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El szó  

A Tessedik Sámuel F iskola (TSF) Gazdasági F iskolai 
Kara, Békéscsabán szervezetileg 2001 szeptemberét l létezik. A 
Kar vezetése kezdetekt l feladatának tekinti az igényes oktatás 
mellett a tudományos kutatás támogatását is. E támogatás egyik 
formája a Körös Tanulmányok cím periodika, amelyet évente 
a Magyar Tudomány Napja tiszteletére adunk közre. A kötetben 
els sorban a kar kutatási témaköréhez (Egy halmozottan 
hátrányos térség gazdasága és társadalma) kapcsolódó 
publikációkat adjuk közre papír-alapú nyomtatott formában, 
majd internet elérhet ségen is. 

A jelenlegi kötetben a f állású és részfoglalkozású 
kollégák mellett szerepelnek óraadó kollégák és a TDK-n 
kiemelt eredményt elért diák munkája is. A tematikák követik a 
Gazdasági F iskolai Kar képzési lehet ségeit a gazdaság-
pénzügy- és a humán világ mentén. Olvashatunk a gazdaság új 
jellemz ir l, az adózás sajátosságairól, a munkaer -gazdálkodás 
tendenciáról, valamint a humáner képzésén túl az informatika 
számos új összetev jér l. Külön színfoltot jelenthet a kínai 
gazdaság bemutatásán túl a m szaki alapok elemzése, s egészen 
új területet jelenít meg az utcagyerekek megjelenésér l szóló 
tanulmány. A tanulmányok szerz i tudományos fokozattal 
rendelkeznek, vagy doktori iskolában képzik tovább magukat. A 
doktori témák között is szerepelnek aktuális gazdasági kérdések 
(munkaer piac, wellness-programok hatása), valamint a magyar 
nemzeti múlt értékeinek rzése. Néhány közlemény pedig a 
gyakorlati munka terméke. 

A kötet elolvasását, újragondolását szívvel ajánljuk 
tanárnak, diáknak egyaránt. Számítunk visszajelzésekre is.     

Békéscsaba, 2008. október          

a Szerkeszt
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Simon Imre 
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BORZÁN ANITA - KRAJCSÓNÉ KRASZKÓ ILONA - 
SIMON IMRE -SZABÓNÉ BOHUS MÁRTA  

A differenciált vállalkozásösztönzés megalapozása Békés 
megyében   

Bevezetés 
A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács (BMTT) és a 

TSF Gazdasági F iskolai Kara közötti, a 2007/2008. évekre 
vonatkozó együttm ködés egyik fontos célja az volt, hogy a 
f iskolai hallgatók tanulmányaik alatt gyakorlati tapasztalatokat 
szerezzenek a Békés megyei vállalkozások helyzetér l. Másik 
alapvet cél pedig a Tanács munkájának - a megye társadalmi és 
gazdasági helyzetének értékelése, a fejlesztési koncepciók és 
programok, valamint a befektetés-ösztönzési tevékenység során 
történ döntési folyamatnak - a segítése volt, a kutatómunka 
végzése során szerzett, és a f iskolai oktatók és hallgatók által 
összegzett információk átadásával.  
Ezen célok megvalósítása érdekében kérd íves és helyszíni 
interjú módszerével felmérés készült, abból a célból, hogy a 
Békés megyében m köd , illetve az elmúlt id szakban 
idetelepült gazdasági társaságok, vállalkozások pozícióját, 
gondjait, fejlesztési elképzeléseit, a vállalkozási környezettel 
kapcsolatos helyzetértékelését, észrevételeit, javaslatait 
megismerjük. A kutatás nem mellékes eredményeként a levont 
következtetéseken túlmen en Békés megye differenciált 
vállalkozás-ösztönzése megvalósításához adatbázis jött létre, 
amely további információkat is ad a Területfejlesztési Tanács, a 
Megyegy lés tagjai és a kistérségek vezet i számára. A 
kérd ívek, és az interjúk értékelése el tt azonban szükséges a 
megye és kistérségei társadalmi-gazdasági hátterének, az 
országban elfoglalt helyzetének legalább vázlatos bemutatására 
is. 

Jelen tanulmány az azonos cím kutatási jelentés rövid 
kivonata, amely a Békés megyei vállalkozók körében végzett 
interjúk és kérd íves fölmérés alapján, a Békés Megyei 
Területfejlesztési Tanács és a TSF Gazdasági F iskolai Kara 
együttm ködése keretében készült, és amely vizsgálat 2008 
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márciusában zárult le. A kutatást Dr. Simon Imre és Sziklai 
Zoltán koordinálták  

1. Békés megye és kistérségei az országban 
Az ország húsz területi egysége, a 19 megye és Budapest 

1996 és 2006 közötti népessége változásának adatai alapján 
Békés megye, a csökkenést tekintve a második leginkább fogyó 
térség, csak Budapest múlja alul (1. ábra). Az okok eltér ek, míg 
Budapesten a nagyvárosból való kiáramlás, f leg a környez 
településekre, addig Békés megyéb l a kvalifikáltságot igényl 
munkahelyek, a karrier és megélhetési lehet ségek hiánya idézi 
el ezt a jelenséget.   

1. ábra  
A megyék lakónépesség számának változása  

1996 és 2006 között (%) 

  

A vándorlási egyenleg, a munkanélküliségi ráta értékei is 
lényegesen rosszabbak Békés megyében, mint az országon vagy 
a Dél-alföldi Régión belül (2. és 3. ábrák). Hasonló a helyzet a 
külföldi t kebefektetéseket illet en is, bár itt Békés megye a 
szerencsés tizenharmadik, de az ország egészéb l való 

részesedése nagyon alacsony, egy százalék körüli (4. ábra). Ez az 
érték lényegében a rendszerváltás óta ezen a szinten van, így nem 
csoda, hogy a fejlettebb térségekhez való fölzárkózás 
gyakorlatilag meg sem indult.  
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2. ábra 

Békés megye és a Dél-alföldi régió vándorlási egyenlege 
2001-2006 (f /ezer lakos, %o) 

  

3. ábra 
Az országos, regionális és megyei munkanélküliségi ráta 

alakulása  
2001 és 2006 között (%) 
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4. ábra 

A külföldi t kebefektetés országos részesedése megyénként 
2005-ben (%) 

   

1. táblázat 
A kistérségek helye az országban a vállalkozásokra 

vonatkozó  
néhány adat alapján (2006) 

Mutatószám 
Oros-
házi 

Szarva-
si 

Mez -
kovács-

házi 

Békés-
csabai 

Szeg-
halmi Gyulai Békési 

Sarka-
di 

Rangsor az 
adózott eredmény 
alapján 

26 63 96 55 94 111 112 164 

Adózott eredmény 
(Mrd Ft) 

175, 0 3, 8 1, 7 5, 2 1, 8 1, 3 1, 2 0, 1 

Rangsor az egy 
foglalkoztatottra 
jutó adózott 
eredmény alapján 

15 107 80 133 88 155 154 166 

Egy 
foglalkoztatottra 
jutó adózott 
eredmény 
(M Ft) 

1, 92 0, 48 0. 58 0, 36 0, 56 0, 23 0, 23 0, 13 

Átlagos statisztikai 
állományi létszám 
f

 

9108 7826 2940 14406 3117 5457 5217 784 

Rangsor a be-
fektetett 
eszközökre jutó 
adózott eredmény 
alapján 

16 77 83 128 38 150 125 165 

Befektetett 
eszközökre jutó 
adózott eredmény 
(M Ft) 

1776, 6 102, 7 100, 5 67, 9 137, 8 49, 7 69, 7 020, 9 
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Befektetett 
eszközök összesen 
(Mrd Ft)  

98, 5 37, 0 17, 2 76, 5 12, 8 25, 6 17, 7 5, 2 

Rangsor az egy 
foglalkoztatottra 
jutó bérköltség 
alapján 

38 81 78 79 150 95 156 163 

Egy 
foglalkoztatottra 
jutó bérköltség (M 
Ft./év) 

1, 44 1, 22 1, 23 1, 23 1, 03 1, 18 1, 01 0, 95 

Bérköltség (Mrd 
Ft) 

13, 1 9, 6 3, 6 17, 7 3, 2 6, 5 5, 3 0, 7 

Rangsor a bér-
költség és az 
árbevétel aránya 
alapján 

26 83 34 136 43 85 5 112 

Bérköltség az 
árbevétel 
százalékában 

49, 0 37, 6 44, 9 30, 0 43, 1 37, 1 41, 8 34, 7 

Értékesítés nettó 
árbevétele (Mrd 
Ft) 

154, 3 103, 0 39, 1 22, 7 39, 3 64, 8 48, 0 11, 7 

Rangsor a mérleg 
f összeg alapján 

26 58 111 48 118 86 115 166 

Mérleg f összeg 
(eszközök) (Mrd 
Ft) 

302, 9 103, 1 38, 6 155, 3 34, 9 54, 6 37, 8 10, 0 

Rangsor a saját 
t ke összege 
alapján 

23 68 92 48 118 80 99 162 

Saját t ke összege  
(Mrd Ft) 

152, 2 31, 7 17, 4 60, 4 11, 8 22, 7 16, 1 4, 3 

Összesített 
rangszám 170 537 574 627 649 762 811 1098 

Forrás: TSF kutatócsoport saját táblázata  

Részletesebb képet kapunk, ha a megye kistérségeit 
viszonyítjuk az ország összesen 174 kistérségéhez (1. táblázat). 
Az információk a kistérségekre összegzett vállalkozási 
tevékenység legfontosabb mutatóira vonatkoznak. A fels 
fejlécben szerepl kistérség nevek sorrendje az Orosházaitól a 
Sarkadiig az összesített rangszámok sorrendjét követi. Békés 
megyében, a vállalkozásokra vonatkozó mutatók alapján legjobb 
helyzetben lev kistérség az Orosházai, míg a leghátrányosabb a 
Sarkadi, ez a kistérség szinte valamennyi mutató szerint a 160. 
hely körül van az ország kistérségei között.  

2. A fölmérés mintavételi bázisa és a mintavétel technikája 
A kutatás Békés megyére, illetve annak 8 kistérségére 

terjedt ki. A cél az volt, hogy elektronikus kérd ív mintegy100 
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társas vállalkozást, a személyes interjúk pedig, 50 társas 
vállalkozást érintsenek.  

A minta kiválasztásához rendelkezésre állt elektronikus 
adathordozón megvásárolt cégbírósági adatbázis, mely 
tartalmazza Békés megye összes (7817) regisztrált társas 
vállalkozásának cégnevét, székhelyének pontos címét, 
tevékenységi körének TEÁOR 98 nemzetgazdasági rendszer 
besorolását és adószámát, települési szintre lebontva. Annak 
érdekében, hogy megfelel számú elemezhet kérd ívhez 
jussunk, figyelembe véve, hogy egyes cégek nem lesznek 
elérhet ek, vagy nem lesznek együttm köd k a minta számát 
250-re emeltük és kutatómunkát és a reprezentativitást is ennek 
megfelel en kezeltük. 

A vizsgált minta (250) kiválasztásánál az alábbi 
prioritásokat, szempontokat alkalmaztuk: 
1. A megbízó (BMTT) által átadott cégnévjegyzéken szerepl 

96 társas vállalkozás mintába integrálása. Ezen vállalkozások 
véleményének megkérdezése a BMTT - vel való korábbi 
kapcsolataik miatt fontos volt. 

2. A fenti integrálás után fennmaradó 154 társas vállalkozás 
kistérségi reprezentativitásának kialakítása vállalkozási 
forma (Bt., Kft., Rt.), nemzetgazdasági ág alapon. 

3. Az összesített 250 társas vállalkozásból az 50 (személyes 
interjú alany) és 200 (elektronikusan elérhet kérd ív 
kitöltésére kiszemelt cég) különválasztása.  

Ezen szempontok a következ módszertani lépéseken keresztül 
valósultak meg. 
1. A meglév cégbírósági adatbázisból a kistérségi és a TEÁOR 

98 nemzetgazdasági ági besorolás szerinti adatcsoportosítás 
elkészítése (2. táblázat).  
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2. táblázat 

Regisztrált társas vállalkozások Békés megyében  
(vállalkozási forma, TEÁOR 98 ) bontásban 

  

Ahol: (A+B) Mez gazdaság, vadgazdálkodás, 
erd gazdálkodás, halgazdálkodás, (C+D+E) Bányászat, 
feldolgozóipar, villamos energia, gáz-, g z-, vízellátás, (F) 
Épít ipar, (G) Kereskedelem, javítás, (H) Szálláshely-
szolgáltatás, vendéglátás, (I) Szállítás, raktározás, posta, 
távközlés, (J) Pénzügyi közvetítés, (K) Ingatlanügyek, gazdasági 
szolgáltatás, (L) Közigazgatás, védelem, kötelez 
társadalombiztosítás, (M) Oktatás, (N) Egészségügyi és szociális 
ellátás, (O) Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás, (P) 
Háztartások tevékenysége, (Q) Területen kívüli szervezet,   

2. A megbízó által átadott 96 társas vállalkozást tartalmazó 
cégnévjegyzék kistérségi szétosztása (3. táblázat).  

3. táblázat 
A 96 társas vállalkozás kistérségi felosztása a 

székhelycímek alapján 
Megbízó kérése Kft. Bt. Rt. Össz. 
Békéscsabai 19 1 8 28 
Békési 6 2 4 12 
Gyulai 3 2 2 7 

Mez kovácsházi

 

4 0 1 5 

Orosházi 10 0 7 17 

Sarkadi 7 0 0 7 

Szarvasi 9 0 7 16 

Szeghalmi 2 1 1 4 

Összesen: 60 6 30 96 

Forrás: TSF kutatócsoport saját táblázata  
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3. A megbízó által átadott 96 társas vállalkozást tartalmazó 

cégnévjegyzék kistérségi mintacsoportokba történ 
integrálása és a végleges arányos elosztás kialakítása (4. 
táblázat).  

4. táblázat 
A társas vállalkozások végleges arányszámai kistérségi 

bontásban 
Kistérség Kft. Bt. Rt. Összesen 

Békéscsabai 33 38 8

 

79 

Békési 13 14 4

 

31 

Gyulai 14 17 2

 

33 

Mez kovácsházi

 

6 7 1

 

14 

Orosházi 14 15 7

 

36 

Sarkadi 7 4 1

 

12 

Szarvasi 12 13 7

 

32 

Szeghalmi 7 7 1

 

15 

Összesen: 106 115 31

 

250 

 

Forrás: A TSF kutatócsoport saját táblázata  

4. A 4. számú táblázatban közölt végleges arányszámok további 
két dimenzióra történ bontása: a személyes és az e-mail 
segítségével lebonyolított interjú alanyok megoszlása (5. 
táblázat).  

5. táblázat 
A személyes és kérd íves interjúalanyok megoszlása  

kistérségi bontásban 

 

Forrás: A TSF kutatócsoport saját táblázata  

A vállalkozások konkrét név szerinti kiválasztását, a 
hallgatók 2 f s csoportjai, tanári kontroll mellett végezték a saját 
kistérségére, kutatási területére a fent ismertetett kiválasztási 
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táblázatok adatainak szigorú figyelembevételével, melyek a 
reprezentativitás közelítését szolgálták.    

4. A személye interjúk során szerzett általánosítható 
tapasztalatok 

Az egész megyére, a tíz kérdésre koncentráló, és azok 
sorrendjében megfogalmazott tapasztalatok az alábbiakban 
összegezhet k:   

1. Milyen szinten érhet el a vállalkozás számára a jöv re 
vonatkozó fejlesztési lehet ségek információbázisa? (Hol és 
hogyan tud informálódni?)  

Az interjúk során kapott válaszok alapján a vizsgált cégek 
informáltsága jónak nevezhet . Az els dleges információforrás, 
minden cég esetében az internet. Ezen belül kiemelték az 
országos (FVM és a GMK honlapjait) és a regionális (helyi 
önkormányzatok honlapjait és a regionális munkaügyi központ 
honlapját) valamint egyes fejlesztési szervezetek, intézmények 
fejlesztési honlapjait. A megkérdezett cégek kis hányada 
nyilatkozott úgy, hogy volt korábban kapcsolata valamilyen 
pályázatíró céggel, amely sikeres projektnek min sült. Kevés cég 
említette a saját pénzintézetét, mint fejlesztési tanácsadóját, 
illetve a nagyobb cégeknél (Rt.) jellemz a fejlesztési és 
pályázatírási tapasztalattal rendelkez szakember alkalmazása. 
Említésre méltó a különböz nyomtatott, fejlesztésekkel is 
foglalkozó szaklapok használata és az esetleges személyes 
ismeretség kihasználásának lehet sége, bár ez nem számottev .  
Jelent snek mondható azon panaszok aránya, amelyek a 
koncentrált és hatékony fejlesztési fórumok és 
információforrások (mint a fejlesztés lehet ségének els lépése) 
hiányára vonatkoznak. Ezzel szemben azonban a gyakorlati 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a pályázatok kimenetelének 
esetleges sikertelensége nem az informáltság hiányának tudható 
be.   

2. Sikeresnek mondható-e a korábban végrehajtott fejlesztés, 
ha volt? Milyen típusú fejlesztések voltak ezek? 

A megkérdezett cégek majdnem mindegyikénél történt az 
elmúlt 10 évben a vállalkozás méretéhez és gazdasági 
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aktivitásához viszonyítottan fejlesztés. Ezen fejlesztési 
beruházások kis részénél volt jellemz a tisztán saját forrás, a 
legtöbb részben állami és európai uniós fejlesztést is igénybe 
vettek. A tevékenységi kör és a profil változatossága ellenére 
megállapítható, hogy három f terület jellemezte a fejlesztéseket: 
infrastruktúra, humáner forrás, környezetvédelem. Az 
infrastruktúrán belül jellemz en magas a m szaki fejlesztés 
aránya. A humáner forrás fejlesztés rendszerint munkaer 
kapacitásnöveléssel (létszámnövekedés) járt. A cégek egy 
jelent s hányadánál (dönt en a nem fizikai munkaer igénnyel 
rendelkez eknél) azonban már évek óta megfelel 
kompetenciájú munkaer áll rendelkezésre, így ezek a 
vállalkozások nem végeznek ilyen jelleg fejlesztést. Általánosan 
megállapítható, hogy minden cég a fölmérés id pontjában 
eredményesen m köd nek és hasznosnak tartotta korábbi 
fejlesztéseit.   

3. Milyen fejlesztési (esetlegesen munkahely-teremtéssel járó) 
elképzelések körvonalazódtak meg a jöv re vonatkozóan? 

A jöv re vonatkozó fejlesztési elképzelések igen 
változatosak, mely jelenség a megyei vállalkozói hangulat 
bizonytalanságára is utal. A megkérdezett cégek fele nem tervez 
jelent sebb fejlesztést az elkövetkez 5 éves id tartamra, 
melynek okai közé sorolják az utóbbi id ben kiélez dött piaci 
versenyt, a tevékenység szempontjából több lábon állás hiányát 
és az igen magas szint európai uniós elvárásokat. Kisebb 
arányban jelentkeztek a pályázatokhoz szükséges saját forrás 
hiányának felvetései is. A vállalkozások másik fele bizakodóbb 
és pozitív kilátásokkal tekint a jöv be. Ebb l kifolyólag ennél a 
csoportnál igen komoly fejlesztési elképzelések tapasztalhatóak, 
melyek kimondottan m szaki irányúak. Kiemelhet köztük az 
Orosházi Kistérségben várható kb. 19 millió eurós infrastruktúra-
, humáner forrás-, technológiai fejlesztés és a Mez kovácsházai 
Kistérségben tervezett több 100 M Ft-os mez gazdaságra épül , 
alternatív energia el állítási elképzelés. Mindkett jelent s 
munkaer -létszámnövelést vonzana magával.   
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4. Fejlesztési elképzeléseiben szerepel-e inkubátorház illetve 

ipari parkban történ m ködés? 
A válaszadók többsége nem tervez telephelyi vagy 

székhelyi változtatásokat. Ennek legf bb oka, hogy a jelenlegi 
helyén megfelel en kialakult infrastruktúrával, technológiával és 
üzleti kapcsolatokkal rendelkeznek. A megkérdezettek közül 
néhány cég a mai napon is ipari parkban végzi a tevékenységét, 
de saját tapasztalata szerint, a speciális adminisztrációs 
kötelezettségek mellet, nem érezhet hátrány sem el ny. A 
megyében található Ipari Parkokat üzemeltet vállalkozások a 
kedvez tlen bérleti kondíciókra panaszkodnak, melyek 
változtatásához jelent s ipari park fejlesztéspolitikai változásokra 
lenne szükség. A cégek közül egy jelent s igény bukkant fel az 
orosházi Csorvási úton található HUNGUARD GROUP és kb. 1 
km-es vonzáskörzetének (Linamar Rt., UHRIN Kft., 
HUNGAROLIFT Kft., MERIAN Rt., stb.) ipari parkká történ 
min sítésével kapcsolatban. Az inkubátorházakba történ 
költözés igénye semlegesnek mondható az inkubátorház 

lényege és el nyei ismeretének hiányában.   

5. Érezhet e valamilyen akár pozitív vagy akár negatív 
változás a 2004-es európai uniós csatlakozás óta? 

A cégek kis hányada már a csatlakozást megel z en is 
közel 100%-ban exportált, így a szabad áruáramlás 
(vámmentesség), és az uniós források hozzáférhet ségét emelték 
ki el nyként. Az érezhet és tapasztalt hátrányok sora egy kicsit 
színesebb: els ként minden megkérdezett az er teljesen növekv 
és agresszív konkurencia megjelenését helyezte el térbe, 
kiemelvén az utóbbi néhány évben letelepült vállalkozás-
kiszorító multinacionális cégeket és a tömegesen beáramló távol-
keleti termékek jelenlétét. Ez a majdnem minden cégnél 
tapasztalt probléma, úgy gondoljuk, érdekes lehet az Uniós 
csatlakozás hatásainak elemzésénél. További hátrányként jelölték 
meg a sokszor értelmetlen és túlzott európai jogszabályok és 
el írások betartási kötelezettségeit, amelyek nem segítik, hanem 
hátráltatják a fejl dést. Az összesített eredmény a negatívumok 
felé húz.  
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6. Elérhet -e az elegend és megfelel en szakképzett 

munkaer a vállalkozás környezetében? (Adott vagy 
környez településen!) Milyen iskolai végzettség 
munkaer re lenne szüksége az esetleges további fejlesztések 
során? 

Kijelenthet , hogy ez a kérdéskör váltotta ki a 
legnagyobb érdekl dést a cégek között. A megkérdezettek kis 
hányada nyilatkozta, hogy elegend a számára szükséges 
munkaer jelenléte a telephely vagy székhely és 
vonzáskörzetében. Ezek a tapasztalatok a fels fokú iskolai 
végzettséget (f iskola, egyetem) és a szakképesítés nélküli 
betanított segédmunkás pozíciót fedték le. Ezzel szemben a 
legtöbb cég igen komoly munkaer hiányt jelentett a 
színvonalasan képzett, fiatal szakmunkások területén. A példa 
kedvéért, olyan nyilatkozatok is elhangzottak ahol a cég állítása 
szerint 10 és 50 f közötti azonnali szakmunkás létszámb vítésre 
lenne szükség és ennek hiánya esetén a jöv ben, komoly 
technológiai kapacitás kihasználatlanság jelentkezhet. Hasonló 
tapasztalat a 18 f képzett szakmunkás felvételére irányuló 
HEFOP projekt, amely a jelenlegi jelentkezési elégtelenség miatt 
felfüggesztett állapotban van. Mindkét cég keresi a 
megoldásokat, melyek között még a saját finanszírozású és saját 
telephelyen folytatott, hosszú távú szakmai képzés is jelen van. A 
megkérdezett vállalkozások egyöntet negatív választ adtak a 
szakképzés átlagos hazai színvonalának min sítésére. Kezdeti 
lépésként valamennyi cég, a szakképzés mélyreható 
megreformálását és modern alapokra helyezését igényelné.   

7. Ha jellemezni kellene az elmúlt néhány évet a piaci verseny 
pozíció szempontjából, akkor mit mondhatunk? Javult vagy 
romlott, ha romlott milyen okok sorolhatóak fel? Mennyire 
jelent s a konkurencia hatása a m ködési piacon?  

Az interjúalanyok közül csak néhány cég számolt be 
pozitív változásokról, melynek oka a speciálisan egyedülálló 
tevékenység és a magas min ségi elvárásoknak való 
megfelelésben rejlik.  A többi tapasztalat negatív jelleg , azaz a 
piaci pozíció gyengülése és a részesedés csökkenése érezhet , 
melynek f okai között, a cégek szerint, a már említett uniós 
csatlakozások után bekövetkezett komoly konkurencia 
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megjelenése a legfontosabb. A válaszok többségéb l származóan 
er s és kiélezett piaci versenyt diktálnak a dinamikusan 
feltörekv f leg román, bolgár, horvát, és olasz cégek valamint 
az Európát elárasztó távol-keleti konkurensek. A megkérdezett 
vállalkozások túlnyomó többsége további nehezít 
körülményként említette a hazánkban tapasztalható jelenlegi 
gazdasági és politikai morált, mely feler síti a vállalkozói 
bizonytalanságot. Természetesen mindegyik cég igyekszik a 
piaci részesedés és az eddigi profittermelési képességét hatékony 
és pontos menedzsmenttel, és a lehetséges t kebevonással 
megtartani.  

8. A marketing politikán belül milyen lehet ségeket tud 
kihasználni? 

A kérdésre adott válaszok kett s jelleg ek voltak. A 
cégeket két részre lehet bontani, egyik részük a lakossági 
fogyasztókat célozza termékeivel. Ezek a cégek a helyi 
nyomtatott sajtót (Békés Megyei Hírlap), hirdetési (regionális 
Szuperinfó) és szórólapokat valamint a helyi médiát (Kábel TV-
k, Rádiók) emelték ki. Érdekes lehet, hogy ebben a körben nem 
tapasztalható az internet, mint reklámozási lehet ség. A másik 
cégcsoport a vállalati fogyasztókat célozza. Ezeknél a cégeknél 
100%-os használatot mutat az internet, mint elismert és hatékony 
marketingforrás. Megemlíthet még a szakmai kiállítások és 
fórumok jelent sége, de ez inkább a nagyobb és f leg exportra 
termel vállalkozásoknál fordul el . A cégek összességére 
jellemz , hogy munkaer felvétel, mint speciális hirdetést 
igényl feladat, a helyi nyomtatott sajtóban és hirdetési lapokban 
bizonyult a leghatékonyabbnak. Általánosítható azonban, hogy a 
megkérdezett cégek szerint a profitorientált vállalkozás egyik 
legfontosabb alappillére a marketing tevékenység.  

9. Hogyan alakult a vev i/beszállítói kör? Szélesedett vagy 
sz kült?   

A válaszok szerint, a cégek vev i körét többnyire állandó 
(stagnáló) vagy enyhe besz külés jellemzi, alapvet en az említett 
er s uniós konkurencia miatt. Ezzel szemben a beszállítói kör 
folyamatosan és dinamikusan b vül. Ez természetesen további 
költségvonzattal és id igénnyel jár. A beszállítói kör mind 
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belföldi és külföldi körének b vülése a gyakori beszállító váltást 
eredményez.  

10. Hogyan ítélhet meg a bankok (hitelez , számlavezet 
intézetek) rugalmassága és a hatósági szervezetekkel való 
kapcsolat?  

A békés megyei fels oktatási intézményekkel, köztük 
kiemelten a békéscsabai Tessedik Sámuel F iskolával való 
kapcsolat firtatása is ennél a pontnál történt. A bankokkal 
kapcsolatban, az összes kistérségben megkérdezett cég pozitív 
választ adott. A kapcsolat jó és kielégít a banki termékkínálat 
ugyanúgy, mint a pénzügyi szolgáltatók jelenléte.  
Az APEH-nak a cégekkel való kapcsolata normálisnak mondható 
többnyire a beszámolási kötelezettségekb l adódó kapcsolat a 
jellemz , (nem jellemz a bírság, megkülönböztetés, stb.).  
A cégbírósággal, ÁNTSZ-el a cégek többségének semleges a 
kapcsolata. Hasonló a fogyasztóvédelemmel meglév kapcsolat 
is, mivel a cégek túlnyomó többsége saját európai szabványú 
min ségbiztosítási rendszerrel rendelkeznek. A helyi és megyei 
önkormányzatokkal való kapcsolat kielégíthet nek mondható, de 
minden cég szerint fejlesztésre szorul kimondottan a 
kommunikáció és az együttm ködés terén.  
A békés megyei fels oktatási intézményekkel való kapcsolat 
illetve az iskolákról szóló vállalkozói vélemény változatos. 
Meglep tapasztalat volt, hogy a cégek közül több esetben 
tapasztalható a F iskolánkról kikerült diplomás, szakemberek 
alkalmazása. Ezek a cégek elégedettek a diplomás munkaer vel, 
megfelel en képzettnek tartják az alkalmazottakat. Ennek 
ellenére a fels fokú képzés teljes reformját támogatják, a 
jelenlegi kereslet-kínálat egyensúlytalanság kiküszöbölése 
érdekében.  

5. Az internetes kérd ív f bb szempontjai és néhány 
eredménye 

Az interneten keresztül elérhet kérd ív 
legrészletesebben a vállalkozások gazdasági helyzetét firtatta. 
Ezen a területen a következ több mint negyven kérdésre 
koncentrált: Vállalkozás alapításának éve (1. kérdés);

 

A 
vállalkozás tulajdonosa (4. kérdés); A dolgozók száma és az éves 
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nettó árbevétel (2006), (5-6. kérdés)

 
; Árbevétel és az export (7.

 
kérdés)

 
; A külföldi és hazai vev k megoszlása (8. kérdés);

 
Vállalkozások vev inek száma (9. kérdés); Piaci orientáció (10. 
kérdés); Vállalkozások szállítói (11-16 kérdés); A cégek 
beruházásainak nagyságrendje (2006) (17-18. kérdés);  Pályázati 
úton szerzett források (19. kérdés); A cégek gazdasági- politikai-
társadalmi környezete (20. kérdés); Az EU-csatlakozás hatása 
(21. kérdés); A cégek fejl dését akadályozó tényez k (22. 
kérdés); Fejlesztési szándékok (23-26. kérdés); Ipari parkba, 
inkubátorházba való település (27. kérdés); Min ségbiztosítási 
rendszer a cégeknél (28. kérdés); Cégek stratégiája (29. kérdés);

 

A marketing ráfordítások (31. kérdés); A számviteli törvény 
alkalmazása (32. kérdés); A vezet i információs rendszer (33. 
kérdés); Controlling tevékenység a vállalkozásoknál (34. kérdés); 
Munkaer vel kapcsolatos kérdések (35-39. kérdés); A 
megváltozott munkaképesség ek alkalmazása (40-42. kérdés);

 

Továbbképzések (43-45. kérdés); Ösztönz rendszerek 
alkalmazása (46-46/B kérdés).

  

A vállalkozói környezet megítélésére vonatkozott egy sokkal 
kevesebb elemb l álló kérdéssor. Nevezetesen: a 47. és 48. 
kérdések, ezen a csoporton belül kérdeztünk rá a versenypozició 
alakulására (49. kérdés) a földrajzi fekvés értékelésére (50-51. 
kérdés), valamint a fels oktatással való kapcsolatra (52.-56. 
kérdés). 
Végezetül az utolsó néhány kérdés vállalkozások jöv jére

 

vonatkozó elképzelések után érdekl dtek az 57-t l a 60. 
kérdések.

  

Terjedelmi okok miatt jelen tanulmányban csak néhány példán 
keresztül lehet bemutatni  az egyes  kérdésekre adott válaszok 
elemzését.  

5.1.A vállalkozások gazdasági helyzete 
5.1.1. Árbevétel és az export (7. kérdés) 

Az árbevétel alakulásával összefüggésben megállapítható, 
hogy a vizsgált cégek túlnyomó része nem export-orientált 
vállalkozás (5. ábra), tehát a mintában megjelen gazdálkodók 
els dlegesen a hazai piacon igyekeznek bevételhez jutni. Ebb l 
adódóan vev ik f leg a regionális, hazai vagy helyi piacról 
kerülnek ki (6. táblázat). 
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5. ábra 

Az exportorientáltság a megkérdezett vállalkozásoknál 

nem exportál <10 % 10- 30 % 31 - 50 % 51 - 75 % >=76%

Az árbevétel hány százalékát teszi ki az export bevétel?
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Forrás: A kérd ívek alapján TSF kutatócsoport feldolgozása  

5.1.2. A külföldi és hazai vev k megoszlása (8. kérdés)  

6. táblázat 
A vev k összetétele 

Megnevezés Darabszám 

Hazai regionális fogyasztók 55 

Hazai országos fogyasztók 25 

Hazai vállalkozások 67 

Hazai közszféra 25 

Külföldi fogyasztók 10 

Külföldi vállalkozások 22 

       Forrás: A kérd ívek alapján TSF kutatócsoport feldolgozása  

5.1.3. Vállalkozások vev inek száma (9. kérdés) 
A vállalkozások többségének több mint száz 

megrendel je van, amit kedvez nek tekinthetünk, hiszen egy jól 
diverzifikált vev i körnél kisebb kockázata van a gazdálkodónak 
(6. ábra). Elgondolkodtató, hogy számos cégnek tíznél kevesebb 
vev je van, ami egyfajta piaci bizonytalanságot jelez, valamint a 
partnert l való függ séget is magával vonja. A többi vállalkozás 
átlagos (11-100) vev i körrel számolhat.  
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6. ábra 

A vállalkozások vev inek száma és megoszlása  

Forrás: A kérd ívek alapján TSF kutatócsoport feldolgozása 
5.1.4. Piaci orientáció (10. kérdés) 

Fele-fele arányban találhatóak azok a cégek, amelyek 
megelégednének azzal, ha a hazai piacon tudnák növelni a 
vállalkozás piaci részesedését, illetve azok, melyek szeretnének 
külföld felé nyitni (7. táblázat). Viszont az jól látszik, hogy az 
állami szférát illet en a cégek inkább csak a magyar állami 
piacot illet en bizakodóak.  

7. táblázat 
A kívánatosnak tartott piaci orientáció  

Megnevezés Darabszám 

Magyar fogyasztói piac 36 

Magyar állami szféra 25 

Magyar cégek beszállítója lenne 27 

Külföldi fogyasztói piac 36 

Külföldi állami piac 6 

Külföldi cégek beszállítója lenne 20 

        Forrás: A kérd ívek alapján TSF kutatócsoport feldolgozása  

A külföldi piacra belépni szándékozó vállalkozás 
célpiacában magasan Románia áll az els helyen, keleti 
szomszédunk felé szeretnének a legtöbben nyitni. A román 

15,74%

24,07%

24,07%

36,11%
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vev inek száma

2 - 10
11 - 30
31 - 100
>100
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piaccal kapcsolatos bizalmi t ke az elmúlt években stabilizálódó 
és dinamikus fejl dési pályát betudó román gazdaságnak, 
valamint a földrajzi közelségnek tulajdonítható. Románia Európa 
egyik legnagyobb felvev piacával rendelkezik, bérei még mindig 
alacsonyabbak a magyarországi kereseteknél és több szolgáltatás 
fejlesztése még várat magára. Többen szeretnének még a német 
és a szláv területek felé nyitni. A német terjeszkedési szándék 
akár a közép-európai piaci magatartással is összefüggésbe 
hozható, hiszen térségünk országainak a legfontosabb és egyben 
stabil partnere Németország. A szlovák érdekl dés a megyei 
szlovák köt déssel, számos gazdasági kedvezménnyel, míg a 
délszláv terjeszkedési igény az elmúlt években a nemzetközi 
gazdasági vérkeringésb l kiszorult jugoszláv utód, Szerbia 
kiaknázatlan piaci lehet ségeivel és felvev piacával 
magyarázható.  

5. 1. 5. Vállalkozások szállítói (11. kérdés) 
A vizsgált cégek f leg a hazai piacon tevékenykednek, 

amit a beszállítók összetétele is alátámaszt (7. ábra). A 
megkérdezett gazdálkodók túlnyomó többsége csak belföldi, 
illetve f ként belföldi beszállítókkal van kapcsolatban. Azon 
cégek, amelyek mégis rendelkeznek külföldi szállítókkal szinte 
kizárólag mind EU tagországból való partnerrel állnak 
kapcsolatban.  

7. ábra 
A hazai és külföldi beszállítók megoszlása  
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5.1.6. A cégek gazdasági- politikai-társadalmi környezete (20. 
kérdés) 

Minden társadalmi-gazdasági-politikai bizonytalansági 
tényez ellenére a megkérdezett társaságok legnagyobb hányada 
kisebb javulásra számít (8. ábra). A vizsgált gazdálkodók közül 
sokan vannak, akik azt gondolják, hogy stagnálás vagy enyhe 
romlás következik be. Kevés a széls séges optimizmus, vagyis 
akik szerint nagyon jó irányt venne fel a jöv ben a vállalkozás 
környezete.  

8. ábra 
A vállalkozásokra ható küls környezeti tényez k megítélése   

Forrás: A kérd ívek alapján TSF kutatócsoport feldolgozása  

5.1.7. Az EU-csatlakozás hatása (21. kérdés) 
A 2004 el tt alapított vállalkozások véleménye szerint az 

Európa Unióba történ integrációnak nincs érdemi hatása, vagy 
egy kisebb pozitívumot említettek (8. táblázat). A 
megkérdezettek körében kevés a széls séges vélemény, vagyis 
keveseknek járt nagyon sok negatívummal, illetve nagyon 
pozitív következményekkel az uniós b vítés. A válaszok 
ismételten arra utalnak, hogy a megyei gazdálkodók jelenleg nem 
az uniós, hanem a hazai piaci elvárásoknak igyekeznek 
megfelelni, tevékenységükben a külkereskedelem (lásd 
exportértékesítés, import szállítási lehet ség értékelése) 
alárendelt, így maga a csatlakozás is kisebb közvetlen hatást 
válthatott ki  
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8. táblázat 

Az EU-csatlakozás hatása a 2004 el tt alakult társaságokra 
Hatás A vállalkozások száma 

Nagyon pozitívan 2 

Kissé pozitívan 27 

Nincs érdemi hatással 37 

Kissé negatívan 18 

Nagyon negatívan 14 

Összesen 98 

    Forrás: A kérd ívek alapján TSF kutatócsoport feldolgozása  

5.1.8. A cégek fejl dését akadályozó tényez k (22. kérdés) 
A vállalkozások piaci pozíciójának az er sítését 

akadályozó tényez k kapcsán változatos kép rajzolódik ki a 
válaszokat illet en (9. ábra). Legtöbben a kedvez tlen piaci 
helyzetet emelték ki, de sokan említették a bürokrácia útveszt it 
és a t kehiányt is, mint alapvet fejl dési zsákutcát.  

9. ábra 
A vállalkozás helyzetének javítása el tt álló akadályok 
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5.2. A vállalkozói környezetre vonatkozó megállapítások (47-
48. kérdés) 

Ez a kérdéscsoport annak megismerését célozta, hogy a 
vállalkozásoknak milyen a kapcsolata, hogyan vélekednek a 
különféle szervezetekr l, intézményekr l. Többségük jóra 
értékelte viszonyát a helyi önkormányzatokkal és a vállalkozói 
szervezetekkel, míg a kamarákkal a legtöbben nagyon jónak. Az 
egyes érdekvédelmi szervezetek megítélése volt a legvegyesebb, 
de ezek értékelése sem nevezhet egyértelm en negatívnak. Még 
az APEH megítélése is jónak mondható, annak m ködésével és 
céljával mindenki egyetértett. A bankok esetében pedig mind a 
termékválasztékot, mind pedig az ügyintézés színvonalát 
magasnak határozták meg.  

5.2.1. Versenypozíció alakulása (49. kérdés)  

9. táblázat 
A versenypozíció alakulása 2002-2007 

A piaci pozíció 
alakulása az elmúlt öt évben 

Az igennel válaszolók 
száma 

Romlott 55 

Javult 31 

Nem változott 16 

Nem tudja megítélni 3 

Összesen 105 
      Forrás: A kérd ívek alapján TSF kutatócsoport feldolgozása  

Sokan, a válaszolók fele úgy ítéli meg, hogy 
versenypozíciója romlott az utóbbi években. De nem 
elhanyagolható azon válaszok száma (31) sem akiknek a 
véleménye szerint a piaci pozíció inkább javult (9. táblázat).   

5. 2. 2. Földrajzi fekvés értékelése (50-51. kérdés) 
A földrajzi fekvéssel kapcsolatban a cégek érzékelik az 

el nyöket és hátrányokat is. Legnagyobb el nynek az olcsó, a 
legtöbb területre még mindig elérhet és megfelel en képzett 
munkaer t tartják, de nem elhanyagolható, hogy az elmaradott 
helyzet miatt könnyebb támogatáshoz jutni. Közlekedési 
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szempontból a vasúthálózat pozitív hatását is szinte mindenki 
kiemelte. A hátrányok terén szinte azonos mértékben tartják 
negatívnak a rossz közúthálózatot, Budapest messziségét , 
valamint azt, hogy kevés termel cég van jelen a térségben.  

5. 3. A vállalkozások jöv jére vonatkozó elképzelések (57-60. 
kérdés) 

A vállalkozások közel hatvan százaléka szeretne új 
termékkel megjelenni a közeljöv ben (10. ábra). Ennek módja 
változatos, legtöbben saját fejlesztés révén. Alacsony a száma 
azoknak a cégeknek, ahol e törekvéseik megvalósításába 
szeretnének fels oktatási intézményt bevonni. Pozitív a jöv kép 
olyan tekintetben hogy a cégek közel nyolcvan százaléka 
szeretne új piaci szegmenst meghódítani és szeretne beruházni 
is a közeljöv ben.  

10. ábra 
Új termék bevezetésére irányuló szándék   

Forrás: A kérd ívek alapján TSF kutatócsoport feldolgozása  
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10. táblázat 

Pályázati források igénybevételének szándéka és módja 
A pályázati forrás 

megszerzésének módja Az igennel válaszolók száma 

Önállóan töltik ki a pályázati 
adatalapot 

33 

Pályázatíró céget bíznak meg a 
pályázat megírásával 

40 

Nem pályáznak 29 

Összesen 102 

Forrás: A kérd ívek alapján TSF kutatócsoport feldolgozása  

Beruházásokhoz a többség szeretne pályázati forrást 
igénybe venni. Az változó, hogy ki teljesen önállóan, ki pedig 
pályázatíró cég segítségével (10. táblázat). Jelent snek mondható 
a pályázatíró cégekre való támaszkodás, 40 igen válasz volt 
6. Összegzés, megállapítások, javaslatok, prioritások 
1. Az ország egészét jellemz néhány kedvez nek t n 

változás, mint például a munkanélküliség alakulása, nem 
érintette a Békés megyei kistérségeket, még a megye 
központját tartalmazó térséget sem.  

2. Az ország többi kistérségéhez viszonyítva a vállalkozásokra 
vonatkozó mutatók alapján Békés megyében, legjobb 
helyzetben lev kistérség az Orosházai, míg a 
leghátrányosabb a Sarkadi, ez a kistérség szinte valamennyi 
mutató szerint a 160. hely körül van az ország 174 kistérsége 
között. 

3. A forrás bevonás érdekében folytatott pályázati aktivitás a 
nagyobb településeken magasabb. Az egyes térségeken belül 
a települések egymáshoz viszonyított eredményessége 
tekintetében az Orosházai a leginkább monocentrikus míg a 
Sarkadi kistérségben a legegyenletesebb a települések közötti 
forrásmegoszlás. A hazai források elosztása mindenhol 
egyenletesebb, mint az uniósoké, az EU forrás differenciál, 
míg a hazai homogenizál. 

4. A személyes interjúk alapján megállapítható, hogy a 
vállalkozások informáltsága a fejlesztési forrásokhoz való 
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hozzájutás lehet ségeit illet en jó, tájékozódásukban nagy 
szerepet játszik az internet. 

5. A megkérdezett cégek fele nem tervez jelent sebb fejlesztést 
az elkövetkez 5 éves id tartamra, melynek okai közé 
sorolják az utóbbi id ben kiélez dött piaci versenyt, a 
tevékenység szempontjából több lábon állás hiányát és az 
igen magas szint európai uniós elvárásokat.. 

6. A válaszadók többsége nem tervez telephelyi vagy székhelyi 
változtatásokat. Ennek legf bb oka, hogy a jelenlegi helyén 
megfelel en kialakult infrastruktúrával, technológiával és 
üzleti kapcsolatokkal rendelkeznek Az ipari parkok és 
kiemelten az inkubátor házak, mint fejl dési lehet ségek 
gyakorlati megismertetése és népszer sítése a kis 
vállalkozások között fontos feladat lenne. 

7. A 2004. évi EU csatlakozással kapcsolatban tapasztalt és 
megfogalmazott hátrányok sora változatos. Els ként minden 
alany az er teljesen növekv és agresszív konkurencia 
megjelenését fogalmazta meg, kiemelve az utóbbi néhány 
évben letelepült vállalkozás-kiszorító multinacionális cégeket 
és a tömegesen beáramló távol-keleti termékek jelenlétét. 
További hátrányként jelölték meg a sokszor értelmetlen és 
túlzott európai jogszabályok és el írások betartási 
kötelezettségeit, amelyek nem segítik a fejl dést. A 2007-es 
b vítés egyes cégekre, els sorban a román kapcsolatokkal 
rendelkez vállalkozásokra pozitívan hatott. Az EU-val 
kapcsolatos összesített eredmény a negatívumok felé húz. 

8. A megkérdezettek kis hányada nyilatkozta, hogy elegend a 
számára szükséges munkaer jelenléte a telephely vagy 
székhely vonzáskörzetében. Ezek a tapasztalatok a fels fokú 
iskolai végzettséget (f iskola, egyetem) és a szakképesítés 
nélküli betanított segédmunkás pozíciót fedték le. A 
megkérdezett vállalkozások egyöntet en negatívan értékelték 
a szakképzés átlagos hazai színvonalát. Kezdeti lépésként 
valamennyi cég, a szakképzés mélyreható megreformálását 
és modern alapokra helyezését igényelné.  

9. A Vállalkozásokkal kapcsolatban álló intézmények 
(kamarák, APEH, hatóságok, bankok, stb.) megítélése 
általában jó. A helyi önkormányzatok és a vállalkozások 
tudatos és hatékonyabb együttm ködésének el segítése a 
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bizalmi kapcsolatok kialakulásának érdekében azonban 
további teend k lehetnek. 

10. A vizsgált cégek túlnyomó része nem export-orientált 
vállalkozás, tehát a mintában megjelen gazdálkodók 
els dlegesen a hazai piacon igyekeznek árbevételhez jutni. 
Ebb l adódóan vev ik f leg a regionális, hazai vagy helyi 
piacról kerülnek ki. 

11. A külföldi piacra belépni szándékozó vállalkozás célpiacában 
magasan Románia áll az els helyen, keleti szomszédunk felé 
szeretnének a legtöbben nyitni. A román piaccal kapcsolatos 
bizalmi t ke az elmúlt években stabilizálódó és dinamikus 
fejl dési pályát betudó román gazdaságnak, valamint a 
földrajzi közelségnek tulajdonítható. 

12. Az utóbbi id ben kevés jelent s beruházás történt a vizsgált 
cégek körében. Összesen öt vállalkozás beruházásai 
képviseltek a 100 M Ft-nál magasabb értéket. A cégek 
többsége kisebb, húsz millió forintot meg nem haladó 
fejlesztést végzett, de ezen belül is a vállalkozások fele az 
egy millió forintot sem érte el, több olyan gazdálkodó is 
akadt, amelynek egyáltalán nem voltak beruházása az elmúlt 
években. Azon vállalkozásoknál, ahol voltak beruházások, ott 
ezt dönt többségében saját t kével finanszírozták.  

13. Minden társadalmi-gazdasági-politikai bizonytalansági 
tényez ellenére a megkérdezett társaságok legnagyobb 
hányada kisebb javulásra számít, a gazdálkodók közül sokan 
vannak, akik azt gondolják, hogy stagnálás vagy enyhe 
romlás következik be. Kevés az optimista, vagyis akik szerint 
nagyon pozitív irány vennének fel a jöv ben a vállalkozói 
környezet változásai. 

14. A válaszadók több mint kétharmada szeretné fejleszteni a 
telephelyét a jöv ben, tehát ebb l a szempontból 
mindenképpen pozitív a jöv kép. Azon megkérdezett 
vállalkozások, amelyek telephely-fejlesztést terveznek, dönt 
többségben ezt a beruházást a saját telephely b vítésével 
kívánják megoldani. A finanszírozás módját tekintve a 
legtöbb beruházáshoz támogatást terveznek igénybe venni, 
majd a kizárólag saját t kével finanszírozott beruházások 
következnek és a legkevésbé a hitellel kombinált fejlesztés 
t nik vonzónak. A piaci kilátások nem sugalltak er teljes 
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optimizmust, ezért a gazdálkodók egy tartós kötelezettséget, 
annak terhei mellett nem szívesen vállalnak. 

15. Sajnos kevés cég költ a kutatás-fejlesztésre, ez nem 
elhatározás, vagy az akarat hiányát, hanem a sz kös anyagi 
lehet ségeket mutatja. Azon gazdálkodók között, melyek 
áldoznak kutatási és fejlesztési célra, van kiugróan magas 
maximum az árbevétel 20 %-át elér ráfordítás is. Ennél 
magasabb arányban egy megkérdezett társaság sem költ 
K+F-re. 

16. Mint környezeti tényez vel a földrajzi fekvéssel 
kapcsolatban a cégek érzékelik az el nyöket és hátrányokat 
is. Legnagyobb el nynek az olcsó, a legtöbb területre még 
mindig elérhet és megfelel en képzett munkaer t tartják, de 
nem elhanyagolható, hogy az elmaradott helyzet miatti 
könnyebb támogatáshoz jutást is említik. Közlekedési 
szempontból a vasúthálózat pozitív hatását is szinte mindenki 
kiemelte. A hátrányok terén szinte azonos mértékben tartják 
negatívnak a rossz közúthálózatot, Budapest messziségét , 
valamint azt, hogy kevés termel cég van jelen a térségben. 

17. A vállalkozások közel hatvan százaléka szeretne új termékkel 
megjelenni a közeljöv ben. Ennek módja változatos, 
legtöbben saját fejlesztés révén. Alacsony a száma azoknak a 
cégeknek, ahol e törekvéseik megvalósításába szeretnének 
fels oktatási intézményt bevonni. Pozitív a jöv kép olyan 
tekintetben hogy a cégek közel nyolcvan százaléka szeretne 
új piaci szegmenst meghódítani és szeretne beruházni is 
ezen a területen a közeljöv ben. 

18. A kutatás egyik f tanulsága, hogy a vállalkozások 
ösztönzését területileg és település mélységig differenciáltan 
kell kezelni, hiszen pl. egy országosan is jónak t n helyzetet 
(Orosházai Kistérség) el idézhet néhány nagyobb vállalkozás 
jelenléte, míg a térség egyes részénél a fönnmaradás, a túlélés 
a tét. A másik tanulság, hogy a kis és közepes vállalkozások 
nagy száma miatt meg kell találni azokat a beavatkozási 
pontokat, amelyek hatására egyes településeken 
kiválasztódnak a húzó kisvállalkozások (mez gazdaság, 
épít ipar, idegenforgalom stb.). A harmadik fontos tanulság, 
hogy Békés megye szinte teljes területén (néhány vállalkozás 
lehet kivétel) a gazdaság fenntartható, önfenntartó fejl désre 
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való képessége  csak küls segítséggel javítható. E 
tekintetben a hazai és uniós források összehangoltabb 
fölhasználása érdekében a vállaszott testületeknek és 
társadalmi szervezeteknek is hatékonyabb koordinációra kell 
törekedni.   

