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Bevezetés

A rendszerváltozás után a földrajztudomány egyik legelhanyagoltabb ága az agrárföldrajz lett, ráadásul 
ezen belül a szőlő-, gyümölcs- és zöldségtermesztés vizsgálata különösen háttérbe szorult. Az elmúlt 20 
évben annyira felgyorsult az agrárgazdaság átalakulása, hogy annak folyamatait még az agrárszakemberek 
is nehezen tudják követni. A magyar agráriumban óriási anomáliák alakultak ki, a kiváló természeti 
adottságok ellenére import élelmiszerek tömege nehezíti meg a hazai termelők talpon maradását. Az 
üzemszerkezet is rendkívül heterogén, a multinacionális cégektől az őstermelőkig nagyon széles a skála, 
és folyamatosan változik. A túltermelés miatt egyre nehezebb (fizetőképes) piacot találni, valamint egyre 
alacsonyabbak a felvásárlási árak. Ebben a kaotikus, szétesett rendszerben agrárföldrajzi kutatásokat 
végezni igen nehéz, másrészt az agrárgazdaság összetettsége, és az egyes ágazatok specialitása miatt 
komplex természet- és társadalomföldrajzi ismereteket igényel. Az agrárföldrajz terén nagy hiányosságok 
mutatkoznak a vizsgálati módszerekben, valamint az egyes agrárágazatok időbeli és térbeli változásainak 
értékelésében, illetve az agrárjövőkép megalkotásában. 

Ezek alapján kijelenthető, hogy az agrárföldrajznak megújulásra van szüksége. A szőlő- és borgazdaság 
rohamos átalakulása, új térkategóriák, a borrégió és a terroir megjelenése, értelmezése, vizsgálata 
elősegítheti a diszciplína-váltás folyamatát. Számos idegen (elsősorban francia) kifejezés jelent meg a 
hazai szőlő- és bortermelésben. Ezek magyar megfelelői még hiányoznak, illetve értelmezésük nem minden 
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Máté Andrea
Terroir és borrégió: új egységek az agrárföldrajzi vizsgálatokban

Köszöntő

Kedves Olvasónk! A Területfejlesztés és Innováció című elektronikus folyóiratunk harmadik lapszámát tartja 
- ha csak virtuálisan is - a kezében. Ez alkalommal is három olyan tanulmányt gyűjtöttünk össze, amelyek 
a címben jelzett témák különböző aspektusait vizsgálják. Az első Máté Andrea munkája, amelyben a szerző 
a számos vidéki térség fejlődésében meghatározó borászati ágazat néhány kérdését járja körül, elsősorban 
persze azokat, amelyek a területiséggel függnek össze, és ezáltal közvetve a borrégiók versenyképességét 
szolgálják. 

A második írás Tolna megye településeinek külterületeire kalauzol el minket Nagyváradi László és Szabó-
Kovács Bernadett tollából, és egy olyan felmérés eredményeit ismerteti, amely egy fejlesztési program 
megalapozásaként készült el. 

A harmadik tanulmány reményeink szerint sokak számára érdekes kirándulás lesz a térinformatika világába. 
Gyenizse Péter és szerzőtársai ebben, illetve a következő lapszámban megjelenő tanulmányukban arra 
tesznek kísérletet, hogy betekintést nyújtsanak azokba  a lehetőségekbe, amelyeket a térinfomatikai 
alkalmazások teremtenek a fejlesztői szféra számára.

Mint ahogy eddig mindig, most is felhívjuk a figyelmet arra, hogy nagy örömmel látunk a folyóirat 
profiljába illeszkedő tanulmányokat, elméleti vagy gyakorlati megközelítéseket egyaránt. A megjelentetni 
szándékozott anyagokat a szebenyi@gamma.ttk.pte.hu vagy a pirisig@gamma.ttk.pte.hu címre várjuk.

Kellemes olvasást és hasznos időtöltést kívánnak mindenkinek:

A szerkesztők

mailto:szebenyi@gamma.ttk.pte.hu
mailto:pirisig@gamma.ttk.pte.hu
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Terroir és borrégió: új egységek az agrárföldrajzi vizsgálatokban

esetben egyértelmű. Éppen ezért tartottam fontosnak a terroir kifejezés értelmezését is, hiszen egyre 
többen használják és gyakran maguk a borászok is különféle tartalmakkal magyarázzák. A regionalizálás 
időszakát éljük, éppen ezért összegzem azokat a régiókkal kapcsolatos ismereteket, amelyek segíthetik a 
borrégió értelmezését.

