

Javaslatok a nyitvatartási idők és a vizsgált szolgáltatások kapcsán 
 
 
 

1.  A helyi igazgatási szolgáltatások: az elektronikus rendszerek bevezetése 
lősegíthetné mind a szolgáltatás gyorsaságát, minőségét, és pozítívan hatna ki 
a piaci szolgáltatások ilyen irányú fejlesztésére, érdemes lenne egyes piacilag 
érdekelt szereplővel közös programok (oktató célzatú rendezvények, 
programcsomagok) kidolgozásán. Egyes rendezvényeken is propagálható 
lehetne a közszolgáltatások fejlesztésének programja, fejlődési irányai. 

2.  A piac egyes formáinak kialakítása, szállító piaci szolgáltatás támogatása: A 
piac fontos eleme a helyi társadalom integrációjának. A házhozszállítás egyre 
jelentősebb fogyasztó tömegeket érint, de gyakran ez a nem kellően szervezett 
helyi termelőknek csak egy kis részét érinti. Meggondolandó egy szállító, ellátó 
szervezet létrehozása, támogatása, mely a helyi árúk (elsősorban élelmiszerek) 
központi elosztórendszerévé válhatna. Ezzel helyi munkát és munkaerőt 
támogathatunk, helyi piacot hozhatunk létre, melynek lehet szociális 
szegmense is (nem segély, hanem méltányossági jelleggel).,  



KÖSZÖNÖM  
A FIGYELMET! 