Felhasznált irodalom: 
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SIMON SÁNDOR  

A környezetpolitika közgazdaság-elméleti háttere   

Rezümé  

Az élettudományok és az ipari technológia fejl dése 
látványosan felkeltette a közvélemény érdekl dését és gyakran 
hangos vitákat ébreszt. A társadalmi vita az üzleti-ipari szféra 
érdekeltjei, a tudósok és a politikusok világában teljesedik ki 
igazán. A környezetpolitika eszközrendszerében a hagyományos 
normatív módszereket felváltotta a közvetett, gazdasági 
érdekekre ható szabályozás. Joggal tarthat érdekl désre számot, 
hogy az uralkodó közgazdasági nézetek mennyire tudnak 
megbirkózni a globalizáció által is feler sített kihívásokra.  

Napjaink f áramú vagy hagyományos közgazdasági 
elméletrendszere évszázados hagyományaival sem tudja 
megoldani a fenntartható humán és környezeti er forrás 
gazdálkodást. E tanulmányban elemzem azokat a közgazdasági 
elméleteket, amelyek feltehet en nagy hatással voltak a 
környezetpolitika fejl désére.  

  

A környezetpolitika és a gazdaság kapcsolata 
A környezetpolitika kialakulása és térnyerése alapvet en 

a nagyipari technológiák fejl déséhez kapcsolható. A természeti 
környezet er forrásait még szinte egy emberölt vel ezel tt is 
kimeríthetetlennek tartotta a közvélemény. A klasszikus 
közgazdasági iskola axiómáira építve olyan gazdaságirányítási 
elvek gyökeresedtek meg és szivárogtak be majd terjedtek el 
társadalmi és kulturális életünkben is, amelyek ideológiai 
alapokat nyújtottak a termelési szerkezetváltáshoz valamint a 
versenyt 

 

és ennek színterét, a piacot 

 

egy minden problémát 
megoldó csodaszernek tartották. Ez az eszmerendszer az egyént 
kiemeli a társadalmi közegb l, és az egyéni érdekérvényesítés 
magasztalásával a közösség iránti elkötelezettség 
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értelmetlenségét tudatosítja el segítve azt is, hogy nemcsak a 
társadalomtól idegenedjen el az egyén, hanem a teljes 
környezetét l. Ez az út vezetett oda, hogy az egyén nemcsak a 
társaival, de a természettel is egyre több összeütközésbe kerül, 
melyeket nem nagyon tud feloldani, ugyanis ideológiailag nincs 
hozzá kapaszkodója: a versenyszellemt l idegen a szolidaritás és 
a jelen hasznáról való lemondás a jöv érdekében.  

Az er söd verseny 

 

akár gazdasági akár fegyverkezési 
vonatkozásban szemléljük 

 

megteremtette a keresletet a 
hatékony ipari technológiák megjelenésére, elterjedésére, és ez 
az önmagát er sít folyamat az ipart lassan 

 

de annál 
határozottabban 

 

az egyik legbefolyásosabb hatalomformáló 
er vé emeli. E folyamatnak próbál gátat vetni és ezt valahogy az 
élet magasabb rend értékeinek alávetni a környezetvédelemb l 
kin tt komplex értelmezés környezetpolitika. A 
környezetpolitika térnyerése a természeti környezet látványos 
romlásával vette kezdetét.  

Az 1970-es évek a környezetvédelem történetében 
alapozó id szaknak tekinthet . A fejlett ipari országokban ebben 
az id szakban gyökeresedett meg a környezetvédelem, alakult ki 
a környezetpolitika. Ez a folyamat ezekben az országokban is 
ellentmondásos, nehéz folyamat volt. A gazdaság, a tudomány, a 
politika és nem utolsósorban a civil társadalom együtt izzadta ki 
a környezetvédelem stratégiáit, alapintézményeit és azok jogi, 
politikai vetületeit.  

Ezen intézmények egyik zászlóshajója az ún. Római 
Klub. Tevékenységére különösen az 1972-ben megjelent "A 
növekedés határai" c. világmodell-jelentés [9] világított rá. A 
jelentés szörny jöv t jósolt a Föld számára a természeti 
er források kiapadásán keresztül, és az egyetlen megoldásnak a 
gazdasági fejl dés megállítását tartotta lehetségesnek. Az 1960-
as évek környezetvéd mozgalmainak hatására egyre jobban 
körvonalazódó tevékenységgel környezetvéd csoportok 
alakultak. E csoportok ideológiájukban kevésbé koncentráltak a 
gazdasági és népességi növekedés problémáira, inkább 
környezetvédelmi irányelveket kívántak alkotni. Az állampolgári 
környezetvédelmi mozgalmak, civil szervez dések (zöld 
szervezetek) az 1970-es években a fejlett országok szinte 
mindegyikében igen komoly szerepet vállaltak abban, hogy a 
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társadalom tagjaiban tudatosítsák a környezetvédelem 
fontosságát. 

Ebb l az értékrendszerb l származik a fenntartható 
fejl dés fogalma is, mely alapján úgy elégítjük ki a jelen 
generációk igényeit mind emberi mind környezeti 
vonatkozásban, hogy ezzel nem okozunk hátrányt a következ 
generációknak.  

A környezetpolitika egyik alappillére a környezeti állapot 
romlásának megel zése. A környezet min ségének 
meg rzéséhez vagy javításához kézenfekv és szükséges 
eszköznek bizonyult a gazdaság átalakítása, melynek ideológiai 
alapját adta a fenntartható fejl dés elmélete. Az uralkodó 
gazdaságfilozófiai elméletek alapján a környezetpolitikát alkotók 
már a kezdetekt l megpróbáltak vonatkoztatási alapként 
mutatószámrendszereket alkotni. Segítette ezt a folyamatot a 
rendszeressé váló konferenciák, bizottsági ülések hagyománya is.  

Az ENSZ 1972. évi stockholmi konferenciája volt az els 
komoly nemzetközi konferencia, amely az emberi környezet 
védelmét valamint az ember környezetkárosító életformáját t zte 
ki f napirendi pontjára. A környezetr l és a fejl désr l szóló 
1992. évi rio de janeiro-i ENSz konferencia az Agenda 21 cím 
dokumentumában felhívta a nemzetközi közösséget, hogy 
alkossanak mutatókat a fejl dés fenntarthatóságának mérésére. 
[17] Az ENSz ezredfordulói felhívása is kiemelte, hogy az 
államok politikai döntéshozói integrálják ezeket a mutatókat 
programjaikba és politikáikba.  

Az Európai Unió Fenntartható Fejl dés Bizottsága 
rendszeres ülésein a kormányok egyeztetik illetve egységesítik az 
erre irányuló nemzeti törekvéseiket. Az ún. Cardiff folyamat 
keretében az Európai Tanács is bekapcsolódott ebbe a munkába. 
2000-ben Lisszabonban az Európai Unió vezet i stratégiai 
célként határozták meg, hogy a versenyképesség mellett 
figyelemmel kell lenni a munkahelyteremtésre és a társadalmi 
kohézióra. (A Lisszaboni stratégia)  

Az Európai Unió Fenntartható Fejl dési Stratégiája [3] a 
legfontosabb veszélyek között említi a globális felmelegedést, az 
antibiotikumokra ellenállóvá váló kórokozókat, a veszélyes 
anyagokat hordozó háztartási vegyszereket, a szegénységet, a 
társadalom elöregedését, a talajeróziót, a biodiverzitás 
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csökkenését, a közlekedési zsúfoltságot és a regionális 
különbségeket. 

Az Európai Bizottság Környezetvédelmi Technológiai 
Akcióterve intézkedéseket javasol azon technológiák 
támogatására, amelyek amellett, hogy javítják a környezet 
állapotát még a versenyképességhez és a gazdasági 
növekedéshez is hozzájárulnak. Az Európai Unió hatodik 
környezetvédelmi akcióterve hangsúlyozza, hogy a társadalom 
meg kell szabadítsa a gazdasági növekedést a környezetkárosító 
következményekt l, valamint az üzleti életnek sokkal 
ökohatékonyabbnak kell lennie, azaz ugyanazt a termelési 

folyamatot kevesebb ráfordítással, kevesebb hulladékkal és 
fenntarthatóbb fogyasztási szokásokkal kell elérni. [4] 

Korunkban sokan a közgazdaságtudománynak kiemelt 
szerepet tulajdonítanak a gazdasági növekedés programozása és a 
jólét megteremtése terén. A következ elemzésben a 
legfontosabb közgazdasági iskolák elméleteit hasonlítom össze 
különösen abban a tekintetben, hogy milyen mértékben 
járultaállításaik szembenállása ellenére mindegyik az emberiség 
jólétének növelését t zte ki célul.  

A közgazdaságtani elméletek fejl dése 
A közgazdaságtudományi logika alapvet en olyan 

kérdéseket feszeget, amely az emberi szükségletek kielégítésére 
irányulnak a sz kösen rendelkezésre álló er források esetén, 
valamint a gazdasági javak és szolgáltatások összemérhet ségét, 
csereértékét vizsgálják. A közgazdasági elméleteket érdemes 
csoportosítani. Napjainkban a szakmai közönség általában a 
következ két nagy gy jt kategóriából indul ki: a hagyományos 
vagy ún. f áramú (orthodox, mainstream, traditional) ökonómia 
és az alternatív (heterodox) irányzatok.  

A hagyományos közgazdaságtan iskolái és alapelveik 
A hagyományos közgazdaságtan nagyrészt a 

neoklasszikus és a Keynes-i tanok ötvözete. A közgazdaságtan 
legkorábbi meghatározásai (a politikai gazdaságtan id szakában) 
a Klasszikus Angol Iskolából származnak. Ezek az egyszer és 
elegáns kifejezések f ként a gazdagságra, a termékek 
fogyasztására irányultak, de nem foglalkoztak azoknak a 
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gazdasági tevékenységével, akik nem voltak számottev en 
érintve ezekben. [11]  

Pédául John Stuart Mill számára a gazdagság hasznos 
dolgok felhalmozását jelentette. [2] Ez a megközelítést sokan 
elutasították, mert a vagyon került az el térbe, az ember pedig a 
háttérbe. A jólét ilyen irányú meghatározását azért is kritizálták, 
mert megtagadta az élet nem anyagi vonatkozásait. Ezen elvek 
mentén a jólét nem mérhet általánosan elfogadott 
mértékegységgel, például pénzben, mert a pénz 
(határ)hasznossága is különböz a szegények és a gazdagok 
esetében. 

Néhány Közgazdász kigondolt egy elméletet, melyben a 
termékek árának meghatározása nem annak költségén alapulna, 
hanem a terméknek a fogyasztó számára érzékelt hasznosságán. 
Három közgazdászt 

 

Jevons-t[6], Menger-t [10], és Walras-t 
tartják az ún. marginális hasznosság forradalma szül atyjának. 
A hasznosság elvét a társadalom szervez désének 
alapkritériumévá tették. A Lausanne-i iskolában megalkották az 
általános egyensúlyi elméletet, mely a teljes gazdaságra 
vonatkoztatja a termelés, fogyasztás, az árak önszabályzó erejét. 
A hasznossági elv alapján az egyének öncélú 
hasznosságmaximalizálása vezet el a legnagyobb társadalmi 
hasznossághoz .  

Néhány filozófus 

 

mint például Jeremy Bentham and 
John Stuart Mill 

 

a laissez faire elvet általános érvény nek 
állították. Ennek a teljes ellentéte lett a kollektivizmus. [1] A 
Pareto-i hatékonysági optimum elv alapján a tökéletes verseny 
vezet el a leghatékonyabb állapothoz. [12] Az ún. Pareto-
hatékonyság olyan központi elmélet a közgazdaságtudományban, 
hogy alkalmazzák a játékelméletben, a mérnöki és más 
társadalomtudományi területeken. Egy gazdasági rendszer akkor 
Pareto-hatékony , ha egyik egyén jólétét sem lehet javítani 

anélkül, hogy egy másiké ne csökkenne. Ez a felfogás hosszú 
évtizedekig uralta a közgazdasági gondolkodást, és látványos 
cáfolatot kapott, amikor Amartya Sen Nobel-díjas indiai 
közgazdász kijelentette, hogy a Pareto-hatékonyság elve 
ellentmond a személyes szabadságnak. 

Marshall véleménye szerint a neoklasszikus közgazdák 
túlhangsúlyozták a hasznosság és a piaci kereslet jelent ségét. 
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[8] A közgazdasági iskolák és elvek gyarapodásával egyre 
inkább megjelent az igény olyan elméletre is, amely a jólét 
tekintetében a társadalom egésze számára tud egy követhet 
modellt nyújtani. Az ún. Jóléti Közgazdaságtan 
elméletrendszere úgy növeli a társadalmi jólétet, hogy az 
egyének jólétét maximalizálja. Az elméletrendszer két 
megközelítése alakult ki: a gazdasági hatékonysági áramlat a 
neoklasszikus elvek alapján (pl. Pigou, Bentham, Marshall) és a 
jövedelem felosztó áramlat az Új Jóléti Közgazdaságtan 
áramlata (Pareto, Hicks, Kaldor). A Pareto-hatékonyságnak 
megfelelni nagyon ritkán lehet: úgy kellene valakinek valamin is 
változtatni, hogy közben senkinek se legyen rosszabb. A 
Kaldor-Hicks hatékonysági elmélet alapján egy állapot akkor 
hatékonyabb mint az el z , ha azok, akikkel rossz történt egy 
esemény hatására meg tudják téríttetni kárukat azokkal, akikkel 
jó történt ugyannak hatására. [5] Ebben a gondolatkörben már 
megtalálható a napjaink környezetvédelmére jellemez a 
szennyez fizet

 

elv gyökere is.  
Látható, hogy az Új Jóléti Közgazdaságtan elveiben 

túllép az egyéni haszonmaximalizálásokat agregáló társadalmi 
hasznosság neoklasszikus felfogásán, és olyan hatások értékét is 
vizsgálja, amelyek egyszerre jelentenek egyesek számára hasznot 
és mások számára kárt. A neoklasszikus elvek nem tették 
lehet vé azoknak a hatásoknak a mérését és beillesztését a 
közgazdaságtanba, melyek az egyének összehangolt fellépése 
következtében lépnek fel vagy éppen így el zhet ek meg. A 
természeti er források fenntartható, azokat meg is újító 
hasznosításához, a környezetgazdálkodáshoz is tipikusan a 
társadalom összehangolt fellépése szükséges.  

A neoklasszikus közgazdaságtan állításai beteljesüléséhez 
olyan kritériumoknak kell fennállni, amelyek szinte irreálisak 
különösen az er söd globalizáció teszi ezeket elérhetetlenné. 
Ezen állítások akkor teljesülnek, ha tökéletes piaci verseny van 
a piacon, melynek a következ k a kritériumai: 

 

az egyes javak között nincsenek min ségbeli különbségek;  

 

a piac minden szerepl je tisztában van az összes, a piacon 
jelen lév információval;  

 

a piaci szerepl k döntéshozatala racionális, azaz egyéni 
hasznosságuk maximalizására törekszenek;  
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nincsenek id beli és helyi különbségek;  

 
a szerepl k reakciója azonnali és követ minden piaci 
változást; 

 
az eladók között nincs együttm ködés, bár a piacon kialakult 
egyensúlyi árat mindannyian elfogadják. 

 
A tökéletesen versenyz piacon az árak tartósan 

egyensúlyi szintet fognak elérni. Ezt a felfogást sok iskola és 
szakért kritizálja. Elgondolkoztató, hogy az el bb említett, a 
tökéletes piaci versenyt jellemz kritériumok mennyire kevéssé 
teljesülnek. Ebb l fakadóan a termelés, fogyasztás, a piaci ár, a 
piac önszabályzó ereje is megkérd jelezhet . Az elégtelen piaci 
m ködés okozta gondok látványossá válnak azokon a 
területeken, ahol kiemelked en sok olyan hatás található, amit a 
piac nem tud azonnal értékelni (azaz pénzben kifejezni): például 
egészség, népességszaporulat, környezetvédelem, természeti 
er források.  

A klasszikus-neoklasszikus közgazdaságtan egyik 
markáns bírálata olvasható a Német Közgazdasági Történeti 
Iskola tanaiban. A tanítás szerint a közgazdaságtudomány 
kultúra-specifikus kell legyen, és nem általánosíthat tért l és 
id t l függetlenül. Módszertanában a történelmi tanulmányokat 
helyezte el térbe valamint a részletes elemzéseket a logikai 
következtetések helyett. Legtöbb vezéralakja a társadalmi 
reformokkal, a nehézipar kibontakozása korabeli 
tömegmozgalmakkal is foglalkozott. Talán ez az iskola áll 
leginkább szemben a domináns angolszász eredet f árammal, 
bár er teljes hatást gyakorolt az Intézményi Közgazdaságtani 
Iskolára, amely az alapja lett az Európa-szerte népszer szociális 
piacgazdaság elméletének. A közgazdaságtani módszereket 
kutató, az Ökonometriai Társaságot egyikként megalapító 
Schumpeter is gondolatmenetében az innovációra alapozó Német 
Történeti Iskola tanaira épített, és integrálni próbálta elméleteibe 
a német társadalomanalitikai és -logikai módszereket. [14] 

A Cambridge-i Közgazdasági Iskolához tartozó Robinson 
bevezette a tökéletlen verseny modelljét, [13] és a 
foglalkoztatásról szóló publikációi támogatták az iskolához 
tartozó Keynes általános elméletét. Keynes alapgondolata az 
volt, hogy a termelés b vülése nem feltétlenül hozza magával a 
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foglalkoztatás b vülését, és a piaci agregált kereslet 

 
akár 

államilag finanszírozott 

 
b vítésében látta a gazdasági 

visszaesés ellenszerét. [7] A Londoni Közgazdaság- és 
Politikatudományi Iskola híressé vált az egyik vezéralakja 
Hayek és Keynes közötti vitákról. A véleménykülönbség a jóléti 
államról illetve a pusztán piacvezérelt gazdaságról azóta is 
szembeállítja a két iskolát. Habár a neoklasszikus vonal felé 
hajló Hayek befolyásos tagja volt az Ausztriai Iskolának, a piaci 
liberalizmust idealizáló Chicago-i Közgazdasági Iskolában 
állapodott meg. [15] Ez a közgazdasági irányzat tekinthet a 
neoklasszikus vonal igazi örökösének, mert a pénz által irányított 
és önmagától egyensúlyba álló gazdaságot (monetarizmus) 
tekinti a jólét letéteményesének. Hicks közrem ködése 
elindította a neoklasszikus és a keynes-i tanok szintézisét, amely 
így a mai domináns f áramú közgazdaságtan alapja lett. 

 

Az alternatív közgazdaságtani irányzatok 
Alternatív közgazdaságtani irányzatoknak azokat 

nevezzük, melyek nem a neoklasszikus alapú módosított 
egyensúlyelméleteken nyugszanak. A következ elemzésben 
csak a legmarkánsabbakat emelem ki. Az Evolúciós 
Közgazdaságtan nem tekinti általánosíthatónak sem a gazdasági 
döntéshozó személyét sem a döntés tárgyát, így a 
közgazdaságtant mint egy folyton változó és az aktuális 
igényekhez igazodó vonatkoztatási rendszert ragadja meg. A 
viszonylagosság hasonlóan robban be a hagyományos 
elméletekbe, mint a XX. századi atomfizika a newtoni 
kiegyensúlyozott világképbe.  

Az Új Intézményi Közgazdaságtan a korábbi 
Intézményi Közgazdaságtani Iskola eszmei örököse, mert a 
társadalmi és jogi intézményeknek gazdaságba ágyazottságát 
hirdeti. Kiegészíti ezt a széleskör en megjelen gazdasági 
tranzakciós (ügyleti) költségekkel (melyek létét tagadja a 
neoklasszikus, neoliberális áramlat) azt állítva, hogy e költségek 
fogják meghatározni a társadalmi és jogi intézmények felépítését 
valamint az egyén döntését.  

A Bioökonómia f ként a természeti er forrásokra 
koncentrál (talán, mert ebben látja életünk fenntarthatóságának 
legproblémásabb feltételét), az él világ, a bioszféra matematikai 
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és optimalizációs modellezésével próbál a gazdasági 
döntéshozatalhoz evidenciákat felmutatni. A Szocialista 
Közgazdaságtan a nagy állami befolyással rendelkez 
nemzetgazdaságok számára dolgoz ki modelleket. A Post-
Keynes-i Közgazdaságtan hangsúlyozza az állami költségvetési 
politika fontosságát a foglalkoztatás-b vít , jövedelemnövel 
intézmények támogatásában. A Zöld Közgazdaságtan úgy 
határozza meg a gazdasági rendszereket mint egy tágabb, 
ökológiai rendszer részeit, módszerei még nincsenek 
kikristályosodva.  

A f áramú közgazdaságtan és az ún. alternatív irányzatok 
közötti különbséget nehéz meghatározni. A f áram 

 

vizsgálataim szerint 

 

inkább az azonos módszertani alapokon 
nyugvó és sokszor egymásra épül irányzatokat jelenti szemben 
az alternatív irányzatok kevésbé körülhatárolt és egymástól is 
gyakran nagyban különböz vizsgálati hátterével. A f áramra 
talán legjellemz bb tulajdonság a gazdasági növekedés 
szükségszer ségének és korlátlanságának feltételezése. Ez a 
gondolat összhangban van az emberi igények növekedése, a 
csökken hasznosság axiómájával, és nem fordít kell nagyságú 
figyelmet a nem megújuló természeti er források sz kösségére. 
E nyitott kérdésre az alternatív irányzatok sem találtak még 
kielégít választ.  

Napjaink környezetpolitikája 
Az el bbi ellentmondás a környezetpolitika fejl désére is 

rányomja bélyegét. A környezetpolitikát kezdetben jellemezte a 
környezeti állapotjellemz k elvárt szintjének, a szennyezések 
lehetséges mértékének és az utólagos szankcióknak az el írása. 
Ez alapvet en a hagyományos közgazdaságtan normatív 
jellegéhez köt dik, valamint ahhoz, hogy a kérdés megoldható a 
közgazdasági axiómák megújítása nélkül. Ezt a tendenciát 
visszaszorította a gazdasági érdekeltség alapján történ 
szabályozás. Ez ösztönz bb és rugalmasabb, mint a jogi el írás 
és a szankcionálás. Ez gyakran jelent a kibocsátás vagy a 
szennyezés mértékéhez köt d díjat, környezetkímél 
technológiák támogatását, vagy olyan mesterséges piacok 
hatósági eszközökkel indukált létrehozását, amelyeken a 
szerepl k a tényleges és potenciális szennyezés jogaival 
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kereskedhetnek. E szabályozási forma bevezetése akkor vált 
szükségszer vé, amikor kiderült, hogy a negatív környezeti 
hatások forrása a gazdasági folyamatok természete, mert a 
korlátok nélküli gazdasági növekedés és a természeti er források 
egyoldalú kiaknázását hozta magával. Valószín leg az alternatív 
közgazdasági elméletek viszonylag szélesebb látókör 
problémafeltáró jellege segítette a szabályozási folyamatok 
konkretizálását.  

A normatív szabályozás azért nem tudja megfelel en 
befolyásolni a szennyez i magatartást, mert a szennyez n kívüli 
más közösségeket érint károk nem jelennek meg a szennyez 
tevékenység gazdasági értékelésében. A büntetések nem állnak 
arányban azzal a kárral, melyet a társadalom értékrendje, a 
károsultak önbecsülése, a természeti környezet kell elviseljen. A 
döntéshozók ki sem tudják számolni a kár igazi nagyságát, 
ugyanis az uralkodó piaci alapú értékmérés ezekkel a hatásokkal 
nem foglalkozik. (externáliák) 

A közvetett vagy gazdasági érdekeltség alapján történ 
szabályozás sem m ködik még úgy, ahogy szeretnénk. Az 
Európai Unió közös politikáinak megalkotói a Strukturális 
Alapok f céljaként a GDP növelését jelölik meg, így a GDP 
növel jévé válik a környezeti károk elhárítására kiadott pénz is, 
hiszen GDP-t növelhet az egyébként környezetre ártalmas 
technológia és GDP-t növel a környezeti károk elhárítása is. Ez a 
környezetpolitikai alapállás az életmin ség következetes és 
komplex javítását (benne a természeti er források kérdését) nem 
tudja szolgálni.  
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SZABÓNÉ BOHUS MÁRTA   

A számviteli információs rendszer fejlesztésének szerepe az 
információs aszimmetria csökkentésében   

Rezümé  

A gazdasági életben nagyon fontos szerepe van a szerepl k 
informáltságának. A különböz gazdasági szerepl k 
információhoz jutási esélye nem egyforma, jellemz az 
információs aszimmetria helyzete. A különböz pénzügyi 
tranzakciók különböz információkat hordoznak. A pénzügyi 
rendszerben keletkezett információkat információs rendszerek 
gy jtik, rendszerezik és elemzik. Ilyen alapvet információs 
rendszert jelentenek a számviteli rendszer által biztosított 
pénzügyi beszámolók, valamint a gazdaságstatisztika által 
termelt információ tömeg. A számvitel legf bb célja és funkciója 
megbízható, valós információt szolgáltatni az információs 
érdekhordozók (befektet k, hitelez k, tulajdonosok, 
menedzserek, hatóságok, dolgozók) számára. Minél 
megbízhatóbb a számvitel mérése, annál jobban támaszkodhat az 
értékmaximalizáló menedzsment a számviteli adatokra. Az 
információs aszimmetria csökkentésében kiemelked szerepe 
van a számviteli információs rendszer fejlesztésének.  

Abstract  

Information is very important in economy. Different 
economic operator has no equal chances to get information. This 
is informational asymmetry, which is the one of global problems. 
Different financial transaction carries different information. 
Information systems collect these information. One of these 
information system is the accounting system. The principal of the 
accounting system supply reliable and real information. The 
development of the accounting information system has 
remarkable role in decrease of informational asymmetry.  
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Kulcsszavak: információs aszimmetria, számvitel, információs 
rendszer  

  
Az információs aszimmetria elméleti háttere 

A gazdasági életben nagyon fontos szerepe van a 
szerepl k informáltságának. A közgazdaságtan saját 
elemzéseihez az információáramlás, illetve az informálódás 
költségeire vonatkozóan elméleti modelleket alkotott. A tökéletes 
piac modellje 

 

egyebek mellett 

 

feltételezi, hogy a piaci 
szerepl k egyformán jól és elhanyagolható költségek mellett 
jutnak döntéseikhez szükséges információkhoz. A különböz 
gazdasági szerepl k információhoz jutási esélye nem egyforma, 
jellemz az információs aszimmetria helyzete. Ennek a 
helyzetnek az oldásában komoly szerepük van a különböz

 

pénzügyi szolgáltatóknak, akik maguk is kiterjedt 
információgy jt és feldolgozó tevékenységet folytatnak. A 
hatékony piacok elmélete azt vizsgálja, hogy a különböz 
pénzügyi instrumentumok árai milyen mértékben tükrözik a 
velük kapcsolatos információkat. Az információs aszimmetria 
egy ponton túl aláássa a pénzügyi rendszer egyes elemeibe, 
szerepl ibe, vagy egészébe vetett bizalmat. Ez az oka annak, 
hogy a pénzügyi rendszer m ködésében nagy figyelmet és 
komoly er forrásokat fordítanak a különböz információs 
rendszerek és csatornák m ködtetésére. A pénzügyi információk 
gy jtésével, feldolgozásával, elemzésével és ellen rzésével 
különböz üzleti-, non profit és kormányzati szervezetek 
foglalkoznak.   

A pénzügyi ellen rzési rendszer egyik alapvet feladata 
éppen a keletkezett pénzügyi információk hitelességének 
folyamatos vizsgálata. E mellett az ellen rzési rendszeren belül 
m köd felügyeleti intézmények kényszerítik is a pénzügyi 
rendszer bizonyos szerepl típusait rendszeres 
információközlésre. Ilyen extra információközlésre kötelezett 
szerepl k, a nyílt kibocsátásra szánt értékpapírok kibocsátói, a 
t zsdére bevezetett cégek, a pénzügyi szolgáltató vállalatok.  
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A közgazdaságtan az utóbbi évtizedben különleges 

figyelmet fordít a piacokon zajló információáramlás 
tökéletességének. A közgazdaságtan a hetvenes években 
kialakult és máig fejl d területe az információs aszimmetria 
közgazdaságtana foglalkozik a tökéletlen információk 
problémájával. E terület módszertani alapul a játékelmélet, 
pontosabban a nem teljes vagy aszimmetrikus információs 
játékok elmélete szolgál.  
Az információk különböz ek és hiányosak. Amennyiben a 
gazdaság szerepl i között információs aszimmetria áll fenn, 
akkor nincs garancia arra, hogy a piacok a javak hatékony 
elosztásához vezessenek (Akerlof 1970).  

Az információ fontossága és az alapvet információs 
rendszerek 

A piacgazdaság m ködésének alapfeltétele, hogy a piac 
szerepl i egymásról objektív, hiteles információkkal 
rendelkezzenek. Az információs érdekhordozóknak különböz 
információra van szükségük: a tulajdonosokat a vállalkozás 
jövedelemtermel képessége és stabilitása érdekli, a hitelez ket a 
fizet képesség, a befektet ket az osztalék mértéke, a szállítókat a 
fizetési határid betartása a vev ket a határid re történ szállítás 
érdekli (Béhm 1998). A különböz pénzügyi tranzakciók 
különböz információkat hordoznak. A tranzakciókhoz nem 
köt d információk pedig pénzben kifejezett értékként jelennek 
meg. A pénzügyi rendszerben keletkezett információkat 
információs rendszerek gy jtik, rendszerezik és elemzik.   

Információs rendszernek nevezzük az adatoknak 
(információknak), a velük kapcsolatos információs 
eseményeknek, a rajtuk végrehajtott információs 
tevékenységeknek, az el z ekkel kapcsolatos er forrásoknak, az 
információk felhasználóinak, illetve a fentieket szabályozó 
szabványoknak és eljárásoknak szervezett egységét. Ilyen 
alapvet információs rendszert jelentenek a számviteli rendszer 
által biztosított pénzügyi beszámolók, valamint a 
gazdaságstatisztika által termelt információ tömeg. E két 
alapvet információs rendszer használhatóságát az biztosítja, 
hogy különböz szabályok, szokványok tradíciók szerint 
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m ködnek. A használhatóság feltétele ugyanis ezen információk 
relevanciája és megbízhatósága. A szabályok kialakításában a 
kormányzatoknak van dönt szerepe. A szokványokat, önként 
vállalt normaként, a gazdasági szerepl k saját érdekükben 
alkalmazzák. A legismertebb ilyen szokványt a különböz 
számviteli standardok jelentik.   

A számviteli információs rendszer alapvet jellemz i 
A számvitel olyan nyilvántartási rendszer, amely a 

vállalkozásoknál bekövetkezett változások (gazdasági 
események) megfigyelését, mérését és feljegyzését végzi. A 
számvitel általános rendszerét többféleképpen csoportosítják, 
annak megfelel en, hogy milyen információs igénynek kell 
megfelelnie. Az egyik megközelítés szerint a számvitel küls és 
bels számvitelre tagolható. Küls számvitel keretébe a pénzügyi 
könyvelés és az annak adataiból összeállított beszámoló 
elkészítése tartozik. A bels számvitel a költségelszámolást, a 
teljesítmény-elszámolást, különféle (pl. tervezési, beruházási) 
számításokat, a vállalati statisztikákat jelenti.  

Másik megközelítés szerint a számvitel lehet pénzügyi 
illetve vezet i számvitel. A küls informálást szolgáló, 
jogszabállyal szabályozott ágát a számvitelnek pénzügyi 
számvitelnek, a vezet i döntéshozatalt alátámasztó , a 
vállalkozás vezet jének tájékoztatását szolgáló számvitelt 
vezet i számvitelnek nevezzük. A pénzügyi számvitel arról ad 
számot, hogy a vállalkozás teljesítménye és ráfordításai hogyan 
alakultak, és hogyan hatottak a vagyoni, pénzügyi helyzetre; a 
bels folyamatokról csak részben nyújt tájékoztatást. A vezet i 
számvitel feladata a tevékenység folyamatának teljes kör 
megfigyelése. Nincsenek kötött szabályai, mélységét és 
módszereit a vállalkozás vezet i alakítják, hogy a vállalkozás 
bels folyamatairól naprakész folyamatos információjuk legyen 
(Béhm 1998).  

A pénzügyi rendszer által közvetített információk 
rendszerezése, értékelése fontos funkció. Ezekre különböz 
számítási és elemzési eljárások. A pénzügyi mutatók általában 
valamelyik statisztikai alapmutatóra (pl. megoszlási 
viszonyszám) vezethet k vissza.  
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A pénzügyi mutatókat az alábbi csoportokba sorolhatjuk: 
- vagyon és t kestruktúra mutatói, 
- hatékonyság mutatói, 
- jövedelmez ség mutatói, 
- likvidítási mutatók, 
- pénzügyi struktúra mutatói, 
- piaciérték-mutatók, 
- egyéb pénzügyi mutatók (Béhm 1998)  

Az információk közléséhez a tényadatok alapján a 
kiszámított mutatószámok, illetve a tervadatok közül minden 
esetben a célnak legmegfelel bbet kell kiválasztani.  

A számviteli mutatók hiányosságai 
A vállalati beszámolókban túlzottan el térbe van 

helyezve az egy részvényre jutó nyereség (earnings per share, 
EPS), mint a vállalati teljesítmény legf bb jelz száma. 
Elfogadott az a feltevés, hogyha az EPS egy vállalatnál 
növekszik, akkor a vállalat részvényeinek piaci értéke is 
növekedni fog.  Ugyanakkor ez nem feltétlenül így van 
(Rappaport 2002).  

A számviteli mutatók megbízhatóságát az alábbi tényez k 
kérd jelezik meg: 
- különböz számviteli módszerek alkalmazhatók, 
- nem veszik figyelembe a t keigényt, 
- figyelmen kívül hagyják a pénz id értékét (Rappaport 2002).  

A számviteli szabályozás lehet vé teszi, hogy az 
eredmény megállapításához különböz alternatív lehet ségek 
közül választhassanak a vállalkozások pl. készletértékelésnél.   

Még jobban megzavarja a számviteli eredmény és a 
gazdasági érték változásának kapcsolatát, hogy a vállalat 
m ködéséhez szükséges forgóeszköz lekötést és befektetett 
eszköz lekötést nem veszik figyelembe az eredményszámítás 
során. A számviteli elszámolásokban a bevétel elszámolása 
teljesítéskor történik, míg a gazdasági értékelésben csak a pénz 
megérkezésekor történhet meg az elszámolás. A készpénz csak a 
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bevétel elszámolása után érkezik meg, olyan vállalatoknál tehát, 
ahol a kintlév ségek szintje n , az eredmény-kimutatásban 
szerepl értékesítési bevétel túlértékeli az értékesítésb l 
származó pénzáramlást.   

A harmadik fontos befolyásoló tényez , hogy az 
eredményszámítás során figyelmen kívül hagyják a pénz 
id értékét. A gazdasági érték számításánál viszont a használt 
diszkontráta nemcsak a kockázatviselésért járó kompenzációt 
építi magába, hanem a várható inflációt is. A számviteli 
eredmény növekedése a három tényez miatt nem jelenti 
feltétlenül gazdasági érték növekedést a tulajdonosok számára 
(Rappaport 2002).  

A vállalkozások megítélésének egyik módszere az el bb 
említett mutatórendszer, azonban a szakemberek szembesültek 
ennek hiányosságaival. 
A számviteli mutatók hibáinak kiküszöbölésére fejlesztették ki a 
tulajdonosi- érték (vagy részvényesi érték) megközelítést. E 
szerint úgy határozzák meg egy befektetés gazdasági értékét, 
hogy a t keköltséggel diszkontálják a várható pénzáramlásokat. 
Ezek a pénzáramlások egyben az osztalékból és árfolyam-
emelkedésekb l származó tulajdonosi hozam alapját is jelentik. 
A tulajdonosi érték becslésénél valamely egység 

 

vállalati vagy 
üzleti egység 

 

teljes gazdasági értéke két részb l tev dik össze 
hiteleinek és saját t kéjének értékéb l. Ezt az összértéket nevezik 
vállalatértéknek (corporate value), ebb l a saját t ke értéke a 
tulajdonosi érték.   

Vállalatérték = hitelek értéke + tulajdonosi érték   
Tulajdonosi érték = Vállalatérték 

 

hitelek értéke  

Tehát ahhoz, hogy a tulajdonosi értéket meghatározzuk, a 
vállalat teljes értékéb l le kell vonni az idegen forrásainak 
értékét (Rappaport 2002). 
Az üzleti világban a pénzben kifejezett érték áll a középpontban. 
Jelenti ez a vállalat részvénytulajdonosai számára biztosított 
hozamot, és jelenti másrészt a cash-flow-t, hiszen ez utóbbi 
ismeretében ítéli meg a piac a vállalkozást.  
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A számviteli információs rendszer fejlesztésének lehet ségei 

A felhasználók, f leg a befektet k 

 
a vállalkozások 

számviteli beszámolói iránt 

 
megrendült bizalmának 

helyreállításáért az Európai Bizottság jelent s er feszítéseket 
tesz (Kapásiné, 2004). A legújabb javaslat szerint a beszámoló 
részeként el kellene készíteni egy ún. vállalatirányítási 
jelentést, melyb l a részvényesek tájékoztatást kapnának a 
vállalatirányítási gyakorlatról, beleértve a kockázat kezelésének 
módszereit és a pénzügyi beszámoláshoz kapcsolódó 
kontrollokat. Még vita tárgyát képezi, hogy a jelentés külön 
dokumentumként készüljön, vagy az üzleti jelentés részét 
képezze (Eperjesi, 2005).  

A vállalatirányítási jelentés tartalmazná: 

 

A vállalkozás irányítását meghatározó jogszabály 
megnevezését, 

 

A vállalkozás irányításának jogszabályi megfelelését, 

 

A vállalkozás (csoport) bels ellen rzési és kockázatkezelési 
rendszerének bemutatását, 

 

A társaság legf bb szerve m ködésének, jogosítványainak 
ismertetését, 

 

A testületek és bizottságaik összetételét és m ködését, 

 

A jelent s közvetlen, vagy közvetett részvénytulajdonosok 
felsorolását, 

 

A speciális ellen rzési jogokkal bíró értékpapír 
tulajdonosokat, 

 

A szavazati jogok korlátozásait, 

 

A testületi tagok jogosultságait.  

Összegzésként elmondható, hogy az információs 
aszimmetria globális problémájának csökkentésében jelent s 
szerep hárul a számvitelre, mint információs rendszerre. A 
szolgáltatott információk megbízhatósága azonban 
megkérd jelezhet , a különféle értékelési módszerek 
alkalmazása miatt. A jöv ben nagy szükség van a számviteli 
információs rendszer fejlesztésére, hogy az általa szolgáltatott 
információk megfeleljenek a t kepiac igényeinek.  
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NAGY RÓZSA  

A magyar adórendszer változásai a rendszerváltás után   

Tanulmányomban a magyarországi adórendszer f bb 
változásait mutatom be a 90-es évek után. A jelenlegi kormány 
adóváltoztatásait nem célom bemutatni, ahhoz, hogy a változások 
érdemben nyomon követhet ek legyenek, néhány évnek el kell 
telnie.  

Az adórendszerben történt legfontosabb változások 1990-
1994 között 

A magyar gazdaság rendkívül nehéz helyzetbe került a 
nyolcvanas évek végén. Az ország adósságállomány korábban 
nem látott méreteket öltött, adósságállományunk 1989-ben már a 
20 milliárd dollárt is meghaladta. A gazdasági növekedés üteme 
a rendszerváltást megel z évtizedben 1,5% körül alakult, 1990-
1993 között a növekedés üteme negatív volt, és összességében a 
GDP közel 20%-kal esett vissza 1989 és 1993 között. Az infláció 
folyamatosan n tt, 1990-ben 33,4% volt a mértéke, ami 1993-ra 
21,1%-ra csökkent. A szocializmus idejére jellemz teljes 
foglalkoztatottság megsz nt, és kialakult a munkanélküliség, ami 
1993-ra már a 12%-os szintet is elérte. Ennek els sorban az az 
oka, hogy sokan nyugdíjba vagy háztartásbeli inaktivitásba 
léptek, illetve megjelent a munkaer szürke és fekete 
foglalkoztatása is. A gazdasági rendszerváltás egy jelent s 
visszaeséssel, transzformációs válsággal kezd dött. A 
demokratikus úton választott els kormányunknak (Antall-
kormány) sikerült gyorsan és következetesen kiépítenie a 
piacgazdaság intézményrendszerét. Többek között elfogadták a 
jegybanktörvényt, a kemény cs dtörvényt, a számviteli törvényt 
és a pénzintézeti törvényt (négy piacgazdasági törvény), amelyek 
1992. január 1.-jét l egyidej leg léptek életbe.  

Az adóreform következtében megemelkedett árak 
er sítették az inflációt a gazdaságban, az új adórendszer csekély 
mértékben volt képes ösztönözni a megtakarításokat és 
befektetéseket, illetve a központi költségvetés redisztribúciós 
szerepe sem csökkent megfelel mértékben. Az adórendszer 
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korszer sítésére volt szükség, hiszen a fokozatosan kiépül 
piacgazdasági környezethez alkalmazkodni kellett. 

Az Országgy lés 1990 és 1994 között törvényt alkotott 
többek között az adózás rendjér l, a cs deljárásról, a 
felszámolási eljárásról és a végelszámolásról, a számvitelr l és 
folyamatosan kisebb módosításokat fogadott el, amelyeknek a 
változó gazdasági és jogi környezet teremtette új adókikerülési 
módok megszüntetése és az adózási fegyelem javítása volt a f 
célja. Az átalakulás id szakában a feketegazdaság egyre nagyobb 
teret hódított, amivel az államháztartás egyensúlyának 
megteremtése is veszélybe került, ezért az adótörvényeket ebb l 
a szempontból is felül kellett vizsgálni. 

Az adópolitika számára viszonylag hamar világossá vált, 
hogy a személyi jövedelemadó rendszerben az adótáblák 
egyszer sítése és az adóalapok szélesítése a legfontosabb feladat, 
amelynek a leghatásosabb eszköze a különféle kedvezmények 
sz kítése. Az er teljes infláció éveiben a költségvetési politika 
tudatosan alábecsülte a várható inflációt és a sávhatárokat vagy 
változatlanul hagyták, vagy az alábecsült infláció mértékéhez 
igazították, amely a tervezetthez képest nagyobb szja bevételeket 
eredményezett, ezáltal n tt az el zetes parlamenti kontroll nélkül 
elkölthet bevételek aránya. Ennek a folyamatnak a 
következménye az lett, hogy az átlagjövedelmet terhel effektív 
szja kulcs megemelkedett.  

A személyi jövedelemadó rendszerében a sávhatárok 
szélesedtek. Az adókulcsok száma 11-r l 4-re csökkent (1991. 
évi XC. törvény), a határadókulcs a korábbi 60%-ról 40%-ra 
mérsékl dött. 1993-ban módosították az 1991. évi XC. törvényt, 
újra változott az adókulcsok száma, a korábbi 4-r l 6-ra 
emelkedett és módosult az adó alapja is. Az adómentes 
jövedelem határa 110.000 Ft-ra emelkedett, a magas infláció 
következtében azonban azt mondhatjuk, hogy ez az összeg az 
1988-as (48.000 Ft) értéknek közel fele csupán. Módosult a 
jövedelmek meghatározása és fajtái. Ekkor jelent meg a két 
alapvet jövedelemtípus: a nem önálló tevékenységb l származó 
és az önálló tevékenységb l származó jövedelem. A két f 
bevétel típus mellett további hármat nevesít a törvény: ingatlan, 
ingó vagyontárgy és vagyoni érték jog átruházásából származó 
jövedelem; takarékbetétb l, értékpapírból származó jövedelem; 
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kisösszeg és egyes más kifizetésekb l származó jövedelem. A 
külön adózó jövedelmek lineáris adókulcsa megmaradt, mértéke 
csökkent (10%-ra), ezzel fokozta az összevonás alá es - és külön 
adózó jövedelmek között fennálló méltánytalanságot. 
Az adókedvezmények átalakítása során a korábbi, eltér 
jövedelm eket megillet eltér mérték kedvezményeket jelent 
adóalap-csökkent tételeket fokozatosan váltotta fel a minden 
jövedelmi csoport számára azonos érték kedvezményt nyújtó 
adójóváírások rendszere.  

Problémát jelentett, hogy a magánszektor növekedésével 
párhuzamosan egyre jobban n tt az önálló foglalkozásúak és a 
kisvállalkozások szerepe a foglalkozási szerkezetben, ami egyre 
jobban megnehezítette a szja beszedését. Kornai János a 
piacgazdasági átmenet költségvetési csapdájaként fogalmazta 
meg ezt a problémát: Minél nagyobb lesz a magánszektor 
szerepe a termelésben, annál nehezebb lesz beszedni az adókat . 
Az adóalap sz k, ezért a bevételek biztosításához viszonylag 
magas törvényes kulcsokra van szükség, ami azonban az 
adócsalást és adókikerülést er sen ösztönzi.(Semjén [1996]) 

A személyi jövedelemadóra való áttérés a 
bérbruttósításon keresztül hatott a társadalombiztosításra is, de 
ezen túlmen en jelent s változások nem történtek. 
(Augusztinovics [2000]) 1975-t l m ködött egységes 
társadalombiztosítási rendszer hazánkban, amelyben az egyes 
biztosítási ágak (betegségi és anyasági ellátás, családi pótlék, 
nyugellátás,és baleseti ellátás) nem különültek el egymástól. Az 
1975. évi II. törvény számos módosítással, 1988. január 1.-ig volt 
hatályban.  

1989-ben, a Társadalombiztosítási Alapról hozott 
törvénnyel, a társadalombiztosítás levált a költségvetésr l, és 
forrásait a járulékok, az állami hozzájárulás és az önálló 
gazdálkodásból származó bevételei képezték. 1990-ben az 
egészségügyi ellátás a társadalombiztosításhoz került, a járulék 
mértéke 44%-ra n tt. 1992-ben vált ketté (ismét) a 
társadalombiztosítás, létrejött az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár és az Országos Nyugdíjbiztosítási F igazgatóság. A 
kiadások arányában kerültek felosztásra a járulékok: 24,5% a 
nyugdíj-, és 19,5% lett az egészségbiztosítás kulcsa. A 
munkavállalók 6, illetve 4%-os járulékot fizettek. A 
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piacgazdaságba való átmenettel együtt járó folyamatok (korábbi 
nyugdíjba vonulás, munkanélküliség, rokkantnyugdíjasok 
számának növekedése) eredményeképpen megn tt a 
nyugellátásban részesül k száma, ezáltal a nyugdíjkiadás is. A 
kiadások folyamatosan meghaladták a bevételeket, a deficit 
állandósult. A járulék alapjául szolgáló jövedelem fogalmi és 
tartalmi rendszere folyamatosan b vült, és gyakorlatilag a 
személyi jövedelemadó alapjával vált azonossá. (Augusztinovics 
[2000]) 

Az általános forgalmi adó rendszerét az 1992-es törvény 
reformálta meg, ezen kívül két törvénymódosítást fogadtak el a 
vizsgált négy év alatt. Az adómenetes termékek köre egyre 
sz kült, ami els sorban a legszegényebb rétegek terheit növelte. 
Az adó mértéke nulla százalék maradt: háztartási célra 
értékesített villamos energiára, gyógyszer termékekre, 
termékexport, a termékexporttal egy tekintet alá es 
termékértékesítés, illetve a nemzetközi közlekedéshez és a 
termékek nemzetközi forgalmához közvetlenül kapcsolódó 
termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén. A kedvezményes 
áfa-kulcsot 1993-ban 6%-ra emelték, els sorban abból a célból, 
hogy a piacgazdaság további fejl dése érdekében felszámolják 
számos alapvet fogyasztási cikk állami támogatását. Az 1993. 
augusztus 1.-én hatályba lép módosítás tovább emelte a 
kedvezményes adókulcsot, 10%-ra. A legmagasabb 25%-os 
kulcs változatlan maradt. Az épít -, épít ipari anyagokra és 
szolgáltatásokra adott adó-visszatérítés, illetve a lakásvásárlás 0 
kulcsos áfájáról szóló rendelet hatályát vesztette. 1993. január 1.-
t l teljes kör vé vált a számla- és nyugtaadási kötelezettség, 
ezáltal n tt az ellen rizhet ség és javult a gazdasági fegyelem. A 
kivételes áfa-visszaigényl k köre sz kült. 

Magyarországon az általános forgalmi adóból származó 
bevétel, a bevezetése évében, a GDP 14%-t adta, azonban 1992-
re ez az arány 9%-ra csökkent, majd a törvényi szabályozás 
módosításának köszönhet en 1992 után az áfa bevételek GDP-
hez viszonyított aránya folyamatos növekedésnek indult. 
Ezekben az években a magas infláció hatása, az adókulcsok 
növelése, valamint az adózott termékek, szolgáltatások körének 
kiszélesítése következtében jelent sen megn tt a fogyasztáshoz 
kapcsolt adóbevételek nagysága. Az adókulcsok emelésével a 
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kormány egyrészt a fogyasztást próbálta mérsékelni, másrészt a 
folyamatosan növekv költségvetési hiány finanszírozásához 
szükséges forrást kívánt teremteni. (Gergely [1998] 342-343. o.) 
Jelent s bevételkiesést okozott a nem megfelel en ellen rzött 
áfa-visszaigénylés, a fogyasztási adócsalás és a háztartási 
tüzel olaj kedvezményes (6%-os) adószintjét kihasználó új 
üzletág, az olajsz kítés.  

A vállalkozási nyereségadó helyébe 1992. január 1.-jével 
a társasági adó lépett (1991. évi LXXXVI. törvény). Az új 
törvény célként az állami feladatok ellátásához szükséges 
bevételek biztosítását, a gazdasági feltételek egységesítését és a 
t kebefektetés el segítését fogalmazta meg. 

A társasági adó lineáris kulcsa 40%-ra módosult és 
megszüntették a korábbi, adóalap nagyságától függ

 

(az adó 
mértéke az adóalap 3 millió forintot meg nem haladó részének 
40%-a, az ezt meghaladó rész 50%-a), a vállalkozásokat méretük 
alapján megkülönböztet rendszert. A külföldi befektet k 
jelent s adókedvezményekben részesültek a társasági adótörvény 
értelmében, amely külön kiemelte a külföldi részvétel gazdasági 
társaságok adókedvezményeit. Az igénybe vehet maximális 
kedvezmény mértéke akár a 100%-t is elérhette. A hazai 
magánvállalkozások adókedvezményeit fokozatosan mérsékelték 
és 1994-re szinte teljesen meg is szüntették, ezáltal a hazai 
tulajdonú vállalkozások igen nehéz helyzetbe kerültek. 

A törvényi feltételek biztosításával a rendszerváltást 
követ években egymás után alakultak a társas és egyéni 
vállalkozások, amiben jelent s szerepet játszott a munkavállalási 
lehet ségek jelent s sz külése. A vállalkozások jogi-m ködési 
feltételei és formái folyamatosan szélesedtek. Sokan csupán 
kényszerb l vállalkoztak, a munkanélküliség el l menekültek. A 
magyar adórendszerre jellemz , ebben az id szakban kialakult 
sajátosságok között említhet , hogy egyrészt kirívóan magas 
adóterhelést alkalmaz azokkal szemben, akik adóznak, 
ugyanakkor viszonylag kicsi a teljes gazdaság adóterhelése a 
GDP-hez viszonyítva. A magyar adópolitika úgy alkalmaz 
magas adóterhelést, hogy összességében a gazdaság kevesebb 
adót fizet, mint a hasonló méret fejlett európai országokban

 

(Kopátsy-Matolcsy [1995] 63-64. o.) 
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Változások 1994-1998 

Az Antall-kormány nem állította helyre a pénzügyi 
egyensúlyt átfogó makrogazdasági stabilizációval, 1993-ban és 
1994-ben is hatalmas fizetésimérleg-hiánya volt az országnak, és 
kezdett romlani a nemzetközi megítélésünk is. Egészen 1995 
márciusáig, a keresztülevickélés gazdaságpolitikája, rövidtávra 
koncentráló, valódi stratégia nélküli gazdaságpolitika jellemezte 
a politikai vezetést, féltek a népszer tlen intézkedések 
meghozatalától és a lakosság reakcióitól. Az 1994-ben 
megválasztott új kormány egy rendkívül nehéz gazdasági 
helyzetben vehette át az ország irányítását. 