A terroir értelmezése, térfogalom és elemzési módszer

A földrajz különböző téregység-kategóriákat, például a régió, a környezet vagy a táj fogalmát alkalmazza, 
amelyek értelmezése a tudomány alrendszereinek specialitásaihoz igazodik.

A földrajzi táj Marosi Sándor (1981) meghatározása szerint „a térnek olyan, a szomszédságtól 
többé-kevésbé elhatárolódó egysége, amely a természeti és – egyre inkább – antropogén folyamatok és 
törvényszerűségek kölcsönhatására egyéni sajátosságokkal rendelkezik. Bár arculata az élő szervezetek, az 
ember, a társadalom hatását is tükrözi, de térbeli alapja, határainak meghatározója a természeti tényezők 
összessége” (Probáld F. 2001). 

A földrajzi környezetet Pécsi Márton (1981) integrált rendszernek tekinti, amely „négy alrendszert 
foglal magába: a természeti környezetet, az átalakított természeti környezetet, a társadalmi-gazdasági, 
valamint a politikai-kulturális környezetet” (Probáld F. 2001). Tóth József a földrajzi környezetet sajátos, 
új társadalmi-gazdasági-infrastrukturális-természeti tértípusként jellemzi (TóTh J. 1997).

A világ társadalmi, gazdasági átalakulásával, illetve ezzel párhuzamosan, a földrajztudomány fejlődésével 
a tértípusok értelmezése jelentős változáson ment át. Közös jellemzőjük, hogy komplex térkategóriák, 
amelyek eltérő hangsúllyal, de természeti és társadalomföldrajzi szempontokat is figyelembe vesznek, 
illetve a téregységhez igazodó vizsgálati módszerek kialakítását teszik szükségessé. 

Ezen térkategóriák sorába illeszthető és az agrárföldrajzi vizsgálatokban meghonosításra vár a terroir 
kifejezés, amely a földrajztudomány szempontjából még értelmezésre szorul. A francia szőlészeti nyelvben 
a terroir kifejezésnek nagy jelentősége van. A magyar nyelvben ennek a fogalomnak azonban nincs 
tökéletes megfelelője, általában termőhelyként szokták fordítani. A magyar termőhely és a francia terroir 
szó viszont nem teljesen felelnek meg egymásnak, nem egymás szinonimái. A terroir tágabb, sokrétűbb 
jelentéssel bír, mint a termőhely, mivel nemcsak a legfontosabb természeti tényezőket (a talajszerkezetet, 
a terület fekvését, az éghajlatot) foglalja magába, hanem a kulturálisan és történelmileg hagyományos 
szőlőfajtákat, termelési módszereket és a bortermelő gazdát is. Tehát a terroir kifejezés több tényező: a 
talaj, a klíma, a bor, a borkultúra, a történelem és a vincellér közötti kapcsolat összessége és egymásra 
hatása (www.terroir-france.com, rohály G. – Mészáros G. – NaGyMarosy a. 2004, JohNsoN, h. – robiNsoN, J. 
2002, CalleC, C. 2002, siMoN, J. 2003, doMiNé, a. 2000). A termőhely adja meg egy meghatározott régióban 
vagy területen termelt bornak a helyi jellegzetességét, identitását. A termőhely fontos szerepet játszik a 
borban és a turizmusban egyaránt.

A terroir olyan komplex földrajzi térfogalom, amely természeti és társadalmi tényezőket és ezek 
egymásra hatását értékeli, tehát a szőlészet és borászat valamint a földrajz, az agrárföldrajz közös 
fogalmáról van. A terroir kifejezés komplexitása alkalmas arra, hogy a borvidékeket ennek szellemében 
vizsgáljuk, és értelmezzük a hasonlóságokat, valamint a különbségeket (MáTé a. 2007c). 