A válság megel zése érdekében (és nem a kitörésének 
kezelésére) 1995. március 12-én az új pénzügyminiszter, Bokros 
Lajos és a Nemzeti Bank elnökének Surányi Györgynek a 
programja alapján szigorú makrogazdasági kiigazítás, 
stabilizációs program indult Magyarországon. A program 
keretében a forint azonnali kilenc százalékos leértékelésére, majd 
egy el re meghirdetett csúszó árfolyam rezsim bevezetésére 
került sor; továbbá egy ideiglenes 8 százalékos vámpótlékot 
vetettek ki, amely az exporthoz szükséges importra nem 
vonatkozott. Egy határozott jövedelempolitika következtében a 
reálbérek 12 százalékkal csökkentek, mérsékl dtek a jóléti 
kiadások is, a privatizációt pedig felgyorsították. A vállalati 
szektor jövedelmez sége növekedett a hitelkínálat 
átcsoportosításával, illetve a sikeres vállalatok expanzióját 
támogatta a feszített monetáris politika is. (Kornai [1996] 585-
586. o.) A program célja a stabilizáció, az exportvezérelt pályára 
állítás, továbbá a kiadások csökkentése, a bevételek növelése és 
az egyensúly javítása volt. Rövidtávon az államháztartás 
egyensúlyát javítani és a deficitet csökkenteni a bevételek 
növelésével lehetett, aminek keretében hozott adópolitikai 
intézkedéseket szeretném ebben a fejezetben áttekinteni. Hozzá 
kell tenni azonban, hogy az adótörvények módosításai csupán 
alárendelt szerepet játszottak a Bokros-csomag gazdaság-
politikai céljainak eléréséhez vezet úton.  

Milyen problémákkal kellett szembenéznie a kormánynak? 
A személyi jövedelemadó esetében ha a jövedelem, egy kisebb 
mérték emelkedés esetén is, gyorsan beugrik egy magasabb 
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adókulcs alá, ami els sorban a középrétegeket sújtja, illetve 
adóelkerülésre vagy adócsalásra ösztönöz. 
Egy olyan adórendszerben, amely kivételekkel és 
kedvezményekkel van tele, az adómentesség (pl. minimálbér) 
szolidaritásellenes, mert a leginkább rászorulókat megfosztja a 
célzott kedvezmények igénybevételét l. A magas jövedelm ek, 
az igénybe vehet adókedvezmények miatt, egyre kevesebb adót 
fizetnek az emelked kulcsok ellenére is.  
Az általános forgalmi adó kiugróan magas határkulcsa rontotta 
Magyarország versenyképességét a külföldi t keberuházásokért 
folyatott versenyben. 
A társasági nyereségadó kulcsa (18%) világviszonylatban mérve 
is rendkívül alacsony, az adókulcs további (2 százalékpontos) 
csökkentése fölösleges lépésnek t nik, hiszen ilyen kismérték 
elmozdulás érdemben nem javítaná az ország versenyképességét.  

Az ez id ben hatályos 1995. évi CXVII. személyi 
jövedelemadó törvény célja az állami feladatok ellátásához 
szükséges adóbevétel biztosítása az arányosság és méltányosság 
elvének érvényesítésével, illetve bizonyos társadalmi és 
gazdasági célok megvalósításának el segítése volt. Megsz nt az 
adómentes jövedelemsáv, emelkedett a különböz adó 
mértékekhez tartozó adóalap, a legmagasabb kulcs 48% lett 
(900 000 forinton felüli rész után), a legalacsonyabb pedig 20% 
(150 000 forintig). A törvény új elemeként jelent meg, hogy az 
Európai Unió tagállamainak állampolgárait nem terhelhet 
magasabb összeg adó, mint a belföldi magánszemélyeket 
(egységes elbánás elve). A korábbi személyi jövedelemadó 
jogszabályhoz képest fontos változás, hogy bevezették az egyéni 
vállalkozók átalányadózását. Négy adókulcs került 
megállapításra az éves jövedelem nagyságától függ en. A 
legalacsonyabb kulcs 12,5% (200 000 forintig), a legmagasabb 
35% (800 000 forint felett) lett. A kamatból származó jövedelem 
és a t zsdei papírok árfolyamnyeresége adómentes, a nem 
t zsdei m veletb l származó árfolyamnyereség adója 10%-ra 
csökkent. Egy újfajta összevont adóalap adóját csökkent 
kedvezmény került bevezetésre, a t zsdei befektetések összegére 
adott adóhitel.  
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Az 1992. évi általános forgalmi adóról szóló törvényt az 

1994-1998 közötti id szakban kétszer módosították. A legf bb 
célok között az adóvisszaélések visszaszorítása, a visszaélési 
lehet ség megszüntetésére vonatkozó szigorító intézkedések 
megvalósítása, illetve az adóalap szélesítése szerepelt. Az áfa-
rendszerben szerkezeti változások nem történtek, de az ebben az 
id szakban hozott módosításokkal sikerült növelni a rendszer 
hatékonyságát.  

A kedvezményes kulcs a korábbi 10-r l, 12%-ra n tt, 
miközben az adómentes termékek és szolgáltatások köre egyre 
sz kült, például a villamos energia vagy a távh szolgáltatás 
adómentessége is megsz nt. A 0%-os termékkörbe már csak 
bizonyos gyógyászati segédanyagok tartoztak. A már korábban 
említett olajsz kítés jelent s bevételkiesést okozott a 
költségvetésnek, ezért 1995. január 1.-ével a háztartási tüzel olaj 
fogyasztási adómentességét eltörölték, szigorították az 
üzemanyag-forgalmazás szabályait és korlátozták a piacra lépést. 
Az alanyi adómentesség határa 1993-95 között 500 000, 1995-97 
között 1 millió, 1997. január 1.-t l 2 millió forintra emelkedett. 
Az adó-visszaigénylés rendszere szigorodott, hiszen az adó 
alapjának egy éven belül el kellett érnie az alanyi adómentesség 
határát ahhoz, hogy az APEH visszafizesse az el zetesen 
megfizetett adóel leg alapján járó összeget. Az 1994-es 
módosítás értelmében a tárgyi eszköz beszerzése után abban az 
esetben lehetett az adót visszaigényelni, ha a tárgyi eszköz 
beszerzésére jutó levonható el zetesen felszámított adó 
göngyölített összege legalább 100 000 forinttal meghaladja az 
ugyanezen id szakban fizetend adó göngyölített összegét, 
feltéve, hogy az adóalany a tárgyi eszköz beszerzésére jutó 
el zetesen felszámított adót megfizette

 

(1994. évi LXXXIX. 
törvény). Ennek az intézkedésnek az életbe lépésével sokkal 
inkább ellen rizhet vé váltak a visszaigénylések.  

1994. január 1.-vel a társasági adó mértéke az adóalap 
36%-ára mérsékl dött, illetve új szabályozásként életbe lépett 
egy olyan szabályozás, amely szerint ha egy vállalkozás 
adóalapja az árbevétel 2%-át nem éri el, akkor a számított adó az 
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árbevétel 2%-ának 36%-a1. Az 1994-es módosítások keretében 
egy osztott adókulcs került bevezetésre, aminek keretében a 
társasági nyereségadó (újra befektetésre kerül jövedelem) 
kulcsát a korábbi felére, 18%-ra csökkentették, ugyanakkor a 
kiosztott jövedelmekre (osztalék, részesedés) egy 23%-os 
kiegészít adót állapítottak meg. A jogszabály el írásai 
egyszer södtek, az adókedvezmények köre mérsékl dött. 

A drasztikus adócsökkentés célja a gazdasági 
recesszióból való kilábalás el segítése, a beruházási és fejlesztési 
tevékenység élénkítése, a foglalkoztatás-b vítés segítése és a 
feketegazdaság visszaszorítása volt. A nemzetközi viszonylatban 
is alacsonynak számító adókulcs fontos szerepet töltött be a 
gazdaság fellendítésének és a vállalkozások fejl désének 
el mozdításában. A hazai vállalkozók hátránya mindenképpen 
csökkent a külföldiekkel szemben, de a kis- és középvállalkozók 
és a jelent s t kével rendelkez nagyberuházók közötti 
feszültség továbbra sem oldódott fel. A társasági 
adókedvezmények rendszere fokozta a társadalmi 
megosztottságot, n tt a távolság a szegény és a gazdag , 
valamint a hazai, a külföldi és a kvázikülföldi vállalatok 
között. (Gergely [1998] 345-346. o.) 

Az Országgy lés 1996 szén új törvényt fogadott el a 
társasági adóról és az osztalékadóról (1996. évi LXXXI. 
törvény). A törvény céljai között az állami feladatok ellátásához 
szükséges bevételek biztosítását, a vállalkozások kedvez 
m ködési feltételeinek el segítését és az Európai Közösségekhez 
való társulásból ered szempontok érvényesítését fogalmazták 
meg. Az új törvény 1997. január 1.-ével lépett hatályba, amely a 
korábbi társasági adóról szóló törvény (1992. évi LXXXVI. 
törvény) rendszerét megtartotta, de a társas vállalkozások 
jövedelemadózási szabályait továbbfejlesztette és egy új 
adónemet vezetett be, az osztalékadót. A társasági adó mértéke 
18% maradt, míg a külföldön tevékenységet végz vállalkozások 
adókötelezettsége az adóalap 3%-át tette ki. A kapott osztalék 
után, az osztalékban részesül , 20% osztalékadó fizetésére 
kötelezett. Mentességet a belföldi illet ség osztalékban 

                                                

 

1 a minimumadót a következ

 

évben hatályon kívül helyezték 
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részesül k élvezhettek. Új, beruházási-, illetve térségi és egyéb 
adókedvezmények kerültek bevezetésre. Akár az adó 50%-ának 
megfelel összeg beruházási adókedvezményt is igénybe 
lehetett venni, ha legalább 1 milliárd forint érték termék 
el állítását vagy kereskedelmi szálláshely létesítését szolgálta a 
beruházás. A beruházás értéke 6%-ának megfelel 
adókedvezményt abban az esetben lehetett igénybe venni, ha 
valamely kiemelt térségben gépet, épületet helyeztek üzembe, 
vagy infrastrukturális beruházást hajtottak végre. 

Az 1995. évi kiigazító csomag hatására a három 
legjelent sebb adóból 

 

szja, áfa, társasági adó 

 

származó nettó 
bevételek aránya 1995-ben és 1996-ban jelent sen megn tt, bár a 
társadalmi következményei súlyosak voltak. 1996-ban a 
reálkeresetek, illetve a reáljövedelmek a tervezettnél nagyobb 
mértékben csökkentek. (Lentner [2005])  

Az adórendszert érint legfontosabb módosítások: 1998-2002 
Az 1990-es évek második felére az állam tulajdonosi 

szerepével együtt az állami újraelosztás mértéke is jelent sen 
lecsökkent. Az 1990-es évek egyik rendszerspecifikus jelensége, 
hogy önmagában már nem az adópolitika döntötte el, hogy 
mennyi adót kell beszedni egy adott évben, hanem az állami 
kiadások mértéke, ezért olyan adóel írásokat vezettek be, 
amelyek az államháztartás kiadásainak fedezetét biztosították. Ez 
a megoldás azonban mind az államháztartás, mind az adót 
fizet k szempontjából kényszerpályának t nik. (Lentner [2005]) 

Az 1997/98-as éveket a lazuló fiskális politika, a 
választásokat megel z jelent s túlköltekezés jellemezte, 
romlani kezdett a költségvetés, majd a fizetési mérleg 
egyensúlya. A választásokat megnyer Orbán-kormánynak 
sikerült stabilizálnia a gazdaság helyzetét és visszabillenteni azt 
az egyensúly felé. Csökkent az ország adósságállománya és 
mérsékl dött az infláció. 1997 és 2000 között a magyar gazdaság 
növekedési aranykorszakát élte, de 2000-ben jelent s 
változások kezd dtek. Sokan úgy vélték, hogy a magyar 
gazdaság a tartós fejl dés biztos útján van, s fenntartható az 5% 
körüli növekedés . A korábbi évek exportvezérelt gazdasági 
növekedési gyakorlatát a kormány, a bels kereslet élénkítésén 
alapuló növekedési ütem gyorsítását célzó elképzelésével 
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próbálta összeegyeztetni. A restriktív jelleg fiskális politika 
2001-ben az expanzív irányba mozdult el. A 2000. évi 5,2%-os 
csúcs után a növekedés üteme 2001-ben 3,8%-ra, 2002-ben 
3,3%-ra mérsékl dött, amiben a nemzetközi konjunktúra romlása 
is jelent s szerepet játszott. (Muraközy [2004] 97-117. o.) 

Az 1998. évi költségvetési célok megvalósítása 
érdekében fokozott er feszítéseket kellett tenni mind a bevételi, 
mind a kiadási oldalon azért, hogy a szükséges egyensúly ne 
kerüljön veszélybe. Fokozni kellett a közterhek beszedésének és 
a kiadások felhasználásának ellen rzési hatékonyságát, illetve 
fontos célkit zésként szerepelt egy kedvez bb adófizetési morál 
kialakítása is. Az adóbeszedési tevékenység hatékonyságának 
növelése során kiemelt figyelmet kellett fordítani a 
feketegazdaság visszaszorítására és az ellen rzési szint 
javítására, miközben az adórendszernek biztosítania kellett a 
stabilitás és kiszámíthatóság elvét. (Lentner [2005]) Az 1999. évi 
adópolitikai jogszabályok építettek a korábbi évek monetáris és 
fiskális politikájára, így legf képpen az 1995/96. évi gazdasági 
stabilizációra. 

A személyi jövedelemadó rendszere jelent sen 
egyszer södött az 1998-as módosításoknak köszönhet en. A 
korábbi 5 kulcsot 1999. január 1.-ével 3 váltotta fel, a 
határadókulcs mértéke 48-ról 40%-ra mérsékl dött, miközben a 
sávhatárokat minimálisan emelték meg. Ennek ellenére n ttek a 
személyi jövedelemadó terhek, els sorban az alacsony 
kereset ek terhelése n tt az átlagnál jobban. 2002-ben a 
minimálbért is 12% adó terhelte. A minimálbér 2001-ben 25.500 
forint volt, amit 2002 januárjában 40.000 forintra emeltek. 

Az Orbán-kormány átrendezte a kedvezményeket, 
amelyek összességében nem változtak. Az adókedvezményeken, 
kamattámogatásokon stb. keresztül a középosztály, azaz nem a 
szociálisan legrászorultabbak, állami támogatása jellemezte a 
magyar szociális politikát. A legjelent sebb támogatásokat a 
gyermeket nevel családok, a középosztálybeli nagycsaládosok 
kapták. Az adójóváírás csökkentése jelentette az 1999-ben 
bevezetett családi adókedvezmények forrását. Emelkedett a 
lakásvásárláshoz kapcsolódó támogatás mértéke és megszületett 
a tandíjkedvezmény, a kedvezmény mértéke a tandíj 30 
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százaléka, de legfeljebb hallgatónként az adóévben 60 ezer 
forint.  

A társadalombiztosítás szabályozására új törvény 
született, az 1997. évi LXXX. törvény. A törvény célja az 
egyéni felel sség és öngondoskodás követelményeinek és a 
társadalmi szolidaritás elveinek megfelel en szabályozni a 
társadalombiztosítás keretében létrejöv jogviszonyokat. 
Meghatározta a társadalombiztosítási ellátások körét, és a 
társadalombiztosítási rendszerhez kapcsolódó magánnyugdíj 
keretében járó szolgáltatásokat . Az egészségbiztosítás keretében 
igénybe vehet szolgáltatások: egészségügyi szolgáltatás; 
terhességi-gyermekágyi segély; táppénz; baleseti ellátások. A 
nyugdíjbiztosítási ellátások köre a társadalombiztosítási saját 
jogú nyugellátására (öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, 
baleseti rokkantsági nyugdíj) és a hozzátartozói nyugellátásra 
(özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szül i nyugdíj, baleseti 
hozzátartozói nyugellátások) terjedt ki. Az ellátások fedezetére a 
biztosított egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, a 
foglalkoztató egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot 
fizet, és a táppénzkiadásokhoz (táppénz egyharmada) is köteles 
hozzájárulni. A magán nyugdíjpénztári tag nyugdíjjárulék és 
tagdíj fizetésére kötelezett. 1998. január 1.-ével hatályba lép 
törvény értelmében: a munkáltató 39%-os mérték 
társadalombiztosítási járulékot (nyugdíjbiztosítás mértéke 24%, 
egészségbiztosítási járulék 15%), a kizárólag tb nyugdíj hatálya 
alá tartozó személy 7%-os nyugdíjjárulékot és 3% 
egészségbiztosítási járulékot fizet. A törvény az elkövetkez két 
évre el re meghatározta a kulcsok mértékét: a foglalkoztatók 
nyugdíjbiztosítási járulékát évi 1%-kal csökkentette, miközben a 
foglalkoztatottak nyugdíjjárulékát évi 1%-kal emelte. (1997. évi 
LXXX. törvény) 
A vagyonadóztatást érint módosítások közül a legfontosabb, 
hogy a t zsdén jegyzett cégek részvényeinek árfolyamnyeresége 
után 20%-os adót kellett fizetni 2001-ben és 2002-ben, 
ugyanakkor az értékpapírügyleteken keletkezett veszteség 
elszámolását kiszélesítették. A kamat továbbra is 0%-kal adózott.   
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A társasági adó 18%-os mértéke nem változott. B vült 

az átalányadózást választhatók köre és 2001-ben megkezd dött a 
mikro- és kisvállalkozások kedvezményeinek b vítése. A 2002. 
január 1. után igénybe vett beruházási hitelre fizetett kamat után 
az adókedvezmény mértéke az adóévben fizetett kamat 20%-a, 
kiemelt térségben 40%-a. 

Az általános forgalmi adó rendszerben sem történtek 
jelent sebb változások a vizsgált id szakban, a módosító 
intézkedések a jogalkalmazást és a jogharmonizációt segítették. 
A jövedéki adó szabályozásán belül 2002-ben átlagosan 6%-kal 
emelkedett a jövedéki adótétel, de ennél nagyobb arányú 
emelkedés történt például a köztes alkoholtermékek vagy a 
cigaretta tételes adója estén, hiszen folyamatosan közelíteni 
kellett az Európai Uniós minimumszinthez. 
A vizsgált négy év alatt a legnagyobb változás a szja keretében 
valósult meg. A cél a családi adókedvezmény kiszélesítése, az 
adóztatás egyszer sítése, az adminisztráció csökkentése és az 
egyéni vállalkozók m ködési feltételeinek javítása volt. (Lentner 
[2005]) Az áfa és társasági adószabályok alig változtak.  

Változások: 2002-2006 
A 2002-ben megválasztott új kormány, a választási 

ígéreteit (száznapos program) betartva, keresletélénkít 
gazdaságpolitikát követett. A Medgyessy-kormány 
megalapozatlan, források nélküli, nagymérték bérnöveléseket 
hajtott végre, tovább terhelve az amúgy is üres államháztartás 
kasszáját. A kedvezményes lakáshitelezés folyatatása révén 
tovább n tt a lakossági vagyonfelhalmozás állami támogatása, a 
lakossági megtakarítás tovább csökkent. (Muraközy [2004] 129-
138. o.) A magyar gazdaság nemzetközi t kevonzó képessége 
jelent sen gyengült, a küls egyensúly romlott, a 
munkanélküliség emelkedett, miközben a lakosság megtakarítási 
és a vállalkozói szféra beruházási hajlandósága nagyon csekély 
mérték volt. 2003 tavaszára érzékelte a kormány, hogy a 
fogyasztás rövidtávú maximalizálásán alapuló gazdaságpolitika 
nem folytatható tovább. Ekkor egy korrekciós folyamat indult el, 
aminek keretében takarékossági intézkedések születtek, 
szigorodott a lakáshitelezés és új lendületet kapott a privatizáció. 
Ennek ellenére az államháztartás hiányát érdemben nem sikerült 
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csökkenteni, valódi reformokra nem került sor. A korábbi 
fogyasztás-vezérelt növekedés helyett az export- és beruházás- 
vezérelt gazdasági fejl dés került el térbe, aminek 
következtében a növekedés ismét gyorsulni, az egyensúly pedig 
lassan javulni kezdett. Az Európai Unióhoz való csatlakozás 
hatására Magyarország piacot nyert, az export jelent sen b vült. 
A gazdaság küls egyensúlya javult ugyan, de az államháztartás 
pozíciója tovább romlott. Az EU-nak benyújtott konvergencia-
programban vállalt hiányértéket visszatér en nem sikerül tartani, 
a tényleges hiány mindig jelent sen meghaladta a tervezetett, így 
az ország fiskális (és monetáris) politikájának a hitelessége 
romlott. (Karsai [2006]) 

A Medgyessy-kormány a száz napos program keretében 
többek között adómentessé tette a minimálbért, megemelte a 
családi pótlékot, a f iskolai és egyetemi ösztöndíjat és a 
közalkalmazottak keresetét. 2002. szeptember 1.-t l a 
pedagógusok, október 1.-t l az egészségügyben dolgozók és más 
közalkalmazottak bérét emelték meg 50%-kal. A béremelés 
egyrészt megnövelte az adó és társadalombiztosítási bevételeket, 
ugyanakkor a központi költségvetésnek majdnem a duplájába 
került az intézkedés, tehát összességében a hiány tovább 
növekedett. A minimálbér adómentességét az adó-jóváírási 
kedvezmény emelése tette lehet vé, miközben az alacsony 
jövedelmeket (évi 1 millió 533 ezer forint alatt) is 
tehermentesítették ezáltal. A f iskolai és egyetemi ösztöndíjakat 
30%-kal emelték, kéthavi családi pótlékot fizettek az 
iskolakezdés el tt, továbbá 20%-kal emelték az ellátás összegét 
is. A t zsdei befektetések a kormányprogram keretében 
adómentessé váltak, illetve eltörölték az osztalék után fizetend 
egészségügyi járulékot is. 

A száz napos program keretében hozott intézkedések 
hatására a költségvetési kiadások 2001 és 2003 között közel 
40%-kal n ttek, amit nem kísért a bevételek hasonló arányú 
növekedése, így a költségvetés hiánya megközelítette a GDP 
10%-át. A megszorítások elkerülhetetlenné váltak, megsz ntek, 
illetve átalakultak a korábbi kedvezmények. Medgyessy Péter 
távozását követ en a lakáshitelek kedvezménye 2006-ra 
fokozatosan megsz nt, a Sulinet kedvezményhez tartozó 
feltételek szigorodtak, majd 2007-t l meg is sz ntek. A személyi 
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jövedelemadóhoz kapcsolódó kedvezmények közül a 
gyerekneveléshez és a feln ttképzéshez kapcsolódó kedvezményt 
is eltörölték. 2005-t l a személyi jövedelemadót a kétkulcsos 
adótábla alapján kellett meghatározni: 1.500 ezer forintig 18%, 
az azon felüli rész pedig 38%-os kulcs szerint adózott. 2006-ban 
a fels kulcsot 36%-ra mérsékelték, miközben a sávhatár 1.550 
ezer forintra n tt. A társadalombiztosítási járulék összegének 
25%-áig terjed adócsökkent kedvezményt megszüntették. 
2006. szeptember 1.-vel bevezették a kamat-, és a t zsdei 
árfolyamnyereség-adót. Az adó mértéke a kamat és az 
árfolyamnyereség 20%-a. Az adóköteles természetbeni juttatások 
adója 44%-ról 54%-ra emelkedett. 

A társasági adótörvény módosítása értelmében az adó 
kulcsa 16%-ra csökkent, de meghatározott feltételek teljesítése 
esetén, 50 millió forint adóalapig 10%. 2006. szeptember 1.-t l 
4%-os társasági különadót kell fizetni (az adó alapja az adózás 
el tti eredmény) a 16%-os társasági adón felül. 2003. január 1.-
vel került bevezetésre az egyszer sített vállalkozói adó, ami 
kiváltotta a személyes közrem ködés béreként kapott összeg 
személyi jövedelemadóját. Ezt az adózási formát a 15 millió 
forint éves árbevétel alatti egyéni és társas vállalkozások 
választhatták, az adó mértéke igen kedvezményes, 15% volt. 
2005-ben az adó alapját 25 millió forintra emelték, egy évre rá 
pedig az adókulcs is n tt, 10%-kal, viszont az eva kiváltotta a 
vállalkozói szja-t, a teljes áfát, az osztalékadót, a társas 
vállalkozásoknál a társasági nyereségadót, az egyéni vállalkozó 
nyereségadóját és a cégautó után fizetend adót is.  

Magyarország általános forgalmi adórendszere, az 
Európai Uniós csatlakozásból fakadó harmonizációs 
kötelezettségek alapján módosult. A 6. direktíva szabályozza a 
tagországok áfa szabályrendszerét, amely értelmében a 
kedvezményes adókulcs nem lehet alacsonyabb 5%-nál, az 
általános adókulcs pedig 15%-nál. Az általános adókulcsnak 
nincs meghatározva fels korlátja. 2004. január 1.-ével az 
általános forgalmi adó kulcsa 5%-ra, a kedvezményes kulcs 
15%-ra emelkedett. A 0 kulcs megsz nésével bizonyos 
termékek, f leg a kiegészít gyógyászati eszközök és 
segédanyagok, a tárgyi adómentes körbe kerültek. Egyes 
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termékek (pl. elektromos energia és villamos energia ellátás, 
könyvkiadási tevékenység stb.) kikerültek a kedvezményes 
körb l, így az áfa kulcsuk 25%-ra emelkedett. Az alanyi 
adómentesség fels határa 2 millióról 4 millió forintra változott. 

Az általános forgalmi adóról szóló törvény 2005. évi 
módosítása értelmében, 2005. október 1.-t l a 25%-os általános 
forgalmi adó mértéke 20%-ra mérsékl dött. Az intézkedés 
legf bb célja az infláció megfékezése volt. Egy évvel kés bb, 
2006. szeptembert l megsz nt a mérsékelt 15%-os adókulcs, és 
az oda sorolt termékekre és szolgáltatásokra a normál kulcs 
került megállapításra. Ennek következtében drágultak az 
alapvet élelmiszerek, az ásványi tüzel anyagok, a gyógyászati 
segédeszközök, a gáz- és vízellátás stb., miközben az áfa-
bevételek mérsékl dtek. 

A magyar általános forgalmi adó rendszer két pozitív 
kulcsot tartalmaz: egy 20%-os általános, és egy 5%-os 
kedvezményes kulcsot. A 25%-os kulcs csökkentése ellenére is a 
magas általános adókulcsú OECD államok közé tartozik 
Magyarország.   
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GÖDÖR ZSUZSANNA  

Az új gazdaság és jelent sége napjaink 
közgazdaságtanában   

    A globalizációs folyamat, a megváltozott társadalmi, 
gazdasági és intézményi keretek a munka, a tudás, az állam 
kapcsolatában új, a korábbiaknál bonyolultabb dimenziókat és 
kapcsolódási lehet ségeket teremtettek. Korábban 
megdönthetetlennek hitt elemzési keretek, fogalmak merültek 
feledésbe, helyükbe új fogalmak és megoldásra, elemzésre váró 
kérdések merültek fel. Ezek közül kiemelked jelent ség az új 
gazdaság . 
A dolgozat e sokrét kapcsolatrendszer f bb elemeit foglalja 
össze.  

Az új gazdaság fogalmáról 
Az új gazdaság fogalmával kapcsolatosan háromféle 

véleményt ismertet Szalavetz igen szemléletesen (Szalavetz, 
2002.) Ezek lényege az alábbiakban foglalható össze: 

Új gazdaságról beszélhetünk akkor, ha a gazdaság 
szokásos törvényszer ségei nem relevánsak, (pl. csökken 
hozadék, Philips-görbe) mivel a fizikai t kével szemben a 
szellemi t ke, a tudás a hozzáadott érték forrása. Ebben a 
megközelítésben egy gazdaság akkor új , ha a gazdaság jelent s 
része m ködik tudás-intenzív módon. Itt valójában a poszt-
indusztriális gazdaság/ társadalom hatvanas-hetvenes években 
kidolgozott modellje jelenik meg új köntösben (Török, 2003:7) 

Az új gazdaság akkor valós fogalom, ha az információ-
technológiák beépülése a gazdaságba meghalad valamely 
kritikus tömeget. Ebben a viszonylatban nem a makro, vagy 
mikroszint m ködés elvei, hanem a távközlési infrastruktúra és 
a hálózatok elterjedtsége a domináns.  

Az új gazdaság egy új üzleti modellt testesít meg, 
amelynek sajátossága a minden eddigihez képest rövidebb 
termékciklusok és technológiai ciklusok uralkodóvá válása, az 
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immateriális javak növekv értéktermel szerepe. (Szalavetz, 
2002:37-38, idézi Török 2003.)1 

Az új üzleti modell keretei között számtalan korábban 
megingathatatlannak hitt feltétel módosul. Varian kiemeli 
(Varian, 2001:630), hogy a piacok tranzakciós költségekt l 
mentesen m ködhetnek. A versenyképesség dimenziói 
módosulnak csakúgy, mint a vállalati hierarchia és benne a 
vállalati szerepek. Alapvet vé válik a gazdaság hálózati 
szervez dése.  
A fogalom komplex értelmezését olvashatjuk Török Ádámnál, 
aki figyelmeztet, hogy az információgazdaság és a hálózati 
gazdaság fogalmak nem azonosak az új gazdasággal.  

Az információgazdaság olyan szektorok összességét 
jelenti, amelyekben az információ 
el állítása, kezelése, feldolgozása és továbbítása jelent értéket, 
adható el a piacon . 
A hálózati gazdaság fogalom használata arra utal, hogy a 
hálózatba kapcsolt elemek közötti összeköttetés, illetve a 

szerepl k elérhet sége a f értékteremt tényez , a hálózat 
nagyságának a függvényében növekv mértékben. 2 

Az új gazdaság megtestesíti a hálózati-és az információ 
gazdaság fogalmát, de min ségileg más is egyben: olyan 
gazdaságm ködési modell, ahol a piaci koordináció szokásos 
jellemz iben is alapvet változásokat feltételezhetünk. Ezeknek 
a változásoknak szükséges, de nem elégséges feltétele a  
hálózatosodás és az információ árucikké és versenyképességi 
tényez vé válása, természetesen kiegészülve a megfelel 
intézményi és szabályozási feltételekkel együtt.  

Az új gazdaság fogalmát  ennél általánosabb keretek 
között kívánom értelmezni Castells nyomán, aki a XX. század 
utolsó negyedében kialakult új gazdaságot az 

                                                

 

1 Török Ádám a kés bbiekben az alábbi megközelítéseket használja:1. 
gazdaságelméleti, 2. vállalatgazdaságtani, 3.infrastrukturális-mennyiségi 4. 
szektorális,(Török,2004) 
2 A hálózatok növekedésére alkalmazható az un. Metcalfe-törvény, amelyr l 
B gel Györgynél olvashatunk, B gel György(2000): Verseny az elektronikus 
üzletben. Melyik békából lesz herceg? M szaki Könyvkiadó, Budapest 
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informacionalizmus, a globalizáció és a hálózatosodás 
összefonódó együtteseként jellemzi. 
Az új gazdaság információs, mert a szektorok termelékenysége 
és versenyképessége a tudásalapú információk létrehozásának, 
feldolgozásának és alkalmazásának hatékonyságától függ. Azért 
alkalmazható a globális jelz , mert a termelés tényez i a 
technológia és a piacok globális lépték szervez dése és 
áramlása figyelhet meg. Az új gazdaság végül azért hálózati, 
mert a versenyképesség és a termelékenység globális üzleti 
hálózatokban nyilvánul meg. Az új gazdasági rendszer 
születésének anyagi alapjait egy új technológiai paradigma, az 
információs technológiai forradalom teremtette meg. (Castells 
2005:125)  

A transznacionális piacok és az új gazdaság kapcsolata 
Ebben a megközelítésben mindazon, a feltörekv piacok 

szempontjából meghatározó folyamat transznacionalizálódás, 
amely túllépi a nemzeti határokat. A gazdasági teljesítményeket 
önmagában nem a transznacionalizálódás határozza meg, hanem 
annak megjelenése és ötvöz dése a helyi politikával, és az 
intézmények fejl désével (Csaba, 2006:131-132). A piaci sikerek 
a transznacionalizálódásba való sikeres beágyazódással szorosan 
összekapcsolódnak. A fogalom a világméret vé vált 
forrásbeszerzés (global sourcing), a világméret vé váló 
gazdálkodási és elszámolási normák, az infokommunikációs 
technológiák elterjedése és az ezzel járó menedzsment-
forradalom együttesét jelenti, amelynek tényez i egyenként, de 
egymást er sítve küzdik le a nemzetállami határokat és az 
ezekhez kapcsolódó megkötések sorát. (Csaba, 2006:134) 

A megváltozott körülmények érintik és új feladatok elé 
állítják az államokat. Az esetleges kormányzati siker, vagy éppen 
a kormányzati kudarcok piaci sikereket vagy éppen kudarcokat 
indukálhatnak. Ugyanakkor a transznacionalizálódó piacok 
er södése 

 

az állami bevételek növelésén keresztül- hozzájárul a 
kormányzás szinvonalának javításához. Másfel l viszont a 
vagyon- és értékteremtés, és gyarapítás virtualizálódásával, 
valamint a mezo-szint szabályozás és a hálózatosodás 
következtében az állam és szabályrendszere átalakul, olykor 
meggyengül, vagy átjárhatóbb lesz. 
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Az új gazdaságban átértékel dik a kormányok, valamint a 
nemzeti és nemzetközi gazdasági- és civilszervezetek szerepe is. 
Egyre fontosabb feladatukká válik a tudás iránti igény felkeltése 
és a tanuláshoz szükséges feltételek biztosítása. Hasonlóan 
fontos a különböz dimenziókban régiók, korosztályok, 
gazdagok és szegények, fejl d és fejlett országok állampolgárai 
közötti- digitális szakadékok áthidalásának el segítése, ez az 
újgazdaság intézményrendszerére háruló legfontosabb feladat.3 

A piacok transznacionalizálódása és az új gazdaság f 
jellemz i és fejl dése egymással összekapcsolódó folyamatok. 

Az új gazdaságban az információs technológia minden 
korábbinál mélyebben és kiterjedtebben (a gazdaságok minden 
szegmensét áthatva) hatolt be a gazdaságokba és határozta meg 
azok m ködését.  

Az új gazdaságban az információs technológiai 
forradalom lehet vé tette a gazdasági tevékenységek példátlan, 
minden korábbit meghaladó mérték feldarabolódását (Arndt - 
Kierzkowski, 2001; Feenstra, 1998), ennek következtében a 
globalizáció er teljesebb és a világgazdaság játékosainak 
szélesebb körét és mélyebben érinti, mint valaha. 

Az új gazdaságban a tudás, mint termelési input 
jelent sége minden korábbinál er teljesebben határozza meg a 
vállalati versenyképességet. A technológia fejl dése minden 
korábbinál jobban felgyorsul, a termék-életciklusok minden 
korábbinál rövidebbé váltak. 

Az új gazdaságban a gazdasági szerepl k 
(hierarchikusból alapvet en horizontálissá vált) hálózati 
szervez dése minden korábbinál komplexebb, ennek 
következtében a feldolgozóipar és szolgáltatások minden 
korábbinál er teljesebben összefonódtak, a vállalati és iparági 
határok minden korábbinál képlékenyebbé váltak, a 
feldolgozóipar tercierizálódott. (Szalavetz, 2004)4 

                                                

 

3 Internacionalizálódás és globalizáció - A projekt szakmai vezet je: dr. 
Oblath Gábor. A tanulmány az Oktatási Minisztérium 2001-ben kiírt NKFP 
pályázata 5. számú alprogramja keretében. "A magyar gazdaság európai 
felzárkózásának nemzetközi környezete és bels feltételei" 
http://telnet.datanet.hu/~kopint/04_efs.html

 

4 http://www. matud.iif.hu/04 feb.html. letöltve: (2007.05.14.) 

http://telnet.datanet.hu/~kopint/04_efs.html
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Az információs technológiák következtében a t ke és az 

információk korlátlanul és súrlódásmentesen áramolhatnak. A 
hagyományos sz kösség helyett az információb ség a jellemz 
kihívás. A vagyonteremtés és gyarapítás nem lokalizálható, sok 
esetben dematerializálódik. A megváltozott folyamatok vállalati 
szinten is jelentkeznek. Nemcsak transznacionális, hanem 
vállalati szinten is megjelen kérdés a vagyon és a 
jövedelemtermelés helyhez kötése illetve annak bizonytalansága, 
a m ködési feltételek szabályozhatóságnak kérdése. Jellemz vé 
válik az ipari kapitalizmus vertikálisan integrált vállalatainak 
fellazítása, a különböz tevékenységek kiszervezése és hálózatos 
összefogása. Az új intézményi közgazdaságtan szerint az 
outsourcing-jelenség a piac revitalizációja a vállalati 
hierarchiákkal szemben. (Hámori-Szabó, 2006 : 441)  

Összegzés 
A globalizációs folyamat az elmúlt id szakban és 

napjainkban is folytonos változásokat indukál a makro- és 
mikrogazdaság szerepl inek életében. Ezek a változások 
rendszerint új kihívások, és gyakran hordoznak magukban 
veszélyeket. A veszélyek olykor éppen a kihívások 
felismerésének elmaradásából erednek, vagy a kihívásokra adott 
válaszok nem megfelel ek. A válaszok megfogalmazásában 
fontos szerepet játszik az új feltételeknek megfelel tudás, annak 
megszerzése és szétterjedése a társadalomban és a gazdaságban. 
Mindezen folyamatok megvalósulása a gazdaság jöv beni 
versenyképes fejl désének elengedhetetlen feltétele.    
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BODNÁR GÁBOR1  

A munkavállalói aktivitás és a munkanélküliség néhány 
regionális vonatkozása az Európai Unióban2   

Bevezetés 
A 2000. év márciusában elfogadott Lisszaboni Stratégia 

egyik fontos célkit zése az, hogy 2010-re az Európai Unióban 
átlagosan 70%-os legyen a foglalkoztatás. Jelenleg az Unió nem 
éri el ezt a célkit zést, jelent s különbségek figyelhet k meg az 
egyes tagállamok régiói között.  Néhány tagország már elérte ezt 
a szintet (Egyesült Királyság, Svédország, Dánia, Hollandia), 
néhányan pedig közel állnak hozzá (Finnország, Ausztria, 
Írország, Portugália). Viszont a többi európai állam a közösen 
elhatározott cél megvalósítása terén nehézségekkel küszködik, 
köztük a kontinens három legnagyobb gazdasága: Németország, 
Olaszország és Franciaország is. 

Dolgozatomban regionális (NUTS 2) megközelítést 
használok, és ezen keresztül mutatom be a fent említett probléma 
területi differenciáit. A munka elkészítéséhez az EUROSTAT 
adatbázisából nyert, ilyen irányú adatokat a faktoranalízis nev 
mutatószám-csökkentési eljárással dolgoztam fel így a kapott 
eredmények értékelése árnyaltabb, értelmezhet bb képed ad.  

1. A módszerr l 
Maga a faktoranalízis ért alkalmazás és meghatározott 

matematikai feltételek mellett alkalmas arra, hogy viszonylag 
egyszer en mérhet vé tegye az összetett fogalmakat. A 
faktoranalízis eredményeként olyan új, komplex ( látens ) 
változók számíthatók, amelyek kapcsolatban vannak a kiinduló 
adatokkal, így azonosítható a tartalmuk is.  

                                                

 

1 A TSF GFK végzett Pénzügy-számvitel szakos hallgatója, a 
Gazdaságtudományi Intézet demonstrátora 
2 Készült a közgazdász hallgatók Országos Tudományos Diákköri 
Konferenciáján (2008) második helyezést elért dolgozat alapján. 
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2. A módszer logikája 

A bonyolult valószín ség számítási és matematikai-
statisztikai összefüggésekb l építkez módszer (részleteiben lásd 
például Sikos T. T. szerk. 1984), lényegében 
dimenziócsökkentési eljárás.  

A módszer lényegét jól érzékeltethetjük a leegyszer sített 
kétdimenziós esetben (1. ábra)  

1. ábra: A faktoranalízis logikája, a dimenziócsökkentés 

 

Forrás: ELTE, Regionális elemzési módszerek, 2005  

Tegyük fel, hogy egy összetett jelenséget két adatsorral 
mérünk egy adott területi megfigyelési rendszerben. Mivel 
mindkét adatsor ugyanazon jelenséghez kapcsolódik, feltehet en 
korrelálnak egymással. Ha koordinátarendszerben ábrázoljuk a 
területegységeinket, nemcsak a korreláció határozható meg 
közöttük, hanem kiszámítható és felrajzolható a regressziós 
egyenes is. Ez átmegy az x1 és x2 adatsorok átlagának megfelel 
O ponton. Ez az egyenes lesz az új dimenzió-tengely, amely 
mentén minden eredeti területegység (az ábrán A és B erre példa) 
helyzete is mérhet lesz, úgy, hogy a pontoknak az új tengelyre 
való el jeles vetületének hossza adja meg az új értékeket. A 
ponthoz a faktor-tengelyen az O ponttól balra es , negatív 
vetületi hossz (az ábrán nyíllal jelölve) tartozik, míg a kedvez bb 
jellemz j B területegységhez pozitív tengelyvetület (ez az ún. 
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faktorérték) tartozik. Ezekkel az adatokkal jellemezhetjük A és B 
helyzetét.  

A konkrét alkalmazások, számítások esetében 
természetesen a fentieknél jóval bonyolultabb számításmenet 
kívántatik, s grafikusan nem is érzékeltethet , de a lényeg 
megmarad. Ezt foglalja össze a 3. ábra.  

2. ábra: Faktoranalízis logikai sémája 

 

Forrás: ELTE, Regionális elemzési módszerek, 2005  

A faktorok értelmezhet k, elnevezhet k a köztük és az 
eredeti változók közötti korrelációk (faktorsúlyok) alapján. Az 
eredmények könnyebb értékelhet sége, elemezhet sége 
érdekében ún. rotálási transzformációkat is elvégezhetünk. 
A megfigyelési egységekre (területegységekre) megadhatók az új 
változók, a faktorok értékei (faktorértékek), ezek 0 várható 
érték , 1 szórású standardizált változók. 
Meghatározható az egyes faktorok fontossága, az, hogy az 
eredeti információ milyen hányadát tömörítik (sajátérték, 
magyarázott szórásnégyzet). 
Kiszámítható, hogy a faktorok az egyes változók 
információtartalmának milyen hányadát fedik le 
(kommunalitások) (ELTE, Regionális elemzési módszerek, 
2005) 
A faktorértékek így térképen ábrázolhatók, a térségek 
osztályokba sorolhatók.   

Felhasznált változók: 
- Average number of usual weekly hours of work in main job 

(full-time), at NUTS level 2 - EU-25 (hours)|2003a00 
(átlagos heti óraszám, f állásban) 

- Economic activity rates by sex and age at NUTS level 2 - 
EU-25 (%)|Total|Total|2003a00 (Aktivitási ráta) 



A munkavállalói aktivitás és a munkanélküliség néhány 
regionális vonatkozása az Európai Unióban 

 

77

 
- Employment rates by sex and age at NUTS level 2 - EU-25 

(%)|Total|Total|2003a00 (Foglalkoztatottsági ráta) 
- Long-term unemployment (12 months and more) at NUTS 

level 2 - EU-25|Number/Absolute value/Unit|2001a00 
(Hosszú távú munkanélküliség - 12 hónapnál hosszabb) 

- Unemployment by sex and age, at NUTS level 2 - EU-25 
(1000)|Total|Total|2001a00 (Munkanélküliségi ráta) 

- Unemployment rates by sex and age, at NUTS level 2 - EU-
25 (%)|Total|Total|2003a00 (Munkanélküliségi ráta, %) 

- Unemployment rates by sex and age, at NUTS level 2 - EU-
25 (%)|Less than 25 years|Total|2003a00 (Fiatal korú 
munkanélküliség - 25 év alatt) 

- Annual data on HRST-2004-%of population (Emberi 
er forrás a tudomány területén)  

2.1 Általános mintaalkalmasság 
1. táblázat: KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,659 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2,107E3 

df 28 

Sig. ,000 

Forrás: Eurostat adatbázis alapján saját szerkesztés  

A faktoranalízisnek akkor van csak értelme, ha az adatok 
szorosan összefüggnek (korrelálnak). Ehhez a szükséges 
információt a KMO (Kaiser 

 

Meyer 

 

Olkin) érték adja meg. Ez 
az érték az adatmátrix korrelációmátrixának elemzésével egy 0 
és 1 közé es számot ad meg, ezt az értéket Kaiser 
következ képp jellemzi az adatok faktoranalízisre való 
alkalmassága szerint: 

0,9 KMO 1,0  csodálatos 
(marvelous) 
0,8 KMO 0,9  dicséretes 
(meritorious) 
0,7 KMO 0,8  közepes (middling) 
0,6 KMO 0,7  mérsékelt (medicore) 
0,5 KMO 0,6  szánalmas 
(miserable) 
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KMO<0,5  elfogadhatatlan 
(unacceptable)  

Az utolsó esetben már nem érdemes faktorelemzéssel 
próbálkozni, ilyenkor változó elhagyással vagy más adatmátrix 
el állítással lehet javítani az alkalmasságon. 

A Bartlett-féle szférikus próba azt a H0 hipotézist teszteli 
mely szerint a változók függetlenek amennyiben a szignifikancia 
szint (táblázat jobb alsó sarka) kisebb, mint 0,05 akkor a 
nullhipotézis elvetend , tehát a változók összefüggnek.  

2.2 Kommunalitások 
A kommunalitás azt fejezi ki hogy a modellbe bevont 

egyes változók mennyire helyettesíthet ek jól az új, összevont 
változókkal, a faktorokkal. A következ táblázat extraction 
(adatkivonat vagy másképpen megragadott információ 
mennyiség) oszlopában szerepelnek ezek az értékek. 
Például a hosszú távú munkanélküliség esetében 
0,881*100=88,1% a meg rzött információ tartalom, átlagos heti 
óraszám esetén a meg rzött információtartalom már csak 
51,6%. Változókizárásra akkor kerül sor, ha valamelyik változó 
nem lépi át a 25%-os minimum határt. 
Mivel mindegyik változó átlépte a 25%-os minimum határt ezért 
változókizárásra nem került sor.  

2. táblázat: Communalities 

 

Initial Extraction 

Average number of usual weekly hours of work in main job 
(full-time), at NUTS level 2 - EU-25 (hours)|2003a00 
(átlagos heti óraszám, f állásban) 

1,000 ,516 

Economic activity rates by sex and age at NUTS level 2 - 
EU-25 (%)|Total|Total|2003a00 (Aktivitási ráta) 

1,000 ,764 

Employment rates by sex and age at NUTS level 2 - EU-25 
(%)|Total|Total|2003a00 (Foglalkoztatottsági ráta) 

1,000 ,870 

Long-term unemployment (12 months and more) at NUTS 
level 2 - EU-25|Number/Absolute value/Unit|2001a00 
(Hosszú távú munkanélküliség - 12 hónapnál hosszabb) 

1,000 ,881 

Unemployment by sex and age, at NUTS level 2 - EU-25 
(1000)|Total|Total|2001a00 (Munkanélküliségi ráta) 

1,000 ,855 

Unemployment rates by sex and age, at NUTS level 2 - EU-
25 (%)|Total|Total|2003a00 (Munkanélküliségi ráta, %) 

1,000 ,707 
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Unemployment rates by sex and age, at NUTS level 2 - EU-
25 (%)|Less than 25 years|Total|2003a00 (Fiatal korú 
munkanélküliség - 25 év alatt) 

1,000 ,761 

Annual data on HRST-2004-%of population (Emberi 
er forrás a tudomány területén) 

1,000 ,653 

Forrás: Eurostat adatbázis alapján saját szerkesztés 

 
2.3 Varianciák felbontása  

3. táblázat: Total Variance Explained 

Component

 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance

 

Cumulative 
% Total

 

% of 
Variance

 

Cumulative 
% 

1 4,407 55,091 55,091 3,102

 

38,771 38,771 

2 
1,600 19,995 75,086 2,905

 

36,315 75,086 

     Forrás: Eurostat adatbázis alapján saját szerkesztés  

Az els component oszlopban az el állított faktorok 
sorszáma szerepel. Ezek a rotálás el ttiek, míg a d lt bet sek a 
rotálás utáni eredmények. A total oszlopokban a saját értékek 
(magyarázó er ) találhatók, a d lt bet vel jelölt rotálás utáni 
sajátértékeket használom fel a faktorok lineáris kombinációjánál 
súlyként. A % of Variance oszlopokban az egyes faktor 
komponensek által magyarázott variancia, a cumulative % 
pedig ugyanez kumulálva. 

Több szabály is létezik a faktor komponens szám 
meghatározására, én a saját értéken alapuló meghatározást 
használtam a vizsgálatok során. Ennek az a lényege hogy az 1-
nél nagyobb saját érték faktorokat tartjuk meg, a többi faktor 
nem kerül be a modellbe. Másodsorban pedig varianciahányadon 
alapuló meghatározást is alkalmazok melynek lényege, hogy az 
el állított faktorok a variancia minimum 60%-át magyarázzák. 
Ezen kívül, ha van egy olyan faktor melynek sajátértéke közel áll 
az 1-hez és a variancia legalább 5%-át magyarázza akkor egyedi 
döntés alapján azt is bevonom az elemzésbe (pl. a fenti táblázat).   
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2.4 Rotált faktor-komponens mátrix 

A táblázat olyan beállításokkal készült, hogy a program a 
0,5 alatti értékeket kihagyja és a súlyokat abszolút nagyságuk 
szerint rendezi. A táblázat változónként tartalmazza az egyes 
faktorok faktorsúlyait. Ennek a rotált faktor-komponens 
mátrixnak az a szerepe, hogy láthatóvá válik melyik, faktorban 
mely változók szerepelnek nagyobb súllyal, ezáltal 
elnevezhet vé válnak az egyes faktorok (pl. 1-es faktor 
Munkavállalók aktivitása ).  

4. táblázat: Rotált faktor-komponens mátrix 

 

Component 

 

1 2 

Economic activity rates by sex and age at NUTS 
level 2 - EU-25 (%)|Total|Total|2003a00 
(Aktivitási ráta) 

,858 

 

Employment rates by sex and age at NUTS level 2 
- EU-25 (%)|Total|Total|2003a00 
(Foglalkoztatottsági ráta) 

,819 

 

Annual data on HRST-2004-%of population 
(Emberi er forrás a tudomány területén) 

,806 

 

Average number of usual weekly hours of work in 
main job (full-time), at NUTS level 2 - EU-25 
(hours)|2003a00 (átlagos heti óraszám, f állásban)

 

-,714 

 

Long-term unemployment (12 months and more) 
at NUTS level 2 - EU-25|Number/Absolute 
value/Unit|2001a00 (Hosszú távú munkanélküliség 
- 12 hónapnál hosszabb) 

 

,934 

Unemployment by sex and age, at NUTS level 2 - 
EU-25 (1000)|Total|Total|2001a00 
(Munkanélküliségi ráta) 

 

,924 

Unemployment rates by sex and age, at NUTS 
level 2 - EU-25 (%)|Total|Total|2003a00 
(Munkanélküliségi ráta, %) 

 

,734 

Unemployment rates by sex and age, at NUTS 
level 2 - EU-25 (%)|Less than 25 
years|Total|2003a00 (Fiatal korú munkanélküliség 
- 25 év alatt) 

-,599 ,634 

        Forrás: Eurostat adatbázis alapján saját szerkesztés 
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A Foglalkoztatottságot bemutató két faktor közöl az 

els ben az aktivitási ráták, a munkavállalási szándék jelenik 
meg, így ezt Munkavállalók aktivitásá -nak neveztem el. Míg a 
második faktort Munkanélküliség -nek, a benne szerepl ilyen 
irányú mutatók okán.  

3. Eredmények értékelése 
3.1 Munkavállalók aktivitása 

A 3. ábra a különböz európai országok polgárainak 
aktivitását mutatja be, vagyis azt, hogy az adott ország NUTS2 
régióiban milyen arányban tudnak megjelenni a munkaer piacon.  

Kimagasló eredményekkel bírnak a Skandináv országok, 
valamint az Egyesült Királyság, Németország és Hollandia. A 
törés itt nem annyira Kelet és Nyugat között figyelhet meg, 

hanem jóval inkább Dél és Észak között. Az egész Unióban a 
legalacsonyabb az aktivitási ráta a Mediterrán térségben, ezen 
belül is Dél-Olaszországban: Szicília, Puglia, Calabria. Ennél 
valamivel magasabbak a magyarországi értékek, de az összes 
országot összevetve ez is igen alacsony. Ez annál is rosszabb, 
mivel a térségbeli országok így Szlovákia, Csehország és nyugati  
szomszédunk, Ausztria is jóval magasabb értékekkel bír. 
Ez az alacsony magyar aktivitás az egész országra kihatással van, 
hiszen ha egy magas aktivitási hajlammal rendelkez országgal, 
például Svédországgal hasonlítjuk össze a helyzetet, ott száz 
emberb l több mint 70 számára elérhet a munkavállalás, míg 
Magyarországon alig több mint ötvennek adatik ez meg. 
Feltételezve, hogy ez a durván hússzal több ember 
nemzetgazdasági szempontból csupán null szaldóra képes 
kijönni , vagyis csak annyit termel amennyi saját 
önfenntartásukhoz elengedhetetlen, már ez is óriási el ny az 
ország szociális ellátórendszere illetve gazdasága szempontjából.  
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3. ábra: Munkavállalók aktivitása 

 

Forrás: Eurostat adatbázis alapján saját szerkesztés  

3.2 Munkanélküliség 
A 4. ábrán a munkával nem rendelkez k aránya látható. 

Fontos, hogy ezt a számot a munkapiacon megjelenni kívánó, de 
ott munkát nem találók generálják. Ezáltal szoros 
összefüggésben van a 3. ábrán bemutatott, el z faktorral. Ezen a 
4. ábrán is kirajzolódnak a perifériák, az el z ekben is említett 
dél-európai térség és Közép-Európa. 
A legsúlyosabb helyzet Dél-Olaszországé, ahol a nagyon 
alacsony aktivitás magas munkanélküliséggel párosul. Nem 
sokkal jobb a helyzet Spanyolország bizonyos részein, vagy 
éppen a Francia Riviérán és Korzikán sem.  

4. ábra: Munkanélküliség 

 

Forrás: Eurostat adatbázis alapján saját szerkesztés 
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Nagyon magas a munkanélküliség Lengyelországban és 

Szlovákiában és sokan nem találnak munkát a régi Kelet-
Németország területén vagy a Baltikumban sem. Ezeket a 
területeket viszont, ellentétben a déliekkel, magas aktivitás 
jellemzi. 

Eltér a helyzet Magyarországon, ahol, igen alacsony az 
aktivitás, viszont pozitívum, hogy ez nem túl magas 
munkanélküliséggel párosul. 
Természetesen a legjobb helyzetben azok a tagállamok vannak 
ahol a lakosság magas munkavállalási kedve alacsony számú 
munkanélkülivel párosul, mint a Skandináv országokban, illetve 
a Brit-szigeteken.  

Összefoglalás 
Munkavállalói aktivitás szempontjából kimagaslóak a 

Skandináv országok, viszont az egész Unióban a legalacsonyabb 
az aktivitási ráta a Mediterrán térségben, ezen belül is Dél-
Olaszországban. 
Munkanélküliség területén a legsúlyosabb helyzet Dél-
Olaszországé, ahol a nagyon alacsony aktivitás magas 
munkanélküliséggel párosul.  

Magyarországon igen alacsony az aktivitás, viszont pozitívum, 
hogy ez nem túl magas munkanélküliséggel párosul.   

Felhasznált irodalom: 
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KRAJCSÓNÉ KRASZKÓ ILONA  

Összehasonlító elemzés a végzett hallgatók körében   

Ez a tanulmány a törvényi el írásoknak való megfelelést 
hivatott többek között biztosítani. 

A Fels oktatási Törvény (1993. évi LXXX. Tv és az 
1996. évi módosítás) el írja a fels oktatási intézmények számára 
az oktatás min ségének ellen rzésére vonatkozó kötelezettséget. 
Ez azt a feladatot is jelenti a fels oktatási intézmény számára, 
hogy a végzett hallgatók körében folyamatosan végezzen 
felmérést, az elégedettségre, a min ségre vonatkozóan. 

Ennek a kötelezettségnek is eleget akart tenni a TSF GFK 
vezetése akkor, amikor a 2008. február elején megtartott 
Öregdiák Találkozón egy kérd ívben faggatta a résztvev ket a 
képzés min ségér l, tapasztalataikról, életútjukról. A 
megkérdezés során ugyan azt a kérd ívet használtuk, mint amit a 
3 évvel korábbi, 2005-ös felmérés során. A változatlan kérd ív 
mellett szólt az összehasonlíthatóság iránti igény, illetve az, hogy 
a megválaszolandó tartalom, a hallgató véleményének 
célterületei ugyan azok maradtak. Ez azt jelenti, hogy szerette 
volna tudni a kari vezetés a már végzett hallgatóiról azt, hogy 
- milyen munkahelyeken, milyen beosztásban dolgoznak, hány 

munkahelyük volt a végzés óta? 
- az álláskeresésnek milyen eszközeit tudták eredményesen 

használni? 
- a végzés óta milyen tanulmányokat folytattak, mi volt ennek 

kiváltó oka? 
- milyen a nyelvtudásuk szintje, használják-e az idegen nyelvet 

munkájuk során? 
- mennyire elégedettek a Békéscsabán kapott diplomával, az itt 

kapott tudással, milyen er sségeit, gyengeségeit látják az itt 
folyó képzésnek?  

Ebben a tanulmányban az els két kérdéscsoportra adott 
válaszok összehasonlító értékelését adom meg.  
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Viszonylag kevesen vettek részt ezen a találkozón, amit 

azonban nem tartok meglep dolognak, hiszen egy ilyen jelleg 
összejövetelnek ki kell n nie magát, ami alatt azt  értem, hogy 
egy sokadik alakalommal megtartott öregdiák összejövetel 
népesebb, már csak azért is  mert a régebben végzett diák 
szívesebben nosztalgiázik. A nálunk folyó képzésb l (pénzügy, 
gazdálkodás, személyügyi szakon) alig 10 éve kerülnek ki 
diákok. Nyilván a szervezés számára is sok tanulság adódott a 
mostani rendezvényb l a hallgatók elérhet ségét, 
meggy zhet ségét tekintve. Ezen gyermekbetegségek ellenére 
sikeresnek min sítettük a találkozót, szintén érdekl d , 
segít szándékú, a kapott diplomát, tudást elismer volt diákokkal 
találkoztunk, akik ezzel együtt rendkívül reálisan ítéltek.  

Összesen 34 értékelhet kérd ív érkezett vissza. 
Értékelésüket - az alacsony darabszám miatt is -, együtt 
végeztem el, nem bontottam rétegekre, bár jelent s különbség 
volt a végzés éve között, illetve három szak hallgatóinak 
véleménye szerepelt benne. A kérd íveket átnézve azonban nem 
találtam olyan jelent s eltérést az adott válaszokban a különböz 
években illetve szakokon végzettek válaszai között, ami 
indokolttá tette volna a szakok, és a végzés éve szerinti 
elkülönített értékelést. Így viszont elmondhatom azt, hogy a 
minta nem tekinthet reprezentatívnak, ami azt jelenti, hogy nem 
csak a véletlen hatására tér el a teljes statisztikai sokaság 
összetételét l, az eltérés oka lehet a válaszadástól való 
elzárkózás, illetve a találkozótól való távolmaradás, stb. 
A választ adó hallgatók között 55,9 % volt a férfiak aránya, míg 
44,1 % a n k aránya. A hallgatók között, több év átlagát tekintve 
ez az arány 25 % - 75 % körüli, vagyis ezen a találkozón, és a 
válaszadók között is más nemek közötti arány érvényesült. 
A válaszadók szakok szerinti megoszlását tekintve, 50 % feletti a 
pénzügy szakos hallgatók aránya (1. számú tábla, 1. számú ábra), 
ami szintén magasabb, mint a végzett hallgatók közötti arányuk, 
bár ha a teljes képzési id tartamot tekintjük, akkor csökken ez az 
eltérés, mivel a pénzügy szakon hosszabb ideje van kibocsátás.  
A nemeken belüli arány az egyes szakokon jelent s eltérést 
mutat, itt a férfiaknál még magasabb a pénzügy szakon választ 
adók aránya, ami a találkozón részt vev k között magas férfi és 
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pénzügy szakos hallgatói számból adódik. 

A szakok szerinti összetételre vonatkozóan a korábbi 
felmérés nem tartalmaz információt, mivel ott kizárólag pénzügy 
szakos hallgatók körében történt megkérdezés, az  
osztálytalálkozójukon .  

1. sz. táblázat 
A válaszadók megoszlása szakok szerint 

Szakok 
Férfi N

 

Összesen 

Száma 
(f ) 

Megoszlása 
(%) 

Száma 
(f ) 

Megoszlása 
(%) 

Száma 
(f ) 

Megoszlása 
(%) 

Pénzügy  13 68 6 40 19 56 

Gazdálkodás 4 21 5 33 9 26 

Személyügyi 2 11 4 27 6 18 

Összesen 19 100 15 100 34 100 

 

1 sz. ábra 
A válaszadók megoszlása szakok szerint   

A megkérdezettek 35 %-a volt Békés megyei a 
végzéskor, 20 %-uk Jász-Nagykun-Szolnok megyei, 12 %-uk 
Hajdú-Bihar megyei, 9-9 %-uk Csongrád és Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei. Összességében elmondhatjuk, hogy a hallgatók 
több mint 80 %-a az Alföld Békés megyéhez közeli megyéib l 
került ki a végzéskor. (2. számú tábla, 2. számú ábra) A választ 
adó férfiaknál magasabb volt az arány a Békés, Hajdú-Bihar és 
Bács-Kiskun megyei végzéskori állandó lakóhellyel 
rendelkez knél, értelem szer en ugyan ezeknél a megyéknél a 
n knél alacsonyabb arány tapasztalható, míg a többi megyénél 
magasabb lett a n k aránya, mint az együttes arány.   

A hallgatók között az elmúlt években a Békés megyei 
hallgatók növekv aránya figyelhet meg, fokozatosan csökken a 
távolabbi megyékb l érkez hallgatók száma és ezzel aránya is. 

férfi

68%

21%

11%

N

40%

33%

27%

Pénzügy Gazdálkodás Személyügyi

Összesen

56%

18%

26%
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Jelenleg a Békés megyei állandó lakóhellyel rendelkez 
hallgatók aránya 57 %, míg a környez többi megyéb l érkez k 
aránya bár számottev , de csökken a tendenciája. Ez nyilván 
azzal hozható összefüggésbe, hogy több alföldi városban indult a 
békéscsabaihoz hasonló jelleg képzés, nyilvánvalóan a hallgató 
mérlegel akkor, amikor iskolát választ, és fontos szempont lesz a 
kényelmi, gazdasági hatás. A közelebbi helyre utazva kisebb lesz 
az utazás id igénye, alacsonyabb lesz a közlekedési költség, és 
akkor még nem is szóltunk a hatalmas konkurencia reklámjának 
erejér l, majd hatásáról.  

2. sz. táblázat 
A válaszadók megoszlása a képzéskor meglév állandó 

lakóhely szerint 

Megyék 

Férfi N

 

Összesen 

Száma

 

Megoszlása Száma

 

Megoszlása Száma Megoszlása

 

(f ) (%) (f ) (%) (f ) (%) 

Békés 8 41 4 27 12 35 

Csongrád 1 5 2 13 3 9 

Hajdú-Bihar 3 16 1 7 4 12 

Jász-N-Szolnok 2 11 5 33 7 20 

Bács-Kiskun 2 11 - - 2 6 

Borsod-Aba.-Zem. - - 3 20 3 9 

Egyéb 3 16 - - 3 9 

Összesen 19 100 15 100 34 100 

 

2. sz. ábra  
A válaszadók megoszlása a képzéskor meglév állandó 

lakóhely szerint   

Mivel a 2008 februárjában megtartott találkozó 
mindenkihez szólt, így a válaszadók végzésének éve rendkívül 

férfi

41%

5%16%

11%

11%

0%
16%

n

27%

13%

7%
33%

0%

20% 0%

Békés Csongrád Hajdú-Bihar
Jász-N-Szolnok Bács-Kiskun Borsod-Aba.-Zem.
Egyéb

összesen

35%

9%12%

20%

6%

9%
9%
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heterogén (3. számú tábla). Az elmúlt tíz évben végzettek közül 
eltér számban jöttek el a hallgatók az egyes végzéskori évekb l 
a 2003. év kivételével-. Tendenciaként figyelhet meg, hogy az 

elmúlt tíz év közepére csúcsosodik ki a résztvev k végzésének 
ideje. Mint régóta érettségi találkozóra járó tanár, azt tudom 
mondani, hogy a pár éve végzetteknél a nosztalgiázási, 
emlékezési igény halványabban van jelen, mint a régebben 
eltávozottaknál. Nyilván az id rövidsége még nem alakítja ki azt 
az egészséges kíváncsiságot, érdekl dést, ami a részvételt 
motiválja. A kibocsátás els éveib l való távolmaradás, illetve 
alacsony részvétel a szerényebb utolérési lehet séggel 
indokolható, ami a jöv ben, a már bevezetett számítógépes 
nyilvántartással egy folyamatos, jó szint elérést fog majd 
lehet vé tenni. 
Hasonló tendencia figyelhet a nemek között a jelenlév k 
végzésének évére vonatkozóan, mint az együttes adatokban, azaz 
a tíz év közepére esik a férfiak és a n k között is a résztvev k 
közötti magasabb arány.  

3. sz. táblázat 
A válaszadók megoszlása a végzés éve szerint 

Végzés 
éve 

Férfi N

 

Összesen 
Száma

 

Megoszlása Száma Megoszlása Száma Megoszlása 
(f ) (%) (f ) (%) (f ) (%) 

1999. 1 5 - - 1 3 
2000. 3 16 2 13 5 15 
2001. 4 21 - - 4 12 
2002. 1 5 - - 1 3 
2003. - - - - - - 
2004. 6 32 5 33 11 32 
2005. 2 11 7 47 9 26 
2006. 1 5 - - 1 3 
2007. - - 1 7 1 3 
2008. 1 5 - - 1 3 
Összese
n 

19 100 15 100 34 100 

 

A munkaer piacon való részvétel fontos min sítése 
hozható meg a végzést követ munkahelyek számára adott 
válasszal (4. számú tábla, 3. számú ábra). A választ adók 35 %-a 
els munkahelyén dolgozik. A férfiaknál ez az arány magasabb, 
mint az együttes átlag, a n knél pedig alacsonyabb. A második 
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munkahelyén a választ adók 41 %-a dolgozik, itt a n k 
rendelkeznek magasabb aránnyal. Harmadik munkahelyét az 
összes választ adó 21 %-a jelölte meg. Ennél a kérdésnél nincs 
értelme a korábbi felméréssel összehasonlítást tenni, mivel a 
végzés óta eltelt id rendkívül eltér , ami dönt en behatárolja a 
munkahelyek számát.  

Átlagosan a választ adók 1,9 munkahellyel rendelkeztek a 
végzés óta . Ez az érték a férfi hallgatóknál 1,8, míg a n knél 2,1. 
A férfi hallgatók magasabb aránya eredményezi azt, hogy az  
átlagos értékükhöz áll közelebb az együttes érték.  

4. sz. táblázat 
A válaszadók megoszlása a végzést követ munkahelyeik 

száma szerint 
A 
munka-
hely 
sorszáma

 

Férfi N

 

Összesen 
Száma 

(f ) 
Megoszlása 

(%) 
Száma 

(f ) 
Megoszlása 

(%) 
Száma 

(f ) 
Megoszlása 

(%) 

1. 9 47 3 30 12 35 

2. 6 32 8 53 14 41 

3. 3 16 4 27 7 21 

4. 1 5 - - 1 3 

Összesen 19 100 15 100 34 100 

 

Mivel a munkahelyek számát jelent s mértékben 
meghatározhatja a munkába állás kezdete, azaz a munkaviszony 
id tartama, ezért kiszámoltam a végzés óta eltelt átlagos 
id tartamot is. Ezzel tehát azt az értéket kaptam meg, amit a 
hallgató elméletileg munkában eltölthetett. 
A hallgatók egészére ez az érték 4,6 év, a férfiaknál átlag feletti a 
végzés óta eltelt id tartam, 5,2 év értékkel, míg a n knél átlag 
alatti az érték, 3,9 évvel.   
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3. sz. ábra 

A válaszadók megoszlása a végzést követ munkahelyeik 
száma szerint 

5,2

3,9
4,6

1,8
2,4

1,9

0
1

2
3

4
5

6

férfi n összesen

végzés óta eltelt id tartam (év) munkahelyek átlagos száma  

Összehasonlítva ezeket a számértékeket, egy ellentétes 
tendencia olvasható le. Ez abban nyilvánul meg, hogy míg a 
férfiaknál a magasabb a végzés óta eltelt átlagos id tartam, addig 
náluk a alacsonyabb a munkahelyek átlagos száma, ugyanakkor a 
n knél az alacsonyabb végzés óta eltelt átlagos id tartamhoz, 
magasabb átlagos munkahely szám tartozik. Ez arra enged 
következtetni, hogy a volt férfi hallgatók óvatosabbak, talán 
megfontoltabbak a munkahely megváltoztatásában a n knél, a 
minta adatai alapján. Egy következ hasonló jelleg felmérésben 
ezt mindenképpen kontrollálni célszer , illetve országos 
adatokkal összehasonlítva mélyebben elemezni. 

Megkérdeztük azt is, mi volt a munkahely 
megváltoztatásának kiváltó oka. Nagyon sok kérd ívben nem 
született rá válasz, illetve nem volt értékelhet , így ennek a 
kérdésnek a taglalásával nem áll módomban foglalkozni. Az 
értékelhet néhány válaszból úgy t nik a jobb szakmai lehet ség 
és néhány esetben a jobb kereseti lehet ség a dönt motiváló ok 
a munkahely megváltoztatásában. Örvendetes módon 
munkanélküliséget egyáltalán nem jelöltek meg a választ adók a 
munkahely váltását kiváltó okok között, ami arra enged 
következtetni, hogy a szakképesítésük, szakmai ismereteik jó 
lehet séget jelentenek számukra a munkaer piacon, nem ezért 
váltanak munkát, illetve munkahelyet. A három évvel ezel tti 
felmérésben is a legnagyobb aránnyal a jobb kereset és a szakmai 
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fejl dés szerepelt a válaszok között, de els helyen a jobb 
kereseti lehet ség állt.  

A jelenlegi munkahelye a hallgatók 24 %-ának van Békés 
megyében (5. számú tábla, 4. számú ábra), míg a végzéskori 
állandó lakóhelynél 35 % volt Békés megye részesedése. Ez 
tehát azt jelenti, hogy más megyében talált munkát a hallgatóink 
közel három negyede. A férfiaknál magasabb az arány, mint az 
együttes érték (26%), így a n knél nyilván alacsonyabb (20%).  
Ha a végzéskori lakóhellyel hasonlítjuk össze ezeket az 
értékeket, akkor azt tapasztaljuk, hogy a férfiaknál lényegesen 
nagyobb az eltérés a két érték között. A végzéskor ugyanis a férfi 
hallgatók 41 %-ának volt Békés megyében a lakóhelye, míg a 
jelenlegi munkahelye a választ adó férfi hallgatók 26 %-ának van 
Békés megyében. Ugyan ezek az arányszámok a választ adó 
n knél 27 % és 20 %.  

Megkérdezett hallgatók legnagyobb aránya (38 %) Pest 
megyében, illetve Budapesten dolgozik jelenleg. Az átlagnál 
magasabb arányt tapasztalunk a n knél ebben a vonatkozásban 
(47 %), míg alacsonyabb a férfiaknál (31 %).   

A megoszlásokat tekintve a harmadik helyen (Pest és 
Békés megye után) Bács-Kiskun megye következik, a 
megkérdezettek 9 %-a dolgozik ebben a megyében. Ugyan ez az 
érték a hallgatók végzés kori állandó lakóhelyét tekintve 6 % 
volt, vagyis Bács Kiskun megye a hallgatóink magasabb 
arányának ad munkát, mint amilyen az a képzés során a 
hallgatóink között volt. Ezzel ellentétes tendencia figyelhet meg 
Csongrád és Hajdú-Bihar megyében, ez azt jelenti, hogy ezekben 
a megyékben jelenleg a megkérdezett hallgatóink 6-6 %-a 
dolgozik, míg a képzés idején 9 % illetve 12 % volt a hallgatók 
aránya. Összességében az adatok alapján Bács-Kiskun megyét a 
munkalehet ségek szempontjából jobbnak, míg Csongrád és 
Hajdú-Bihar megyét ebb l a szempontból kevésbé kedvez nek 
tekinthetjük, a végzett hallgatóink munkahelyei szempontjából. 
A korábbi felmérésben Békés megye és a környez megyék a 
volt hallgatóink nagyobb arányának adtak munkalehet séget, 
míg Pest megye és Budapest lényegesen kisebb aránynak. Nem 
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tekinthetjük egészséges dolognak sem ezt az állapotot sem a 
változás irányát. 

5. sz. táblázat 
Jelenlegi munkahely megyék és nemek szerint 

Megye, város 

Férfi N

 
Összesen 

Száma

 
Megoszlása Száma

 
Megoszlása

 
Száma Megoszlása

 
(f ) (%) (f ) (%) (f ) (%) 

Békés 5 26 3 20 8 24 

Pest 
(Budapest) 

6 31 7 47 13 38 

Csongrád 1 5 1 7 2 6 

Hajdú-Bihar 2 11 - - 2 6 

Bács-Kiskun 3 16 - - 3 9 

Egyéb 2 11 4 26 6 17 

Összesen 19 100 15 100 34 100 

 

4. sz. ábra 
Jelenlegi munkahely megyék  és nemek szerint   

A volt hallgatóink jelenlegi munkahelyének típusa 
kérdésre a hallgatók dönt en a profitorientált vállalkozás választ 
adták, ami 76 %-os arányt jelent, mellette az egyéb költségvetési 
intézmény a hallgatók 21 %-ánál szerepelt válaszként, vagyis 
minimális azon munkahely típus, ami ezen kívül esik (6. számú 
tábla, 5. számú ábra.). A férfi válaszadóknál magasabb volt a 
profitorientált vállalkozásoknál dolgozók aránya, mint az 
együttes átlag, így a n knél értelemszer en alacsonyabb érték 
szerepelt mint az együttes, átlagos érték.   
A korábbi felmérés alkalmával valamivel alacsonyabb volt a 
profitorientált vállalkozásoknál foglalkoztatottak aránya, ezzel 
párhuzamosan számban és arányban magasabb tudott lenni az 

férfi
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11%

16%
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n

20%
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országos hatáskör szerveknél, illetve az önkormányzatoknál 
dolgozók értéke.  

6. sz. táblázat 
A jelenlegi munkahely típusa 

Típus 

Férfi N

 
Összesen 

Száma

 
Megoszlása Száma Megoszlása Száma Megoszlása 

(f ) (%) (f ) (%) (f ) (%) 

Önkormányzat - - - - - - 

Országos 
hatáskör szerv  

1 5 - - 1 3 

Egyéb költség-
vetési intézmény 

1 5 6 40 7 21 

Profitorientált 
vállalk. 

17 80 9 60 26 76 

Összesen 19 100 15 100 34 100 

 

5. sz. ábra 
A jelenlegi munkahely típusa 
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A jelenlegi munkahelyre vonatkozó kérdések között 
fontosnak érzem a munkahely f tevékenységére vonatkozó 
kérdést, a képzésünk stratégiai célkit zéseinek kijelölése, 
tartalmi továbbfejlesztése szempontjából. Meglehet sen 
heterogén válaszok születtek, jelezve azt, hogy végzett 
hallgatóink, a nemzetgazdaság széles palettáján tevékenykednek 
(7. számú tábla). 
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A legmagasabb arányban 

 
a jelenlegi felmérés adatai 

szerint 

 
a pénzügyi szolgáltatás területén dolgoznak, a 

válaszadók majdnem egynegyedének van itt a munkahelye. Az 
együttes aránynál magasabb arányban dolgoznak ezen a területen 
a volt férfi hallgatók, míg a n k 20 %-a kapott ilyen 
vállalkozásnál munkát. Sorrendben a következ helyen az egyéb 
költségvetési szervek állnak, 20 %-os aránnyal, itt fordított az 
arány a férfiak és a n k között, a n k az átlagnál nagyobb 
arányban dolgoznak ilyen munkahelyeken. Közel azonos 
arányban kaptak munkát a kereskedelem és az ipar területén a 
volt hallgatóink, azzal a jellemz vel, hogy minimális az eltérés a 
nemek között. 

Érdekes dolognak tartom azt, hogy az 
önkormányzatoknál senki nem dolgozik a megkérdezettek közül, 
véleményem szerint ez teljesen a véletlennek köszönhet .  
A három évvel ezel tti felméréskor magasabb volt a pénzügyi 
szolgáltatások területén, valamint az ipari területeken dolgozók 
aránya, és alacsony létszámban és arányban ugyan, de az 
önkormányzati munkában is dolgozott néhány hallgató.  

7. sz. táblázat 
A válaszadók munkahelyének f tevékenysége 

F tevékenys
ég 

Férfiak N k Összesen 

Száma Megoszlása Száma Megoszlása Száma Megoszlása 

(f ) (%) (f ) (%) (f ) (%) 

Pénzügyi 
szolgáltatás 

5 26 3 20 8 24 

Ipar 4 21 1 7 5 15 

Önkormány-
zat 

- - - - - - 

Kereskedele
m 

4 21 2 13 6 17 

Egyéb 
ktgvetési 
szerv. 

2 11 5 34 7 20 

Szállítás, 
hírközlés 

3 16 2 13 5 15 

Egyéb 1 5 2 13 3 9 

Összesen 19 100 15 100 34 100 
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A munkahely f tevékenysége és típusa mellett nagy 

jelent séggel bír az ott elért illetve megszerzett beosztás 
milyensége. Véleményem szerint ennek az el rehaladás, a 
szakmai fejl dés miatt van nagy jelent sége. Nyilván a 
megszerezhet jövedelem szempontjából sem közömbös ez a 
helyzet. 

A válaszok szerint a hallgatóink 71 %-a középvezet 
min ségben dolgozik. A n k ennél magasabb arányban 
rendelkeznek ilyen beosztással, 80 % náluk ez az arány, míg a 
férfiaknál 63 % (8. számú tábla, 6. számú ábra). Fels vezet ként 
a választ adók 26 %-a dolgozott. Itt viszont a férfiak 
rendelkeztek magasabb arányban ilyen beosztással (32 %).  
Erre a kérdésre az el z felmérés során alapjaiban más válaszok 
születtek. Ott ugyanis elenyész volt a fels vezet ként 
tevékenyked k aránya (3%), 28 % volt a középvezet i 
beosztással rendelkez k, míg 69 % a beosztottként dolgozók 
aránya. A nemek közötti összehasonlításban mindkét vezet i 
szinten a férfiak rendelkeztek magasabb aránymutatókkal. A két 
felmérés rendkívül nagy eltérése a munkában szerzett tapasztalat, 
a megszerzett ismeretek eltér szintje miatt állt el . 
Nyilvánvalóan, a hosszabb munkaviszony nagyobb 
valószín séggel eredményez vezet beosztást.  

8. sz. táblázat 
A válaszadók jelenlegi beosztása 

Beosztás 

Férfi N

 

Összesen 

Száma Megoszlása

 

Száma Megoszlása

 

Száma Megoszlása 

(f ) (%) (f ) (%) (f ) (%) 

Fels vezet

 

6 32 3 20 9 26 

Középvezet

 

12 63 12 80 24 71 

Beosztott 1 5 - - 1 3 

Összesen 19 100 15 100 34 100 
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6. sz. ábra 

A válaszadók jelenlegi beosztása 
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Fels vezet Középvezet Beosztott  

A munkahelyhez kapcsolódóan feltettük az álláskeresés 
hatékony eszközeire vonatkozó kérdést is. Ez volt az els olyan 
kérdés ahol lehet ség volt több válasz megjelölésére. Arra 
voltunk kíváncsiak a kérdéssel, hogy milyen konkrét 
tapasztalatai vannak a hallgatóinknak ebben a vonatkozásban, mi 
volt ezen a területen az az eszköz, ami az  munkába állásukat 
segítette. 
A válaszok a 9. számú táblából olvashatók le. A válaszok szerint 
a hallgatók több mint felének ismer sök segítségével sikerült 
elhelyezkednie. Az el z felmérésben 3 %-ponttal magasabb volt 
ennek a válasznak az aránya az összes válaszból. Az 
újsághirdetést, mint hatékony álláskeresési eszközt, most a 
választ adók 33 %-a jelölte meg. Mindkét kérdésnél a n k 
magasabb aránya tapasztalható, mint a férfiaké. Ez az együttes 
33 %-os arány 10 %-ponttal magasabb, mint az el z felmérés 
értéke.  

Sorrendben a következ hatékony eszközt az 
álláskeresési tréningben látják a választ adók, 9 %-os aránnyal. A 
korábbi felmérésben ez az arány mindössze 2 % pont volt. 
Senki nem jelölte meg a munkaügyi központokat, mint az 
álláskeresés hatékony eszközét, ami nyilván azzal indokolható, 
hogy nem voltak munkanélküliek a volt hallgatóink, mint arról 
már a korábbiakban szóltam. 
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9. sz. táblázat 

Tapasztalatai alapján az álláskeresés hatékony eszközei 

Eszközök 

Férfi N

 
Összesen 

Száma Megoszlás Száma

 
Megoszlása Száma

 
Megoszlása 

(f ) (%) (f ) (%) (f ) (%) 

Ismer sök 
segítségével 

16 49 12 54 28 51 

Újsághirdetéssel

 
10 30 8 36 18 33 

Állásbörze 
segítségével 

1 3 1 5 2 4 

Munkaügyi 
központ segíts. 

- - - - - - 

Álláskeresési 
tréning 

3 9 1 5 4 7 

Egyéb úton 3 9 - - 3 5 

Összesen 33 100 22 100 55 100 

 

Hiszem azt, hogy azok az információk, amik a felmérés 
során keletkeztek, a kar vezetése és minden dolgozója számára 
fontos tartalommal bírnak, a kérd ívek második részének 
információival együtt eredményesen szolgálják a közeljöv ben 
megoldandó feladatokat. 
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ÁRPÁSI ZOLTÁN  

A wellness turista, mint fogyasztó, magatartásbeli 
sajátosságainak bemutatása   

Rezümé  

A hazai turizmus szempontjából is fontos a wellness 
szolgáltatásokra fogékony fogyasztói szegmens jellemz inek 
alapos és pontos feltérképezése. Összefüggésben azzal a 
nemzetközi trenddel, amely egyre szélesebb követ tábort tudhat 
maga mögött. Ez pedig nem más mint az egészségtudatosság. 
Egyre szélesebb az a fogyasztói kör, akik tudatosan tenni 
akarnak az egészségükért és ennek olyan turisztikai vonatkozása 
van, amely a szolgáltatások b vülésében kell megnyilvánuljon. 
Reagálva ezzel a megváltozott igényekre. Ennek érdekében 
szükséges az említett trend megismerése.  

Abstract  

According to the international trend of health 
consciousness, there are a growing number of tourists, who are 
willing to spend more money on special services to remain 
healthy. It is very important to examine the needs of these 
wellness guests and to find out what kind of service they exactly 
need. In order to do that, we must understand the main points of 
this trend.  

  

Az egészségességet középpontba helyez tudatos 
gondolkodás, az egészség védelme, egyre hangsúlyosabban 
jellemzi a különböz fogyasztói csoportokat manapság. Az 
egészségtudatos életmód térnyerésének oka számos tényez vel 
magyarázható. Több kutató úgy véli, hogy az egészségtudatos 
trend megértéshez vezet út szempontjából mérföldk nek számít 
a kés 19. század id szaka, eddig ugyanis sok keresztény ember 
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úgy gondolta, hogy a földi életet az öröklét követi és így a földi 
életben eltöltött id egészségi állapota mellékes. Az emberek 
valláshoz f z d kapcsolatának átalakulásával az évek során ez 
az álláspont is megváltozott és így átalakult az egészséghez 
f z d viszony is. Az élet min sége és hossza er sen a 
középpontba került (Imhof 1988, Troschke 1996, Klotter 1997). 

A változó szemlélettel és viszonnyal párhuzamosan 
megfigyelhet volt az egészségügy és orvostudomány fejl dése 
is, ami tovább er sítette ezt a folyamatot. Napjainkra az egészség 
nem csak az egyének saját érdeke, hanem bármi, amit 
egészségtudatosság címszó alatt tesznek, annak létjogosultsága 
van. Ehhez kapcsolódik talán az a kínálati oldalon tapasztalt tény 
is, hogy bármi, amit egészségmeg rzés címszó alatt kínálnak, 
annak szintén létjogosultsága van, legyen az akár tudományosan 
megalapozott vagy sem.  

A fent említetteken kívül további két - az egészségtudatosság 
fejl désére ható - f bb tényez t említenek (Graf, Tröster 2007):  

 

A fogyasztók növekv képzettsége, 

 

Javuló információellátottság.  

A két tényez önállóan is megállja helyét, ugyanakkor szorosan 
össze is kapcsolódnak. A képzettség fejl dése részben utal a 
tudomány fejl désével kapcsolatosan leírtakra, hiszen a kutatási 
eredmények hozzáférhet vé válnak bárki számára, ugyanakkor 
az ismeretszerzés lehet ségének b vülése már át is kapcsolható 
az információ források számának és fajtájának b vüléséhez. Ha 
visszautalunk a kés 19. század, mérföldk nek nevezett 
id szakára, akkor egyértelm en érzékelhet az információt 
közvetít közegek változása. Elég azonban ha csak néhány 
évtizedet ugrunk vissza az id ben, már akkor is látható a 
televízió, rádió és f ként az Internet korlátlan lehet ségeinek 
tárháza. 

A szakirodalom két, társadalmi szempontból fontosabb 
tényez t említ, amelyek nagyban hozzájárultak az egészségre 
törekv szemlélet változásához. 
Az egyik tényez a stressz és annak kezelése körül forog, hiszen 
a mindennapos életben átélt stressz kezelése miatt szükségessé 
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válik rendszeres wellness program, amely biztosíthatja, vagy 
legalábbis hozzájárulhat az életvitel javulásához. 
A másik tényez a születések számának változására helyezi a 
hangsúlyt. A fejlettebb országokban a születések számara 
jellemz csökken tendencia miatt megnövekszik az az id , amit 
a fogyasztók magukra tudnak fordítani. Hiszen a gyerek nélküli 
családban a felszabaduló id t a fogyasztók saját magukra 
fordíthatják.  

Trendek és Megatrendek 
A trendekkel kapcsolatos általános meghatározás során 

abból kell kiindulnunk, hogy azok olyan folyamatok, amelyek a 
jelenben érzékelhet ek, ugyanakkor feltételezhetjük, hogy a 
jöv ben tovább fognak folytatódni. A trend tehát egy megfigyelt 
és dokumentált fejl dési irány (Lässer 2003; Horx 2005). A trend 
id táv szempontjából lehet rövid távú, divatszer folyamat, vagy 
hosszú távú, úgynevezett megatrend.  

A megatrend jellemz i: (Horx 2005) 

 

legalább fél évszázadig tartó, hosszú távú változás, 

 

különböz tudományterületeken átível és hatása átfogja az 
emberi élet különböz részeit: technológia, kultúra, emberek 
közötti kapcsolat, a munkahelyi környezet és fogyasztás,  

 

pontos meghatározásához nagyszámú megfigyelés szükséges, 
amelyek els sorban a szociális, gazdasági és kulturális 
területre terjednek ki.   

Az egészségtudatossággal és az ezzel összefügg 
wellnessel kapcsolatosan fontos definiálni azokat a területeket és 
f bb változási irányokat, amelyek végs soron megmagyarázzák 
a változások irányát, dinamikáját és fejl désének lehetséges 
típusait illetve fontosabb jellemz it.  

A német Zukunftsinstitut az alábbi hat Megatrendet határozta 
meg a wellnessel illetve egészségtudatossággal kapcsolatosan:  

 

magas életkor, 

 

egészség, 
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új mobilitás és új munka, 

 
spiritualitás, 

 
egyéniség, 

 
n k.  

A magas életkorral kapcsolatos trend fogalma az öreged 
társadalommal függ össze. A számítások szerint az OECD 
tagállamaiban 2020-ra minden harmadik lakos 60 év feletti lesz. 
A globális átlagéletkor a mai 22 évr l 2050-re felmegy 38 évre, 
tehát az átlagéletkor ilyen mérték növekedése nemcsak az 
iparosodott országok sajátja. A rostocki Max-Planck Institut 
becslése szerint Németországban például 2050-re 85-év lesz a 
várható életkor a jelenlegi 82 helyett. Ezért az id sebb 
fogyasztók is egyre inkább célcsoporttá válnak majd a jöv ben.  
Az egészségtudatos életmód legf bb motivációja 

 

az id sebb 
korban is-, hogy javítsuk az életmin séget és meghosszabbítsuk 
az életkort.   

Az egészséggel összefügg jöv beni várakozások 
tekintetében ez képviseli a legnagyobb értéket a különböz 
társadalmi csoportokban. A wellness fogalma kapcsolódik az 
egészség fogalmához és bizonyos elemekkel még ki is egészíti 
azt.  
Ilyen tényez k például  

 

az esztétikus és nyugodt környezetben eltöltött id , 

 

a testmozgás társadalmi elfogadottsága és 
természetessége, 

 

az el relátó és betegségmegel z életmód.  

A test így a fogyasztókban nem csak egy küls burokként 
szerepel, hanem a tudat helye is és ezáltal az ,,ÉN középpontja.   

Az egészségtudatos trend kapcsán már szerepelt a 
megel zés, azonban a stresszes és rohanó életmód el idézhet 
olyan betegségeket, problémákat, amelyeket a fogyasztók 
szemléletváltással, fogyasztási szokásaik megváltoztatásával 
próbálják megoldani. Ilyen problémák, tünetek például a 
következ k: 
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Rossz kondíció 

 
Hátfájás 

 
Mozgásszegény életmód 

 
Idegesség stressz 

 
Kimerültség 

 
Túlsúly 

 
Ízületi panaszok 

 

Migrén és fejfájás  

Napjaink másik legjellemz bb területe, amely 
megatrenddé válik és hosszabb id távon is kifejti a társadalomra 
gyakorol hatását, a mobilitás és az új munkahely keresése. A 
mobilitással összefügg problémák leküzdéséhez létfontosságú 
lehet az egészségtudatos életmód követése.  

Ez a tényez az alábbi problémákat veti fel: (Berg 2008) 

 

projektmunkák el térbe kerülésével a csapatok csak 
mindig meghatározott feladatra jönnek létre, majd utána 
újraalakulnak, így a munka ritmusa megváltozott, 

 

job-hopping, a munkaadó és a munkavállaló közötti 
lojalitás csökkent, gyakoribb a kényszer vagy önkéntes 
munkahelyváltás, 

 

határozott idej szerz dések el térbe kerülése, ezáltal 
bizonytalanná válik a jöv és a folytatás, ami fokozza a 
stressz érzetet is, 

 

a másodállás vagy akár harmadik munkahely gyakorlata 
rendszeressé válik, 

 

folyamatos képzéseken keresztül mindenki saját maga 
felel s a munkahelyi karrier alakításáért, 

 

a technológiai modernizáció miatt egyre kevesebb a 
munkahely, miközben a növekv nyugdíjkorhatár okán 
magas a munkaképes korú lakosság, 

 

a munkahelyi mobilitás hatással van a magánéleti 
kapcsolatokra és gyakran konfliktusokhoz vezethet.  

Ezek olyan újkelet problémák, amelyek a megváltozott 
gazdasági és társadalmi körülmények miatt alakultak ki és amire 
az egészséggel való tör dés adja meg a ,,gyógyírt . 
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A spiritualitás, mint trend kialakulás talán pont az el z 

pontban felsoroltak miatt jöhetett létre, illetve fejtheti ki jótékony 
hatását. A megváltozott, stresszes életvitel és az átalakult 
társadalmi hozzáállás miatt napjaink fogyasztói egyre inkább 
eltávolodnak a hagyományos, történelmi egyházaktól és helyüket 
er teljesen átveszi a távol keleti kultúra, valamint a spirituális 
gondolkodásmód nyújtotta nyugalom, illetve relaxáció. Nagy 
szerepet tulajdonítanak a természet erejének, az ember és 
természet harmóniájának továbbá a kapcsolatuk 
visszaállításának. A spiritualitás célja nem az igazság, hanem a 
hatásosság, így végs soron a fogyasztó számára minden, ami 
használ az elfogadott és megengedett. 

Az individualitás lett a társas élet legjellemz bb trendje 
napjainkban, mivel egyre elfogadottabb a rövidtávon való 
gondolkodás illetve az egyén saját jólétének el nyben 
részesítése. Erre utal a válások és újra házasulások növekv 
száma, illetve a már említett munkahelyváltások vagy 
hivatásváltások rendszeresebbé válása. Éppen ezért nehéz 
meghatározni egy általánosan elfogadott társadalmi normát. 
Ráadásul egyre kés bb hozzák meg az életüket érint megköt 
döntéseket, (házasság, családalapítás, házépítés) nyitva hagyva a 
lehet séget maguk számára az esetleges váltásra. Ez a 
szemléletváltás magyarázza részben a fogyasztók figyelmének 
saját egészségi állapotuk felé való fordulását is. Az individualitás 
trendjének értelmében tehát a fókusz a saját bels egyensúlyra és 
harmóniára összpontosul.  

A megatrendek sorában a n kkel, mint fogyasztókkal és 
piaci szerepl kkel kapcsolatos változások a legfontosabbak, 
amely szerepl k magatartása és fogyasztási szokásai közvetlenül 
hozzájárultak az egészségtudatosság dinamikus terjedéséhez és 
az ezzel kapcsolatban álló wellness szolgáltatások b vüléséhez. 
A n k ugyanis genetikailag fogékonyabbak a harmóniára és 
igénylik a kiegyensúlyozottságot, ezért hajlamosabbak a wellness 
felé való mozdulásra, továbbá jól látható az a folyamat is, 
melynek keretében egyre inkább átveszik a férfiak munkáját, 
illetve az ezzel járó stresszt, így igénylik is a felfrissülést és az 
egészséges életmódra való áttérést.  
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A wellness és kozmetikai szereket sok esetben akkor is 

igénybe veszik, fogyasztják a n k, ha valami sikertelenségért 
szeretnék kárpótolni magukat. Gyakori továbbá az is, hogy férfi 
ismer seiket rábeszélik a termék, szolgáltatás igénybevételére 
vagy az életmód követésére. 
A n i fogyasztók egészségtudatosságának és fogyasztói, irányítói 
szerepének növekedésének a f bb okai: (Berg 2008)  

 

csökken azon háztartások száma, ahol csak a férfi 
dolgozik, Európában a háztartások alig egyharmadában 
van már csak így, 

 

a n k fizetése egyre inkább megközelíti a férfiak 
fizetését, Németországban például a n k egyötöde már 
többet keres, mint a férjük, 

 

egyre több vezet pozícióban található n , illetve egyre 
több n cégtulajdonos.  

A fent említett trendek jellegzetességeinek alátámasztásra 
szükséges számtalan kutatást és adatgy jtést végezni, amely a 
konkrét esetben hozzájárul az egészségtudatos wellness turista 
f bb jellemz inek a megismeréséhez. Egy ilyen dinamikusan 
fejl d piacnál fontos feltenni azt a kérdést, hogy a potenciális 
vev k vajon hogyan néznek ki, és milyen elképzeléseik, vágyaik, 
igényeik vannak. 

Kutatások bebizonyították, a wellness fogyasztó nagy 
hangsúlyt fektet az élvezetekre, egészségtudatos és igényes 
vásárló. Többségük n , magasan képzett, dolgozó, az átlagnál 
jobb keresettel. Jellemz en nagy öntudattal rendelkeznek, 
aktívak és kreatívak. Amellett, hogy (munkájukban) sikereket 
akarnak elérni, elkötelezettek szociális, társadalmi és politikai 
téren. A wellness orientált személyek igényesek és hajlamosak az 
exkluzivitásra. A szép dolgok és a luxus, valamint a min ség is 
nagyon fontosak számukra. Ezenkívül igen aktív személyekr l 
van itt szó, akik szabadidejükben számos elfoglaltsággal 
rendelkeznek és sok minden iránt érdekl dnek (Marnka 1997).   

A wellness turizmus keresleti oldalát azok az emberek 
határozzák meg, akik a nyaralásuk során egy egyéni harmónia 
program -ot szeretnének összeállítani maguknak. Ezen a 
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programon belül a különböz egészség-szolgáltatások 
igénybevétele egyén szerint változhat, de ezek a szolgáltatások 
képzik az ott-tartózkodás alapját. (Haug 1991.) Ahhoz, hogy a 
kínálatot nyújtó, ezeket az igényeket ki tudja elégíteni, szükség 
van megfelel infrastruktúrára, valamint a felügyeletet/gondozást 
végz egészségügyi szakkompetenciára, röviden: szakemberekre.  

Lanz-Kaufmann meghatározása szerint a wellness 
vendégek sz kebb értelemben véve olyan vendégei egy wellness 
szállodának, melyek f motívuma az egészség meg rzése és 
fejlesztése és igényt tartanak egy terjedelmes szolgáltatás-

csomagra, mely magába foglalja a lehet séget a testmozgásra, 
szellemi megújulásra, valamint a kikapcsolódásra és az 
egészséges táplálkozásra. (Lanz-Kaufmann 1999.) Mindez 
természetesen csupán arra a vendégre vonatkozik, aki egy 
specializált, wellness szállodában nyaral. Tágabb értelemben 
azokat a turistákat is nevezhetjük wellness vendégeknek, akik 
nem wellness szolgáltatásokra specializált hotelben, hanem 
egyéb helyeken (apartman, panzió stb.) szállnak meg és küls 
wellness szolgáltatásokat vesznek igénybe, például 
termálfürd kben vagy specializált éttermekben. A tipikus 
wellness vendég viszont el nyben részesíti a mindent egyben 
ajánlat kényelmét és exkluzivitását.  
Ezen fogyasztói csoport legfontosabb, vendégéjszakai számát 
befolyásoló tényez i az általános egészség állapot javítása és a 
négy wellness elem (Fittness/Sport, kiegyensúlyozott étkezés, 
felépülés/kikapcsolódás és a szellemi aktivitás), valamint e 
mellett a kevésbé fontosak a szépség, gyógyulás/terápia, 
természet és az élmény.   

A modern egészségtudatos vendég már nem csak egy 
egyszer uszodába szeretne ellátogatni, ahol csupán úszhat, 
hanem ott szórakozni is szeretne, mindezt pedig kellemes 
környezetben, ahol szabadjára engedheti gondolatait és az úszás 
után még szaunázhat is. A wellness vendégeknek nagy elvárásai 
vannak a szállással és a kiszolgálással szemben, és nem utolsó 
sorban a jelenlév közönséggel szemben. Az exkluzivitás 
mindenféleképpen hozzátartozik az érezd jól magad - típusú 
nyaralás hangulatvilágához. A wellness nyaralás további fontos 
komponensei a kényeztet és szépség-szolgáltatások, a 
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felüdülésre és a meditációra való lehet ség, valamint egy 
tökéletes, átfogó szolgáltatás rendszer. 
A wellness vendégek legnagyobb része egy partner vagy 
barát/barátn társaságában utazik. A wellness turizmusban 
szerzett els tapasztalatok után a vendégek sokszor egyedül is 
utaznak, mert akkor a kikapcsolódás hatása még nagyobb. 
Összehasonlítva más célcsoportokkal, itt az egyedül utazók 
aránya igen magas.   

Az életstílusból következtetéseket levonva érthet , hogy a 
wellness turistákat nem lehet az egészen fiatalok körében 
keresni, hiszen az  nyaralási szokásaik még dinamikusak és 
divat-függ ek. Náluk a stressz faktor 
hozzátartozik/hozzátartozhat a nyaraláshoz, új izgalmas 
élményekre vágynak. Csak életkoruk el rehaladtával érzik 
szükségességét a regenerálódásnak, felépülésnek és egészségük 
javításának, meg rzésének.  
Az említett kutatás szerint a legtöbb wellness vendég 35 és 65 év 
közötti (72%), (Precht 2001.) megfigyelhet azonban egy 
tendencia a fiatalabb vendégekkel kapcsolatosan is. Míg 
régebben az alsó életkorhatár valahol negyvennél volt, manapság 
huszonévesek is foglalnak ilyen jelleg üdüléseket.   

Összességében megállapítható, hogy egy rendkívül 
dinamikusan fejl d és jelent s folyamat eredményeként 
fordultak a fogyasztók az egészségesség felé. Ez a trend a 
közelmúlt óta kezd igazából kibontakozni Magyarországon, és 
emiatt még óriási lehet ségek állnak az ilyen jelleg szolgáltatást 
kínálók számára. A fentieket kiegészítve a jöv ben várható a 
férfi wellness vendégek számának b vülése, bár jelenleg azért a 
nyugati értelemben vett wellness érzés inkább a n kre jellemz , 
mivel nekik nagyobb az affinitásuk a szépséghez és a 
testápoláshoz, bár egyre több stresszes menedzser veszi 
igénybe a wellness szolgáltatásokat.    
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ASZTALOS JÁNOS  

A gazdasági környezet információáramlásának hatása a 
gazdasági tevékenységre 

Az információáramlás externális hatásai   

Rezümé  

A számítástechnika, a digitalizálás és az Internet hálózat 
fej dése magával hozott olyan negatív externális hatásokat, 
melyek megoldása gazdasági és társadalmi kényszer. (Pl.: 
személyiségi és szerz i jogok védelme.) A számítógép 
használata lerövidíti a tervezési és gyártási folyamatokat és az 
innováció felgyorsulása már érezhet a mindennapokban is. A 
használaton kívül került hardvereszközök újrahasznosítása, 
veszélyes hulladékként való kezelése újabb feladatok elé állítja a 
gazdaságot. A papír alapú dokumentumok mennyiségének a 
csökkentése olyan újabb kihívás, melynek nem könny ma eleget 
tenni.  

Abstract  

Developing of computer technology, digilatization and 
the Internet Network evolved some negative external effects 
whose solution is economic and social compulsion. (Eg.: 
defending personal rights and copyright.) Using computers 
makes planning and manufacturing processes shorter and 
acceleration of innovation can already be noticed in our everyday 
life. Recycling hardware equipment which are not used any more 
and regarding them as dangerous waste is another challenge for 
economy. Decreasing the quantity of documents made of paper is 
another challenge which is not easy to accomplish.  