A borrégió fogalmának értelmezése

A rendszerváltozás után bekövetkező közigazgatási reformok és a regionális fejlesztéseket támogató Európai 
Unió forrásai ösztönzői voltak a magyarországi régiók kialakításának. Így a történeti-földrajzi régiótípusok 
mellett az elmúlt időszakban számos régiótípus jött létre, amelyek elindították a térségi gondolkodást és 
a regionális szemlélet kialakulását. Összegyűjtöttem a földrajzi régió mellett azokat a régiófogalmakat, 
amelyek segíthetnek értelmezni a borrégió fogalmát. 

2. évfolyam 1. szám   2008. április 9. �



4
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A szakirodalom a régiót sokféleképpen definiálja. Tóth József funkcionális térfelosztási rendszerében a 
földrajzi régió objektív tényezők és funkciók alapján, alulról szerveződő téregység. A régiók kialakulásának 
ez a természetes útja, amelyet nemcsak a földrajzi-gazdasági egység, hanem a közös múlt, a hagyományok 
és a regionális identitás jellemez (TóTh J. – PaP N. 2002). A tartós együttlét, a hagyományok, a kialakult közös 
értékrend is összetartja az egy régióban élőket, és az is igaznak látszik, hogy a régió vonzáskörzetekből, 
mint építőkövekből formálódik. Tehát a geográfia csak bizonyos feltételek teljesülése esetén tekint egy 
meghatározott földrajzi egységet régiónak, ha: 

•	 alapja a történelmi múltban kiformálódott közösség,

•	 természeti egységet képez, természetes határokkal válik el a szomszédos régióktól,

•	 gazdasági egységként is működik,

•	 lakóiban kialakult a belső összetartás, amelyet a történelmi hagyományok táplálnak (TóTh J. 
2004).

A kulturális jellemvonások területi koncentrációja területi típusok meghatározására ad lehetőséget. 
A kultúrrégió olyan területi egység, amelynek társadalma egy vagy több jellemző alapján összetartozik 
(TróCsáNyi a. – TóTh J. 2002, haGGeTT, P. 2006). a kultúrrégió típusai: 

•	 Formális kultúrrégió: olyan területi egység, amelynek lakosai bizonyos kulturális ismérvek 
alapján közös jellemvonásokkal rendelkeznek. Ilyen jellemző lehet pl. a mezőgazdasági kultúra. 
Sajátossága, hogy nem rendelkezik éles határokkal.

•	 Funkcionális kultúrrégió: általában társadalmi, politikai, gazdasági funkció mentén szerveződik. 
Jellemzője, hogy heterogén, viszont élesen körülhatárolható központtal rendelkezik.

•	 Perceptuális, felfogásbéli kultúrrégió: nehezen definiálható tradíciója van, konkrét határokkal 
nem rendelkezik, csak az emberek felfogásában élő kultúrrégióról van szó (TróCsáNyi a. – TóTh J. 
2002).

A regionális területi politika alapjait az 1996. évi XXI. törvény teremtette meg, amely szerint a régió: 
„tervezési-statisztikai és fejlesztési célokat szolgáló egy vagy több megyére (a fővárosra) kiterjedő, az 
érintett megyék közigazgatási határával lehatárolt társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból 
együtt kezelendő területfejlesztési egység”. A Európai Unióban kialakított NUTS rendszer szintjeinek 
figyelembevételével a 35/1998. (III.20.) OGY határozat hét statisztikai tervezési régiót nevesített, amelyek 
a NUTS 2 szintnek feleltethetők meg (auberT a. 2001, 2005).

1. ábra. Magyarország kilenc turisztikai régiója
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A közigazgatásban, területfejlesztésben megjelenő régió szubjektív, felülről meghatározott, akaratlagos 
képződmény. A megyehatárok mentén kialakított „tervezési-statisztikai régiók” nem illeszkednek a 
funkcionális kapcsolatrendszerekhez, a valódi vonzáskörzetek határaihoz (TóTh J. – PaP N. 2002, TóTh J. 
[szerk.] 2002, TóTh J. 2004).

A kormány 1007/1998. határozata alapján kilenc turisztikai régiót alakítottak ki és a hozzájuk kapcsolódó 
Regionális Idegenforgalmi Bizottságokat. A turisztikai régiók határai részben már túllépik a megyehatárok 
merev vonalait, és megjelennek az idegenforgalmi vonzáskörzetek mentén kijelölt térségek az ágazat 
hatékonyabb fejlesztése érdekében (1. ábra).