  

Az externáliáról 
Externáliáról beszélünk, amikor egy pénzügyileg önálló 

egység, pl. egy vállalkozás közvetlenül befolyásolja egy másik, 
pénzügyileg önálló egység, egy vállalkozás vagy egy fogyasztó 
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helyzetét, anélkül, hogy a piacon kapcsolatba kerülnének. A 
neoklasszikusok a környezeti problémát a piac tökéletlenségével 
magyarázták. 

Az externális hatások internalizálása gazdasági, 
társadalmi kényszer! 1 

Az információ áramlása 
Ma az információ gyors áramlásának az alapja a 

számítógépek hálózatba kapcsolása. A számítógépes hálózatok 
teszik lehet vé adatok, er források megosztását bonyolult 
er forrás-igényes számítások gyorsabb elvégzését. A világot 
behálózó legnagyobb számítógépes hálózat az Internet. 

Az Internet megszületése el tt az adatok leggyorsabb 
áramlását az analóg telefonok és távírók biztosították. Ekkor a 
m holdas távközlés még gyerekcip ben járt (az els m hold 
kilövése 1957). Ahhoz, hogy az adatokat számítógépen tárolni, 
hálózatokban pedig továbbítani lehessen konvertálni kell azokat 
kettes számrendszerbe. Ennek a folyamatnak a divatos neve a 
digitalizálás. Az addig alkalmazott analóg technológiákat le 
kellett cserélni, vagy AD/DA átalakítókat kellett az eszközök és 
a számítógépek közé illeszteni. Az Internet sok helyen csak 
analóg telefonvonalakon keresztül volt elérhet . Ez a digitális 
átalakulás még ma is tart. Pl.: Digitális telefonközpontok, 
digitális televíziós broadcast, stb. Az Internet használatával 
kapcsolatos KSH felmérés összefoglalt eredményét az 1. 
táblázatban láthatjuk. 

1. táblázat 
Háztartások info-kommunikációs eszközellátottsága  

és egyéni használat jellemz i (2005 ) (%) 
Mutató megnevezése 2005

 

2006

 

2007

 

Háztartások IKT 

 

ellátottsága 

Mobiltelefonnal rendelkez háztartások aránya 79,9

 

84,4

 

86,4

 

Asztali számítógéppel rendelkez háztartások aránya 40,7

 

47,1

 

50,6

 

Laptoppal rendelkez háztartások aránya 6,3

 

9,3

 

11,4

 

Palmtoppal rendelkez háztartások aránya 1,6

 

1,8

 

1,8

 

Internetkapcsolattal rendelkez háztartások aránya 22,1

 

32,3

 

38,4

 

Szélessávú internetkapcsolattal rendelkez háztartások 
aránya 10,9

 

22

 

33

 

                                                

 

1 Dr. Fogarassy Csaba: Externália-gazdaságtan  
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Egyéni számítógép és internethasználat 

Számítógépet már használt személyek aránya 43,3

 
59,5

 
62,4

 
Számítógépet ténylegesen használók 42,1

 
54,1

 
58,3

 
Internetet már használt személyek aránya 39,9

 
48,5

 
54,4

 
Internetet ténylegesen használók 37,2

 
44,9

 
51,6

 
Árut vagy szolgáltatást az interneten keresztül már rendelt 
személyek aránya 8,9

 
8,2

 
12,2

 
Interneten ténylegesen vásárlók 5,3

 
5

 
6,9

 

Forrás: KSH2  

Az adatok, információk számítógépen való tárolásának a 
feltétele a digitalizálás. A digitalizálás a legnagyobb változást a 
hangok és a képek terén eredményezte.  

Kalózmásolatok az Interneten 
A digitalizált hang és kép min ségromlás nélkül 

végtelenszer másolható. A zenei és filmes végfelhasználóknak ez 
jó hír volt hiszen, az egyszer megvásárolt zenei anyag változatlan 
min ségben továbbadható az ismer sök között. Az Internet 
hozzáférés elterjedése felgyorsította a másolt multimédiás 
anyagok piacon való megjelenését. A terjedés sebességet tovább 
fokozta a hatékony veszteséges tömörítési eljárások 
megszületése. A kiadók számára mindez NEGATÍV 
EXTERNÁLIA. Csökken a kereslet a multimédiás anyagok iránt, 
ami csökkenti a kiadók bevételét és a szerz k jogdíját.  

                                                

 

2 http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl4_07_13i.html

 

(2008.09.20.) 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl4_07_13i.html
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1. ábra  

MAHASZ eladási statisztikái 1999-20073 

  

1999-ig a nyílt FTP oldalak üzemeltetésével lehetett 
fájlokat, multimédiás anyagokat másokkal leghatékonyabban 
megosztani. Ezeknek a warez FTP szervereknek a felkutatása, 
beazonosítása, bezárása viszonylag egyszer feladat volt. A 
fájlmegosztásban az igazi áttörést Shawn Fanning a 
Northeastern University hallgatójának a megoldása hozta 1999 
júniusában. Az els 

 

hagyományos FTP megoldástól eltér 

 

szoftver a Napster volt, melynek segítségével néhány hónapon 
belül több millió ember töltögetett zenét (mp3) az Internetr l.4 

2004-re már több különböz fájlcserél -kliens volt 
használatban, manapság pedig már megszámolni sem lehet. Új 
szerepl ként megjelent a Torrent, ami új alapokra helyezte a 
filmek, képek, szoftverek és zeneszámok fájlcserélési 
lehet ségét. Az állományok (ingyenes) továbbítása ett l a ponttól 
megállíthatatlanná vált. 

A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének eladási 
statisztikáját mutatja 1999-2007 intervallumban (1. ábra) 

Szemléletes példát említhetünk a magyar filmipar 
területér l is. Rudolf Péter Üvegtigris 2. cím filmjének vágatlan 
verziója már a premier el tt futót zként terjedt az Interneten. 
Ezen folyamat internalizálására már történtek kísérletek. 

                                                

 

3 http://www.mahasz.hu/m/data/piaci_adatok/dia_2007_1.gif

 

(2008.06.20.) 
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Shawn_Fanning

 

(2008.06.23.) 

http://www.mahasz.hu/m/data/piaci_adatok/dia_2007_1.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/Shawn_Fanning
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Az adathordozók árában fizetnék meg a felhasználók a kiesett 
bevételeket, jogdíjakat. 
A magáncélú másolások által el idézett, kétségtelenül létez 
vagyoni hátrány kompenzálására 

 
egyfajta átalányjelleg , tehát 

az érintett szabad felhasználási kör egészére szétterítetten 
érvényesített kárpótlásként 

 
a szerz i és az azzal szomszédos 

jogok jogosultjai 1982 óta ún. üreskazetta-díjra jogosultak. A 
világon harmadikként, NSZK és Ausztriát követve 
Magyarországon is bevezették az üreskazetta-díjat, majd 
b vítették ki az üres kép- vagy hanghordozókra. (1999. évi 
LXXVI. törvény a szerz i jogokról 22. § (1)) 
A másik lehet ség a kiadott alkotások (így is magas) árának 
további növelése. A kiesett bevételeket is a törvénytisztel 
vásárlókkal fizettetik meg, hasonlóan az energia szektorhoz. 
Meggy z désem, hogy, ha csökkentenék az optikai 
adathordozón terjesztett szerzemények árát sokkal több fogyna a 
boltokban. A termék alacsonyabb piaci ára csökkentené a 
feketepiac részesedését5. Az 1000-1500 Ft érték filmeket 
inkább megveszik az emberek, hiszen várhatóan hosszabb élet , 
megbízhatóbb nyersanyagra készült és ráadásul legális. 
(Maximális bevétel hangolásának problémája) 
Az Internet-adó (Magyarországon a bevezetése folyamatban). 
Másolásvédelmi technológiák bevezetése. 
A rabló-pandúr tipikus esete, hiszen tökéletes védelem nincs. Id 
kérdése és a rablók oldalán álló szakemberek feltörik az új 
védelmet. 
A feketepiac fokozott ellen rzése 
1989-1990-ben a forgalomba került hanghordozók 90 százaléka 
volt hamis, addig ma a kalózkiadványok piaci részesedése 15-20 
százalék alatt marad. Ezzel párhuzamosan jelent s mértékben 
átalakult az illegális értékesítés szerkezete is. Míg régebben a 
forgalom túlnyomó többsége a piacokon történt, illetve az 
illegális kiadványok a normál kereskedelmi bolthálózatba is 
könnyedén bejutottak, addig ma inkább a hirdetések útján terjed 
CD-írás, illetve az Internet fájlmegosztó rendszerei jelentik a 
legf bb értékesítési csatornát. 2004 óta a kalózkodással 
szembeni küzdelmet a Rend rség és a Vám- és Pénzügy rség 

                                                

 

5 Tesco, Obi, MediaMarkt polcain már 600 Ft-tól találunk filmeket. 
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támogatásával a ProArt - Szövetség a Szerz i Jogokért egyesület 
végzi.6 

Hasonlítsuk össze az externális hatásokat egy 
hagyományos lemezbolt, egy webáruház és egy online zene- és 
filmáruház m ködése során! (1. táblázat)  

1. táblázat  
Vásárlási módok összehasonlítása 

 

Hagyományos 
típusú vásárlás 

Webáruház Online zene- és 
filmáruházak7 

Adatgy j-
tés a 
termékr l, 
az üzlet 
kiválasz-
tása, 
felkeresé-
se, 
rendelés 

Utazás (CO2 

kibocsátás) 
Utazással eltöltött 
id

 

Testmozgás (?) 
Azonnali vásárlás 

Nincs utazás 
(CO2 

kibocsátás) 
Nincs utazással 
eltöltött id

 

Nincs 
testmozgás (?) 
Elektronikus 
rendelés 

Nincs utazás (CO2 

kibocsátás) 
Nincs utazással eltöltött 
id

 

Nincs testmozgás (?) 
Elektronikus rendelés 

Vásárlás Az áru felesleges 
raktározása 
Üzlethelyiség fizikai 
léte, bérleti díj 
HR er forrás 
(raktáros, eladó, 
biztonsági r, stb.) 

Nincs 
felesleges 
raktározás 
Nincs fizikai 
üzlethelyiség 
Elenyész HR 
igény 

Winchestereken 
elhelyezett termékek 
Nincs fizikai 
üzlethelyiség (Csak 
szerverszoba) 
Elenyész HR igény 

A termék 
házhoz 
szállítása 

Minden vásárló 
magával viszi a 
vásárolt terméket 
(Minden terméknek 
csillagtúra hazáig) 

Csomagküld 
szolgálat 
optimalizált 
útvonalon 
szállítja házhoz 
a terméket 
(Kevesebb CO2 

kibocsátás) 

A termék 
telefonvonalon érkezik. 
(Nincs CO2 kibocsátás) 

Csomagol
ó és 
hordozó 
anyag 

A csomagoló anyag 
és az adathordozó 
környezetszennyezé
si tételként jelenik 
meg 

A csomagoló 
anyag és az 
adathordozó 
környezetszenn
yezési tételként 
jelenik meg 

Nincs csomagoló és 
adathordozó anyag, 
nincs 
környezetszennyezés 

 

Az online zeneáruházak esetén a megrendeléshez 
hasonlóan az áru is a telefonvonalon érkezik. A hagyományos 
logisztikai folyamatok 

 

a maguk környezetszennyez hatásaival 

                                                

 

6 http://www.mahasz.hu/m/?menu=kalozkodas&menu2=a_kalozkodasrol

 

(2008.06.22.) 
7 A fenti értelmezésben a kiválasztott filmet, zenét adathordozó nélkül lehet 
megvásárolni. 

http://www.mahasz.hu/m/?menu=kalozkodas&menu2=a_kalozkodasrol
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teljes mértékben kiválthatók. Nincs eldobott csomagoló- és 

hordozóanyag, ami a környezeti terheket tovább növelné. 
Hazánkban is reményt kelt eredményeket hozott 2005-

ben a digitális zeneforgalmazás, ami összességében a hazai 
hanghordozó forgalomnak kb. 1%-át tette ki 2005-ben. Ez 
legnagyobb részben a mobiltelefonokra szabott digitális zenei 
tartalom forgalmazásának tudható be, ez tette ki az összes hazai 
digitális forgalom mintegy 93 százalékát. A reményt kelt új 
értékesítési formák egy része azonban egyel re csak a 
legnagyobb piacok számára hozott enyhülést. Magyarországon 
egyel re meglehet sen sz k a legális digitális kínálat. 2005-ben 
hazánkban egyetlen legális online zeneáruház m ködött, az is 
korlátozott kínálattal. 8 

2006-ban indult el az els magyar nonprofit alapon 
m köd , internetes letölt -zeneáruház, a portállá fejl dést 
megcélzó www.dalok.hu. A vállalkozás érdekessége, hogy 
kihagyták a profitérdekelt terjesztést, így áraik anélkül lesznek 
alacsonyabbak, hogy a zenészeknek kevesebb jutna.9  

Az Internet elterjedése hozta magával az olcsóbb 
Webáruházak létrejöttét. Otthon a számítógépünk el tt ülve 
rendelhetünk élelmiszert, dísznövényeket, ruhát, autót, stb. A 
hagyományos vásárlási lehet séggel való összehasonlítás 
POZITÍV EXTERNÁLIÁ-t mutat. (1. táblázat)  

Adatáramlás az Interneten 
Régen a posta közvetítette leveleinket, táviratainkat, 

telefonbeszélgetéseinket. Ezeket a feladatokat kiváltotta mára 
már az Internet. Levelezéseink nagy részét az Interneten 
bonyolítjuk, kézzelfogható postai képeslapok helyett virtuálisan 
köszöntjük szeretteinket. Mobil és vonalas hívásainkat 
kiválthatjuk ma már Internet alapú szolgáltatásokkal. (pl.: Skype) 

A posta mindezt NEGATÍV EXTERNÁLIAKÉNT 
(kevesebb szolgáltatást veszünk igénybe) éli meg. A kéretlen 
levelek (spam) sok bosszúságot okoznak nap mint nap. 
Pazarolják er forrásainkat (tárterület, munkaid ) Hasonló a 

                                                

 

8 http://www.mahasz.hu/m/?menu=piaci_adatok&menu2=zenepiaci_elemzes

   

MAHASZ zenepiaci elemzése (2006) 
9 https://www.dalok.hu/rolunk

  

http://www.dalok.hu
http://www.mahasz.hu/m/?menu=piaci_adatok&menu2=zenepiaci_elemzes
https://www.dalok.hu/rolunk
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helyzet a kéretlen reklámújságokkal kapcsolatban is. Ezek az 
újságok általában olvasatlanul kerülnek a kukába, növelve a 
háztartási hulladék mennyiségét, fokozva ezzel a 
környezetszennyezést. NEGATÍV EXTERNÁLIA 

Az e-mail és az SMS okozta externáliák estében az 
internalizálás 

 
EU és hazai szinten is 

 
újabb tervezett adók 

bevezetésével történhet. 
Egy hagyományos könyvtárban lév adatok 

megbízhatóbbak, hiszen a kiadási folyamat több (szintaktikai és 
szemantikai) ellen rzési pontot is tartalmaz. A keresett 
információhoz katalógusrendszeren keresztül juthatunk. Egy 
könyvtár által tárolt információ mennyisége sajnos fizikailag 
véges. 

Az Interneten tárolt adatok, (ellen rizetlen) információk 
mennyisége állandóan növekszik. A fizikai határok folyamatosan 
és gyorsabban b víthet k és az információ elérési sebessége 
lényegesen gyorsabb, mint a hagyományos könyvtárak esetében. 
Ennek a POZITÍV EXTERNÁLIÁ-nak az internalizálása 
ellen rzött és hiteles adatbázisok létrehozásával (használati díj 
ellenében) történhet. 

Az információáramlás sebessége felgyorsult. Régen egy-
egy tankönyv, jegyzet érvényességi ideje évtizedben volt 
mérhet , addig ma 1-2 év alatt érvényességét veszíti. Naprakész 
tudás megjelenítése egyes szakirodalmakban igen nehéz feladat. 
(Pl.: a számítástechnikai könyvek nagy részét csak kölcsönözni 
érdemes, mert 1-2 év alatt túlhaladja a tudomány a benne 
leírtakat.) A papír alapú számítástechnikai folyóiratok frissessége 
nem versenyezhet a percr l percre frissül Internetes 
tartalommal. Mire a hírt az újság megírja, addig a szakma már 
értesül az információkról. 

Az elektronikus könyvtárak elterjedése ismét felveti a 
szerz i jog problémáját (NEGATÍV EXTERNÁLIA), hiszen 
digitális formában végtelenszer másolható minden m 
min ségromlás nélkül. A probléma internalizálása csak azok 
esetében történhet meg, akik nem szeretnek a monitorról olvasni. 
A nyomtatási költségnek is van szerz i jogdíj tartalma. Az 
egyetemi és f iskolai képzésben jelent s a jegyzetek másolása, 
fénymásolása. Az ingyenes digitális jegyzetek bevezetésével 
keresnek megoldást a környezetvédelemre (NEGATÍV 
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EXTERNÁLIA), a kiadás költségeinek a csökkentésére és a 
szerz i jogvédelem biztosítására. Az els kiadó, amely ingyenes 
jegyzetekkel jelent meg a piacon a Freeload Press10 egyetemi 
kiadó. Természetesen a jegyzetek sok-sok reklámot 
tartalmaznak. A reklámok fedezik a kiadás és a jogdíjak 
költségeit. (A reklámok és a tartalom külön oldalon vannak 
elhelyezve, melyek megfelel illegális szoftver segítségével 
könnyedén eltávolítható.)  

A hálózatba került adataink biztonsága 
Bankok termékei között ma már szerepel valamilyen 

NetBank szolgáltatás. Interneten sorban állás nélkül intézhetjük 
pénzügyeinket. Néhány perc alatt utalhatunk a világ bármely 
részére. S r n hallhatunk esetekr l, ahol visszaélések történtek 
az Interneten keresztül. A b nözés újabb lehet ségét hozta az 
Internet. Minden nagyobb cég rendelkezik Internet hozzáféréssel. 
Nem elég kiépíteni magát a hálózatot, gondolni kell a hálózatunk 
védelmére is. 

Ennél a fejl dési sebességnél, szinte az eredeti 
technikával egy id ben megjelenik a piacon a klónja, a 
technológiai másolata. Az emberek és a hálózat gyenge 
pontjait kihasználva az Internet az ipari kémkedés melegágya 
lett. 

T zfal, megbízható hálózati operációs rendszer, 
üzemeltetéséhez megfelel személyzet alkalmazása plusz 
költséget ró a hálózat üzemeltet ire. Mindez NEGATÍV 
EXTERNÁLIA. Az igazi megoldás az Internetb nözés korlátok 
közé szorítása lenne.  

Az elavult hardverek 
A számítógép használata lerövidíti a tervezési és gyártási 

folyamatokat. Az innováció felgyorsulása érezhet a 
mindennapokban is. A számítástechnika h skorszakában, amíg 
egy országnak, egy vállalatnak egy számítógépe volt csak, addig 
manapság ellepnek minket a számítástechnikai újítások, a 
mindentudó csodamasinák . A számvitel el írásai szerint a 

                                                

 

10 http://www.freeloadpress.com/index.aspx

 

(2008.09.24.) 

http://www.freeloadpress.com/index.aspx
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számítógépek amortizációs ideje három év. Ez POZITÍV 
EXTERNÁLIS hatása az Internet fejl désének. A leselejtezett 
számítástechnikai berendezéseket veszélyes hulladékként kell 
kezelni, ami megnöveli a költségeket. (A boltoknak kötelez 
visszavásárolni a régi számítógépeket.) (INTERNALIZÁLT 
KÖRNYEZETSZENNYEZÉS) Igazi megoldást ezen a téren az 
újrahasznosítható és lebomló ökoszámítógép és ökotelefon 
hozhat. 2004-ben a közép-angliai Warwick egyetemének kutatói 
a PVAXX Research brit technológiai céggel és az amerikai 
Motorola telefongyártóval együttm ködve elkészítették a világ 
els mobil lebomló, azaz ökotelefonját, amely a földbe ültetve 
virágoknak adhat életet.11  

A nyomtatásról 
Az Internetr l származó információ egy része 

kinyomtatott formában áramlik tovább. Az informatikai 
rendszerek elmaradhatatlan tartozéka a nagyteljesítmény 
hálózati lézernyomtató, melyek nagy része a nyomtatási 
folyamatban ózont és oldószerg z állít el , ami irritálja a 
légutakat. A cigarettafüst részecskéi által okozott rizikóhoz 
hasonlítja a lézernyomtatók m ködése közben távozó anyagok 
hatását az ausztrál tudós tanulmányában, ami az American 
Chemical Society Környezeti tudományok és Technológia 
kiadványában látott napvilágot.12 (NEGATÍV EXTERNÁLIA) 
Internalizálása károsanyag-kibocsátás korlátozásával, illetve 
használójára való adó kivetésével történhet.  

Az emberi er forrásról 
A számítógép univerzális volta emberi er forrást válthat 

ki monoton, fárasztó és veszélyes munkakörülmények estében, 
akik növelhetik a munkanélküliséget a munkaer piacon. 
Ugyanakkor a beállított gépek és számítógépek üzemeltetése HR 
igényes feladat. (NEGATÍV EXTERNÁLIA) 

Az Internet elterjedése magával hozta az olcsóbb 
Webáruházak létrejöttét. Otthon a számítógépünk el tt ülve 

                                                

 

11 http://www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=9396&PHPSESSID=c

 

(2004.12.02.) 
12 http://www.sg.hu/cikkek/54059

 

(2007. 08. 02.) 

http://www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=9396&PHPSESSID=c
http://www.sg.hu/cikkek/54059
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rendelhetünk élelmiszert, dísznövényeket, ruhát, autót, stb. 
(POZITÍV EXTERNÁLIA)  

Az Internet és a személyes adataink 
Az Internet lehet séget biztosít arra is, hogy szinte 

mindent megtudhatnak rólunk (személyiségi jogok). A 
felhasználók nagy része önként ad meg magáról nagyon sok 
adatot. Megmondja, hogy kik az ismer sei, kik állnak vele 
kapcsolatban, milyen végzettségekkel rendelkezik. Megmutatja 
saját és szerettei fényképét (iwiw.hu, hi5.hu, facebook.com, stb.). 

A magyar állampolgárok személyi adatait és lakcímét a 
Miniszterelnöki Hivatalt vezet miniszter irányítása alatt 
m köd Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 
Központi Hivatala tartja nyilván. A jogszabályok értelmében a 
nyilvántartásból harmadik fél megvásárolhatja azoknak az 
állampolgároknak az adatait, akik ezt el z leg nem tiltották le. 13 

Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy Személyes 
adataidnak partnereink vagy a küls reklámügynökségek általi 
kezelése az  adatvédelmi irányelveik hatálya alá esik. 14 A 
partner cég adatvédelmi irányelveir l viszont nem tudunk 
semmit. 

(Jogszabályok reformjával és a jogszabályok betartásának 
ellen rzésével csökkenthet ez a NEGATÍV EXTERNÁLIS hatás.)  

                                                

 

13 

https://www.magyarorszag.hu/allampolgar/szolgaltatasok/adatszolgletilt.html

 

(2008.09.20.) 
14 http://hi5.com/friend/displayPrivacy.do

 

(2008.09.20.) 

https://www.magyarorszag.hu/allampolgar/szolgaltatasok/adatszolgletilt.html
http://hi5.com/friend/displayPrivacy.do
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Áttekintés  

AZ INFORMÁCIÓÁRAMLÁS EXTERNÁLIS HATÁSAI

 
MEGNEVEZÉS MIN SÍTÉS MAGYARÁZAT 

Szerz i jogvédelem NEGATÍV Illegális másolatok értékesítése 
Adatok, audió és videó 
winchesteren való 
tárolása 

POZITÍV 
Nem szennyezi a m anyaggal a 
környezetet (többször felhasználható) 

A posta számára NEGATÍV Bevételkiesés (e-mail, Skype) 
A bank és a 
munkáltatók számára 

NEGATÍV Betörések, Spam, t zfal, kémprogramok 

Levelesládánkba beszórt 
kéretlen reklámanyagok 

NEGATÍV 
Környezetünket szennyezi, háztartási 
hulladék 

Információ nagy elérési 
sebessége 

POZITÍV 
Szinte bármit gyorsan megtudhatunk, 
szakirodalom, érvényességi ideje csökken 

Információ nagy elérési 
sebessége 

NEGATÍV 
Szinte mindent megtudhatnak rólunk 
(személyiségi jogok) 

Internet adta 
lehet ségek 

NEGATÍV Ipari kémkedés 

Felgyorsult informatikai 
fejl dés 

POZITÍV 
Háromévente a legújabb számítógépeken 
dolgozhatunk. 

Nyomtatás, 
sokszorosítás 

NEGATÍV 
Megnövekedett papírfelhasználás és 
károsanyag-kibocsátás 

Gyártástechnológiák 
fejl dése 

POZITÍV 
Monoton, veszélyes munkafolyamatokból 
kikerül az ember 

Gyártástechnológiák 
fejl dése 

NEGATÍV Megjelenik a munkanélküliség esélye 

Web áruházak 
megjelenése 

POZITÍV Kényelem, választék, gyorsaság 

Web áruházak 
megjelenése 

NEGATÍV 
Emberi kapcsolatok további 
virtualizálódása (közös shopingolások 
élménye) 
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LINDNER SÁNDOR1  

Kockázatkezelés humán néz pontból   

A kockázat nem kívánatos esemény, amelynek 
bekövetkezése negatívan hat a szervezet m ködésére, magába 
hordozza a veszteség lehet ségét. A szervezetek m ködésével 
összefügg kockázatok között megtalálhatók a humán 
kockázatok, amelyekre sok esetben kisebb figyelem irányul, mint 
más kockázatokra, mint például a pénzügyi kockázatokra. Az 
emberi er forrás gazdálkodás kockázatai ugyanakkor komoly 
veszélyt jelentenek az üzleti tevékenységre, kétségessé tehetik a 
szervezeti célok megvalósítását. A humán kockázatok kell 
figyelmet érdemelnek, mivel az emberi er forrás gazdálkodás 
egyre fontosabb szerepet tölt be a szervezetek életében. A 
személyügyi feladatok összetettsége, bonyolultsága n , amely a 
humán kockázatok számának emelkedését vonja maga után. A 
kockázatokkal összefügg tudatos szervezeti magatartás 
hiányában a humán kockázatok bekövetkezése miatt keletkez 
veszteség a versenyképességet kedvez tlenül befolyásoló 
tényez vé válhat.  

A humán kockázatok száma kockázatkezeléssel 
mérsékelhet . Kockázatkezeléssel a kockázatok teljes mértékben 
nem számolhatók fel, erre általában nincs reális lehet ség. A 
kockázatkezelés dönt en a kockázati szint csökkentésére, a 
kockázatok bekövetkezésének és lehetséges következményének 
mérséklésére irányul. A szervezet kockázatt r , illetve 
kockázatvisel képessége a vezetés hozzáállásától függ. 
El relátáson alapuló, tudatos kockázatkezeléssel a menedzsment 
kedvez en alakíthatja, javíthatja a szervezet kockázati helyzetét, 
mérsékelheti a kockázatokból ered veszteségeket. 

A humán kockázatkezelés a kockázatkezelés általános 
elveinek és módszereinek a humán er forrás gazdálkodásban 
történ alkalmazását jelenti. Az emberi er forrás sajátos 
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jellegéb l adódóan a humán kockázatkezelés speciális 
követelményeket és feladatokat jelent, amely a szervezet 
m ködésével kapcsolatos bels és küls tényez k által 
determinált. 

A humán kockázatkezelés célja az emberi er forrás 
gazdálkodás kockázatainak feltárása, a kockázatok megismerése, 
a kockázatok lehet ség szerinti megszüntetése, illetve elkerülése, 
ennek hiányában a kockázatok káros következményeinek 
mérséklése. A kockázatkezelés szervezeti feladat, amelyben a 
kollektíva minden tagjának szerepe van. A menedzsment és a 
munkatársak közös feladata és felel ssége a kockázati célok 
teljesítése, a kockázatkezelésre vonatkozó szabályok, el írások 
betartása. 

A humán kockázatok szervezetszer elemzése, kezelése 
szakmailag új és id szer feladat. A szervezeti szint 
kockázatkezelés költségigényes tevékenység, amely hosszabb 
távon megtérül befektetésnek tekinthet . A kockázatkezelésre 
fordított kiadások megtérülése a kockázatok elkerüléséb l vagy a 
kockázatok káros hatásainak mérsékléséb l adódó vesztességek 
csökkenésében jelentkezik.     

A kockázatkezelés szabályozása 
A költségvetési szervekre vonatkozóan a 193/2003 XI. 

26. Korm. rendelet el írja, hogy az ellen rzési munka 
megtervezése során kockázatelemzéssel kell megalapozni az 
éves ellen rzési tervet. A jogszabályban foglaltak szerint a 
kockázatelemzés által felállított prioritások szerint kell kijelölni a 
bels ellen rzés céljait és feladatait.  

Az önkormányzati szektorban az 1990. évi LXV. törvény 
2005. év augusztusi módosítását követ en kötelez 
kockázatelemzést végezni a bels ellen rzési terv készítése 
során. A kockázatelemzéssel feltárt kockázatok ismeretében 
kerülhet sor a bels ellen rzés céljainak és feladatainak 
kijelölésére. A jogi el írásoknak megfelel en a közszférában a 
bels ellen rzés szervezetei a kritikus kockázatok ismeretében 
állítják össze az éves ellen rzési tervüket, jelölik ki az ellen rzés 
súlyponti céljait és feladatait.   
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A versenyszférára vonatkozóan nincs kötelez érvény 

jogszabályi el írás a kockázatelemzés alkalmazására. A 
versenyszféra szervezetei maguk döntenek kockázatelemzés 
elvégzésér l, illetve a kockázatkezelés módjáról. Gazdasági 
érdekekre tekintettel, jogszabályi el írások nélkül is, a 
menedzsmenttel szemben jogos elvárásként fogalmazható meg, 
hogy a szervezeti célokat és feladatokat a kockázati tényez k 
ismeretében, a kockázatok súlyosságára tekintettel jelölje ki, 
elkerülje, illetve mérsékelje az el forduló kockázatok káros 
hatásait.   

A versenyszférán belül egyre jobban terjednek a 
különböz irányítási rendszerelvek.  Ezek közé tartoznak a 
min ségirányítási (ISO 9001:2000), a környezetközpontú 
irányítási (ISO 14001:2004), továbbá az információ biztonsági 
(ISO/IEC 27001:2005) rendszerekre vonatkozó szabványok. A 
vállalatirányítással összefügg hazai és nemzetközi szabványok 
meghatározó eleme a kockázatelemzés. Ezeknek a szabványok a 
gyakorlatban a szervezetek bels folyamatait szabályozzák, így 
el segítik a vállalatokat ér kockázatok csökkentését, a tudatos 
kockázatkezelés elterjedését.  

A szervezetek többsége esetében a bels kockázatkezelés 
csak egyes részterületekre irányul, mint például a bels 
ellen rzés vagy a pénzügyi folyamatok kockázatkezelése. A 
kockázatok szigetszer kezelése kevéssé hatékony, mivel nem 
fogja át a szervezet valamennyi, kockázat szempontjából érintett 
területet, nem teszi lehet vé a szervezeti kockázatok 
összehangolt, integrált kezelését.   

A kockázatkezelés folyamata 
A kockázat 

 

kontrolling szerint a kockázatkezelés 
folyamatának része a kockázatkezelés tervezési, információ 
ellátási és ellen rzési feladatainak ellátása. A kockázat 
kontrolling körébe tartozó tevékenységek: 
- a kockázati források feltárása, kockázatvizsgálat és/vagy 

kockázati önértékelés alapján, 
- kockázatelemzés-, értékelés, az egyes kockázatok 

bekövetkezési valószín ségének és kockázatok 
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következményének meghatározása, a kritikus kockázati 
tényez k kiválasztása,  

- kockázati térkép elkészítése, a kockázatok közötti ok-okozati 
összefüggések feltárása,  

- a menedzsment által még elfogadhatónak ítélt kockázati szint 
meghatározása, 

- kockázatkezelés módjának meghatározása, döntés a 
kockázatkezelés módjáról, ami lehet a kockázat átadása, 
például a tevékenység kiszervezése, a kockázat mérséklése, 
elviselése vagy a kockázatos tevékenység befejezése,   

- a kockázatkezelési terv elkészítése, ami magába foglalja a 
kockázatkezelés céljait, és feladatait, a feladatok 
végrehajtásáért felel söket, a feladatok ütemezését és a 
teljesítési határid ket,  

- a kockázatkezelési terv kommunikálása, 
- a kockázatkezelési terv végrehajtása, 
- a végrehajtás ellen rzése és értékelése.   

A menedzsment feladata a kockázatkezelési stratégia 
meghatározása. A kockázatkezelési stratégiának része:  
- a kockázatok megel zése, elhárítása, 
- felkészülés a kockázatok fogadására, 
- a kockázatok kedvez tlen hatásainak mérséklése, 
- a kockázatkezelési feladatok összehangolása, 
- a hatékony és eredményes kockázatkezelés szervezeti és 

személyi feltételeinek kialakítása és biztosítása.  

A kockázatkezelési stratégia megalapozása során szükséges 
hasznosítani:  
- a korábbi kockázatelemzések eredményeit, következtetéseit, 
- a kockázatkezeléssel összefügg küls és bels auditok 

tapasztalatait, 
- a szakterületre vonatkozó hazai és nemzetközi trendeket, 
- a szervezet kockázati helyzetét, az ezzel összefügg 

követelményeket.  
A kockázati célokat célszer kvantitatív formában 

meghatározni, ami a kockázatkezelés nyomon követésének és a 
számonkérésnek egyik fontos el feltétele. Számszer adatok 
hiányában ugyanis a szervezetre jellemz kockázati helyzet 
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nehezen áttekinthet , illetve követhet . A kockázati célokat 
mutatószámokba szükséges kifejezni, ami a mérhet séget és a 
számon kérhet séget nagyban el segíti. A számszer céloknak 
ugyanakkor reálisnak és teljesíthet nek kell lenni, azokat el kell 
fogadtatni a végrehajtásban érintett munkavállalókkal.   

A kockázati célok id táv szerint lehetnek: 
- operatív id szakra vonatkozó célok, illetve  
- közép és hosszútávra szóló célok.   

Az éves, illetve a hosszabb id távra vonatkozó 
kockázatkezelési céloknak egymással összhangban kell lenni, 
mivel a kockázatkezelési célok hatással vannak egymásra. Az 
operatív kockázati célok teljesítése vezet a stratégiai célok 
gördül tervezéssel történ megújításához, illetve a hosszú távú 
célok megvalósításához.  

A kockázatkezelési célok kijelölésén túlmen en meg kell 
határozni a kockázatkezelés adott id szakra vonatkozó feladatait. 
A kockázatkezelés feladatai ismeretében készíthet el a 
kockázatkezelés költségvetése, amely a kockázatkezelésre 
fordítható, a munkáltatót terhel összes kiadást tartalmazza. A 
kockázatkezelés kiadásai beépülnek a szervezet által elállított 
termékek (szolgáltatások) árába, ami kihat a versenyképességre. 
A kockázatkezelés ráfordításai a költséggazdálkodás részeként 
befolyást gyakorolnak a költséghatékonyság alakulására. Ezért 
indokolt a kockázatkezelés költségfelel si rendszerének 
kialakítása, ezen alapuló munkavállalói érdekeltségi rendszer 
kidolgozása és m ködtetése. 

A kockázatkezelés aktuális céljai és feladatai a szervezeti 
környezet és a bels folyamatok elemzésére épülnek, amelyet 
pontos, megbízható adatok, információk alapoznak meg. A 
kockázatkezelés körébe tartozó feladat a kockázatokkal 
kapcsolatos információk gy jtése, rendszerezése, elemzése, a 
menedzsment igényeinek megfelel feldolgozása. Gondoskodni 
kell a kockázatok nyilvántartásba vételér l, amely többek között 
rögzíti a kockázatok körét és fontosságát, a kockázatok 
kezelésére vonatkozó intézkedéseket, a kockázatfelel s nevét, az 
ellen rzés módját. A kockázatkezelési rendszer m ködésére 
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vonatkozó el írások kézikönyvekben, munkautasításokban, 
eljárásokban, és különféle szabályzatokban kerül(het)nek 
rögzítésre, illetve dokumentálásra. 

A kockázatkezelés céljainak és feladatainak 
megvalósításáról különböz beszámolók, értékelések 
készíthet k, ami a vezet i információs rendszer részévé válhat. A 
havi, negyedéves, féléves vagy éves gyakoriságú vezet i 
tájékoztatók alapján a menedzsment képes a kockázati célok és 
feladatok teljesítését nyomon követni, szükség esetén id ben 
beavatkozni, amellyel elhárítható vagy mérsékelhet az 
esetlegesen bekövetkez kockázatok káros következménye.  

A kockázatkezelésnek része a kockázatkezelési célok és 
feladatok kommunikálása. A kommunikáció célja a 
kockázatkezelési feladatok közzététele, tudatosítása, a 
végrehajtás nyomon követése, a tapasztalatok feldolgozása, a 
munkavállalók mozgósítása a célok és feladatok megvalósítása 
érdekében.  

A kockázatkezelés, mint vezet i feladat 
A kockázatkezelési célok és feladatok elfogadása és 

aktualizálása, a kockázatkezelés módjának meghatározása, a 
tervek jóváhagyása, végrehajtásuk ellen rzése a menedzsment 
feladata. A vezetés feladata a kockázatkezelés szakmai 
feladatainak delegálása, ami a kockázatkezeléssel foglalkozó 
személyzet kijelölését és megbízását jelenti. A kockázatfelel si 
rendszer kialakítása és m ködtetése a hatékony kockázatkezelés 
el feltétele. A szervezeti struktúrába be kell illeszteni a 
kockázatkezelés feladataira vonatkozó munkakör(öke)t, illetve 
szervezeti egysége(ke)t. Ki kell dolgozni a kockázatkezelésben 
részt vev vezet k és beosztottak feladatait, illetve 
jogosultságait. A feladatokat és feladatok ellátáshoz el írt 
képesítési és egyéb alkalmazási feltételeket munkaköri leírásban, 
illetve munkaszerz désben szükséges rögzíteni. Ezáltal 
egyértelm vé, egyben számon kérhet vé válik, hogy kinek a 
feladata és felel ssége a szervezetet fenyeget kockázati 
tényez k meghatározása, a kockázatok elemzése, értékelése, az 
elérni kívánt kockázati szint meghatározása, a kockázati célok 
kijelölése, a kockázati terv elfogadása, a kockázatkezeléssel 
összefügg feladatok végrehajtása és ellen rzése.  
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A vezetésnek kell gondoskodni a kockázatkezelés bels 

audit rendszerének kialakításáról és m ködtetésér l. A bels 
audit rendszer el segítheti a kockázatkezelési tervek sikeres és 
eredményes végrehajtását, a kockázatkezelés hiányosságainak 
feltárását, a fejlesztésre vonatkozó javaslatok megalapozását és 
kidolgozását.  

A HR kockázatok tipizálása 
A kockázatok többféle ismérv szerint csoportosíthatók. A 

kockázatok rendszerezése a kockázatkezelés része. A megfelel 
csoportképzés megkönnyíti a kockázati tervek elkészítését, a 
kritikus kockázatok kiválasztását, a kockázati célok és feladatok 
kijelölését. A kockázatok csoportosítására az alábbi szempontok 
szerint kerülhet sor: 
- a kockázat eredete, 
- a kockázat jellege, 
- a kockázat számszer síthet sége, 
- a kockázat oka, 
- a kockázat bonyolultsága,  
- a kockázat szintje.     

A kockázat eredete szerint lehet: 
- küls forrásból fakadó kockázat, pl. munkaer piaci 

környezet, versenytársak magatartása, jogi környezet,  
- belüli forrásból fakadó kockázat, pl. szervezeti változás, 

fluktuáció.  

A kockázat jellege szerint lehet:   
- stratégiai jelleg , a stratégiai célokhoz kapcsolódó kockázat, 

pl. szervezeti kultúraváltás, 
- m ködéssel összefügg , folyamathoz, illetve személyhez 

kapcsolódó kockázat, pl. tulajdon elleni sérelem, 
- pénzügyi jelleg , pl. forráshiány.   

A kockázat számszer síthet sége szerint lehet: 
- számszer síthet , pl. létszámhiány, 
- egyáltalán nem vagy nehezen számszer síthet , pl. vezet i 

elfogadottság.   
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A kockázat kiváltó oka lehet:  
- véletlenszer , el re nem látható eseményre visszavezethet , 

pl. szándékos rongálás, 
- hiányos ismeretb l, ismerethiányból fakadó, pl. 

információvesztés, 
- ellen rzés hiányára vagy gyengeségére visszavezethet , pl. 

lopás.  

A kockázatok bonyolultságuk szerint lehetnek 
- egyszer , mint pl. a munkavállalók magatartásával 

kapcsolatos kockázatok, valamint  
- bonyolult, több tényez t magába foglaló pl. a szervezeti 

létszámgazdálkodással összefügg kockázatok.  

A kockázatok szintje szerint el fordulhatnak: 
- a munkavállaló szintjén felmerül kockázatok, mint pl. a 

munkavállaló magatartása, 
- szervezi szinten felmerül kockázatok, pl. fluktuáció.  

A kockázatok a fenti csoportosítások szerint 
kategorizálhatók, melynek alapján a szervezet m ködése 
szempontjából valamennyi releváns kockázat meghatározható, 
kijelölhet k a szervezet kritikus kockázatok. A HR 
kockázatkezelés körébe tartozó kockázatok átfogják az emberi 
er forrás gazdálkodás egészét, a felvételt l az elbocsátásig 
bezárólag.     

A HR kockázatokra ható tényez k 
A szervezet kockázati helyzetét a különböz típusú HR 

kockázatok befolyásolják. A kockázatok alakulását a szervezett l 
független és attól függ , vagyis küls és bels tényez k 
determinálják. A kockázatokra ható küls és bels tényez k:  
- a piaci, illetve munkaer piaci környezet, 
- a versenytársak magatartása, 
- a jogi szabályozás, a jogi környezet alakulása,  
- a szervezet profilja, tevékenységi köre, mérete, területi 

tagoltsága,  
- a technológia, illetve technika jellege és színvonala,  
- a szervezeti kultúra, 
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- a vezetési stílus, vezet i magatartás, 
- a szervezet szabályozottsága, illetve a szabályok betartása, 
- a biztonságra fordítható pénzügyi er források mértéke és 

alakulása, 
- a biztonsági követelmények szintje, 
- a szervezet stabilitása, 
- a létszám stabilitás, a létszám bels mobilitása,  
- a munkavállalók magatartása, hozzáállása, 
- a munkavállalók képzettségi szintje, 
- a munkavállalók motiváltsága.  

A HR kockázatokat befolyásoló tényez k ismerete és 
kockázatok természetrajzának feltárása révén elérhet , hogy az 
emberi er forrás gazdálkodás kockázatai megsz njenek, illetve 
számuk csökkenjen, ami a kockázatból adódó vesztességek 
elkerülését, illetve mérséklését vonja maga után. A HR 
kockázatkezelésnek része az emberi er forrás gazdálkodás 
kockázatkezelési feladatainak, a szervezeti célokat veszélyeztet 
kockázatok összehangolt, egységes szemlélet kezelése. 

Az emberi er forrás gazdálkodás dinamikusan változó 
folyamat, következésképpen a humán kockázatok folyamatosan 
változnak, korábbi kockázatok megsz nnek, ugyanakkor újak 
keletkeznek. Mindez a szervezeti szint HR kockázatkezelés 
állandó megújulását teszi szükségessé, illetve elengedhetetlenné.  

Kockázatok a HR területén 
Az emberi er forrás gazdálkodás kockázatai az alábbi HR 

funkciókhoz, illetve tevékenységhez köt dnek: 
- munkaer -tervezés, 
- létszámgazdálkodás, kiválasztás, felvétel, beillesztés, 

foglalkoztatás, elbocsátás, 
- bérgazdálkodás, 
- szociális-jóléti ellátás,  
- teljesítmény menedzsment, 
- képzés, oktatás, személyzetfejlesztés, 
- szervezetfejlesztés, 
- HR informatika, 
- titokvédelem, 
- outsourcing, 
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- kölcsönzés, 
- munkaügyi kapcsolatok.  

A fentebb felsorolt HR funkciókhoz, illetve 
tevékenységhez köt d kockázatok bekövetkezése befolyásolja a 
szervezet m ködését, a szervezeti célok megvalósítását. Ezek 
között lehetnek stratégiai jelleg kockázatok, m ködéssel 
összefügg és pénzügyi jelleg kockázatok.  

A kockázatok közül kiemelt figyelmet érdemelnek a 
m ködési kockázatok, amelyek a munkavállalókkal, bels 
folyamatokkal, illetve rendszerekkel, valamint küls 
körülményekkel és eseményekkel kapcsolatos kockázatok. A 
m ködési kockázatok sorába tartoznak a munkavállalóhoz 
köt d kockázatok. Ide sorolhatók a munkavállalók 
alkalmatlanságával, illetve magatartásával összefügg 
kockázatok.  

Az alkalmatlanság lehet: 
- szakmai alkalmatlanság, mint például a munkakörhöz el írt 

iskolai végzettség vagy szakmai gyakorlat hiánya vagy 
- egészségügyi alkalmatlanság, ami a munkavállaló egészségi 

állapotának megváltozására vezethet vissza.   

A szakmai alkalmatlanság elkerülésének, illetve 
megel zésének el feltétele az alkalmazási és képesítési 
követelmények kidolgozása és folyamatos karbantartása, illetve a 
követelmények érvényesítése a kiválasztás és alkalmazás 
folyamatában. A teljesítményértékelés bevezetése és 
m ködtetése, a képzéssel összekapcsolva csökkentheti a szakmai 
alkalmatlanság miatt bekövetkez kockázatok gyakoriságát, 
illetve a kockázatok negatív következményeit. Az egészségügyi 
alkalmatlanság megel zése a munkabiztonság fokozásával, a 
foglalkozás egészségügyi szolgáltatások színvonalának 
növelésével érhet el.  

A munkakör betöltésével kapcsolatos alkalmatlanság 
körébe tartozik a gazdasági és hozzátartozói összeférhetetlenség, 
amelynek kisz résével a humán kockázatok száma csökkenthet . 
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Ezért válhat szükségessé a munkaviszony mellett létesített 
jogviszonyok korlátozása, illetve kontrollálása, a hozzátartozói 
összeférhetetlenség megakadályozása, illetve felszámolása.  

A munkavállaló emberi magatartásával összefügg 
további veszélyforrás a károkozás, ami lehet szándékos, mint 
például a rongálás és a lopás, vagy gondatlan károkozás, mint a 
munkabaleset. A különböz kockázatok eltér kockázatkezelési 
stratégiát követelnek meg, amelynek meg kell felelni a jogi 
el írásoknak, ugyanakkor nem sértheti a munkavállalók 
személyiségi jogait.  A munkáltató részér l a kockázat 
megszüntetése vagy mérséklése érdekében tett intézkedés nem 
lehet a munkavállalóra nézve személyiségi jogot korlátozó. 
Törvényes felhatalmazás, önkéntes hozzájárulás vagy un. célhoz 
kötöttség esetében nem tartozik ebbe a körbe a 
személyazonosság megállapítása (aláírás, lakcím, 
fényképellen rzés), vagyonnyilatkozat-tétel, munkáltatói 
hitelellen rzés, gazdasági és hozzátartozói összeférhetetlenségi 
nyilatkozat-tétel, okmányok, bizonyítványok, referencia anyagok 
valódiságának ellen rzése, erkölcsi bizonyítvány bemutatása, 
grafológiai vizsgálat, pszichológiai vizsgálat, kompetencia 
felmérés, HR interjú, drogteszt, alkoholellen rzés.  

Az emberi er forrás gazdálkodás valamennyi 
funkciójához, tevékenységéhez köt dnek kockázatok. A humán 
kockázatkezelés feladata a kritikus kockázati területek és 
tényez k kiválasztása, a kockázati célok és feladatok 
meghatározása. A hagyományos kockázatok mellett új típusú 
kockázatok is jelentkeznek, amelyekre kiemelt figyelmet 
indokolt fordítani. Újonnan jelentkez kockázatok sorába 
tartozik a kölcsönzés. A kölcsönbevev munkaszervezet 
biztonsága azáltal nem csökkenhet, hogy kölcsönzés keretében, 
kölcsönzött munkavállalót foglalkoztat. A kölcsönzés újabb 
kockázatokat vet fel, amelyek megel zése és kezelése a HR 
kockázatkezelés feladata. Hasonló problémát jelenthet az 
outsorcing is, amikor a szervezet az alaptevékenységén kívüli 
tevékenységét, mint például a bérszámfejtést kiszervezi, ami a 
biztonsági szempontból kockázatokat jelent.   
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A HR kockázatkezelésnek preventív jelleg nek kell lenni. 

Kockázatkezelés által elérhet a nem kívánatos kockázatok 
id beni felismerése, feltárhatók a kockázattal járó hátrányos 
következmények. A megel zést szolgálja többek között a 
munkaviszony létesítését megel z en a felvételhez szükséges 
bizonyítványok, okiratok, referenciák valódiságának ellen rzése, 
más esetben a munkakör ellátásával együtt járó hatáskörök és 
jogkörök ideiglenes korlátozása. 

A HR kockázatok csökkentése érdekében 
meghatározhatók a kockázati szempontból fontosnak min sített 
munkakörök, kidolgozhatók a kockázati szempontból 
kulcsfontosságú munkakörök betöltésére vonatkozó szabályok, 
el írások. Ilyen lehet például a büntetlen el élet. Kockázati 
szempontból a munkakörök különböz szintbe sorolhatók, 
lehetnek általános munkakörök, és kockázati szempontból 
kiemelt munkakörök.   

A HR kockázatkezelés eredményének mérése és értékelése 
A kockázatkezelés feladata a kockázat alapértékének és 

módosított értékének meghatározása. A kockázat alapértékét két 
tényez , a kockázat bekövetkezésének valószín sége és annak 
következménye határozza meg, ami utóbbit a kockázat 
bekövetkezésével járó becsült kár összege fejez ki. A 
kockázatkezelés célja a kockázati alapérték módosított értékre 
történ csökkentése, ami a kockázat bekövetkezésének új, 
megváltozott valószín ségével és következményével 
jellemezhet . A kockázat módosított értéke az, amit még a 
szervezet kockázati szintként elfogad, illetve elvisel. A kockázat 
alapértékéhez és a módosított értékhez tartozó becsült kár 
összegének változása a kockázatkezelés eredménye.  

A kockázatkezelés eredményét különböz 
eredményességi, hatékonysági, jövedelmez ségi célok és 
mutatók fejezhetik ki. Az eredményességi mutatók a kockázati 
célok elérésének abszolút mértékét és relatív szintjét fejezik ki. 
Ilyen lehet a kockázati tervcélok és tényadatok összehasonlítása, 
avagy a tervszer ségi mutató, amely a kockázati célok tervt l 
való eltérését mutatja. A hatékonysági mutatók lehetnek egyenes 
és fordított mutatók, amelyek kifejezik a kockázati szint 
változása érdekében felhasznált er források és a hozam 
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viszonyát. A jövedelmez ség a kockázatkezelés által elért 
eredmény, illetve eredménynövekedés, - ami a becsült kár 
csökkenéséb l fakad 

 
és kockázati célokra fordított költség, 

ráfordítás viszonyát mutatja.  
Tervszer kockázatkezelés és mérés által növelhet az 

emberi er forrás gazdálkodás legfontosabb döntéshozatali 
folyamataira vonatkozó kockázattudatosság. A kockázatok a 
szervezet által elviselhet mértékre csökkenthet k, 
kidolgozhatók, illetve bevezethet k a kockázati esemény 
bekövetkezését megel z biztonsági intézkedések, a 
munkavállalók mozgósíthatók és motiválhatók a kockázati célok 
végrehajtása érdekében. A HR kockázatkezelésnek része a 
személyi állomány felkészítése és motiválása. Ennek során meg 
kell határozni a vezet k és a beosztottak kockázatkezeléssel 
kapcsolatos feladatait, felel sségét, ki kell dolgozni a 
kockázatkezelést támogató bels értékelési és érdekeltségi 
rendszert, kiemelten kell foglalkozni a munkavállalók 
oktatásával, felkészítésével.   
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MOLNÁR GYÖRGY  

Perifériából a centrumba. Kárpát-medencei szint hálózatépítés a 
feln ttképzésben   

Viharsarok? Meddig még? 
A médiumokban, a közbeszédben napi gyakorisággal 

megjelen szinonimája megyénknek, a Viharsarok kifejezés. Az 
irodalmunkat, lokális történelmünket kevésbé ismer kívülálló 
számára e szóhasználat a perifériális helyzet képzetét er síti, 
mely nem tekinthet jöv épít körülménynek, nem járul hozzá 
térségünk vonzerejének pozitív üzenetéhez.  Pedig a Dél-alföld, s 
ezen belül Békés megye a határok átjárhatóvá, s t jelképessé 
válásával nem periféria többé, hanem centrális elhelyezkedés 
térség, földrajzilag Kelet-közép Európa, a Kárpát-medence 
központi régiója.  Ebb l következ en az itt m köd 
szervezeteknek, közösségeknek új lehet ségei jelennek meg a 
határok nélküli, kib vült európai térben, s ez jelenleg még sem a 
köztudatban, sem a szakmai körökben nem kell en hangsúlyos 
megközelítés. 

Az Európai Unió keleti b vítésével kialakult új történelmi 
helyzetben id szer vé vált lehet ségeink átértelmezése, 
térségünk szerepének újrafogalmazása. Erre a korszer 
munkaer -piaci feln ttképzés, mint a 21. század egyik oktatási 
húzóágazata az els k között nyújt mozgásteret.  

A transzregionális feln ttképzési hálózatépítés el zményei 
Magyarországon az elmúlt másfél évtizedben nemzetközi 

színvonalú, többszektorú, mintegy másfélezer - állami, 
önkormányzati, magán és civil - akkreditált intézményt magában 
foglaló feln ttképzési és szolgáltatási rendszer jött létre, s ez a 
kapacitás képes a megfelel képzési kínálat biztosítására. 
Ugyanakkor - amint azt egy kutatási program 2004-ben 
megállapította - a környez országokban még nem jött létre 
hasonló, kompetencia alapú, moduláris felépítés , a munkáltatók 
igényeire azonnal reagálni képes feln ttképzés és az ezt 
kiegészít tevékenységek egységes szolgáltatási rendszere. 
Ennek hiánya egyidej leg akadálya a vállalkozói 
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versenyképesség és a munkavállalói alkalmazkodóképesség 
biztosításának, ebb l következ en pedig a területi 
egyenl tlenségeket csökkent , kiegyensúlyozott kelet-közép 
európai gazdasági fejl désnek. 

Az Európai Uniós forráslehet ségek megjelenésével a 
Békéscsabai Regionális Képz Központ által vezetett dél-alföldi 
regionális munkaer -piaci fejlesztési partnerség 2002 és 2008 
között az els és a második EQUAL projektjében megkezdte a 
határon átnyúló transzregionális feln ttképzési hálózatépítés 
el készítését. E konzorciumoknak a régió két képz központja 
mellett tagjai voltak a megyei munkaügyi központok, a 
munkáltatók, illetve civil szervezetek is. 

A 2005-2008 között megvalósított EQUAL-REGINET 
Regionális munkahelymegtartó hálózat cím dél-alföldi 
EQUAL projekt (E/036) nemzetközi együttm ködési 
megállapodását aláíró magyar, olasz és spanyol fejlesztési 
partnerségek mellett társult Phare országbeli (romániai) 
partnerként vett részt a közös munkában a kolozsvári CIVITAS 
Alapítvány. Ez lehet séget biztosított a projekt id szaka alatt a 
hálózatépítés szakmai, módszertani elmélyítésére és 
transzregionális kiterjesztésének megalapozására, melyre 
dönt en az alábbi m helymunkákon került sor:  
- 2005. július 18 

 

22. Tusnádfürd : EQUAL nemzetközi 
nyitókonferencia. M helymunka a határokon átível 
feln ttképzési hálózatépítés lehet ségér l. A hálózatépítés 
koncepciójának összeállítása és a partnerség kialakítása. 

- 2005. szeptember 29 - október 1. Székelyudvarhely: 
Hálózatépít m helymunka. Hálózati alapértékek, jöv kép, 
küldetés, célkit zés és tevékenységrendszer meghatározása.  

- 2005. november 17. Livorno (Olaszország): Nemzetközi 
együttm ködési megállapodás az olasz és spanyol 
partnerekkel a Kárpát-medencei feln ttképzési hálózatépítés 
európai modellként való értelmezésér l, fejlesztésér l. 

- 2006. március 1 

 

4. Gyula: Hálózati vezet képz program. 
Az érzelmi intelligencián alapuló vezetés gyakorlata cím 

vezet i tréning. A hálózati együttm ködés alapítványi 
szervezeti keretek közé helyezése. Irányító testület (szenátus) 
létrehozása. 

- 2006. április 26 

 

30. Sepsiszentgyörgy: Hálózatfejleszt 
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m helymunka. Tevékenységrendszer részletezése, a hálózati 
min ségirányítás és marketing alapvetésének összeállítása.  

- 2006. június 22 

 
24. Székelyudvarhely: Hálózati 

projekttervezést el készít m helymunka. A hálózati 
tevékenység- és képzési rendszer meghatározása. 

- 2006. szeptember 18-21. Gyula: Tematikus információs 
fórum. Konzultáció és a projekttervezés ágazati 
összetev inek meghatározása. 

- 2006. október 4 

 

8. Szováta: Hálózatépít m helymunka. 
Er forrás felmérési módszertan, SWOT elemzés és a 
turisztikai képzési mintaprogram meghatározása. 

- 2007. február 21-24. Székelyudvarhely: A hálózatfejleszt 
projekt cél- és eredményrendszerének meghatározása. 

- 2007. május 9 

 

12. Székelyudvarhely: Hálózattervez 
m helymunka. A hálózati min ségirányítási rendszer, 
valamint a szociális- és a tréning mintaprogram 
meghatározása. 

- 2007. július 21-22. Illyefalva, Sepsiszentgyörgy: A 
hálózatépítés eredményeinek összefoglalása.  

E folyamattal egyidej leg a magyarországi és romániai 
szervezetek közötti együttm ködés további nemzeti és 
nemzetközi pályázati források felhasználásával kiszélesedett. 
Szlovákiai, ukrajnai, valamint szerbiai partnerek is 
bekapcsolódtak a közös fejleszt munkába, valamint 
magyarországi ágazati háttérintézmények is csatlakoztak, s így 
létrejött a Kárpát-medencei szint hálózatépít együttm ködés, 
melynek alapító szervezetei az alábbiak: 
Felvidék 
- Nagykapos és Vidéke Térségi Társulás, Nagykapos 
- EUREG Polgári Társulás, Vágsellye, Galánta 

Kárpátalja 
- II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar F iskola, Beregszász 
- Dorcas Alapítvány, Szürte 
- Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség, Beregszász 

Partium 
- Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad 
- Szórvány Alapítvány, Temesvár  
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Erdély 
- Civitas Alapítvány, Kolozsvár, Székelyudvarhely 
- Magna Oktatási Központ, Marosvásárhely 
- Kis-Küküll Térségi Társulás.Balavásártól Szovátáig, 

Erd szentgyörgy 
- Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai 

Kara, Csíkszereda 
- Eurocenter Am ba Oktatási Központ, Sepsiszentgyörgy 
- LAM Alapítvány, Illyefalva 
Vajdaság 
- Vajdasági Magyar Feln ttképzési Társaság, Topolya 
- Szerbiai Teleház Szövetség, Topolya 
- Módszertani Központ, Újvidék 
- Vajdasági Ifjúsági Fórum, Szabadka 
Magyarország 
- Békéscsabai Regionális Képz Központ, Békéscsaba 

(regionális képz központok országos hálózata) 
- Regionális Tudáshálózatokért Alapítvány, Békéscsaba 
- Feln ttképzési Szakért k Országos Egyesülete, Veszprém 

A Kárpát-medencei szint szakmai m helymunkák 
eredményeként kialakult a hálózatépítés potenciális fejlesztési 
keretprogramjának szerkezete, mely az alábbi: 
1. M köd hálózat 

1.1. Hatékony hálózati emberi er forrás 
1.2. A hálózati m ködés személyi háttere 
1.3. A hálózati m ködés tárgyi eszköz háttere 
1.4. SZMSZ és m köd min ségirányítási rendszer 
1.5. Hatékony marketing 
1.6. Hozzáférhet és m köd hálózati er forrástérkép és 

adatbázis 
1.7. Hálózatb vítés feltételrendszere 

2. Hálózati fejlesztésen kívül létrejött, hálózatba bevezetett 
képzések és szolgáltatások 
2.1 Hagyományos és e-learning képzések 
2.2 Nyelvi képzés (magyar, mint idegen nyelv, szakmai idegen 

nyelv) 
2.3 Képz k képzése 
2.4 El zetes tudásszint mérése és elismerése (PLA, PLA-R) 

szolgáltatás bevezetése 
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2.5 Andragógia képzés 
2.6 Hálózati munkaer -piaci szolgáltatások 
2.7 A munkaer -piaci szolgáltatások komplex informatikai 

támogatása 
2.8 ECDL vizsgaközponttá válik minden Regionális Hálózati 

Központ 
2.9 EBC*L vizsgaközponttá válik minden Regionális Hálózati 

Központ 
2.10 ECL vizsgaközponttá válik minden Regionális 

Hálózati Központ 
3. Közösen kifejlesztett képzések és szolgáltatások 

3.1 Szociális képzési mintaprogram (Személyi és közösségi 
szociális gondozó) 

3.2 Turisztikai képzési mintaprogram (Turisztikai szolgáltató) 
3.3 Államnyelv oktatása  
3.4 További szakterületekkel b vül hálózati képzési kínálat 

4. Európai képzési standardok 
Hálózati képzési mintaprogramok európai standardokká 
fejlesztése és bevezetése  

A transzregionális hálózatépítés, mint korszakváltó fejlesztési 
modell 

Az Európai Unió b vítésével a kelet-közép európai 
országokban is felhasználhatóvá váltak a közösségi fejlesztési 
források, s ez korszakváltást tesz lehet vé a határokon átível 
feln ttképzési együttm ködésben is. A korábbi, dönt en 
nyugatról keletre irányuló eseti tapasztalatátadás és spontán 
kapacitás kihelyezés (azaz a kihelyezett képzések gyakorlata) 
felváltható a több országra kiterjed összehangolt, közös 
fejlesztés, a tervszer kapacitásteremtés folyamatával. Ennek 
eredményeként térségenként létrejöhet a helyi közösségek saját 
feln ttképzési hálózata és ezek határokon átível , egységes 
transzregionális rendszere. Lehet ség van regionális 
feln ttképzési hálózatokban gondolkodni, mely hálózatok 
ugyanakkor részei egy kiterjedtebb, kelet-közép európai, Kárpát-
medencei feln ttképzési és szolgáltatási hálózati 
együttm ködésnek és élvezik e makroregionális hálózathoz 
tartozás el nyeit. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az 
országhatárokon átnyúló együttm ködésben az alacsonyabb 
szint finanszírozással megvalósított, korábbi 
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hagyományos tapasztalatátadási munkamódszerek 
(konferenciák, szemináriumok, vendégel adókkal megvalósított 
kihelyezett képzések, tréningek) az Európai Unió 
nagyságrendekkel jelent sebb támogatási formáival felválthatók 
nagy, közös célokat szolgáló fejlesztési munkamódszerekkel, 
s az ezeket összehangoló, korszer 21. századi fejlesztési 
modellel, a hálózatépítéssel. Ennek legfontosabb el feltétele a 
versenyképes partnerség és az EU-konform fejlesztési koncepció, 
illetve a kidolgozott fejlesztési projekt. E feltételek a 
feln ttképzés területén kelet-közép európai, Kárpát-medencei 
szinten az utóbbi három évben létrejöttek.  

A regionális és transzregionális hálózatok összehangolt 
létrehozását és fejlesztését az teszi lehet vé, hogy módszertani 
szempontból a hálózatépítés mindkét szinten azonos tényez kkel, 
összefüggésekkel jellemezhet . Megegyeznek létrehozásuk 
feltételei, szerves fejl désük szakaszai, finanszírozásuk technikái 
és a m köd hálózatok jellemz i. E közös alapok, összefüggések 
biztosítják az összehangoltan létrejöv hálózatok új 
fejlesztéspolitikai min ségét, szinergikus hatását, egymást 
er sít jellegét.  
A több országra kiterjed transzregionális hálózatépítés 
id szer ségét és jelent ségét támasztják alá a szakképzés 
átláthatóságát és átjárhatóságát szolgáló közösségi szint 
kezdeményezések: a Közös Min ségbiztosítási Keretrendszer 
(CQAF), az Európai Képesítési Keretrendszer, az EUROPASS, 
valamint az európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer 
(ECVET). Lehet vé válik, hogy a dél-alföldi EQUAL-
REGINET projektben létrejött transzregionális hálózat - 
további fejlesztési folyamat eredményeként - EU-konform 
min ségirányítási rendszerben, európai szakképzési 
kreditrendszer alkalmazásával, EU standard képzési 
programokkal m ködjön, miközben a regionális sajátosságokat 
is képes kezelni. 

Valamennyi körülményt figyelembe véve megállapítható, 
hogy az EQUAL Közösségi Kezdeményezés COST REGADA 
nemzetközi partnersége által el készített határokon átível 
transzregionális feln ttképzési és szolgáltatási hálózati 
együttm ködés a nemzeti és az európai integráció összhangját 
biztosító, korszakváltó fejlesztési paradigmaként értékelhet . 
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A hálózatépítés összetev i 
A hálózatokról, azok 21. századi jelent ségér l, 

versenyel nyt biztosító szerepér l immár számottev 
tudományos szakirodalom áll rendelkezésre. Ugyanakkor a 
hálózatépítés gyakorlatának még csekély a tapasztalati háttere. 
El zmények hiányában különösen igaz ez az olyan, térségeket 
összekapcsoló, transzregionális 

 
más megfogalmazással 

makroregionális 

 

hálózatra, mint az egész Kárpát-medencére 
kiterjed hálózati elv együttm ködési és tevékenységi rendszer. 
Márpedig a hálózatépítés rendszerezett tevékenységei is 
technológiát, know-how-t alkotnak, melynek létrejötte lehet vé 
teszi az alkalmazhatóság kiterjesztését. 
Feln ttképzési szervezetek 2004-ben hálózatépítési céllal 
megkezdett határokon átível együttm ködése alapján a 
hálózatok létrehozásának és m ködtetésének összetev iként az 
el feltételek, az épít kövek, valamint az id szer célkit zések 
határozhatók meg.  

1. El feltételek 
A hálózatépítés nélkülözhetetlen el feltételeként a 

lehet ség felismerése, az egyenrangú partnerek hosszú távú 
elkötelezettsége és az önszervez dés tekinthet 
törvényszer nek. A feln ttképzés és a kapcsolódó munkaer -
piaci szolgáltatások esetében a lehet ség felismerése több 
tényez egyidej ségéb l, de meghatározóan a kiépültség 
hiányának egyértelm ségéb l származik. 
Az iskolarendszeren kívüli feln ttképzési és szolgáltatási hálózat 
Kárpát-medencei transzregionális szint létrehozása határokon 
átível együttm ködéssel azért is indokolt, mert az egyre 
gyorsabban változó munkaer -piaci igényeket az iskolarendszer 
szakképzés a környez országokban is csak kisebb-nagyobb 
késéssel képes követni. 

Az Országgy lés által elfogadott Országos 
Területfejlesztési Koncepció - 97/2005. (XII.25.) OGY határozat 
- szerint Magyarország központi földrajzi és stratégiai 
helyzeténél fogva a jöv ben 

 

az Európai Unió új szomszédsági 
politikájával összhangban 

 

vezet koordinációs, szervez , 
információs szerepet játszhat a határok megnyílásával 
egységesül kárpát-medencei térség fejl désében, a területi 
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integrációt er sít határ menti, határon átnyúló interregionális és 
transzregionális fejlesztési együttm ködések tervezésében, 
szervezésében és végrehajtásában.  

A hálózatépítéshez szükséges együttm ködés hátterében 
egyenrangú partnerek hosszú távú elkötelezettségének kell 
állnia. Az egyenrangúság a szervezetek közötti hierarchia, az alá- 
és fölérendeltség meghaladását jelenti, mely a bizalmi légkör 
alapja, s melyhez a kölcsönös érdekeltségb l származó pozitív 
viszony, a hosszú távú elkötelezettség társul. A hálózat a 
szervez dés jellegét tekintve elvileg létrejöhet felülr l irányított 
módon, ugyanakkor a partnerség stabilitása és a hálózati 
szervezet organikus fejl dése természetes kiválasztódással és 
önszervez déssel megalapozottabb, életszer bb.  

2. Épít kövek 
A transzregionális hálózat tartópillérei az identitás és 

kultúra, a szerves fejl dés, valamint a fenntarthatóság. 
A hálózati identitás talpkövét a közös alapértékek képezik, 
melyek egyúttal az együttm ködés stabilitásának is feltételei. A 
Kárpát-medencei szinten együttm köd feln ttképzési 
munkaközösség az összetartozást, a szolgálatot és a tudást 
tekinti közös alapértékeknek. Ezekb l származik a hálózati 
jöv kép és küldetés, melyet a partnerszervezetek a 
következ képpen rögzítettek: 
Jöv kép: munkahelyteremtést, -megtartást és térségen belüli 
mobilitást szolgáló, nemzetközi szinten élvonalbeli, egységes, 
fenntartható Kárpát-medencei feln ttképzési és munkaer piaci 
szolgáltatási hálózat jön létre. 
Küldetés: a gazdálkodó szervezetek versenyképességét és a 
munkavállalók alkalmazkodóképességét biztosító feln tt szakmai 
oktatás, a befogadó és megtartó munkahelyi modell, valamint a 
munkaer piaci segít szolgáltatások összehangolt Kárpát-
medencei kiterjesztése, komplex képzési, foglalkoztatási hálózat 
létrehozása. 
Az identitás tényez i mellett nélkülözhetetlen pillér a hálózati 
kultúra, melynek alkotóelemei a szemlélettel, a normákkal és a 
szervezettel függnek össze. A hálózati együttm ködés kultúrája 
különbözik mind a tervutasításos rendszer 1990 el tti, mind az 
elmúlt közel két évtized korlátlan szabad versenyének kapcsolati 
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kultúrájától. A hálózati kultúra megteremtése, fejlesztése és a 
folyamatosan b vül szervezetben való érvényesítése 
meghatározó feltétel. Ebben a kultúrában alakítható ki az ún. 
örömteli hálózati szervezet, mely nemcsak hétköznapi 
értelemben, hanem szervezetelméleti szempontból is örömteli , 
azaz megvalósul a célok harmóniája, a munkatársaknak a 
célokkal való magas szint azonosulása és a mindezeket szolgáló 
új típusú, fokozottan elkötelezett partnerség alapú vezetés. 

Egy valódi, komplex hálózat kialakulása kizárólag a 
szerves fejl dés pályáját követheti. A folyamat el készít 
szakaszában létre kell jönnie a szerepl k által kidolgozott EU-
konform fejlesztési koncepciónak és ki kell alakulnia a Kárpát-
medence térségeit képvisel versenyképes szakmai 
partnerségnek. Ez után következhet az emberi és a szervezeti 
alapfeltételek megteremtése, majd pedig a teljes kör kiépítés és 
m ködtetés szakasza. Ennek az organikus folyamatnak a 
megtervezésére és megvalósítására a 2007-2013 közötti uniós 
fejlesztési id szak ún. Európai területi együttm ködés 
prioritása és több területi dimenzióban megjelen programja 
várhatóan lehet séget biztosít. 

A hálózatépítés esetében is meghatározó a 
fenntarthatóság feltételeinek létrehozása, melynek 
alkotóelemeit az EU-konform fejlesztési projekt, a stratégiai 
partnerség és a finanszírozás hármas feltételrendszere fogja 
keretbe. A tervezett fejlesztési projektnek ki kell terjednie a 
képzést megel z , a képzési és a képzést követ tevékenységek, 
szolgáltatások teljes körére. A partnerség magában foglalja az 
érdekelt civil, gazdasági, állami és európai szervezetek teljes 
körét, ezek er forrásainak, eszközeinek összekapcsolódását. A 
finanszírozási lehet ségek között pedig egyaránt meg kell 
jelennie a piaci, az állami és az uniós fejlesztési, valamint 
m ködtetési forrásoknak.  

3. Célkit zések 
A./Tevékenységrendszer 
A hálózat tervezett összehangolt, integrált tevékenységrendszere 
magában foglalja a feln ttképzést, valamint a kapcsolódó 
munkaer -piaci- és a fejlesztési szolgáltatásokat.  
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Feln ttképzés 
- európai szinten egységes képzési formák 
- Kárpát-medencei szinten egységes, közösen fejlesztett, 

összehangoltan akkreditált képzési programok, melyekkel az 
európai standardok b víthet k 

- helyi, speciális munkáltatói igényeket szolgáló képzések 
Munkaer -piaci szolgáltatások 
- pályatanácsadás, pályaorientáció 
- állásközvetítés, illetve munkaer közvetítés     
- befogadó- és megtartó munkahelyi modell 
Fejlesztési szolgáltatások 
- üzlet- és vállalkozásfejlesztés 
- agrár- és vidékfejlesztési szaktanácsadás 
- kulturális szolgáltatások  

B./Feln ttképzési rendszer 
A hálózati képzések tervezett els célterületei az alábbiak: 
- Általános (gazdasági, informatikai, nyelvi, vezet i) 

kompetenciák 
- A hatékony vezetést és az eredményes munkavégzést 

szolgáló standardizált képzési területek. (pl. EBC*L, ECDL, 
ECL, Természetes vezet tréning stb.) 

- Turizmus, agrár- és vidékfejlesztés 
- Egységes turisztikai képzési, szolgáltatási modell fejlesztése, 

Kárpát-medencei kiterjesztése, valamint a kapcsolódó agrár- 
és vidékfejlesztési képzési területek. 

- Társadalmi esélyegyenl ség, szociális gondoskodás 
- Fokozott támogatást igényl célcsoportok (pl. n k, romák, 

fogyatékkal él k, 45 éven felüliek) esélyegyenl ségének 
el segítését, valamint a szociális gondoskodást szolgáló 
szakterületi és célcsoport specifikus képzések.  

A fels oktatás szerepvállalásának lehet ségei 
A transzregionális feln ttképzési hálózatépítés rendkívüli 

és hatékony lehet ség a fels oktatás feln ttképzési 
szerepvállalásának rendszerszint növelésére. Ez egyaránt 
id szer európai és nemzeti célkit zés és lehet vé teszi az 
alábbiakat: 
- a fels oktatás és a munka világa közötti kapcsolat er sítését, 
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a képzési szerkezet korszer sítését, 
- részvételt az életen át tartó tanulás feltételeinek 

kialakításában, 
- transzregionális képzési mintaterület létrehozásával az 

egységes európai fels oktatási és szakképzési térség 
kialakulásához való hozzájárulást, 

- a fels oktatási intézményekben hiányzó professzionális 
feln ttképzési feltételrendszer hálózati együttm ködéssel 
történ létrehozását. 
A fels oktatási intézmények, mint a hálózat regionális 
központjai, képz helyei, illetve mint szolgáltató, 
együttm köd szervezetek az alábbi szerepek, feladatok 
betöltésére képesek: 

- az andragógia szak és a hozzá kapcsolódó képzési formák 
egységes Kárpát-medencei kiterjesztése a határon túli 
fels oktatási intézményekben (a hálózati feln ttképzési 
emberi er források 

 

menedzserek, szakoktatók, trénerek - 
egységes megteremtése, illetve folyamatos 
továbbfejlesztése); 

- a hálózati feln ttképzési kínálat és a fels oktatási képzési 
kínálat összehangolása, egymásra épülése (kreditrendszer 
alkalmazásával a középfokú szakképzés és a fels oktatási 
formák közötti beszámíthatóság kialakítása meghatározott 
ágazatokban, pl. turisztika, agrár- és vidékfejlesztés, szociális 
és egészségügyi szakterület, stb.); 

- tudásközpontként kutatási programok lebonyolítása, illetve 
menedzsment szervezetként aktív részvétel a 
hálózatépítésben és annak folyamatos fejlesztésében.  

A hálózatépítés eddigi eredményei 

 

különböz támogatási formákra kidolgozott részletes 
projekttervek, pályázatok (EQUAL, INTERREG, Norvég 
Alap, TÁMOP konstrukciók, NCA, Szül föld Alap) 

 

Képz k képzése Kárpát-medencei szinten 
o vezet instruktorok 

 

képzésszervez k, szakoktatók, 
trénerek - módszertani felkészítése (12 f ) 

o szociális és turisztikai instruktorok 

 

szakoktatók trénerek 
- felkészítése konkrét képzési programok oktatására (30 
f ) 
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o Projektmenedzsment oktatók felkészítése egységes 
képzések megvalósítására (18 f ) 

 
Egészségügyi és szociális segít START illetve 
Turisztikai segít START képzések közös kidolgozása és 

egységes Kárpát-medencei szint megvalósítása 180 hallgató 
részvételével (Galánta, Nagykapos, Beregszász, 
Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy, Illyefalva, 
Magyarkanizsa, Bácskatopolya) 

 

Az információs Irodák (Státuszirodák) munkatársainak 
egységes projektmenedzsment képzése 60 f részvételével 
(Nagykapos, Beregszász, Nagyvárad, Székelyudvarhely, 
Magyarkanizsa)  

A felsorolt programok a Szül föld Alap támogatásával 
valósultak meg 2007. II. félévében és 2008. els felében.  

Összegezve 
Térségünk fejl dése szempontjából meghatározó 

körülmény, hogy az Európai Unió 2004-ben és 2007-ben 
bekövetkezett keleti b vítése történelmi lehet séget kínál 
Magyarországnak és a vele szomszédos államoknak a gazdasági, 
társadalmi fejl dés felgyorsítására, a területi egyenl tlenségek 
csökkentésére, a korábban szervesen összetartozó, de a határok 
által elválasztott régiók újraintegrálására. Kelet-közép Európában 
az elmúlt években a gazdasági növekedés felgyorsult, er södtek 
a fenntartható fejl désre utaló tendenciák. Létrejött és 
folyamatosan b vül egy befektet i, vállalkozói kör, amely már 
nemcsak Magyarországban gondolkodik, hanem tágabb 
térségben, s ezek a vállalatok, vállalkozások egyre jelent sebb 
befektetésekkel jelennek meg a szomszédos országokban. E 
gazdasági expanzió egyik alapvet feltétele a vállalkozói igények 
szerint képzett munkaer rendelkezésre állása, a vállalkozási 
célterületen m köd feln ttképzési és a hozzá kapcsolódó 
munkaer -piaci és fejlesztési szolgáltatási rendszer. 

Az elmúlt három évben békéscsabai kezdeményezésre a 
Kárpát-medencében létrejöttek a szakmai, módszertani és 
partnerségi alapfeltételei a transzregionális feln ttképzési 
hálózatépítésnek. A következ fejlesztési id szak tervezéséhez és 
a fejlesztési folyamathoz az el zmények, az eddigi eredmények 
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kell megalapozottságot biztosítanak. A partnerség 
versenyképes, elkötelezett és készen áll a hálózatépítés 
folytatására (www.pannonforras.hu). 

A transzregionális hálózat térségi központjai, illetve 
területi képz helyei, mint feln ttképzést és kapcsolódó 
munkaer -piaci, valamint fejlesztési szolgáltatásokat 
összehangoltan biztosító szervezetek egyidej leg lesznek 
képesek hozzájárulni az egységes európai oktatási, képzési tér és 
az egész életen át tartó tanulás, valamint a szervezeti 
versenyképesség és a munkavállalói esélyegyenl ség 
feltételeinek biztosításához. 

http://www.pannonforras.hu
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MOLNÁR ISTVÁN  

Valós együtthatós polinomok valós gyökeinek közelítése 
Sturm-féle polinomokkal   

Rezümé  

A tanulmány egy olyan módszert mutat be, amelynek 
segítségével meghatározható bármely valós együtthatós polinom 
valós gyökeinek a száma.  

Abstract  

The study presents a method by which the numbers of real roots 
for any real coefficient polynomials can be defined.  

  

Nagyon sok matematikai, fizikai probléma vezet valós 
együtthatós algebrai egyenlethez. A legfeljebb negyedfokú, valós 
együtthatós polinomok gyökeinek a meghatározására léteznek 
ismert eljárások. Az els - és másodfokú polinomok esetén ez az 
eljárás egyszer , már a középiskolában is tanított, bizonyított 
képletek segítségével valósul meg. A harmadfokú polinom 
esetén a Cardano, míg a negyedfokú polinom esetén a Ferrari-
Tartaglia képleteket használjuk, mely képletek alkalmazása 
azonban eléggé bonyolult számításokhoz vezet. Az Abel-Ruffini 
tétel alapján az is bizonyítást nyert, hogy a négynél magasabb 
fokú egyenleteknek nincs analitikus megoldása. 

Az algebra alaptétele kimondja, hogy egy n-edfokú valós 
együtthatós polinom n komplex gyökkel rendelkezik. A tétel 
viszont abban nem nyújt segítséget, hogy hogyan kereshet k meg 
a polinom gyökei, illetve abban sem, hogyan határozhatók meg 
ezen gyökök között a valós gyökök. Egy valós együtthatós 
polinom valós gyökeinek megkeresése céljából el bb ezeknek a 
gyököknek a számát kell meghatároznunk, majd azokat az 
intervallumokat, amelyekben ezek a gyökök megtalálhatóak. 
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Egy polinom adott intervallumban lév valós gyökeinek 

meghatározására több módszer ismeretes. Ezek közül az egyik a 
Sturm-féle polinomokkal történ keresés.  

Értelmezés

 
Legyen )(xf egy valós együtthatós polinom. Tételezzük fel, 

hogy a polinom nem rendelkezik többszörös gyökökkel az ba; 
intervallumon (ha igen, akkor eloszthatnánk az )(xf és a 
derivált )(xf

 

polinom legnagyobb közös osztójával). 

Az egyváltozós, valós együtthatós )(0 xf , )(1 xf , , )(xfm 

polinomokat az )(xf -hez rendelt Sturm-féle polinomoknak 

nevezzük az ba; -n , ha teljesülnek az alábbi feltételek: 

1. )()(0 xfxf . 

2. A szomszédos ( )(xfi és )(1 xfi ) polinomok nem 

rendelkeznek közös gyökökkel. 
3. Ha mk1 és bax ;0

 

esetén valamely 0)( 0xfk , 

akkor 0)()( 0101 xfxf kk . 

4. Minden bax ;

 

esetén 0)(xfm . 

5. Ha bax ;0

 

és 0)( 00 xf , akkor az )()( 10 xfxf

 

szorzat 

az 0x környezetében növekv .  

Igazoljuk, hogy minden olyan valós együtthatós )(xf 

polinomhoz, amely az ba; intervallumon nem rendelkezik 
többszörös gyökökkel, hozzárendelhet ek Sturm-féle polinomok.  

Rendeljünk az )(xf polinomhoz olyan polinomokat, amelyeket 
a következ algoritmus alapján készítünk (az eljárás hasonló az 
euklidészi osztási algoritmushoz):  

Legyen )()(0 xfxf

 

és )()(1 xfxf . Ha 2k , akkor az 

)(xfk polinom legyen )(xrk , ahol )(xrk az )(2 xfk

 

és 

)(1 xfk

 

polinomok osztásából származó maradék, azaz 

)()()()( 112 xfxfxqxf kkkk

 

(a )(1 xqk

 

a két polinom 
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osztásánál keletkez hányados). 
Mivel a polinomok fokszámai csökkennek, véges számú )(xf k 

polinomunk lesz. Legyen )(xfm az eljárás során kapott utolsó 

polinom.  

Belátjuk, hogy az )(0 xf , )(1 xf , , )(xfm polinomok az adott 

)(xf -hez rendelt Sturm-féle polinomok. 

 

Az 1. feltétel nyilvánvalóan teljesül. 

 

Hasonlóan a 4. feltétel is, hiszen )(xfm konstans (0-adfokú 

polinom). 

 

A folytatásban lássuk a 2. feltételt. Az )(xf -nek és az 

)(xf -nek (azaz )(0 xf és )(1 xf polinomoknak) nincsenek 

közös gyökei, hiszen )(xf -nek nincs többszörös gyöke. 

Tegyük fel, hogy vannak olyan szomszédos tagok az )(0 xf , 

)(1 xf , , )(xfm között, amelyeknek van közös gyöke. 

Legyen l az a legkisebb index, mely esetén az )(xfl és 

)(1 xfl

 

polinomok közös lc gyökkel rendelkeznek. Ekkor az 

)()()()( 112 xfxqxfxf llll

 

összefüggés alapján az 

következne, hogy lc az )(2 xfl

 

polinomnak is gyöke, azaz 

közös gyöke az )(2 xfl

 

és )(1 xfl

 

polinomoknak is, ami 

ellentmondana annak, hogy az l a feltételt teljesít legkisebb 
index. Tehát nem létezik olyan l index, amelyre az )(xfl és 

)(1 xfl

 

polinomok közös gyökkel rendelkeznének. Így 

beláttuk a 2. feltételt is. 

 

Ellen rizzük a 3. feltételt. Tudjuk, hogy 
)()()()( 11 xfxfxqxf kkkk

 

minden 1k és bax ;

 

esetén. Ha mk1 és bax ;0

 

esetén valamely 

0)( 0xfk , akkor 

)()()()( 010001 xfxfxqxf kkkk

 

)(0)()( 01001 xfxqxf kkk

 

)()( 0101 xfxf kk
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azaz 0)()( 0101 xfxf kk (hiszen a 2. feltétel alapján 

0)( 01 xfk és 0)( 01 xfk ). 

 
Az 5. feltétel szintén könnyen belátható, felhasználva, hogy 

)()()( 01 xfxfxf . Ha az 0x környezetében az )(xf 

növekv , akkor 0)(xf , így az )()( xfxf

 
szorzat is 

növekv . Ha az 0x környezetében az )(xf csökken , akkor 

0)(xf , így az )()( xfxf

 

szorzat megint növekv .  

Legyen 

 

egy olyan valós szám, amely nem gyöke )(xf -nek. 

Ha )(0 xf , )(1 xf , , )(xfm az )(xf polinomhoz rendelt Sturm-

féle polinomok, akkor rendeljük az -hoz e polinomok -ban 
felvett értékeit: 

)(0f , )(1f , , )(mf (*)  

Töröljük közülük az összes 0-t és jelöljük )(S -val a (*)-ban 
maradt nem nulla értékek el jelváltásainak a számát (azaz a 
különböz el jel szomszédos számpárok számát).  

Tétel (Sturm) 
Legyen )(xf egy olyan valós együtthatós polinom, mely nem 

rendelkezik többszörös gyökökkel az ba; intervallumon és 

jelölje )(0 xf , )(1 xf , , )(xfm az )(xf polinomhoz rendelt 

Sturm-féle polinomokat. Ha 0)(af és 0)(bf , akkor az 

0)(xf egyenletnek az ba; intervallumon )()( bSaS

 

számú valós gyöke van.  

A tétel egyszer en bizonyítható a következ képpen. Az x által az 
ba; intervallumon felvett értékek három csoportba sorolhatók:  

1. Az x nem gyöke a Sturm-féle polinomok egyikének sem. 
Ekkor a helyettesítési értékek el jele változatlan. 

2. Az x gyöke a Sturm-féle valamely )(xfi polinomnak, ahol 

0i és mi . 
Ekkor a 3. feltétel alapján belátható, hogy az el jelváltások 
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csak eltolódnak, anélkül, hogy a számuk változzon. 

3. Az x gyöke az eredeti polinomnak. 
Ekkor az áthaladás során az el jelváltások száma eggyel 
csökken.  

Alkalmazások

 
I. Legyen 3)( 3 xxxf , a vizsgált intervallum pedig legyen 

az egész valós számegyenes (nem szükséges el re 
megvizsgálni, hogy az )(xf -nek nincsenek-e többszörös 
gyökei, mivel a Sturm-féle polinomok el állítása egyben a 
polinom és deriváltjának relatív prím voltának ellen rzésére is 
szolgál). Az )(xf polinomhoz rendelt Sturm-féle polinomok: 

3)()( 3
0 xxxfxf 

13)()( 2
1 xxfxf 

92)(2 xxf 

239)(3 xf .  

Az alábbi táblázat segítségével az )(xf valós gyökeinek száma 
azonnal megadható. 

X  )(xf )(1 xf )(2 xf )(3 xf )(xS 

 

- + - - 2 

 

+ + + - 1 

 

Mivel 1)()( SS , ezért az )(xf polinom 1 valós gyökkel 
rendelkezik. Ha a valós gyök helyének pontosabb 
meghatározására törekszünk, akkor az x változónak rendre 
konkrét értékeket adunk, például:  

x )(xf )(1 xf )(2 xf )(3 xf )(xS 

0 - - + - 2 
1 - + + - 2 
2 + + + - 1 
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Mivel 0)1()0( SS és 1)2()1( SS , ezért a keresett 
intervallum az )2;1( .  

II. Legyen 41612)( 24 xxxxf és a vizsgált intervallum 
ismételten az egész valós számegyenes. Ebben az esetben az 

)(xf polinomhoz rendelt Sturm-féle polinomok az alábbiak: 

41612)()( 24
0 xxxxfxf 

16244)()( 3
1 xxxfxf 

4126)( 2
2 xxxf 

88)(3 xxf 

1)(4 xf .  

A megfelel el jeltáblázat:  

x )(xf )(1 xf )(2 xf )(3 xf )(4 xf )(xS 

 

+ - + - + 4 

 

+ + + + + 0 

 

Mivel 4)()( SS , ezért az )(xf polinomnak 4 valós 
gyöke van. A következ táblázat segítségével pontosítjuk a valós 
gyökök helyeit a számegyenes részintervallumain:  

x )(xf )(1 xf )(2 xf )(3 xf )(4 xf )(xS 

-4 + - + - + 4 
-3 + - + - + 4 
-2 - 0 + - + 3 
-1 + + - 0 + 2 
0 - - + + + 1 
1 - - + + + 1 
2 - - + + + 1 
3 - + + + + 1 
4 - + + + + 1 
5 + + + + + 0 
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A táblázat alapján (a soronkénti jelváltások számát figyelembe 
véve) a keresett intervallumok: )2;3( , )1;2( , )0;1(

 
és 

)5;4( .   

Felhasznált irodalom 

 
A. G. Kuros : Fels bb algebra. Tankönykiadó, Budapest, 1978.  
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VÉGH SÁNDOR   

M szaki rendszerdiagnosztika III. rész   

Rezümé 
A több lépcs b l álló dolgozatomban egy újszer 

módszerrel próbálok megoldást nyújtani m szaki-technikai 
rendszerek összeomlása ellen. 
A matematika logika, halmazelmélet és a gráfelmélet egyfajta 
szintézisével próbálom megel zni veszélyhelyzeteket. Mindez 
egy közérthet matematikai modellezéssel történik.   

Abstract 
In my paper, I want to outline a solution based on a 

modern method to prevent the collapse of mechanical-technical 
systems. 
I am trying to prevent several dangerous situations by a uniform 
synthesis of mathematics-logic, set theory and the graph theory. 
All this is achieved by means of a clear mathematical modelling  

  

Motto: A technika nem bánt senkit sem, csak akkor, ha 
rosszul és felel tlenül használják, illetve alkalmazzák. 

A m szaki rendszer szerkezete és a kölcsönhatások 
dinamikája elválaszthatatlan egymástól, s így a hierarchia és a 
szerkezet csak a rendszerleírás sztatikus közelítésének tekinthet . 
A (dinamikus) m ködés megismerésének, illetve leírásához a 
rendszeren belüli kölcsönhatási folyamatokat is fel kell tárni.  

A szerkezet, a hierarchia és a folyamatok ismerete 
együttesen szükséges nemcsak a megfelel rendszer 
használatához, hanem (különösen) egy új technikai rendszer 
létrehozásában. A tervek megvalósításában, még a létezés el tt 
ismerni kellene a rendszer m ködésének minden hatását. 
Nyilvánvaló ellentmondás: valamely technikai rendszer 
létrehozása el tt mindazon információkra szükség lenne, 
amelyeket csak a m ködés után kaphatunk meg. Az 
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ellentmondás teljesen nem oldható fel, az új létesítésének mindig 
vannak (és lesznek) bizonytalan hatásai, következményei. Éppen 
ezért van nagy jelent sége minden olyan módszernek, amellyel a 
jöv beni m ködés el re jelezhet . Ezen módszerek egyike a 
hasonlósági modellezés, a másik a rendszerdiagnosztikai 
hibaanalízis számítógépes szimulációval összekötve. Ennek az 
alapját a rendszer m ködésének matematikai modellje adja, 
amely minden esetben, tovább nem bontható elemi eseményekre 
bontja a szerkezet m ködését. 

A rendszerek egymással való folyamatkapcsolatát un. 
Hatásvázlatokkal, szindróma táblázatokkal szemléltetjük. Síkbeli 
megjelenése egy irányított gráf. Egy rendszer elemének tekintjük 
a hierarchikus felbontásban legalul szerepl részeket (elemi 
események), amelyek további felbontására nincs szükség. Az 
elem és az elemi csatolások segítségével szemléltethet k 
bonyolultabb kapcsolatok is. Lényeges és természetes 
következtetés az, hogy egyes részfolyamatokat szaktudományok 
vizsgálnak. A részfolyamatok szerinti megkülönböztetésre 
feltétlenül szükség van, mert bizonyos hatásokat, ok-okozati 
kapcsolatokat feltárni csak ily módon lehet. A szaktudományi 
speciális szempontjai nélkül nem lehet mélyreható ismereteket 
szerezni. 

A rendszeranalízis tehát döntési útmutató; olyan 
vizsgálat, amely segítséget nyújt ahhoz, hogy általa jobb döntés 
szülessék, mint amilyen nélküle született volna, növelik az 
egyéni vagy csoportos döntésekben az objektivitást, figyelembe 
veszik a döntési (táblák) változatok várható következményeit 
(térben és id ben távolabbi kilátásokat is), el segítik a 

 

meghatározott szempontok szerinti 

 

optimális variáns 
kiválasztását. 

A technikai rendszerek nagy részénél, különösen azoknál, 
amelyeknél az ember, illetve emberek csoportja meghatározó 
szerepet játszik a m ködésben, a cél és az értékrend szorosan 
összefügg fogalmak.  
A célmeghatározás nélkülözhetetlen lépése a technikai 
rendszerek elemzésének, mert a technika speciális alapelvei 
közül az egyik legfontosabb a célorientáltság. Ez azt jelenti, hogy 
a vizsgált rendszerhez hozzárendelhet , egy másik rendszer, 
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amelynek állapotát az optimális de legalábbis a biztonsági 
tartományon belül tartani a rendszer célja.  

Minden technikai rendszer m ködésének szükséges 
feltétele az aktív alkalmazkodás a környezethez. A rendszer 
elemzése (rendszerdiagnosztikai hibaanalízis) során meg kell 
ismerni azokat a hatásokat, amelyek a környezetb l érik a 
rendszert, és azokat, amelyekkel a rendszer a környezetre hat. 
Nemcsak input-output kapcsolatokról, hanem sztochasztikus 
hatásokról is szó van. Mint tudjuk, a sztochasztikus hatások 
pillanatnyi értékeit el re nem ismerjük, azok véletlenszer en, 
gyakran kaotikusan változnak. Ilyen például az un. turbulens 
áramlás, amelyben a sebesség nagysága és iránya rendszertelenül 
ingadozik. A meteorológiai hatások is sztochasztikusak, a 
h mérséklet, a légnyomás, a szélsebesség, a relatív 
nedvességtartalom, és a többi légköri jellemz , id beni pontos 
értékeit el zetesen nem tudjuk megmondani. Ilyen esetek 
behatárolása elemi események módszerével nehéz, legtöbb 
esetben a maximum értékekkel szerepelnek a matematika logikai 
elemekkel végzett modellekben. 

A célmeghatározás talán a legfontosabb lépése a 
rendszeralkotásnak. Ennek során különösen jelent s, az un. 
divergens gondolkodás, amely képes szakítani a megszokott 
sémákkal, a megmerevedett értékrendekkel. Ennek a divergens 
gondolkodásnak egyik (legf képp) biztonságtechnikai eleme a 
rendszerdiagnosztikai hibaanalízis. Nagyon fontos, napjainkban 
nélkülözhetetlen, hogy a rendszertervezés során fel kell mérni 
azokat a lehet ségeket, amelyeket a természet megenged. A 
felszínes és önz korábbi gondolkodás, mely nagyban nélkülözte 
a rendszerben gondolkodást, rendkívüli károkat okozott. 

Alapvet tény, a Föld egy majdnem zárt rendszer. A 
technikai rendszerek célszer kialakításához ismernünk kell a 
rendszerek hierarchiáját. A gyakorlatban rendszerek 
összekapcsolódnak, illeszkednek. E téren a rendezetlenség 
gyakran vezet súlyos következményekhez. A szabványok, mely 
korábbiak és sokuk empirikus úton születtek, ennek ellenére 
szoros handsake -ben azaz kézfogásban vannak, elemi 
eseményekkel, illetve a m szaki rendszerdiagnosztikával. A jöv 
útja az, hogy a meglév és fejl d szabványok és a matematika 
logikai alapokon m köd rendszerdiagnosztikai analízis 
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egyszerre jelenik meg a tervezés szintjén, és párhuzamosan fut a 
kivitelezés, majdan a mindennapi üzem alatt is. 

A rendszerek vizsgálatánál, elemzésénél, de különösen új 
rendszerek létesítésénél a hierarchia ismerete alapvet en fontos. 
A hierarchiában a vizsgált rendszer feletti, illetve a vele egy 
szinten lev , rendszerek jelentik azt a környezetet, amelynek 
hatását, feltételeit, követelményeit, figyelmen kívül hagyva nem 
érthetjük meg, és különösen nem irányíthatjuk a vizsgált rendszer 
m ködését. 
Arról van ugyanis szó, hogy a rész-egész kapcsolat több, mint a 
tartalmazási reláció. A rendszer nem egyszer en tartalmazza a 
részeit, hanem integrálja azokat olyan totalitássá, amely többre, 
illetve másra képes, mint a részek. Ezért a rész létérdeke az 
integritása. A magasabb szinten lév rendszer 
m köd képességének veszélyeztetése tönkreteheti az 
alacsonyabb szinten lév rendszert. (pl.: természeti környezet 
mint az emberi fennmaradás feltétele!)A rendszer hierarchia 
érdek-hierarchiát is jelent, a hierarchia a rendszer 
m ködésfeltételeit, kötöttségeit is megszabja. Mennél 
összetettebb rendszerr l van szó, annál fokozottabb figyelmet 
kell fordítani arra, hogy a részrendszer a nagyobb rendszer 
követelményeinek megfelel en m ködjék, hogy a részt 
alárendeljük az egésznek. 

A gráf-terminológiával a hierarchiaséma mindig fa, 
vagyis olyan gráf, amelyben nincsen hurok. Ez következik az 
eddigiekb l; azt jelenti, hogy egyetlen olyan rész sincs, amely 
egyidej leg két rendszer közvetlen része lenne. A rendszer 
méretét l függetlenül e rendszer legkisebb egysége, az elemi 
esemény sem vesz, vehet fel, ugyanabban az id pillanatban két 
értéket. Ennek nem mond ellent az, hogy ugyanazon rendszer 
több nagyobb rendszer része is lehet. A gráf élei mindig rögzített 
szempontok szerinti tartalmazási reláció szerinti 
összeköttetéseket adják. Egy adott rendszer, rögzített 
szempontok szerint csak egy nagyobb rendszer része lehet. A 
rendszerszintézis és egyben a hibaanalízis az utolsó (legalsó) 
elemi események szintjén kezd dik. El ször meghatározzuk az 
elemeket és a köztük lév kapcsolatokat. Innen felfelé haladva 
kell összerakni az elemeket részrendszerré, ezeket nagyobb 
részrendszerekké, míg végül összeáll az egész. Fontos annak 
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figyelemmel kísérése, hogy a részrendszer nem egyszer uniója a 
részrendszereknek. Rendszerré 

 
vagy részrendszerré- 

szervez désr l csak akkor beszélhetünk, ha a részek 
tulajdonságának összegénél több az együttes tulajdonság. A 
sokféle lehet ség szerinti felbontást a gráfok segítségével 
könnyen megérthetjük. 

Vizsgálat tárgya a rendszerdiagnosztikai hibaanalízisnek 
a technikai rendszerek irányítása is. A természeti rendszerekben 
spontán folyamataival ellentétben, a technikai rendszerekben az 
entrópia (rendezetlenség) az id ben állandó vagy csökken 
érték . Ez csak úgy lehetséges, hogy a rendszerek mindig 

 

végs soron 

 

emberi irányítás alatt m ködnek. Ennek 
hiányában, vagy hosszabb idej kimaradásakor, a technikai 
rendszer megszalad , az irányíthatatlan folyamat az entrópia 
növekedés irányába viszi a rendszert.  

Bármilyen bonyolult is a teljes irányítási rendszer, részei 
és egésze viszonylag egyszer módon modellezhet . Minden 
irányítási rendszernek az a célja, hogy az irányított folyamat 
kimen jellemz jének értékét el írt szinten, illetve annak a 
közelében tartsa. Ehhez fel kell térképezni az összes elemi 
eseményt, és ebb l összeállítható a veszélyhelyzet szindrómája, 
legjobb esetben a NIPE-je, mely arra utal, illetve már 
figyelmeztet, hogy mi a legutolsó veszélyes esemény!  

A technológiai folyamatok térben és id ben mennek 
végbe. A technikai rendszer irányítása itt a technológiai folyamat 
irányítását jelenti. Irányításkor szükség van annak ismeretére is, 
hogy egyes m veleteknek mekkora az id szükséglete. Sokszor 
az el zetes hiba és katasztrófa elhárításnak csak azt a szempontot 
tekintik, hogy az egység kifogástalanul m ködik-e, vagy nem 
m ködik. Teljesülnek az elemi események, vagy sem. Ez 
azonban nem elegend . Azt is figyelembe kell venni, hogy 
valamely m veletváltás esetén mennyi id t vesz igénybe az 
átállás egy-egy funkcionális egységnél.  

A rendszer legfontosabb funkcionális jellemz i: 
1. Eszközök 
2. Munkaer

 

3. Anyagok 
4. Energia 
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5. Kapacitás 
6. Költségek 
7. Veszteségek 
8. Veszélytényez k  

Komplex és veszélyes rendszereknél, a technikai rendszer 
állandó diagnosztizálása 

 
azaz a rendszer elemei 

meghibásodásának el rejelzése 

 

a termeléssel egyenl 
fontosságú feladat. Ezek a módszerek, mint a m szaki 
rendszerdiagnosztikai hibaanalízis teszik lehet vé, hogy bár a 
technikai rendszerek potenciális veszélyessége állandóan 
növekszik, a valóságos veszélyessége csökkenhet. 