A turisztikai régiók és a statisztikai-tervezési régiók közötti területi különbségek azonban nehézséget 
okoznak a fejlesztések összehangolásában. Napjainkra a turisztikai régiók a Regionális Idegenforgalmi 
Bizottságok (RIB) és a Regionális Marketing Igazgatóságok (RMI) működési területévé szűkültek, míg a 
turizmusfejlesztés kérdése és forrása inkább a tervezési-statisztikai régiók hatáskörébe kerültek (MáTé a. 
2007c).

A borrégiók megszervezésének gondolatát a hazai szőlész-borász ágazat termelte ki azáltal, hogy a mai 
napig keresik a piaci kihívásokra a megfelelő válaszokat. Míg Franciaországban 890000 ha szőlőterületen 
10 borvidék, Németországban 102000 ha szőlőterületen 13 borvidék osztozik, addig Magyarországon 83000 
ha-on 22 borvidék található (KrauTsToFFl, a. – ThurNer, M. 2006). Tehát az ágazat elaprózott termelői és 
feldolgozói kapacitására, valamint a kis területű borvidékek problémájának áthidalására jelenthet megoldást 
a borrégiók kialakítása. A jól megfogalmazott és meghatározott keretek között működtetett borrégiók 
kellő marketingerőt adhatnak a kistermelők piacra jutásához, valamint elősegíthetik a pinceszövetkezetek 
kialakítását, amelyek ez esetben a borvidékek határain is átnyúlhatnak. A borrégió megnevezés alkalmas 
lehet arra, hogy a nagyobb földrajzi egységhez tartozó borászatok kedvezőbb megítélésben részesüljenek 
és termelésük hatékonyabbá váljon (MáTé a. 2007c).

A borrégió kérdésköre a 2004. évi XVIII. törvényben jelent meg először, amelynek kialakítását a 
borvidékek által kezdeményezett, tehát alulról kiinduló szerveződésként szorgalmazta:

„Borvidéki régió: meghatározott termőhely, a hasonló természeti adottságokkal és hagyományokkal 
rendelkező, vagy egymással földrajzilag egységet képező, illetve szomszédos borvidékek társulása, 
amelynek területéről – a borvidéki régió szabályzatáról szóló rendelet alapján – meghatározott 
termőhelyről származó minőségi bor hozható forgalomba. A borvidéki régió szabályzatát az érdekelt 
borvidékek együttes kezdeményezésre a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter rendelettel 
adja ki.” (pl. a Duna Borvidéki Régió szabályzatában a borászati termék jelölésénél a „Duna Borrégió” 
kifejezést használják.)

Borrégió kezdeményezések Magyarországon

A borvidéki borrégiók kialakítása jelenleg is zajlik, és komoly vitákat vált ki a borász szakma berkein belül 
a területi lehatárolás és a megnevezés tekintetében. 2006-ra két borrégió, a Duna Borrégió (10/2006. 
(II.3.) FVM rendelet) és a Balaton Borrégió (62/2006. (IX.7.) FVM rendelet) szabályzata készült el, és 
jelent meg FVM rendelet formájában. Ezek alapján a három alföldi borvidék (Kunsági, Csongrádi, Hajós-
Bajai) a Duna Borrégiót, a Balaton környéki borvidékek (Badacsonyi, Balatonfelvidéki, Balatonfüredi-
Csopaki, Balatonboglári) kiegészülve a Zalai és a Nagy-Somló borvidékkel alkotják a Balaton Borrégiót (2. 
ábra). A Duna Borrégió megnevezés elsősorban marketing célokat szolgál, hiszen az „Alföldi” és a „Duna-
Tisza” kifejezés jobban tükrözné a valóságot, azonban ez utóbbiakhoz negatív asszociációt társítunk. A 
„Duna” elnevezéshez pozitív élményeket kapcsolunk és az európai piacon is jól értelmezhető. A Balaton 
Borrégió megnevezés viszonylag jól összefoglalja a tó környéki szőlőtermő vidékeket, bár a Zalai Borvidék 
Mura menti körzete távol esik ettől a területtől. A Balaton Borrégiónak azonban több problémával kell 
megküzdenie. Az egyik, hogy a vízparti üdülés jelenleg háttérbe szorítja a balatoni borturizmust, és 
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csak kiegészítő termékként tud a piacon megjelenni. A másik, hogy a borpiacon az elmúlt néhány évben 
megjelent „Balaton” középkategóriás bormárka megnehezíti a Balaton Borrégiós borok értelmezését, 
illetve kilépésüket a prémium szegmensbe. 

A Dél-Dunántúlon az előbbiekből kimaradt négy borvidék (Szekszárdi, Tolnai, Villányi, Pécsi) tervezi a 
Pannon Borrégió létrehozását (2. ábra). A Pannon Borrégió Egyesület, mint civil szerveződés már 2003-ban 
létrejött (a Szekszárdi, a Tolnai, a Villányi és a Pécsi borvidék és borútjaik részvételével), ezzel megelőzték 
a törvényi szabályozást, és időben levédték a „Pannon” megnevezést. A Pannon Borrégió Egyesület pénzügyi 
és humánerőforrás hiánya miatt a mai napig nem készült el a borvidékek közös kezdeményezésén alapuló 
borvidéki borrégió szabályzat, amely borpiaci, borértékesítési és jogszabályi szempontból is hivatalossá 
tenné a működését. Steitz János, a Tolnai borút elnökének 2005-ben bekövetkezett váratlan halála 
nagymértékben hozzájárult a folyamatok lelassulásához (MáTé a. 2002, 2007a, 2007b, 2007c). 

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

Nehéz helyzetben vannak az Észak-Dunántúli borvidékek, hiszen már nem tudnak élni a „Pannon” vagy a 
„Duna” kifejezés marketing erejével, pedig a névhasználatra jogosultak lennének. Másrészt a „Danubius” 
kifejezés a Duna latin megfelelője, így a piacon ugyanazzal a megnevezéssel két különböző borrégió 
értékesítené borait. 

Az Észak-Magyarországi borvidékek szintén az útkeresés fázisában vannak. A „Felvidéki” és „Felső-
Magyarország” kifejezések a történelmi Magyarországhoz kapcsolódó fogalmak, így nem szerencsés a 
Mátrai, Egri és Bükki esetleg Tokaji borvidék térségére alkalmazni. A Tokaji borvidék esetében – különleges 
termékei és nemzetközi elismertsége miatt – felvetődik a kérdés, hogy csatlakozzon-e a borrégióhoz, 
hiszen borkaraktere teljesen elkülönül az összes többi magyar borvidékétől, valamint a magyar bortörvény 
már megteremtette a Tokaji borkülönlegességek eredetvédelmét.
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1. táblázat. Az agrárföldrajz és borrégió-vizsgálat közötti kapcsolat (szerk. Máté A.)

Agrárföldrajz Borrégió kutatás agrárföldrajza

Módszerek
•	 leíró jellegű

•	 statisztikai adatok bemutatása

•	 ágazatspecifikus elemzés

•	 idegenforgalmi földrajz és szociálgeográfia 
módszereinek beépítése

•	 empirikus vizsgálatok

•	 interjúk

•	 kérdőíves felmérés

Humán-
erőforrás

•	 agrárfoglalkoztatás mennyiségi 
változása

•	 agrárnépesség alulreprezentált 
vizsgálata

•	 agrárfoglalkoztatás minőségi változása

•	 borász tudása, ízlése, egyéni felkészültsége, 
szenvedélye a bor iránt

•	 érzelmi kapcsolat

•	 foglalkoztatási anomáliák (idény, fekete munka)

•	 kulturális gyökerek

•	 népességmegtartó erő

Ágazati 
erőforrások, 
eszközök

•	 mezőgazdasági területek 
adottságai

•	 termőkörzetek leírása

•	 termésmennyiség

•	 termésátlag

•	 technológia leírása

•	 üzemszerkezet

•	 tulajdonviszonyok

•	 értékesítés

•	 export – import

•	 támogatások rendszere

•	 terroir /termőhely értékelése

•	 változás okainak feltárása

•	 szőlőfajták kiválasztása

•	 bor minősége

•	 terméskorlátozás

•	 hagyományos és modern technológia arányának 
kialakítása

•	 családi gazdaságok sikerei

•	 gazdasági modellek

•	 bormarketing (értékesítés csatornái, módszerei, 
fogyasztási szokások, ár/érték arány)