A jöv kép: Ha jöv ben elérjük a transzcendens 
rendszerszintet , nos ez többek között azzal az el nnyel jár, hogy 
némi fogalmat nyújt jelenlegi 

 

mind elméleti, mind tapasztalati  
- tudásunk hézagairól

   

Felhasznált irodalom: 
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Tanszék, Bp., 1996. 
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KISS CSILLA  

3 in 1: Szakma, kultúra és nyelv az Erasmus Intenzív 
Programok fókuszában   

Az Intenzív Programok el nyei 
Az Erasmus programon belül az Intenzív Programok arra 

adnak lehet séget, hogy európai egyetemek és f iskolák 
konzorciumai egy meghatározott témában közös helyszínen 
rövid, koncentrált kurzusokat szervezzenek hallgatóik számára. 
Az IP-k el nye, hogy viszonylag rövid id tartamú, nem egész 
szemeszteren át tartó hallgatói mobilitást tesznek lehet vé. A 
részt vev hallgatók nemzetközi csoportban, idegen nyelven 
hallgathatnak egy tanulmányaikhoz kapcsolódó, de a szokásos 
kurzusoktól metodológiájában és lebonyolítási módjában 
nagyban különböz stúdiumot. Az IP-k interaktív, komoly 
csoportmunkát és kooperációt igényl tanulási tapasztalatot 
nyújtanak a résztvev k számára, s ezen kívül betekintést adnak 
más országok kultúrájába, történelmébe és politikai viszonyaiba 
is. Nem elhanyagolható az idegen nyelv használat nyújtotta el ny 
sem. Az IP-k tökéletesen megvalósítják a tartalom alapú 
kommunikatív nyelvoktatás kritériumait anélkül, hogy direkt 
módon nyelvet oktatnának.  

A kurzusokat nemzetközi tanárcsoport vezeti, ami az 
oktatók számára lehet vé teszi a külföldi kollégákkal való szoros 
együttm ködést, melynek során a résztvev tanárok 
megismertethetik egymással speciális módszereiket, tanítási 
stílusukat, továbbfejleszthetik a munkájukban használt 
tananyagokat, informálódhatnak a partnerintézmények tantervei 
fel l. Az IP-k tapasztalatát beépíthetik más kurzusaikba is, és 
nem utolsó sorban lehet séget kapnak a szakmai 
nyelvhasználatra, s más európai egyetemek és f iskolák 
hallgatóinak oktatására.  

A számos szakmai el nyön túl a programok végén tartott 
kurzusértékelésekb l mindig kiderül, hogy az IP-n való részvétel 
katartikus élmény, semmihez sem hasonlítható kulturális, emberi 
és szakmai tapasztalat. Az utazással egybekötött tanulás a 
résztvev k többsége számára egyedülálló, korábban nem 
tapasztalt élmény, amelyet nem lehet a saját intézmény falai 
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között, a fels oktatás hagyományos keretein belül megszerezni.  

Erasmus IP-k a Tessedik Sámuel F iskolán 
A 2007/2008-as tanév volt a nyolcadik, amely során a 

Tessedik Sámuel F iskola békéscsabai karának hallgatói 
Erasmus IP keretében különböz európai országok egyetemi és 
f iskolai hallgatóival közös 10 napos angol nyelv kurzus 
résztvev i lehettek. Olyan szerencsében volt részem, hogy négy 
egymást követ általam koordinált Erasmus IP pályázat nyert 
támogatást 1999 és 2008 között. Mind a négy projekt tíznapos 
közös kurzus szervezésére irányult, melyek helyszínéül a 
programok hároméves élettartama során a TSF mellett több más 
partnerintézmény is szolgált.  

A hagyomány 1999-ben kezd dött az els , három ország 
részvételével megvalósult IP-vel, melynek témája a 
demokratikus állampolgárságra nevelés, résztvev i pedig 
pedagógusképz kurzusok hallgatói voltak. Ezt követte 2002-t l 
2005-ig egy újabb, immár hat európai partnerintézmény 
kooperációja révén létrejött program a hátrányos helyzet régiók 
és közösségek problémáiról. A fels oktatásban id közben történt 
változásokat követve ez az IP már nemcsak a pedagógus, hanem 
az üzleti és humáner forrás menedzsment tanulmányokat 
folytató hallgatókat is megcélozta. Majd 2005/2006-ban egy még 
tovább b vített, nyolc partnerb l álló konzorcium az újabb 
projekt témájául az inklúziót mint társadalmi generáló és 
regeneráló er t választotta. Ez az IP 2006 júniusában került 
megrendezésre Békéscsabán. Ezt követ en 2007/2008-ban 
ugyanez a nyolc partnerintézmény újabb pályázatot nyert: ezúttal 
a projekt fókusza a társadalmi kohézió és jólét er sítése volt az 
európai társadalmi és intézményi életben. Ezt a programot ez év 
júniusában rendeztük meg a lettországi Daugavpilsben. 

A továbbiakban részletesebben ismertetem a négy IP 
célkit zéseit, f tevékenységi formáit, valamint a projektek 
eredményeit és hasznosulását. Röviden indoklom a 
célkit zéseket, bemutatom a kurzusokon használt 
munkaformákat és módszertani elveket, s végül kitérek a 
programok hatásaira és eredményeire. 
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IP 1: Demokratikus állampolgárságra nevelés a változó 
Európában (1999-2002) 

Az els IP idején a békéscsabai f iskola még kizárólag 
pedagógusképzéssel foglalkozott. A TEMPUS programban való 
részvétel tapasztalatai alapján egy korábbi TEMPUS 
projektpartnerrel jutottunk közös elhatározásra az IP témáját 
illet en. Így a program a bristoli University of the West of 
England és a lettországi Liepajas Pedagogijas Akademija 
részvételével, a TSF koordinálása mellett valósult meg.  

A bristoli UWE széleskör tapasztalatokkal rendelkezett 
az állampolgári jogok és kötelességek oktatása terén, s több éve 
bevezette pedagógus jelölt hallgatói számára a demokratikus 
állampolgárság részvételen alapuló, tudatos, toleranciát, 
egyenl séget és társadalmi igazságosságot el térbe helyez 
stúdiumait. A projekt els dleges célja az volt, hogy e 
tapasztalatok alapján a három partnerintézmény hallgatói 
csoportjai számára közös kurzust szervezzen, amely a fent 
említett elvek mentén mind a pedagógus jelölt hallgatók, mind az 
általuk a jöv ben tanítandó tanulók demokratikus állampolgári 
nevelését megvalósítja.  

A projekt f törekvése, hogy a demokrácia és az emberi 
jogok alapjait széles európai kontextusba helyezze, s ezeket 
értékként mutassa be és közvetítse a pedagógusképzésben részt 
vev hallgatók számára. A program célkit zése az aktív, 
részvételen alapuló állampolgárság megnyilvánulási formáinak 
fókuszba állítása. A résztvev k megosztják egymással a 
demokratikus állampolgárság saját országukra jellemz 
értelmezését, s így fejlesztik krosszkulturális érzékenységüket, 
morális, szociális tudatosságukat. A kölcsönös tapasztalatcsere 
célja a közösségi életében való részvétel fontosságának 
megértése, a politikai és társadalmi élet abc-jének elsajátítása.  

Lettországban és Magyarországon a demokratikus 
állampolgárságra nevelés a 90-es évek közepén-végén még 
gyerekcip ben járt, az oktatási intézmények ekkor kezdték 
kidolgozni ez irányú programjaikat az általános iskoláktól a 
pedagógusképzésig az oktatási rendszer minden szintjén. A 
UWE projektben résztvev tanárainak tapasztalata és 
szakértelme lehet vé tette, hogy az IP 24 résztvev je 
(mindhárom országból 8 hallgató) közös, 10 napos, interaktív 
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tanulási formákat alkalmazó kurzus keretében ismerkedjen meg a 
demokratikus állampolgárság ismérveivel, s a résztvev k 
megosszák tapasztalataikat az állampolgári viselkedés saját 
országukban jellemz formáiról. 

2000-ben és 2001-ben az IP-k Békéscsabán, 2002-ben 
pedig a lettországi Liepaján kerültek megrendezésre. A 
programok részét nemcsak tantermi foglalkozások alkották, 
hanem a kurzus témáját illusztráló tanulmányutak és közös 
internetes oldal szerkesztése is helyt kapott benne. A békéscsabai 
programok keretében a résztvev k látogatást tettek 
Pusztaföldváron, Kardoskúton és Tótkomlóson, ahol 
természetvédelmi területeket tekinthettek meg, és kihalóban lév 
növény-és állatvilággal találkozhattak. A tanulmányút a felel s 
állampolgár természet iránti kötelezettségeit és a természetbe 
való önz beavatkozás veszélyeit kívánta illusztrálni, s felhívta a 
résztvev k figyelmét a fenntartható fejl dés fontosságára. A 
demokratikus állampolgárság társadalmi aspektusait példázta egy 
másik tanulmányút Békés megye néhány hátrányos helyzet 
kistelepülésére. Sarkadon a résztvev k roma kisebbségi 
önkormányzati képvisel kkel, Méhkeréken a helyi román 
kisebbség tagjaival találkozhattak és rövid interjúkat is 
készítettek, melyeket kés bb a tantermi foglalkozások 
alkalmával közösen elemeztek. Geszten egy elszigetelt 
zsáktelepülés állampolgárainak speciális problémáival és 
cselekvési lehet ségeivel ismerkedett meg a nemzetközi csoport. 
Békésen egy többségében hátrányos helyzet , sajátos nevelési 
igény , szociális problémákkal sújtott tanulókat oktató általános 
iskola életébe nyerhettek betekintést az IP résztvev i. 

A 2002-ben az IP-nek a Liepajai Pedagógiai Akadémia 
adott otthont. A lettországi helyszín lehet séget adott a kurzus 
további szempontokkal való gazdagítására, például a többségi és 
kisebbségi nyelvhasználat hatására az állampolgárok cselekvési 
lehet ségeire és jogaira. Az IP során a résztvev k többek között 
ellátogathattak a liepajai regionális Naturalizációs Központba (a 
lett állampolgárság megszerzésével kapcsolatos hivatal), ahol 
informálódhattak a lett állampolgárság elnyerésének feltételeir l 
és ennek nehézségeir l. A tanulmányutat követ en a résztvev k 
kis csoportokban vitatták meg a látottakat, s közös prezentációt is 
készítettek, amelyet az IP záró programjaként el is adtak. 
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A tanulmányutak különös fontossággal bírtak az IP 

munkaformáin belül, mivel lehet vé tették a résztvev k számára, 
hogy közvetlen tapasztalatokat szerezzenek a demokratikus 
állampolgárság megvalósult formáiról. A hallgatók személyesen 
találkozhattak olyan emberekkel, akiknek a mindennapi életét 
meghatározták a demokratikus és emberi jogok konkrét 
szituációkban való megjelenési formái (pl. helyi 
önkormányzatok, kisebbségi képviseleti szervek vagy oktatási 
intézmények döntéshozatali mechanizmusaiban). 

A tanulmányutak és a tantermi tevékenységek 
tapasztalatait a kurzus résztvev i egy közös internetes oldal 
létrehozása útján is feldolgozták. Kis csoportokban rövid angol 
nyelv beszámolókat készítettek a programok tapasztalatairól, 
melyet saját készítés fényképekkel is illusztráltak. Az oldal a 
UWE szerverén volt található a projekt élettartama alatt, sajnos 
már nem érhet el.  

IP 2: Hátrányos helyzet közösségek társadalmi és gazdasági 
problémái (2002-2005) 

A demokratikus állampolgárság témájú IP tapasztalatai 
világosan megmutatták, hogy a szociális, kulturális, etnikai vagy 
vallási okok miatt a társadalom és a gazdaság perifériájára 
szorult csoportok felzárkóztatását csak multi-professzionális, 
egyszerre több irányból érkez szakért beavatkozások útján 
lehet sikeresen elérni. Például a hátrányos helyzet , 
többségükben roma tanulókat oktató általános iskola nemcsak a 
megfelel pedagógiai és kulturális ismeretekkel rendelkez 
pedagógusok segítségére támaszkodott a roma tanulók 
hátrányának csökkentésében, hanem igénybe vette szociális 
munkások, családgondozók és más szakemberek segítségét is, 
valamint munkalehet séget is igyekezett biztosítani a tanulók 
számára, hogy a tanulási és beilleszkedési motivációjukat 
növelje. Ilyen és hasonló esetek tapasztalataira támaszkodva az 
IP1 tanári teamje úgy döntött, hogy az IP kereteit megtartva, de 
tartalmi, módszertani megújításokkal és több, Európa minél több 
régióját képvisel partner bevonásával új IP pályázatot nyújt be.  

Ezúttal a projekt módszertani fókuszát a hat résztvev 
partner országból származó esettanulmányok képezték. Szintén 
újdonság volt a pedagógiai aspektus mellett az üzleti 
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tanulmányok hallgatóinak bevonása a potenciális résztvev k 
körébe, mivel a partnerintézmények egy részében az ilyen típusú 
kurzusok túlsúlyba kerültek. Az el zetes egyeztetések során úgy 
t nt, az üzleti tanulmányokat folytató és a pedagógusképzésben 
részt vev hallgatók egyaránt nagyban profitálhatnának egy 
újszer , multiprofesszionális IP-n való részvételb l, amely 
lehet vé tenné, hogy a hátrányos helyzet közösségek problémáit 
más szakmák megközelítésében is megismerjék. Így jött létre az 
IP1-ben résztvev három intézmény mellett a Portói Egyetem, a 
besztercebányai Bél Mátyás Egyetem és a Vilniusi Jogi Egyetem 
részvételével a hátrányos helyzet közösségek reintegrálási 
lehet ségeit vizsgáló új IP konzorciuma. A partnerek döntésének 
értelmében mind a hat partner egyetem 5 hallgatót és 1-3 oktatót 
delegálhat a programra. 

Az IP célja olyan szakmai program összeállítása volt, 
amely elmélyíti és kiszélesíti a partnerintézmények különböz 
képzési programjaiban (pedagógusképzés, szociális munkás 
képzés, üzleti tanulmányok) részt vev hallgatók ismereteit és 
rálátását a multiprofesszionális intervenciók eredményességére a 
hátrányos, perifériára szorult társadalmi csoportok 
felemelésében. Mind a hat résztvev partner egy-egy 
esettanulmányt készít egy, a saját országából vett példát 
bemutatva egy adott hátrányos helyzet csoport problémáit és 
újraintegrálási lehet ségeit, a várhatóan leghatékonyabb 
prevenciós és intervenciós mechanizmusokat. Ezek az 
esettanulmányok képezik kés bb az IP tananyagának központi 
részét, melyet a különböz szakmai alapokkal rendelkez 
résztvev k mind a saját, mind más képviselt szakmák prioritásait 
tekintetbe véve csoportosan elemeznek. Így azontúl, hogy 
nemzetközi csoportban, Európa hat különböz országából 
érkezett társakkal dolgoznak együtt a résztvev k az IP 10 
munkanapja során, megismerkedhetnek más szakterületeket 
képvisel hallgatók és oktatók szempontjaival is, ami 
egyedülállóan gazdag és sokrét tanulási tapasztalatot 
eredményez. 

Az IP 2003-ban Békéscsabán, 2004-ben a szlovákiai 
Besztercebányán, 2005-ben pedig Vilniusban került 
megrendezésre. A tipikus munkaformák az esettanulmányokon 
alapuló csoportfeladatok, viták, prezentációk voltak. A rendez 



Kiss Csilla 

 

165

 
partnerintézmény nem készített írásos esettanulmányt, hanem az 
IP programjának részeként szervezett tanulmányút számított az 
adott ország esettanulmányának. A feldolgozott témák a 
hátrányos helyzet csoportok széles skáláját ölelték fel, például 
az iskolából kimaradó gyerekek (Litvánia), a munkanélküliek 
(Szlovákia), menekültek és bevándorlók (Nagy-Britannia, 
Portugália), etnikai kisebbségek (Lettország), földrajzi 
elszigeteltségb l adódó hátrányok (Magyarország). Az 
esettanulmányok feltárták a hátrányokkal rendelkez közösségek 
problémáit, és igyekeztek a kirekesztett csoportok 
reintegrációjának különféle lehet ségeit is felvetni. Az IP-k 
során a különböz diszciplinákat képvisel résztvev k a saját 
szakmai szempontjaik szerint közelítették meg a tárgyalt 
eseteket. A hallgatók az egész IP során nemzetközi csoportokban 
dolgoztak (5 hatf s csoport, melyben minden országot egy 
résztvev képviselt). A program végén a csoportok közös 
prezentációkat tartottak, amelyekben bemutatták a számukra 
legtanulságosabb esetek lehetséges megoldásait. 

Minden IP kurzus keretében sor került egy-egy 
tanulmányútra, amely az IP-t rendez intézmény 
esettanulmányaként is szolgált. A békéscsabai program során a 
résztvev k ellátogattak egy speciális nevelési igény tanulók 
számára létrehozott intézménybe, egy csökkent 
munkaképesség eket foglalkoztató kft-hez és a Regionális 
Munkaer Központba. A besztercebányai IP során a csoport 
tapasztalatokat gy jthetett egy országos rehabilitációs központ 
munkájáról, valamint ellátogatott egy látássérült gyerekek 
részére fenntartott iskolába, a vilniusi program keretében pedig 
egy SOS gyermekfalu életébe nyerhetett rövid betekintést.   

IP 3: Inklúzív oktatási intervenciók mint szociális 
(re)generáló er k (2006) 

Mint ahogy a második az els b l, a harmadik IP témája a 
második továbbfejlesztése és kiterjesztése még több résztvev 
partnerre. Az IP 2 sikerén felbuzdulva a TSF és az UWE néhány 
korábbi partnerrel közösen és újakkal kiegészülve úgy döntött, 
tovább kívánja fejleszteni az eddigi munkáját a rövid intenzív 
közös európai kurzusok területén. A partner intézmények számát 
nyolcra, a hallgatói résztvev két pedig 40-re emelve újabb 
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konzorcium alakult, amely támogatást nyert a tervezett projekt 
megvalósítására. Az el z IP hat partnere közül négy (TSF, 
UWE, Bél Mátyás Egyetem, Portói Egyetem) változatlan maradt, 
újonnan csatlakozott a lettországi Daugavpilsi Egyetem, a 
Vilniusi Egyetem, a szófiai Szent Kliment Egyetem és a 
finnországi Pirkanmaa Polytechnic. Az új IP fókuszába az 
inklúzív oktatási innovációk üzleti dimenziói kerültek: vagyis a 
hangsúly a képzési programok marketingjének, kimeneti 
elemzésének, megvalósulási mutatóinak és fenntarthatóságának 
kérdésköre. A megcélzott résztvev i populáció továbbra is a 
pedagógiai, humán menedzsment és üzleti tanulmányokat 
folytató hallgatók maradtak. A projekt céljaira a résztvev k az 
inklúzió széles értelemben vett definícióját fogadták el, vagyis 
nem kizárólag az iskolai értelmezést használták, mely szerint a 
valamilyen okból a tanulásban akadályozott tanulókat nem 
szegregáltan, hanem integráltan kell oktatni, hanem az inklúzió 
fogalmát kiterjesztették a társadalomban hátrányos helyzetben 
lév csoportok inklúziójára is. 

A projekt keretében 2006 júniusában került 
megrendezésre az els IP Békéscsabán, 40 hallgató 
(partnerintézményenként 5 f ) és 14 oktató részvételével. Az 
el z ekhez hasonlóan a kurzus lebonyolításában az oktató team 
modern, interaktív elemeket alkalmazott, és az el z eknél 
nagyobb mértékben épített az ICT használatára. A program során 
nemzetközi munkacsoportok alakultak, amelyek a tananyagok, a 
vizsgált esettanulmányok és a látogatás eredményeit PowerPoint 
prezentáció készítésével osztották meg a többi résztvev vel. A 
korábbi hagyományokat folytatva a tantermi foglalkozásokon 
kívül fontos szerepet kapott néhány helyi inklúziós projekt 
meglátogatása. A résztvev k ellátogattak Dobozra, ahol egy 
roma kisebbség integrálására létrehozott munkahelyteremt 
projekttel ismerkedhettek meg, ezt követ en pedig Csorváson 
egy autizmussal él ket integrálni próbáló kezdeményezésbe 
nyerhettek betekintést.  

IP 4: A társadalmi kohézió és jólét er sítése képzéssel az 
európai társadalmi és intézményi életben (2008) 

A negyedik IP konzorciuma megegyezett a harmadikéval, 
szintén nyolc ország 40 hallgatója számára szerveztünk közös 
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kurzust 2008 júniusában a lettországi Daugavpilsben. A projekt 
témája ezúttal a társadalmi kohézió és jólét fogalmait ölelte fel, 
ami ismét jó lehet séget nyújtott krosszkurikuláris, több 
szakterület hallgatói számára releváns és tanulságos tanulmányi 
program összeállítására. A program résztvev i vizsgálták a 
társadalmi jólét értelmezéseit a résztvev országok 
kontextusaiban, és körüljárták a társadalmi kohézió 
megvalósításának lehet ségeit és buktatóit. Ismét különböz 
szakterületeken és különböz szinteken tanuló hallgatók tanultak 
együtt. A csoport tagjai között el fordultak az üzleti 
tanulmányok, a szociális munka, a pedagógia és a pszichológia 
szakterületeinek hallgatói, Bachelor, Master és PhD szinten 
egyaránt. A program értékelése még tart, de mindenképpen 
elmondható, hogy ez a közös kurzus rendelkezett a leggazdagabb 
és legintenzívebb tartalommal az összes eddigi közül. A program 
a 2009-es évben a besztercebányai Bél Mátyás Egyetemen kerül 
megrendezésre.  

Az IP-k hatása, eredmények, hasznosulás 
Összefoglalóan kijelenthetjük, hogy az itt tárgyalt három 

lezárult és egy még folyamatban lév Erasmus IP mind a 
résztvev egyének, hallgatók és oktatók, mind pedig a 
partnerintézmények szintjén komoly pozitív hatásokat 
eredményezett.  

Az IP-k végén minden esetben lebonyolított 
programértékelés tanúsága szerint a részt vev hallgatók 
rendkívül pozitívan értékelték a kurzusokat mind szakmai, mind 
egyéni fejl dés tekintetében. Többen kiemelték a kurzusok 
innovatív lebonyolítási módját, különös tekintettel a 
tanulmányutakra, amelyek lehet vé tették a direkt részvétel útján 
való tanulást. A hallgatók számára az Erasmus IP-ken való 
részvétel szervesen kapcsolódott a hazai egyetemen vagy 
f iskolán hallgatott kurzusokhoz, kiegészítette, gazdagította, 
kontextusba helyezte a tanult ismereteket. Az IP-ken való 
részvételért a hallgatók 3 ECTS kreditet kaptak. A kurzusokon 
részt vett hallgatók mélyebben megértették a demokratikus 
állampolgárságra nevelés, a hátrányos helyzet csoportok 
integrálása, a társadalmi és oktatási inklúzió, társadalmi kohézió 
és jólét szerepét és fontosságát választott szakterületük számára. 
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Tapasztalatot szereztek az európai kontextusban, nemzetközi 
csoportban való tanulás terén, s nem utolsó sorban további 
szakmai pályájuk szempontjából jól hasznosítható kapcsolatokat 
építhettek ki. 

Az IP-ken részt vev oktatók szintén széles körben 
hasznosíthatták tapasztalataikat. Megismerhették más európai 
egyetemek oktatóinak módszereit és tanítási stílusát, tananyagot 
gy jthettek, szakirodalmi ismereteiket b víthették. Többen 
közülük konferenciákon adták el az IP-n szerzett 
tapasztalataikat vagy publikációk keretében terjesztették 
kollégáik számára a megszerzett ismereteket. Az IP kutatási 
projektek kiindulópontjaként is szolgált számos kolléga számára. 

Módszertanilag az IP kurzusok újszer sége abban állt, 
hogy eltért a Magyarországon megszokott egyirányú, 
tanárközpontú, el adásokra épít , információ átadást el térbe 
helyez hagyományos oktatási modellt l. Az új tudás 
megszerzése helyett a már meglév tudás és tapasztalat 
megosztását, rendszerezését és új szempontok szerinti 
újragondolását szorgalmazta. A résztvev k csoportokban, 
közösen oldottak meg feladatokat, önállóan, kreatívan, új 
szempontok szerint közelíthettek meg a szakmájuk számára 
fontos kérdéseket. 

A résztvev partnerintézmények b víthették nemzetközi 
tapasztalataikat, kurzusaikat gazdagíthatták az IP-ben való 
részvétel lehet sége által. Oktatóik az IP során megszerzett 
ismereteket továbbadhatták kollégáiknak, az összegy jtött 
tananyagokat és esettanulmányokat felhasználhatták más 
kurzusok anyagainak felfrissítésére. Az intézmények 
kurzuskínálata vonzóbbá vált a hallgatóik számára a nemzetközi 
programban való részvétel lehet ségén keresztül. Az IP-ket 
rendez intézmények saját hallgatói is gazdagodtak a nemzetközi 
diákcsoport jelenléte által, hírnevüket öregbíthették és 
népszer bbé válhattak a sajtóban és a médiában való megjelenés 
okán. 

Összességében elmondható, hogy az Erasmus IP-k 
kimagaslóan sikeresen valósultak meg, minden tekintetben 
elérték, s t, túlszárnyalták kit zött céljaikat.  
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KÖLCSEYNÉ BALÁZS MÁRIA  

A Dél-alföldi régió népm vészetének jelene, jöv képe   

Bizonyára sokunkban fogalmazódnak meg a kérdések, ha 
egy kézm ves vásárban nézel dünk, vagy épp egy 
néptáncel adást jutalmazunk tapssal, hogy vajon gondos 
gazdák vagyunk-e, vigyázunk-e kincseinkre? rizzük-e a 
meglév ket, továbbadjuk-e a fiatalabb generációknak? Nyitott-e 
napjaink ifjúsága minderre, vagy a számítógépek világában 
lassacskán feledésbe merülnek majd hagyományaink? 

Közhelyként hat, ha azt mondjuk, fontos vigyáznunk a 
nemzeti kultúránkra, azonban az Európai Unió tagjaként, az 
elt n határok között, a globalizáció korában különös 
jelent séggel bír az egyediség, a másság. Ett l lesz sokszín , 
ett l marad gazdag világunk.  

Hogyan látják mindezt az alkotók, a kézm vesek, a 
néptáncosok, a népzenészek? Van-e jöv képük, s van-e 
kitartásuk, hitük, hogy terveiket, ötleteiket megvalósítva 
átörökítsék a múltból meg rzött formakincset, a motívumokat, a 
népdalokat, a tánclépéseket?  

A Békés Megyei Népm vészeti Egyesület, a Nemzeti 
Civil Alap támogatásával, 2008. évben kezdeményezte a Dél-
alföldi régióban m köd népm vészettel foglalkozó egyesületek, 
alapítványok, intézmények, közösségek hálózati 
együttm ködését. 

A kezdeményezés célul t zte ki egymás szervezeteinek, 
alkotóinak kölcsönös megismerését, a szervezetek közötti 
együttm ködések kialakítását, ez utóbbi érdekében rendszeres 
információközvetítést, információcserét, közös cselekvések, 
projektek indítását. 

A program keretében indult el a szervezetek 
értékleltárának feltérképezése, adatbázisának létrehozása, Az 
értékleltár készít inek munkája, Széll János etnográfus 
vezetésével egy olyan, elektronikusan is elérhet adatbázis 
elkészítésével zárult, mely a projekt befejezésével folyamatosan 
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b víthet , kiegészíthet . 

M helymunka keretében megvizsgáltuk a régió 
népm vészetének helyzetét, a pozitívumokat, s a hiányosságokat. 
E helyzetképre építve megfogalmaztuk azokat a stratégiai 
célkit zéseket, melyek a régió népm vészeti hagyományainak 
továbbéltetését szolgálhatják.   

A projektgazda egyesület felkérésére a stratégiai m hely 
vezet jeként részese lehettem e folyamatnak, s az alábbiakban 
összegzésre kerül tényeken túl megtapasztalhattam a népi 
alkotók, el adók lelkesedését, tenni akarását, optimizmusát, s 
gazdagodhattam lelki gazdagságuk, önzetlenségük, nyíltságuk 
minden megnyilvánulása által.  

A rendelkezésünkre álló információforrások és a feldolgozás 
módszerei: 

 

Összeállítottunk és a régióban m köd népm vészettel 
foglalkozó egyesületek, alapítványok, intézmények, 
közösségek számára postai és elektronikus úton is 
eljuttattunk egy kérd ívet. (A kérd ívek 3 munkalapból 
állnak: adatbank, értékleltár, tevékenység, stratégia 
címszavak).  

 

A közös gondolkodásba bekapcsolódó alkotók és szervez k 
egyéni és szervezeti tapasztalatai. 

 

A stratégiai m hely tagjainak m helymunkái, 
tapasztalatcsere-beszélgetései. 

 

A március 29-i kecskeméti regionális népm vészeti 
konferencia (Témához köt d kerekasztal beszélgetésének) 
tapasztalatai. 

 

A regionális szervezetfejleszt tréning résztvev inek (15 f , 
a szervezetek delegáltjai) tapasztalatai. 

 

A kérdések feldolgozását vállaló m hely-tagok a 
környezetükben lév szervezeteknél készített interjúi.   

Módszerek: 
1. Stratégiai m hely, értékleltár m hely 

A régiókban m köd szervezetek képvisel i az els 
összejövetelt követ en igyekeztek a helyzetfeltáró, 
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stratégiaalkotó tevékenységbe többeket is bevonni 
környezetükb l. Így alakult meg egy stratégiai és egy értékleltár 
m hely, melyek tagjai több alkalommal személyesen is 
találkoztak, a munka legnagyobb része azonban e-mail-
koordinációval történt. A m helyek megalakításának 
ösztönzését, a teljes projekt koordinálását fáradhatatlanul, a 
tevékenység motorjaként, Pál Miklósné, a Békés Megyei 
Népm vészeti Egyesület elnöke vállalta magára.  

2. Regionális szervezetfejleszt tréning 
2008. április 4-5-én 15 f részvételével szervezetfejleszt 

tréninget tartottunk Békéscsabán, a Garzon Szállóban, Jobbágy 
Mária szervezetfejleszt vezetésével. A résztvev k a személyes 
kapcsolatok elmélyítésén túl válaszokat kerestek a következ 
kérdésekre: 

 

Gyökerek, avagy mit tudunk tanulni a MÚLT - ból 

 

Örömeink 

 

bosszúságaink 

 

Értékeink 

 

Fontos események, trendek 

 

Jöv kép  

3. Regionális népm vészeti konferencia 

 

Békéscsaba 
2008. február 9-én a Kézm ves Szakiskola biztosított 

helyet az alábbi programmal megvalósuló tanácskozásnak: 

 

A népm vészettel foglalkozó szervezetek 
együttm ködésének fontossága  
El adó: Mlinár Pál, a Balassi Táncegyüttes koreográfusa 

 

Civil hálózatok m ködési tapasztalatai, civil szervezeteket 
érint aktuális pályázati lehet ségek 
El adó: Pocsajiné Fábián Magdolna, a Közösségfejleszt k 
Békés Megyei Egyesületének titkára 

 

Európai Kultúra 

 

az Európai Unió közm vel dési, 
népm vészeti támogatásának gyakorlata 
El adó: Németh János, az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium Közm vel dési F osztályának tanácsosa 

 

Dél-alföldi régió operatív programjában szerepl pályázati 
lehet ségek és az operatív programba való felkerülés 
mechanizmusa 
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El adó: Molnár György, a Dél-alföldi Fejlesztési Ügynökség 
Kht. Munkatársa  

4. Regionális népm vészeti konferencia 

 
Kecskemét 

A konferenciának 2008. március 29-én, Kecskeméten a 
Népi Iparm vészeti Gy jtemény biztosított helyet. A 
tanácskozáson a következ programok valósultak meg: 

 
Tájékoztató a Népi Iparm vészeti Gy jteményr l 
El adó: Kriskóné Dávid Mária, a Gy jtemény vezet je 

 

Fejlesztési, támogatási lehet ségek a vidékfejlesztési 
programokban 
El adó: Bene Mária, vidékfejlesztési szakért

  

Kerekasztal beszélgetés a Dél-alföldi régió népm vészeti 
stratégiájáról 
Beszélgetést vezetik: Pál Miklósné, a Békés Megyei 
Népm vészeti Egyesület elnöke, Polyák Albert, a Duna-
Tiszaközi Népm vészeti Egyesület elnöke 
Meghívott vendégeink: a népm vészeti stratégiai m hely 
tagjai  

5. Regionális népm vészeti konferencia 

 

Békéscsaba 
2008. április 25-én a Kézm ves Szakiskola biztosított 

helyet az alábbi programmal megvalósuló tanácskozásnak: 

 

A LEADER program és a népm vészet lehetséges kapcsolata  
El adó: Debreceni Lajos a Körösök Völgye el zetesen 
elismert LEADER akciócsoport képvisel je 

 

Dél-alföldi Népm vészeti értékleltár a feldolgozott 
kérd ívek alapján 

El adó: Széll János, a munkacsoport vezet je 

 

Dél-alföldi Népm vészeti stratégia a feldolgozott kérd ívek 
alapján 

El adó: Kölcseyné Balázs Mária a munkacsoport 
vezet je 

 

Az együttm ködési megállapodás tervezet megvitatása és 
aláírása 
Vitavezet : Pál Miklósné a Békés Megyei Népm vészeti 
Egyesület elnöke  
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6. Kérd ívek feldolgozása 

Két-két önkéntes, egymástól teljesen függetlenül dolgozta 
fel a neki jutó kérdésre adott válaszokat, s megírta bel le a 
helyzetképet. Nem felsorolásszer en, inkább tendenciózusan, 
példákkal alátámasztva. A két, egymástól független ember a 
külön-külön megírt anyagukból gyúrt össze olyat, melyet 
mindketten elfogadhatónak véltek tartalmilag.  
A beküldött anyagokból készült el az els helyzetelemzés-
változat, s ezt a stratégiai m hely tagjai kiegészíthették, 
véleményezhették. A kérd ívek feldolgozásába Barcsay Andrea, 
Bibók Anikó, Kriskóné Dávid Mária, Kugyeláné Décsei Mónika, 
Lukács László, Szabó Éva, Tarjányiné Csatári Márta, Tóthné 
Kiss Szilvia alkotók és szervez k kapcsolódtak be.  

I. Helyzetelemzés, értékeink 
A szervezetek elérhet sége, hozzáférhet sége, PR 
tevékenysége, marketingmunkája 

A szervezetek fontosnak érzik a megjelenést, a 
hozzáférhet ség b vítését. Felismerték, hogy mind a 
hagyományápolás, mind az alkotók üzleti tevékenysége is 
megkívánja a tudatos marketinget. A rendelkezésünkre álló 
adatok alapján az egyesületek 40%-a rendelkezik saját honlappal, 
a többi a városi ill. községi honlapokon érhet el. Ennek 
valószín síthet oka a sz kös anyagi keret. 46%-uk jelenik meg 
saját szórólapokon, kiadványokban, prospektusokon 

 

ezek 
között van 2 nyelv is. A kiadványok hozzáférhet ek a 
Tourinform irodákban, az egyesületeknél, a közm vel dési 
intézményekben, esetenként a turisztikai szálláshelyeken, 
szállodákban is. 
A szervezetek speciális megjelenési lehet ségeit jelentik a 
különböz nagyrendezvények, a képzések. A szájreklám 
jelent sége nem elhanyagolható, hiszen a neves mesterek, 
kiemelked alkotók ajánlását sok esetben a megelégedett vev k 
végzik.  

Az egyéb megjelenési lehet ség %-os aránya a következ : 
sajtó:20% 
egyéb média:40% 
kiállítás:20% 
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Mik a megjelenés gátló tényez i? 

Az egyesületek többsége a pénzhiányt adta meg a 
legfontosabb kizáró oknak. Emellett az egyesületekben nincs 
képzett (f állású) szakember, aki a PR-t tudatosan felvállalná. 
Ismereteink szerint az egyesületek vezet inek nagy része, 
társadalmi munkában, saját alkotó kézm ves tevékenysége 
mellett végzi áldozatos szervez munkáját. Sem idejük, sem 
energiájuk, s f leg képzettségük nincs a napjainkban 
létfontosságúvá vált marketing tevékenységre.  

A szervezetek kapcsolatrendszere 
A népm vészet területén m köd szervezetek a helyi 

társadalom szerves részeként, bonyolult kapcsolati hálóban 
elhelyezkedve végzik tevékenységüket. 
Jellemz en, egy adott településen belül mutatható fel a legtöbb 
és a leginkább él kapcsolat. A szervezetek több mint fele tart 
valamilyen szint kapcsolatot a helyi önkormányzattal 
(támogatás, pályázat, megrendelések, stb.), a településen 
m köd , nem népm vészettel foglalkozó civil szervezetekkel 
(pl. nagycsaládosok egyesülete, lovasklub, stb.), intézményekkel 
(pl. múzeum, könyvtár és tájház, óvoda, stb.), s kiemelten a 
közm vel dési intézményekkel. 

A szakmai együttm ködés terén általánosan elmondható, 
hogy a szervezeteknek leginkább a hasonló tevékenység 
szervezetekkel van leginkább kapcsolatuk: népdalkörnek pl. a 
KÓTA-val, tehát a kapcsolatrendszer általában a f 
tevékenységgel függ össze. 

Az is jellemz , hogy egy településen belül él a legtöbb 
esetben a kapcsolat, közösen rendeznek bizonyos 
rendezvényeket, kiállításokat a különböz szakágakban 
tevékenyked k. 

Összeköt kapocsként, érdekvédelmi szervezetként 
jelenik meg a Népm vészeti Egyesületek Szövetsége (NESZ), s a 
Hagyományok Házát is többen említették, mint szakmai partnert, 
segít szervezetet. 
Az egyéni alkotók és a kisebb szervezetek a megyei 
egyesületekhez is fordulhatnak segítségért, információért. 

A szervezetek több esetben kiemelték a kapcsolat okát, az 
együttm ködés milyenségét is, pl. a közös rendezvények, 
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szakmai programok, de ezek általában eseti együttm ködések, 
napi kapcsolat alig mutatható fel.  

Egy szervezet megemlíti kapcsolatrendszerében azokat az 
id s embereket, akik még m velnek bizonyos népi kézm ves 
mesterségeket. 
Szintén említésre került a szervezetek részér l a külföldi 
kapcsolat igaz, csak általánosságban. 

A szervezetek, hagyomány rz munkájukhoz, konkrét 
támogatást a megyei, városi, helyi önkormányzatoktól kapnak 
(46%), a lényeges segít nek, támogatónak látszanak még a 
m vel dési központok, vagy ezek utódintézményei és egyéb 
közm vel dési intézmények (38 %). 
Nem derült ki azonban a rendelkezésünkre álló információkból, 
hogy a megjelölt segítség milyen nagyságrend , miben nyilvánul 
meg, mennyire rendszeres.  

Összességében megállapítható, hogy az egyéb (nem 
szakmai) kapcsolatok legtöbb esetben a településre 
korlátozódnak, de ha ezen túllép egy-egy szervezet a megye 
határt akkor sem hagyja el. Jónak mondható, hogy a 
népm vészeti szervezetek és az egyéb civil szervezetek között a 
kapcsolat m ködik, de ezek is csak eseti szinten említhet ek. 
Mind a helyi mind a megyei önkormányzatok is fontosnak tartják 
a kapcsolatot és az együttm ködést a népm vészeti 
szervezetekkel.  

A versenyszféra segítsége fontos lenne, de ehhez meg 
kellene ismertetni velük a terület fontosságát és növelni 
szükséges annak presztízsét. Ma esetenként a népm vészet nem 
egyenl en értékelt a "magas m vészettel" ezért a támogatásokat 
is nehezebb megszerezni.  

A népm vészettel foglalkozó egyesületek, szervezetek 
között a kapcsolat nem rendszeres, inkább csak eseti. A 
tapasztalatok szerint azonban igen fontos lenne, ha ezek a 
kapcsolatok, ha nem is napi szint ek, de legalább rendszeresek 
lennének. Az együttm ködés mindenkinek hasznára válna, mind 
elméletben, mind gyakorlatban.  
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Források, pályázatok 

A régióban m köd népm vészeti tevékenységet folytató 
civil szervezetek, alkotókörök munkáját a rendszeres 
tagdíjfizetés mellett, egyrészt a szponzoroktól, adományozóktól 
kapott támogatások segítik, attól függ en, ki, milyen támogatót 
tud megszólítani tevékenységéhez és milyen hatókör , 
nagyságrend a m ködése. A szervezetek a saját kapcsolataikon 
keresztül rendezvényeik lebonyolításához kapnak ilyen formájú 
segítséget, ennek aránya azonban az adatok alapján csekély és 
alkalomszer .  

Békés megye Képvisel -testülete az országban 
egyedülálló módon közm vel dési megállapodást kötött két civil 
szervezettel, ezáltal kiszervezve a területen jelentkez 
feladatokat. Az egyik szervezet a Békés Megyei Népm vészeti 
Egyesület, mely a megállapodás alapján a megye népm vészeti 
feladatellátását magára vállalta, s ehhez az önkormányzat éves 
szinten 4 millió Ft támogatást nyújt. 
Népzenei, ill. néptánccsoportok m ködését a szintén 
alkalomszer fellépti díjak is segítik. 

A jelent sebb tagsággal bíró civil szervezetek az adó 
1%-át, mint forrást is megjelölték. Néhány szervezet 
értékteremt , hagyományápoló munkája révén az adott település 
költségvetési támogatását élvezi, s mellette pályázati forrásokat 
is igénybe vesz. 

A pályázati források közül önkormányzati pályázatot a 
szervezetek, közösségek 80%-a nyert, nyer évente 1-2 
alkalommal. Kizárólag helyi, önkormányzati pályázati forrás 
segíti több kisebb szervezet munkáját.  
Az NCA, illetve az NKA pályázati források jelent sek a 
szervezetek, közösségek életében. 

Az elmúlt 3 évben több közösség nyert a Nemzeti Civil 
Alap forrásából támogatást, els sorban m ködési célokra. A 
Nemzeti Kulturális Alap szakmai támogatásait, mint forrást is 
többen próbálják évr l évre megpályázni szakmai céljaik 
megvalósítása érdekében.  

A M vészeti és Szabadm vel dési Alapítvány 
pályázati forrásait kisszámú szervezet jelölte meg. 
A civil szervezetek közül néhányan a Mobilitás, Pro 
Renovanda Cultura, az  Országos Szlovák Önkormányzat 
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által kiírt pályázatok segítségével nyertek támogatást. Mások 
felismerve a helyi, ill. régiós pályázati lehet ségeket, egyéb 
területeken is pályáznak: Csongrád Megye Önkormányzataiért 
Alapítvány, Weinkheim Alapítvány, Oktatásért 
Közalapítvány, Bácskai Kulturális Alapítvány, Fels -Bácskai 
Önkormányzatok Szövetsége. 
A pályázatok típusa m ködési és szakmai, az utóbbi típusba 
sorolhatók a rendezvények, programok, táborok, kiállítások, 
konferenciák. 
A pályázati lehet ségekkel szinte minden szervezet él, saját 
értékelésük szerint, néha kevés sikerrel. Megállapítható, hogy a 
nyertes pályázatok száma arányosan n a szervezet nagyságával, 
hatókörének növekedésével. A válaszadók többsége a 
m ködéshez, a színvonalas programok megvalósításához a 
pályázati források mértékét kevésnek érzi.  

Magyarországon, így régiónkban is gyermekcip ben jár a 
mecenatúra. Egy-egy szervezet kap rendszeres pénzbeli 
támogatást gazdálkodó szervezett l ill. KHT-tól. Egy-két 
alkalommal történt említés arról, hogy helyi vállalkozók vagy 
egyéb pénzadományok segítették a munkát. Jellemz en konkrét 
tevékenységhez (f ként nagyrendezvényekhez) lehet szponzori 
támogatásokat felkutatni, azonban ez rengeteg id t, energiát 
igényel a rendezvény lebonyolítóitól.  

Bemutatkozási lehet ségek a Dél-alföldi régióban 
A bemutatkozási lehet ségek felsorolása a régióban 

gazdag. Sok esetben, a kisebb, vagy kifejezetten helyi jelleg 
rendezvények nem is konkrétan nevesítve jelennek meg 
(falunapok, helyi fesztiválok, rendezvények). A programokon 
való részvétel 

 

még ha meghívást is kellene teljesíteni 

 

esetenként anyagi vonzata miatt meghiúsul. 
Az egyesületek ennek ellenére szívesen vennék a 

bemutatkozási lehet ségek b vülését, természetesen a részvételi 
díj (helypénz) drasztikus csökkenése mellett. Fontos szempont, 
hogy a turizmussal foglalkozó irodák, önkormányzatok jobban a 
szívükön viseljék a népm vészet, a népm vészek sorsát és ne 
bel lük (nélkülük!) akarjanak profitálni.  

A néptánccal, népzenével és népdallal foglalkozó 
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csoportoknak, egyesületeknek sajátos bemutatkozási lehet ségük 
a min sítés. Érdekes, hogy egyetlen kézm ves sem említi a 
zs rizést.  
Általánosságban a következ k bemutatkozási lehet ségeken 
vesznek részt a szervezetek: helyi rendezvények, gyermeknapok, 
hagyomány rz alkalmak, népzenei találkozók, fesztiválok, 
táncházak.  

Konkrét, a szervezetek által nevesített kiemelked események a 
régióban: 
Körös-völgyi Sokadalom (Gyula) 
Minden Magyarok Fesztiválja (Gyula) 
Szólótánc Fesztivál (Békéscsaba) 

szi Tárlat (Hódmez vásárhely) 
Szegedi Hídi Vásár 
Kenyérünnep (Orosháza) 
Kolbászfesztivál (Békéscsaba) 
Madzagfalvi Napok (Békés) 
Hírös Fesztivál (Kecskemét) 
Bajai Halünnep 
Szilva nap (Szarvas)  

Gondok, hiányosságok 
A szervezetek, az alkotók véleménye szerint napjaink 

legnagyobb problémáját az értékválság jelenti.  
A média nem fordít figyelmet a nemzeti értékekre, a (politikai) 
döntéshozók értékrendjében hiányoznak azok a fontos 
szempontok, amiket a népm vészet segítségével a hosszabb 
távon érvényesíteni lehetne (pl. identitás-növelés, 
környezetvédelem, stb). 

A termékek iránti kereslet csökken, mert nem számít 
értéknek a min ség és a silányabb terméket olcsóbb áron lehet 
beszerezni. A min ségi kézm ves termék ára az el állítás 
munkaigénye miatt igen magas, emiatt kicsi a fizet képes 
kereslet. Így helyettük a rossz min ség , esetenként semmilyen 
értéket felmutatni nem tudó, ám olcsó termékeket vásárolják 
tömegesen. A rendezvények szervez i meghívják ugyan a 
kézm veseket a vásárokba (f ként nagyrendezvények 
kísér programjaként szervezik ezeket), ám a vásárhelyek magas 
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ára, s az egyidej leg jelenlév bóvli miatt az alkotóknak 
jelent s bevétele ezekb l nem származik. Sajnos napjainkban 
sokan csak hobbi szinten alkotnak, mert megélni nem lehet 
bel le. 

A piac hiánya, a támogatások hiánya, illetve az, hogy a 
népm vészet nem szervesül a vidékfejlesztési programba 
megnehezíti a hagyományok meg rzését, továbbadását, 
visszaveti a mesterek, az alkotók alkotási kedvét. 
Problémát jelent, hogy ez évt l megsz nt a zs rizett termékek 
tárgyi adómentessége, így az alkotóknak továbbiakban nem lesz 
érdeke (külön költség ellenében) zs riztetni 
munkáikat.(Érdekeltségük csak addig áll fenn, míg a Népi 
iparm vész címhez elegend zs riszámot össze nem gy jtik.) 

A közös érdekképviselet, a lobbytevékenység 
különböz támogatások érdekében minden bizonnyal kissé 
pozitívabbá tehetné a képet, ám jelenleg az a jellemz , hogy az 
alkotók és a szervezetek nem tudnak egymásról, nincs 
együttm ködés, alig van közös cselekvés. A népm vészeti ágak 
külön-külön léteznek, azon belül is laza a kapcsolat, de a 
különböz népm vészeti ágak között nagyon minimális a 
kapcsolat, az átjárhatóság. 

A szakmai összefogás hiánya megmutatkozik a képzések 
területén is. Nincs megfelel utánpótlásképzés, emiatt jellemz 
az elöregedés. Kevés az igazán jó szakmai tanfolyamképzés, s ha 
van is igen magas áron, vagy esetleg az ország másik végében 
szervezik. Regionális együttm ködéssel-feladatmegosztással e 
gondok megoldhatóak.  

Az ország gazdasági helyzete mindig meghatározó a 
kultúra, s ezen belül a népm vészet helyzetét tekintve. A romló 
gazdasági viszonyok közepette a piac, a vásárlók hiánya 
érezhet , de a különböz költségek a bemutatkozási 
lehet ségeket is csökkentik (A településeken sz kösek az 
anyagi lehet ségek el adók meghívására különböz kulturális 
rendezvényekre, s az utazási költségek megemelkedése miatt 
egyre kevesebb felkérést tudnak a szervezetek elfogadni. 
Különösen igaz ez akkor, ha a megyét, régiót, esetleg az országot 
elhagyó fellépésre kapnak meghívást a csoportok.)  
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A szervezetek próbálnak tagjaik számára segítséget 

nyújtani különböz szolgáltatásokkal, szervez munkával. 
Megállapítható azonban, hogy a mindennapi megélhetés 
megteremtése mellett a civil munkával járó tennivalókat, 
feladatokat nem, vagy ritkán vállalják a szervezeti tagok. 
Gyakran hiányzik az aktivitás és az önmenedzselés. Források és 
hozzáértés hiányában a kiemelt fontosságú 
marketingtevékenység sokszor háttérbe szorul, vagy szinte meg 
sem jelenik a szervezeteknél.  

A szervezetek aktivitását nagyban meghatározza, hogy 
van-e hozzáért , gyakorlott szervez

 

(népm vel ) segít je 
vagy tisztségvisel je, aki elkötelezetten végzi e tevékenységet. A 
közm vel dési intézmények befogadóként és segít ként is ott 
állnak a szervezetek mögött szükség és igény esetén.  

Mit várna egy regionális szervezett l? 
"Érdekmentes" kapcsolatrendszer szükségességét vetik 

fel a szervezetek. Ami természetesen kissé utópisztikus 
megfogalmazás, valójában azt jelenti, hogy a szervezetek az 
együttm ködés során legyenek képesek saját érdekeiken 
felülemelkedve a közös érdekek mentén is cselekedni, a régió 
népm vészetének fejlesztési prioritásait közösen meghatározni.  

Egy regionális szervezet megteremtené a lehet séget a 
terület érdekérvényesítési képességének növelésére, a szakmai 
összefogás er sítésére az egyes ágakon belül és azok között is. 
Biztosíthatná a hatékonyabb PR munkát, szervezhetné és 
ajánlhatná a megjelenési, bemutatkozási lehet ségeket a 
szervezetek, az alkotók részére. Koordinálhatóvá válna több 
olyan feladat, amire egy-egy szervezet nem tud specializódni pl. 
szakmai képzések megszervezése, lebonyolítása.  

Fontos elvárás a szervezetek részér l a pályázati 
eredményesség növelése. A regionális szervezet a pályázatok 
figyelésével, ajánlásával, információk eljuttatásával, közös 
projektek megvalósításával járulhatna hozzá a népm vészet 
továbbéltetéséhez. A közös projektek, a konzorciumi 
együttm ködések komolyabb források lehívására is módot 
adhatnának a régióban (turisztikai források, Norvég Alap, 
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TÁMOP, TIOP, stb.) Az együttm ködés, a források 
koncentrációja több lehet séget biztosítana külföldön is 
bemutatni a magyar népi kultúrát.  