Kiegészítő 
tevékenység

•	 borturizmus jelentősége

•	 gasztronómia

•	 szállásadás

•	 kiegészítő szolgáltatások (rendezvények, aktivitás)

Intézmény-
rendszer, 
terület-
fejlesztés

•	 EU szabályozás

•	 EU borreform törekvés 

•	 FVM rendeletek, törvények

•	 agrár- és vidékfejlesztési 
stratégia

•	 civil szervezetek szerepe

•	 borrégió szervezeti kiépítése

•	 regionális fejlesztési elképzelések 

•	 nemzetközi együttműködés

•	 bor- és turizmusfejlesztési stratégia
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Az eredmények összefoglalása

A mezőgazdaság stratégiai fontosságú ágazat, még akkor is, ha a foglalkoztatásban és a GDP termelésében 
betöltött szerepe csökken. Éppen ezért az agrárgazdaságban végbement változások nyomon követésére és 
értékelésére óriási szükség van. Véleményem szerint az agrárföldrajz megújulására van szükség, hogy az 
elmúlt két évtizedben rendkívül elhanyagolt szakterület ismét a méltó helyére kerüljön. Ehhez a vizsgálati 
módszerek bővítésére, újszerűségére is szükség van. A leíró jellegű vizsgálatokat, ágazatspecifikus 
elemzésekkel, empirikus vizsgálatokkal, valamint az idegenforgalmi földrajz és szociálgeográfia módszereivel 
kell kiegészíteni. Az agrárföldrajzi vizsgálatok jövője szempontjából kiemelkedő fontosságúnak tartom, 
hogy szoros kapcsolat alakuljon ki a turizmusföldrajzzal (1. táblázat) (MáTé a. 2007c).

Véleményem szerint szükséges, hogy az agrárgeográfia értelmezze és alkalmazza a terroir (termőhely) 
kifejezést, mint komplex földrajzi térkategóriát, valamint használja a hozzá kapcsoló elemzési módszert, így 
a szőlő- és bortermelés természeti alapja mellett a történeti, társadalmi, gazdasági, turisztikai hátterének 
vizsgálatára is sor kerül. Az agrárföldrajznak figyelemmel kell kísérnie a borrégiók szerveződését, működési 
tapasztalatait. Ehhez szükség van a borrégió fogalmának értelmezésére, amely rendkívül összetett feladat. 
A földrajzi szempontok figyelembevételével a borrégió fogalmát a következőképpen értelmezem (MáTé a. 
2007c):

•	 A földrajzi régió ismérveinek figyelembevételével jelenleg nem lehet földrajzi régióként definiálni, mivel 
nem képez természeti egységet, nincsenek természetes határvonalai, amellyel elkülönül a szomszédos 
régióktól. A történelmi múltban kiformálódott közösségének – bár vannak közös jellemvonásai, és mint 
téregység alulról szerveződik – hiányzik a régiós identitástudata.

•	 A 2004. évi XVIII. törvény alapján megfogalmazott borvidéki borrégió agrárrégióként fogható fel, 
vagyis olyan gazdasági körzet, amely a szőlő-bor ágazat gazdasági kapcsolatrendszerét foglalja 
magába, azonban a földrajztudományban pusztán ágazati alapon nem értelmezhető a régió. A borrégió 
jelentősége jelenleg a marketingben mutatkozik meg.

•	 Úgy vélem, hogy a borrégiót formális kultúrrégióként lehet megfogalmazni, amely sajátos természeti, 
agrár és borkulturális jegyek ötvözetével rendelkező kisebb területi egység, amelynek határai nehezen 
meghatározhatók és nem rendelkezik központtal. 

A borrégiót véleményem szerint nem szabad egy-egy szűk ágazat régiójaként értelmezni (csak borászati 
régió vagy csak turisztikai régió), helyette inkább a klaszter szemléletnek kell érvényesülnie. Vagyis a 
borrégió sikeréhez a primer (szőlészet), a szekunder (borászat, borászati segédeszközgyártás), a tercier 
(turizmus, vendéglátás) és a quaterner (felsőoktatás, szőlészeti-borászati kutatóintézetek) szektorok 
együttműködésére van szükség. A klaszter jellegű együttműködéseket az Európai Unió és a hazai fejlesztési 
tervek is ösztönzik. 
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