II. A Dél-alföldi régió népm vészetének 

 
helyzetelemzésen 

alapuló   stratégiai célkit zései: 
A stratégia olyan elgondolásrendszer, amely 

tényfeltáráson alapul és a célok, illetve a célok eléréséhez 
szükséges eszközök viszonylag hosszabb id szakra érvényes 
egymáshoz rendelését foglalja magába.

 

A Dél-alföldi régió gazdag népm vészeti kincsekben, 
hagyományokban. Ennek meg rzését, továbbéltetését t zték ki 
célul a népi kézm vesek, az alkotók, a népi el adó m vészet 
szakágainak képvisel i, s az ket tömörít szervezetek. 
Mindhárom megyében megtalálhatóak azok a szervezetek, 
melyek képesek pályázati források lehívására, nagyrendezvények 
megszervezésére, képzések indítására, stb., ugyanakkor sok 
szervezet 

 

hozzáértés, id , energia hiányában 

 

nem képes a 
hatékony önmenedzselésre, a források lehívására.  

A szervezetek közötti kapcsolatok esetlegesek, f ként 
rendezvényeken való részvételre korlátozódnak. A rendszeresebb 
kapcsolatot, a hálózatszer m ködést szolgálja a közös stratégia 
kialakítása, mely megfogalmazza azokat a célkit zéseket, 
feladatokat, melyek a régió népi hagyományainak fennmaradása 
érdekében a jelenlegi helyzet elemzéséb l következnek. 

A stratégiai célok, feladatok a régió népm vészetéért 
felel sséget érz , tenni akaró egyének és közösségek számára 
nyújt iránymutatást, a jöv beni közös munkához. Ugyanakkor a 
célrendszer a régió önkormányzataival, fejlesztési tanácsaival, 
egyéb civil szervez déseivel való együttm ködés f területeit is 
meghatározza.  

Egy 

 

a kés bbiekben esetleg létrejöv 

 

regionális 
erny szervezet a stratégiai célkit zéseket konkrét, éves 
cselekvési tervekké lebontva, a következ évekre tartalmas, 
gazdag programot tudhat magáénak.  

Szervezetek lehet ségei: 

 

A Fejlesztési Tanácsok (regionális, megyei, kistérségi) 
mellett m köd Civil Fórumokba regisztráljanak a 
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szervezetek, hiszen ezek is olyan fórumok, ahol 
forráselosztás történik, s ahol célszer lenne a terület 
képviseletét biztosítani. 

 
Éljünk a szervezetek által eddig még egyáltalán nem, vagy 
csak kevésbé kihasznált pályázati lehet ségekkel (Szül föld 
alap, Tengertánc, stb.). 

 
A tájházakat tekintsük olyan bázisintézményeknek, 
amelyekkel az együttm ködés kívánatos és elengedhetetlen, 
amelyekben a szervezetek megjelenése célszer lenne.  

Regionális szervezeti koordinációval: 

 

Alakítsuk ki a regionális, szervezetek közötti 
információáramlás csatornáit, formáit, s éljünk az 
információtovábbítás lehet ségével. 

 

Hálózati együttm ködés keretében fogalmazzuk meg közös 
érdekeinket, céljainkat, s az ezekb l adódó feladatokat. 

 

Szervezzük meg a Szomszédoló -t, vagyis egy-egy 
tájegység, térség bemutatkozását a régión belül, egymás 
településein. 

 

Építsük ki a környez országokkal, az ott m köd 
hagyomány rz csoportokkal a szakmai kapcsolatot, 
törekedjünk a meglév k elmélyítésére, él vé tételére. 

 

Teremtsünk állandó értékesítési lehet séget a régió alkotói 
számára (népm vészeti termékeket forgalmazó boltok 
kialakítása). 

 

Fordítsunk kiemelt figyelmet a fiatal korosztály 
megismertetésére a népm vészettel, alkalmazva a már bevált 
formákat (játszóházak, mesterség-bemutatók, gyermek 
alkotói pályázatok), de ösztönözve újak kidolgozását és 
elterjesztését is. 

 

Próbáljunk meg a régió nagyrendezvényeinek szervez inél 
olyan lobbytevékenységet kifejteni, mellyel motiválttá 
tehetjük ket arra, hogy a vásárokba az értékeket felmutató 
tiszta forrású népm vészet (f ként a kézm vesség) jelenléte 
legyen a domináns. 

 

Igény szerint szervezzünk a régióban szakmai és egyéb 
(szervezetfejleszt , pályázatíró, marketing, stb.) képzéseket. 
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(A régió szervezeti tagságának alacsonyabb áron, országos 
meghirdetéssel piaci áron.)  

A Népm vészeti Egyesületek Szövetsége (NESZ) segítségével 
kezdeményezzük: 

 
Kezdeményezzük központi (állami) támogatási rendszer 
kidolgozását a magyarság értékeivel foglalkozó szervezetek, 
alkotók tevékenységének anyagi, erkölcsi ösztönzése 
céljából. 

 

Elengedhetetlenül fontos, hogy a népm vészet (tánc, ének, 
zene, tárgyalkotás, stb.) az idegenforgalommal, a turizmussal 
összehangolt közös programot alakítson ki mind országos, 
mind területi szinteken. 

 

Kezdeményezzük az oktatás döntéshozói felé a népm vészeti 
ismeretek hangsúlyosabb beépítését az iskolai oktatás 
tananyagába, nemzeti hagyományaink, népm vészeti 
kincsünk meg rzése érdekében. 

 

A Népm vészet Mestere, Népm vészet Ifjú Mestere és a 
Népi Iparm vész cím birtokosai legyenek elismerve azáltal 
is, hogy igazolványuk jogosítsa fel tulajdonosaikat különböz 
kedvezmények igénybevételére (múzeumi belép k, helypénz-
csökkentés a NESZ és tagszervezete rendezvényein, stb.).  

10 év múlva

 

Ha a régió népm vészetét 10 év múlva vizsgálnánk, 
vajon mivel találkoznánk? 

 

tettük fel a kérdést a 
szervezeteknek. A népm vészeti közösségek vezet iben 
megfogalmazódnak pozitív és negatív vélemények is.   

A pozitív vélemények azt tükrözik, hogy fennmarad a 
nemzeti kultúra, s az értékek beépülnek a mindennapokba. 
Ennek érdekében fontos, hogy gyermekeink minél fiatalabb 
korban találkozzanak a népi értékekkel. Ehhez viszont jelent s 
támogatásban kell részesíteni az oktatást. Ezen belül is a 
gyermekekkel általános iskolás korban meg kell ismertetni és 
szerettetni a népi kézm vességet, találkozási alkalmakat kell 
számukra biztosítani. Bízunk benne, hogy a tiszta forrású 
hagyomány rz népdalkincsünk értékálló marad, hogy meg 
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tudjuk menteni, s az utódoknak át tudjuk adni. Fontos az 
összefogás a hagyományápolás a népi mesterségek fennmaradása 
érdekében. Egyre több ember veszi észre és használja azokat az 
tárgyakat, technikákat, amelyeket el deikt l örököltek, t lük 
hagyományozódott át.  

10 év múlva a népm vészet nem csak az ünnepek és 
akciók, hanem a mindennapi tevékenység része lesz, amely 
megjelenik a viseletben, táncban, az emberek közös mulatságain. 
Az ért , befogadó társadalmi környezetben az egyes szakmai 
területek összefognak, így er sítik egymás munkáját. 

A felnövekv ifjúság igényelni fogja a táncházakat, a 
mesterség-bemutatókat, játszóházakat. A természetes anyagok 
szerepe a mindennapjainkban el térbe kerül, ez vonzza majd 
maga után a kézm vesség fejl dését, elterjedését. A 
gyermekeink (a számítógép használata mellett) a csoportos 
játékokat, a kortárs együttlétet is kedvelik - nem virtuálisan - és 
együtt játsszák a településükre jellemz népi játékokat, 
táncokat, melyeket nagyszüleikt l és dédmamáiktól tanultak.  

A népm vészet beépül a régió turisztikai látványosságai 
közé, ahogyan sokan már a Körös-völgyi Sokadalom miatt 
jönnek Gyulára, úgy jönnek majd az emberek megismerkedni a 
kézm ves és néptáncos hagyományokkal. 

A településeken a tájházakban, kézm ves alkotóházakban 
ki lehet próbálni a népi élet hétköznapjait, a fejést l a 
korongozásig mindenféle tevékenységet. Fontos, hogy egy-egy 
ilyen tájházban olyan hiteles emberek legyenek, akik 
személyiségükkel is sugározzák, hogy a ház értéket képvisel.  
A tájházak a települések népi központjai lehetnek, ahol mindig 
történik valami jó, érdekes tevékenység, ahová bármikor be lehet 
kapcsolódni. Egy jól m köd tájház egy-egy kisebb település 
jelképévé is válhat, arculatot formálhat, akár az idegenforgalom 
szempontjából is jelent séggel bírhat. Ez azonban összefogás 
nélkül nem megy. Nem csak a népm vészettel foglalkozóknak 
kellene összefogni, hanem komplex megoldás, komplex 
program kell a turizmussal karöltve. A népi kultúra, mint érték, 
csak akkor tartható fenn, ha állami támogatást kap, anyagilag és 
erkölcsileg is.  
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Természetesen vannak félelmek és bizonytalanságok is a 

választ adó vezet kben.  
Addigra kihalnak azok az öregek, akiknek ezek a tárgyak, 

minták még jelentéssel, értékkel bírtak.

 
Sajnos már ma is sokan inkább megveszik az olcsó tömegárut, 

mint az egyedi sok munkával, szívvel, lélekkel el állított 
drágább, de egyedi népm vészeti terméket.

 

Ennek az lesz a következménye, hogy a népm vészet felhígul, 
lassan felváltja a "csinált" népm vészet és hagyomány, az, amire 
egy fesztiválnak, turisztikai rendezvénynek éppen szüksége van a 
látogatottsághoz.. 
Nem fog ugyan elt nni, de amíg államilag nem lesz konkrét, 
támogató stratégia, addig mindenki csinálja ugyan a "dolgát" 
(megszállottság), de elszigetelten, csendben.  

Megfogalmazódott olyan vélemény is, hogy, id vel 
népm vészetünk csak múzeumban lesz látható, mert egyre 
súlytalanabb, ritkuló tevékenység lesz, "különc" emberek 
gyülekezetei és megjelenései nyilvános helyeken, .... 
rezervátum.   

Felhasznált irodalom: 

 

Dél-alföld népm vészete  

 

Kölcseyné Balázs Mária, Széll János (szerk. Pál Miklósné): Regionális 
stratégiai célkit zések, 2008. 

 

Kérd íves kutatás, részösszegzések 

 

M helymunkák emlékeztet i, jegyz könyvei a projekt keretében 

 

Konferenciael adások a projekt keretében 
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KARLOVITZ JÁNOS TIBOR  

Utcagyerekek, hajléktalan fiatalok a nagyvárosokban   

Noha Magyarországon nem annyira látványos az 
utcagyerekek jelenléte, mint Indiában vagy Brazíliában, rejtetten 
mégis jelen vannak mindennapi életünkben. A szocializmus 
utolsó évtizedében kulcsos gyerekeknek nevezték ket. Mindig 
is voltak az állami gondoskodásból szökésben lev , otthontalan 
gyerekek. Manapság egyre növekszik a szüleikkel együtt utcára 
került, hajléktalan sorsra jutott iskoláskorúak száma. Az utcára 
szorult gyerekekkel és fiatalkorúakkal 

 

jó gyakorlatként 

 

Tatabányán szociális munkások foglalkoznak pedagógiai 
módszerekkel, Budapesten pedig egyes egyházi személyek a 
karitatív munkájuk részeként vállalják fel a velük való tör dést. 
Elhanyagolásuk a szakképzetlen munkanélküliek táborát 
gyarapíthatja.  

Tipikusnak mondható, hogy szinte bármelyik, Indiáról 
készült úti filmben, riportban, filmes beszámolóban látunk hol 
mosolygó, hol kéreget , hol csapatokba ver dött gyerekeket, 
akik szemmel láthatóan nagyon szegények. A képkockákról nem 
t nik ki, vannak-e szüleik. Legfeljebb néhány nagyobb, 
valamivel id sebb társaikat látjuk még a képeken. Az utcán él 
gyerekek leglátványosabb , legnagyobb tömegben el forduló 
jelensége kétségkívül Indiához köthet . 

Az utcagyerekké válásban viszonylag kevésbé játszik 
szerepet a szül k elhalása. A szegénység inkább átvitt módon 
okozza a család gyermekkori elhagyását. Sokszor magatartási 
probléma, családon belüli fegyelmezetlenségb l fakadó anyagi 
kár, vagy közeli hozzátartozó meglopása és az azért járó 
büntetést l való félelem viszi el a gyereket otthonról. A 
csavargóvá vált gyereket valamiféle jobb, boldogabb, gazdagabb 
utáni vágy hajtja a nagyvárosba. Mivel az indiai gyermekek 
el z leg sok esetben az iskolát is elkerülték, a nagyvárosba 
írástudatlanul érkeznek. Számos esetben még azt a lakóhelyet 
(nem európai értelemben vett lakócímet) sem tudják 
megmondani, ahonnan eredetileg elszármaztak, s ahol kés bb 
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esetleg fel lehetne venni a kapcsolatot saját vér szerinti 
szüleikkel. 

Az utcagyerekek kérdése így Indiában alapjában véve 
nagyvárosi probléma. Ezek a csavargó gyerekek kimaradnak a 
szervezett, intézményesített oktatási-nevelési rendszerb l. 
Magukat filléres szolgálatokból (cip pucolás, vízhordás, tea-
árusítás, hulladékgy jtés, rongyszedés stb.), koldulásból, kisebb-
nagyobb lopásokból próbálják fenntartani. Alkalmi szállásuk sok 
esetben nagyvárosok pályaudvarai környékén, illetve különféle 
nehezen megközelíthet , lepukkant helyen van. 

A hatóságok id r l id re kampány-szer en igyekeznek 
begy jteni az utcagyerekeket 

 

egy részük, amint erre alkalma 
adódik, ismét megszökik , majd intézeti körülmények között 
biztosítják számukra az oktatást és nevelést. Az intézményes lét 
biztonságáért (rendszeres napi étkezést biztosítanak számukra, 
továbbá gondoskodnak ruháztatásukról is) cserébe az ún. 
szabadságukat áldozzák fel. Azok a gyerekek lesznek ismét 

szökevényekké, akik eleve csavargó életformából érkeztek. 
Utóbbiakról keresztény egyházi személyek és szervezetek 
(például szerzetesrendek) igyekeznek gondoskodni, azonban ez 
alapjában véve az önkéntesség elve alapján m ködik, vagyis 
azok az (egykori) utcagyerekek vehetik igénybe, akik a 
továbbiakban lemondanak a csavargásról.  

Brazíliában is igen sok hajléktalan gyermek él, azonban 
ebben a dél-amerikai országban az utcagyerekek túlnyomó 
többsége más úton-módon válik az utca gyermekévé, mint 
Indiában. Brazília nagyvárosaira, metropoliszaira különösen 
jellemz , hogy a fényes, felh karcolókkal teli belvárosokat 
kiterjedt nyomornegyedek veszik körül. Ezekben olyan emberek 
milliói laknak, akik távoli vidékekr l, a szegénység, az éhhalál 
küszöbér l érkeztek a nagyvárosba, illetve annak közelébe, 
munkát, megélhetést remélve. Mivel azonban az új negyedek 
kiépítése elmaradt az érkez k hatalmas tömege igényeihez 
képest, a jobb min ség életet remél k el ször ideiglenesnek 
gondolt szállásokat készítettek maguknak. A favella kunyhót 
jelent, amelyet fahulladékból, bádog-lemezekb l, fóliákból 
eszkábáltak össze. A lakónegyedek építése továbbra is elmaradt, 
a nagyvárosokba vándorlók tömegei számára viszont ez 
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bizonyult az egyetlen letelepedési lehet ségnek. A városok 
környékén egyre hatalmasabbra duzzadtak ezek a 
lakónegyedek . Az els érkez knek még jutott munka, és 

tovább tudtak lépni. Kés bb azonban egyre nehezebbé vált a 
feljutás. Gazdasági válságok idején jóval kevesebb olyan munka 
elvégzésére van szükség, amelyet ezen nyomornegyedek lakói el 
tudnak látni. A favellákba született gyerekek iskoláztatása eleve 
nem megoldott. (Ellentétben Indiával, ahol a családban felnöv , 
nyilvántartott gyerekek számára van lehet ség az amúgy 
kötelez iskola látogatására.) 

A brazíliai nyomornegyedekre alapjában véve az 
jellemz , hogy alacsonyan iskolázott, eredetileg mez gazdasági 
munkákból élt, kés bb ipari vagy épít ipari segédmunkássá vált 
embertömegek gyerekei ugyancsak iskolázatlanul n nek fel. 
Mint a világ más részein, Dél-Amerikában ugyancsak az keres és 
él jobban, akinek szakmája van. Az iskolázatlan emberek 

 

munka, rendszeres jövedelem híján 

 

gyakran b nözésb l tartják 
fenn magukat. A brazil szegénynegyedekbe született gyerekek 
er szakot és nélkülözést látnak maguk körül, ebben a légkörben 
n nek fel. 

Míg Indiában 

 

bár vannak nagyon szegények 

 

a 
különféle társadalmi rétegek együttélése egyfajta sors 
(kharma) ideológiája által elfogadott, és így az utcán együtt 
látjuk a szegényeket a jobb módúakkal, addig Brazíliában a 
korántsem több évezredes gyöker , el történet égbekiáltó 
különbségek eléggé elkülönült negyedekben jutnak 
kifejez désre. Indiában készült filmeken, riportokban is látjuk, 
hogy az utcagyerekek felkutatásában különféle hatósági közegek, 
rend rök és katonák vesznek részt, de azért ott elképzelhetetlen 
lenne, ami például Rio de Janeiró szegények lakta részein szinte 
mindennapos esemény, hogy katonák és különféle félkatonai 
szervezetek tagjai valóságos hajtóvadászatot 

 

szó szerinti 
vérfürd t 

 

rendezzenek. Brazíliában nem indul vizsgálat a 
katonák vagy rend rök ellen, ha utcagyerekeket agyonl nek.  

Utcagyerekek természetesen a világ más részein is élnek 
nagy számban. Külön kiemeljük Oroszországot. Az egykori 
Szovjetunióban (majdnem) mindenkinek volt munkahelye, 
megélhetése, amely sajátos fajta létbiztonság a szovjet birodalom 
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felbomlásával, a szocializmus összeomlásával megsz nt. A 
korábban is súlyos gondnak számító alkoholizmushoz a 
drogfogyasztás robbanásszer növekedése társult. A szovjet id k 
óta a lakosság igen nagy hányada börtönviselt. A meglehet sen 
hosszú ideig tartó, minden férfira kötelez sorkatonai szolgálat 
révén adva van a fegyverekhez, fegyverhasználathoz való értés. 
A hatóságok korruptsága és önkényessége közismert. 

Oroszországban az iskoláztatás legalább tíz osztályig (kb. 
16 éves életkorig) kötelez . A gyerekek azt látják 
környezetükben, hogy annak megy jól, az képes fenntartani 
magát és családját, aki valamilyen módon seftel (az ún. 
feketepiacon beszerezhet árukkal, a hatósági díjakat, adókat 
kikerülve kereskedik), illegális dolgokkal foglalkozik 
(fegyverkereskedelem, terrorizmus 

 

például ún. védelmi 
pénzek beszedése és zsarolás, drogterjesztés, prostitúció, 
különféle rablások szervezése és lebonyolítása, 
emberkereskedelem, különféle más er szakos b ncselekmények 
stb.), ügyeskedik. Sok gyerek kilátástalannak, reménytelennek 
érzi ezt az oroszországi életformát, és ebb l próbál kitörni, 
jobbára a könnyebbnek látszó oldalon. Például drogfogyasztóvá 
válik, amely meneküléshez kisebb-nagyobb lopásokból, 
rablásokból, zsarolásból, prostitúcióból szerzi meg a rávalót. Az 
iskola (már) nem érdekli, idejét csavargással tölti. Az egykori 
Szovjetunió elszegényedett szláv lakossága körében egyre több 
utcagyerek él.  

Egészen más a helyzet Romániában. Dobrudzsai 
megyékben mind a mai napig vannak olyan falvak, ahol a 
szegény családokba született gyerekeket 

 

arra a közösségre 
jellemz módon és módszerekkel 

 

már kisgyermek korában 
nyomorékká tesznek (például bokában vagy térdben törik össze a 
csontjaikat, szándékosan rossz csontösszeforrást segítenek el ), 
hogy kés bb, mint (bér)koldusokat foglalkoztassák ket. 
Találkozunk velük Európa-szerte. 

Szegénység mindenfele el fordulhat 

 

az egykori 
szocialista országokra különösen is jellemz , hogy a politikai és 
gazdasági rendszerváltozás jólét helyett tömeges elszegényedést 
és létbizonytalanságot hozott , azonban a másik, kifejezetten 
Romániára jellemz sajátosság az árvaházak rendkívül sanyarú 
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költségvetése, az ott él gyerekek hihetetlenül nehéz sorsa. 
Számukra a csavargás a jobb élethez való remény illúzióját adja. 
A kinti élet szabadsága feledtetheti az állami árvaellátó 
intézmények bels brutalitását, az ellátási színvonal rendkívül 
alacsony mértékét, az ezekben folyó gátlástalan korrupciót. A 
romániai árvaházakban tapasztalható tarthatatlan helyzetre az 
utóbbi id ben 

 
többek között 

 
ferences rendi szerzetesek hívták 

fel a figyelmet.   

Magyarországon az utcagyerekek szocializmus kori 
létezése sokáig valamifajta tabu-témának, vagy legalábbis sajátos 
devianciának számított. Az 1980-as évekig nem is nagyon volt 
szabad beszélni róluk, nemhogy társadalomkutatók 
foglalkozhattak volna velük. (A szociális munkás, mint szakma, 
csak a rendszerváltás után válik elfogadottá.) A gyermekkori 
csavargás hivatalosan, mint egyfajta nevelési deficit 
jelentkezett. A szökésben volt állami gondozottak 

 

akiket a 
rendszerváltás el tt szigorúan rzött, vasrácsos ablakú, portással 
ellátott, mindenhez engedélyt kér , zárt nevel intézetekben 
gondoztak 

 

rend rségre tartozó ügyekként szerepeltek. 
Az 1980-as években nem beszéltek utcagyerekekr l, 

ugyanakkor 

 

nálunk els sorban a f városban, Budapesten 

 

mint ifjúsági szubkultúra megjelentek a nagyvárosi lumpen 
életmódot folytató (nem dolgozó), az aluljárókban kéreget 
fiatalok, az ún. csövesek . (A csöves mint olyan, a köznapi 
szóhasználatban a cs lakó szóból származik, amely otthontalan 

 

lakástalan , fedél nélküli embert jelent. Ezzel szinonim 
kifejezés volt a magát híd alatt meghúzó ember. Akkoriban 
nem használták a hajléktalan szót.) A csövesek világa 
akkoriban egy, a szocialista társadalom értékrendjét l idegen, 
deviáns viselkedésegyüttest jelentett, nem pedig valamilyen 
kívánatos, a 

 

nyugat-európai értelemben vett 

 

szabadsággal, 
szabad életvitellel együtt járó életformát. 

A társadalmi tudatformálást segít szervezetek 
munkatársai igyekeztek úgy beállítani ket, mintha tagjai 
alapjában véve jó családok zabolátlan gyerekei közül kerültek 
volna ki, akik egy kis magamutogatás után hazamennek. 
Elfedték, hogy a korabeli hajléktalanok között szép számmal 
voltak állami gondozásból kikerültek, börtönviseltek, válás miatt 
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kitaszítottak, alkoholizáló életmódjuk miatt munkájukat 
elvesztettek, családjuk által kitagadottak is, akikr l az akkori 
roskadozó intézményrendszer már nem volt képes gondoskodni. 
Megjelenésük és jelenlétük egyfajta válságtünet volt, amelyr l 
nem volt szabad beszélni, létük okait nem lehetett kutatni. 
Hozzájuk csapódtak szökésben lév állami gondozottak, 
családjukat ideiglenesen vagy tartósan elhagyók (sokszor 
társulva rossz családi körülményekkel, családon belüli 
er szakkal, csavargással, iskolakerüléssel, magatartási 
problémákkal), továbbá olyan gyerekek, akik egyszer en csak 
elfogadásra, megbecsülésre, szeretetre vágytak. Gondot jelentett 
az enyhe értelmi fogyatékkal él k és más veszélyeztetett 
gyerekek megjelenése, mert k különösen er sen voltak kitéve 
kriminalizációnak (mind az áldozattá válás, mind pedig a társak 
hatására való b nelkövetés terén). 

Egy másik jellegzetes 

 

és sajtónyilvánosságot is kapott 

 

gyerekcsoport volt az 1980-as években, az ún. kulcsos 
gyerekek . Különösen a nyári szünetben voltak felt n en sokan a 
nagyvárosi panel negyedek lakóházai közötti játszótereken. 
Ugyancsak a kései szocializmus egyik válság-tüneteként jelentek 
meg, hiszen korábban a tanköteles korú gyerekek szabadidejét a 
nyári tanítási szünetben is 

 

a szül kívánságára, minimális 
térítési díj ellenében 

 

az iskola szervezte meg, nyári napközis 
táborok formájában. (Akkoriban a tanítók és tanárok munkaköri 
kötelessége volt a hatnapos munkahét mellett a nyári táboroztatás 
is.) A lakótelepi kulcsos gyerekek rendszerint olyan 
nagyobbak közül kerültek ki, akiknek a szülei dolgoztak, és a 
nagyobb gyerekeik számára már nem igényelték a nyári napközis 
tábort. Szervezett elfoglaltság híján 

 

nyakukban a lakáskulccsal 

 

egész nyári napokon az utcákon ténferegtek, unatkoztak, 
alkalmi pajtásokkal játszottak.  

Az utcagyerekek f csoportjai 
Megkülönböztethetjük, elkülöníthetjük továbbá az 

utcagyerekeket az utcán él k gyerekekt l. Más fogalmat takar 
a children of the street és a children on the street , pedig 

 

látszólag 

 

csak egyetlen bet nyi a különbség. 
Valójában két jól elkülöníthet gyerekcsoportról van szó. 

Az els csoportba azok tartoznak, akik valamilyen családban 
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vagy emberi közösségben élnek, a második esetben viszont 
egyáltalán nincsen semmiféle családi háttér. Van egy átmeneti 
jelleg , harmadik csoport is: k a hajléktalanná vált, otthon 
nélküli vagy fedél nélküli családok, akik együtt kerültek utcára. 

A valamiféle családban él gyerekek esetében a csoport 
életvitele nem teszi lehet vé a rendszeres iskolába járást. 
Gyakori a költözés, a lakcím-változtatás. A rossz 
lakáskörülményekkel sokszor együtt jár az a jelenség is, hogy 
valójában nincsen bejelentett lakcímük. A rendszeres 
egészségügyi és oktatási szolgáltatások hanyagolása azt 
eredményezi, hogy az ilyen körülmények között nevelked 
gyerekek nem, vagy csak véletlenszer en kerülnek a hatóságok 
(helyi autoritás) látókörébe. Ezeknek a családoknak ugyanakkor 
elenyész en kevés bevételi forrásuk van. Gyakran változó 
lakóhelyük, és 

 

bizonyos értelemben 

 

rejt zköd életmódjuk 
miatt a szociális véd háló számára is elérhetetlenek, azaz nem 
részesül(het)nek rendszeres szociális támogatásban. 
Munkaviszonyuk nincs, alkalmi munkavállalásaik bejelentetlenül 
maradnak. Jövedelmüket kéregetésb l egészítik ki, alkalmanként 
esetleg kisebb lopásokat is elkövetnek (utóbbi nem annyira 
jellemz , mert a szabadságmegvonástól félnek). Mindezekb l 
következ en nyugdíj-szer ellátásokra sem válnak jogosultakká. 

Ebben a körben igen gyakori, hogy a gyerekeket küldik 
kéregetni vagy lopni. A kisebbeket együtt látjuk anyjukkal vagy 
nagyobb testvérükkel, a nagyobbak az utcán önállósulnak . 
Keresményük nagy részét odaadják szüleiknek (vagy akivel még 
együtt vannak), kisebbik részét magukra költik. Körükb l 
kerülnek ki azok is, akiket hozzátartozóik "dolgozni" küldenek 
az utcára: kéretlen autómosókként, ezt-azt árusítókként, 
szórólapokat osztogatókként találkozunk velük (Indiában teát 
kínálnak, cip t pucolnak). 

Az átmeneti csoportba tartozó családok egy része a 
lakásmaffia áldozataként került az utcára. Vannak köztük 
olyanok is, akik valamilyen kölcsönt nem tudtak törleszteni. 
Vannak, akiknek tönkrement a vállalkozásuk, vagy 
adótartozásuk miatt árverezték el a fejük fölül a lakásukat. 
Mások eleve albérl ként éltek, majd munkájukat, jövedelmüket 
elvesztve kerültek az utcára. Újabb jelenség, hogy olyan 
családok ingatlanjai kerülnek árverésre, akiknek teljes 
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munkaid s kereset mellett sem telik a lakásfenntartással járó 
összes költség kifizetésére. 

Korábban úgy véltük, csak az indiai úti filmekben látunk 
teljes utcán él családokat, ám újabban találkozunk velük 
Budapest utcáin is. Attól függ en, milyen élethelyzetben voltak 
korábban, illetve életkörülményeikkel mennyi és milyen 
min ség szociális kapcsolat társult, próbálnak befogadókra 
találni, illetve még hajléktalanul is elfogadható életmin séget 
megvalósítani. Rájuk jellemz , hogy gyerekeiket azért nem 
járatják iskolába, mert attól félnek, elveszik t lük. 

A harmadik csoporté, az utcán él gyerekek helyzete a 
legrosszabb. Családjuk nincs. Vagy nem is volt (állami 
gondoskodásból szöktek), vagy elhagyták otthonukat. Az utcai 
életmódnak csak az árnyoldalait tapasztalják. Legtöbbjük 
drogfügg vé válik (korábban alkoholistákká lettek). 
Prostitúcióból, kéregetésb l, kisebb-nagyobb lopásokból tartják 
fenn magukat. Gyakran válnak er szak áldozatává 

 

és a 
bandázás során maguk is agresszorokként lépnek fel másokkal 
szemben.  

Okok és következmények 
Amint láttuk, az utcagyerekké válásnak világszerte 

számos oka lehet. Igen gyakori a szeretethiány, a gondozás, 
tör dés elmaradása, a szül k (a család) alkoholizáló, 
munkakerül , destruktív életmódja, a családon belüli agresszió 
(verés és szexuális er szak egyaránt). Máskor éppen 
ellenkez leg történik: a szül k éjt nappallá téve dolgoznak, és 
emiatt alakul ki a gyerekeikben egyfajta hiányérzet, a 
megértettség, elfogadottság, szül kkel való együttlét deficitje. 

A rossz családi körülmények 

 

a családtagok életmódja 

 

a legtöbb esetben együtt jár a rossz lakáskörülményekkel, 
létminimum alatti bevételekkel, munkanélküliséggel, 
depriváltsággal, szegénységgel (újabban: mélyszegénységgel, 
illetve eladósodottsággal), és a mindezekb l következ lelki 
betegségekkel, reménytelenséggel, depresszióval. 

A gyerekek mindezt gyakran csavargással, 
iskolakerüléssel, gyermekkori devianciákkal reagálják le. 
Régebben kisebb bolti lopásokba keveredtek, manapság egyre 
többször er szakos b ncselekmények (rablás, zsarolás) 
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résztvev i, kezdeményez i is. 

A szak- és szépirodalomban találkozunk olyan 
leírásokkal is, amelyekb l az derül ki, hogy a gyerek egyfajta 
"romantikából", kalandvágyból utazott a nagyvárosba és lett ott 
utcagyerek. Mivel írni, olvasni nem tudott, és elfelejtette azt is, 
honnan jött, nem talált vissza, vagy más oknál fogva (például 
büntetést l való félelem valamilyen gyermekcsíny miatt) nem 
akart hazamenni, a nagyvárosban ragadt. Ezek a gyerekek el bb-
utóbb indirekt módon, társaiktól megtanulják, kik el l kell 
elbújni, hogyan kell a rend röket vagy katonákat (ország függ ) 
kijátszani, milyen rejtekhelyeken lehet aludni, milyen alkalmi (és 
állandó) munkák, pénzkereseti lehet ségek kínálkoznak, kik 
védik meg másoktól (és mennyiért vagy milyen áron). Gyorsan 
szembetalálkoznak az er szakkal, azzal a kegyetlen valósággal, 
amelyet a csavargó gyerekek és fiatalok bandái alakítottak ki 
maguknak. Keményen megfizetik a "szabadság" árát, a harmadik 
világban alig-alig jutnak el a feln ttkor küszöbére. 

Magyarországon az utcán él gyerekek között igen sok a 
drogfügg . Gyakran pedofilok vágyait elégítik ki. A hatóságokat 
kerülik, védettnek mondható búvóhelyeken húzzák meg 
magukat.  

Néhány, utcagyerekeket felkaroló pedagógus 
Számos csavargó-, illetve utcagyerekekkel foglalkozó 

hírneves pedagógust tart számon a neveléstörténet. Ezek egy 
része egyházi, más részük világi személy. Mindannyian más és 
más okoknál fogva kezdtek el foglalkozni a bandákba ver dött, 
éhez , otthontalan, családjukat elvesztett gyerekekkel. Közös 
vonásuk, hogy az otthontalanul felnöv ket rendszeres önellátó 
munkára kívánják szoktatni, tanítják vagy taníttatják ket, és a 
nagyobbaknak nyújtott szakmai képzéssel (szakképzéssel) olyan 
foglalkozáshoz segítik növendékeiket, hogy azok feln ttként 
kétkezi munkával tisztes megélhetésre, biztos jövedelemre 
tehessenek szert. 

Pestalozzi (1746-1827). 1784-ben a Neuhofon 
szegényintézetet létesített. Társadalmi támogatással szegény 
gyermekeket fogadott magához, hogy gyapotfonással és 
földm veléssel megtermeljék eltartásuk költségeit, és közben 
emberhez méltó nevelésben és oktatásban részesüljenek. Ötéves 
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er feszítés után ez a vállalkozása tönkrement. 1798-ban 
Stansban, háborús cselekmények sújtotta vidéken létesül 
árvaház gondját vállalta magára. Itt egyetlen gazdasszony 
segítségével nyolcvan nélkülöz , züllésnek indult, részben beteg 
gyermek gondozását és nevelését látta el. Fél év elteltével ez a 
vállalása is kudarcba fulladt. 1818 után még tett kísérleteket 
(Yverdon) szegény gyermekek gondozására és nevelésére, amely 
er feszítéseinek halála vetett véget. Munkásságában, 
elképzeléseiben egyesítette az alapképzés pótlását a termel 
gyakorlattal, munkával. 

Az egyházi személyiségek közül kiemelkedik az itáliai 
Don Bosco (Bosco Szent János, 1815-1888), aki római katolikus 
szerzetes papként, a Szalézi Szent Ferenc Társulat, mint 
szerzetesrend alapítójaként foglalkozott utcagyerekekkel. 1841-
ben szentelték pappá. Rabok, betegek, szegények lelkipásztori 
gondozásában vett részt. "Az utcákat járva megdöbbenve látta, 
milyen sok fiú csatangol szerte a városban. Torino ugyanis tele 
volt otthontalan és család nélkül él fiúkkal, akik vidékr l jöttek, 
hogy munkát találjanak, de csak keveseknek sikerült 
elhelyezkedniük" (Diós, 1984). Öt esztend elteltével már 
négyszáz fiúról gondoskodott. Munkáját feljelentések kísérték, 
annak ellenére, hogy nyilvánvaló volt: ezek a gyerekek család 
híján, az utcán teng dnének. Don Bosco az ún. oratóriumban 
fogadta és nevelte a fiúkat. Ez a mai otthoni napközinek 
feleltethet meg, persze nem néhány gyerekkel, hanem több száz, 
kizárólag fiú résztvev vel. Az oratóriumból 

 

mert a szükség így 
hozta 

 

lassanként éjszakai menedék lett, hiszen a gyerekek 
jelent s részének semmiféle szálláshelye sem volt. 1850-t l 
fordulat következett be: Don Bosco kormánytámogatást kapott a 
munkájához. Szerzetes rendjét 1859-ben alapította, 
oratóriumából pedig iskola, majd iskolarendszer jött létre. 
Tanítványai az általános m veltség elemein kívül hamarosan 
szakmát is tanulhattak. "A szalézi rend hihetetlen gyorsasággal 
terjedt Itáliában és külföldön is, ami jelezte, hogy Don Bosco a 
kor nyomorúságát ismerte föl és azon segített, amikor az 
elhagyott fiúkat fölkarolta. Halála évében, 1888-ban a 
szalézieknek 250 háza volt 130.000 növendékkel. Élete folyamán 
hatezer pap került ki intézeteib l, akik közül 1200 szalézi 
szerzetes lett. 1980-ban világszerte 1341 házban 16.900 rendtag, 
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közülük 11.000 fölszentelt pap, 1990-ben 1597 házban 17.191 
szalézi szerzetes, köztük 10.884 pap foglalkozott a fiúneveléssel. 
A szalézi n vérek száma 1980-ban 1438 házban 17.500, 1990-
ben 1505 házban 17.090 f volt" (Diós, 1984). 

Egy másik egyházi személyiség, Flanagan atya (1886-
1948) Észak-Amerikában fejtette ki gyermekment 
tevékenységét. Nevel ként  volt az ún. Fiúk városa alapítója és 
irányítója (Trencsényi, 2005). Az Amerikai Egyesült 
Államokban, Omaha gyárvárosában (Nebraska, USA) a szociális 
gondok, problémák oldására szervezte a Workingmen s Hotelt. 
Hamarosan az ifjúság felé fordult, tapasztalva, hogy 
nevelésükkel sok bajt meg lehet el zni. Korábban, itáliai 
tartózkodása során megismerte Bosco Szent János pedagógiáját 
és a szalézi szerzetesrend tevékenységét. 1917-ben az otthont 
átalakította a város elhanyagolt és veszélyeztetett fiataljai 
számára. Kés bb, néhány esztend elteltével megvásárolt egy 
farmot, ahol kiépült az utókor el tt is nagyra becsült Fiúk városa. 
Ebben a tanulás és az önfenntartásra alkalmas munkavégzés 
egyenrangú szerepet kapott. Flanagan atya azt vallotta, hogy 
minden gyermekben és ifjúban uralkodik az erkölcsi-emberi 
jóság, bármennyire mást mutat is a látszat. Ezért egyetlen 
gyermek, egyetlen ifjú sem rossz, s ebben az életkorban még 
egyikük sem menthetetlen. A második világháborút követ en az 
Amerikai Egyesült Államok gyermekvédelmi képvisel je volt 
Japánban, Ausztriában és Németországban. 

Az id beliséget szem el tt tartva, Makarenko (1888-
1939) élete és munkássága érdemel kiemelt figyelmet. A szovjet-
orosz hatalom kezdeti idejének polgárháborújában elárvult, 
fiatalkorú b nöz kké vált, csavargó életformát él gyerekek 
számára Poltava

 

közelében 1920-ban szervezett nevel intézet 
volt a Gorkij-telep. Makarenko 1928-ig vezette. Irányításával 
sajátos, a fiúk öntevékenységére, tanulására és fizikai munkájára 
épít , demokratikus jelleg nevel intézménnyé fejl dött, és 
nemzetközi érdekl dést is kiváltott. A telep egy id után Harkov

 

közelébe költözött, ahol Makarenko kidolgozta a közösségi 
nevelés elméleti és gyakorlati kérdéseir l szóló elképzeléseit. 

Janusz Korczak (1878-1942) egészen más okokból lett az 
elárvult, nincstelenné, otthontalanná vált gyerekek 
védelmez jévé. Lengyelországban zsidó gyerekek számára 
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alapított árvaházat még 1911-ben, amelynek keretei között 
gondoskodott a gyerekek alapvet szükségleteikr l. Kezd 
orvosként Varsó szegénynegyedének gyerekkórházában 
praktizált, és nyaranta nyári táborokban, mint nevel dolgozott. 
Árvaházában egyszerre volt orvos és nevelési vezet , aki szabad 
idejében gyermekregényeket is írt. Intézménye a saját 
elképzelései alapján m ködött. 1918-ban irányításával 
megszületett a lengyel katolikus gyerekek árvaháza. 1926-ban 
létrehozta az els gyermekújságot, majd a lengyel rádióban 
rendszeresen jelentkezett a kicsiknek szóló adásokkal. Els ként 
hívta fel a figyelmet a gyermeki jogokra (Korczak, 2006). 
Demokráciára tanított, s ennek jegyében szervezte meg az ún. 
Gyerekköztársaságot . 1940-ben a zsidó árvaház lakói a varsói 

gettóba kerültek. A Gestapo börtöne után Korczak is a gettóba 
ment és irányította, szervezte a gyerektársadalom életét. 1942-
ben Treblinkába deportálták a gyerekeket Korczakkal együtt, és 
mindnyájan ott is haltak meg, együtt. 

Magyarországon a II. világháború idején (és közvetlenül 
után) az evangélikus lelkész Sztehlo Gábor (1909-1974) 
gyermekment tevékenysége mindenféleképpen érdemel 
említést. Zsidó gyerekek mentését végezte 1944-45-ben. 32 
otthonban szervezte meg az árva, otthontalan gyerekek ellátását. 
1945 tavaszán létrehozta az ún. Pax gyermekotthont, amelyet 
1950-ben államosítottak (Merényi, 1993). Ebben a gyerekeknek 
oly módon szervezte a közösségi életet, hogy k mintegy 
önirányítókká, önszervez kké váltak. Lényegében indirekt 
nevelési formákat alkalmazott. 

A ma is él Pataki Gyula 1934 és 1944 között m ködtette 
a Hajdúságban Fiúkfalvát, ahova a debreceni utcagyerekeket 
fogadták be, és nevelték demokratikus önszervez désben. Így ír 
err l: "Amikor felvet dött, hogy az utcán csavargó, elhagyott 
gyermekek számára is otthont kellene létesíteni, mert szükséges, 
hiszen nap mint nap tapasztalták az áldatlan állapotot és naponta 
néztek szembe a problémával, az otthon létrehozásának 
gondolata már megosztotta a közvéleményt. Úgy érezték, hogy 
felesleges pénzt áldozni ezekre a gyerekekre. Komoly közéleti 
emberek vonták kétségbe e gyerekek és fiatalok nevelhet ségét... 
A csavargó gyerekek körülményeinek jobb megismerése céljából 
szükségesnek látszott helyzetükr l egyénenként tájékozódni, 



Karlovitz János Tibor 

 

198

 
velük személyes kapcsolatot tartani. Fontosnak t nt a fiatalok 
környezetének megismerése és annak dokumentálása. 
Szükségesnek látszott a család pozitív-negatív nevel hatásait 
vizsgálni, ennek körülményeit ismerni. Meg kellett ismernünk 
életkörülményeiket. Hol, hogyan mib l élnek? Hol van a 
lakásuk, a szálláshelyük a fiataloknak? Gazdaságossági 
számításokat kellett készíteni, mely magába foglalja az ellátási, a 
beruházási és egyéb szükségleteket. Az elkészítend épületeket 
is meg kell tervezni. Át kellett gondolni, hány és milyen típusú 
épületre van szükség az indulásnál. Fontos volt, hogy készüljön 
olyan tanulmány, amely magába foglalja a nevelési irányelveket, 
valamint azt, hogy hogyan és mi módon kívánják azokat 
megvalósítani" (Pataki, 2007).  

A segítségnyújtás intézményei 
Egyfel l az egyházak folytatnak ilyen jelleg 

tevékenységeket. Budapesten ilyen például a Tövis utcai 
plébános, Futó Károly, akihez az igen rossz családi körülmények 
között él , illetve a hajléktalanság határán lev

 

gyerekek és 
feln ttek egyaránt segítségért fordulhatnak. 

A szociális munkások a hazai városokban rendszeresen 
próbálkoznak kamaszklubok m ködtetésével. Az idejük jelent s 
részét utcán tölt gyerekek számára beszélgetéseket, hasznos, 
egyszer en eredményre vezet elfoglaltságokat kínálnak fel. 
Tatabányán például önálló programot indítottak, melynek során 
az éjszaka fedél nélkül lev gyerekek pingpongozhatnak, 
beszélgethetnek, teázhatnak egymással és a szociális 
munkásokkal. 

Látható, hogy az utcagyerekeket lényegében csak a 
szociális munkások érik el, az ellátó rendszerben csak k tudják 
ket megszólítani. Lényeges, hogy fel legyenek vértezve 

pedagógiai ismeretekkel is. Már nem elegend csak a segélyek és 
jogok útveszt jében eligazítani a rászoruló embereket, hanem 
nekik megfelel módon kell életvezetési tanácsokat adni, nevel , 
szocio-kulturális, kommunikációs képességeket fejleszt ráhatást 
gyakorolni. Ezen munka további feltétele a bizalom, hogy ti. a 
szociális munkás (szociálpedagógus) nem szolgáltatja ki ket 
semmiféle hatóságnak.  
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VIRÁGNÉ HORVÁTH ERZSÉBET  

A reneszánsz szellemiség üzenete   

Rezümé  

A dolgozatíró a reneszánsz éve alkalmából keresi a jelen 
s a reneszánsz múlt közti szellemi kapcsolódásokat és kulturális 
interferencia jelenségeket. 
Az értelmiségi elittel kapcsolatban kiemeli annak nemzetközi 
jellegét, pereginációs központokkal való kapcsolatait, sajátos 
multikulturális tudatát; azt a kett s szerepet, melyet az 
államapparátus vezetésében s a kulturális kommunikációban 
európai színvonalon betöltött. 

A koreszme a világ megújulásába vetett hit, az alkotó 
ember individuális polgári öntudata, mely a világbani lét 
lényegét a harmóniában keresi. 
A m veltség egyetemes jellegét a sokoldalúságban s a tudás 
etikai hatásának m ködésében látja. A könyvkultúra s az 
írásbeliség általánossá válása, a magyar nyelv ség elterjedése a 
társadalom nemzeti közösséggé válásában töltenek be szerepet.  

Összegezve: a reneszánsz eszme hatása a szellemi 
kapcsolatok megújulásában, a kulturális kommunikáció 
jelent ségének a felismerésében, egy formálódó európai 
multikulturális tudatban, a váltás és változtatás kényszerében 
fejezhet k ki. Az alkotó ember és a tudás felértékel dése pedig a 
tudás alapú új világ számára hordozhat üzenetet.  

Abstract  

On the occasion of the year of the Renaissance, the author 
of the essay is searching for the spiritual relationship between the 
present and the Renaissance as well as the phenomena of cultural 
interference. 

As far as intellectual élite is concerned, she emphasizes 
its international character, its connection with peregrination 
centres and its particular multicultural consciousness: that dual 
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role it played in the leadership of the state apparatus and cultural 
communication at European level. 

The basic idea of the age was based on the belief in the 
renewal of the world, the individual civilian consciousness of the 
creative man which is looking for the essence of existence in 
harmony in the world. 
She can perceive the universal character of erudition in 
versatility and the ethical influence of knowledge. The spreading 
of literature and the general use of the Hungarian language take a 
prominent part in transforming society into a national 
community. 

Summing up: the influence of the Renaissance idea can 
be expressed in the renewal of spiritual relations, the recognition 
of the importance of cultural communication, a shaping 
European multicultural consciousness and the compulsion of 
change. The creative man and the revaluation of knowledge may 
convey a message to the knowledge-based new world.  

  

2008 

 

a reneszánsz éve. Érdemes visszaidéznünk a 
magyar középkor fénykorát, amikor a megújulás szelleme hatja 
át Európát; az a hit, hogy a világ el re megy . E megújulás 
számos aspektusát vizsgálhatnánk, ám számunkra ez esetben a 
szellemi megújulás tényez inek a felidézése t nk a 
legaktuálisabbnak. 

Úgy véljük, a gondolkodás- és korszemlélet nemzeti-
emberi megújulására ma is szükség van, mert a történelmi 
folyamatok kezelésében, úgy hisszük, a humán szellemiségnek 
(er forrásnak) a szerepe er södni fog. Lukács Ervin írja 
Világváltás cím könyvében (Lukács 2008. 12):  a tudás és a 
bel le ered gyakorlati bölcsesség el feltételévé vált az emberi 
civilizáció megmaradásának, s t az emberi faj túlélésének . 

A világ a modern Európa születésének kora. Szellemisége 
hat ma is, ezért érdemes keresni azokat a tényeket, 
kapcsolódásokat, azokat a hatásokat, melyeket a 
gondolkodástörténeti hagyományok s a kulturális interferenciák 
jeleznek. El ször felidézzük azon tényeket, melyek a reneszánsz 
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szellemi-értelmiségi elit fontosabb jellemz it sorakoztatja fel, 
majd azokat a központokat rendszerezzük, ahova az egyházi és 
világi értelmiség koncentrálódott. Kiemelt szerepet tulajdonítunk 
hazai és nemzetközi kapcsolatainak, mely az európai értelmiség 
szellemi közösségét is formálta. A magyar nemzeti nyelv 
irodalom pedig minden kulturális szféra számára modellül 
szolgálhat, hisz már kialakulásakor egyszerre vált magyar és 
európai jelenséggé. Végül összegezzük azon tapasztalatainkat, 
melyek a reneszánsz szellemiség hatását és lehetséges mai 
megújulását jelenthetik.  

1. Szellemi elit 
A magyarországi reneszánsz kultúra egy szellemi elithez 

tartozó humanista értelmiség alkotása volt. Jellemz je a 
nemzetköziség, a többnyelv ség s egy sajátos multikulturális 
tudat. Olyan nemzetek feletti szellemi közösséget alkot, mely 
latin nyelv ; azonos vagy hasonló m veltség , kultúrájú, az 
írásbeliségen iskolázódott (görög 

 

latin történelem, irodalom, 
mitológia, filozófia stb.). Fontos volt számára a retorikus 
kifejezési mód és formakultúra s a szövegek transztextuális 
használata (Vitéz János, Janus Pannonius, Brodarics István, 
Verancsics Antal, Dudits András, Oláh Miklós pl.). Felismerik az 
értelmiség szakismereteinek a fontosságát is. 

A modern állam igényli a társadalmi, állami és kulturális 
feladatok szakszer kezelésére alkalmas szakértelmiség képzését 
is (pl. Apáczai Csere János, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György).  

2. Képzés 
A képzés négyféle iskolatípusban zajlott. A latin iskola az 

alsó fokú oktatás szerepét töltötte be, ahol három évig írást, 
olvasást és számolási alapismereteket oktattak (pl. Melanchton-
Sturm-féle protestáns iskolában). A középfokú oktatás négy évet 
ölelt fel, a latin nyelv és irodalom, poétika és retorika tanítása 
kiemelt terület volt. A fels fokú képzés nagyrészt külföldi 
egyetemeken zajlott. Wittenberg, Heidelberg, Jena, Lipcse, 
Hamburg, Bázel és Genf a magyar protestáns peregrináció, Bécs, 
Graz és Róma a katolikus peregrináció központjai. Padova, 
Ferrara és Bologna a jogi, orvosi, természettudományi és 
történelemtudományi képzésre specializálódott. 
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A magyar fels sokú oktatás a 17. században vált 

jellemz vé. A nagyszombati és a kassai egyetem a katolikus 
értelmiségi képzés ismert helyei. Protestáns f iskolák 
(kollégiumok) Gyulafehérváron, Sárospatakon, Váradon, 
Debrecenben és Nagyszebenben m ködtek. A magyar értelmiség 
azonban nagyrészt, a reneszánsz idején, még a külföldi 
egyetemeken szerzett szaktudást és m veltséget. A nyugat-
európai és az észak-itáliai orientáció a meghatározó. 

Az észak-itáliai humanista iskolák tudós-rétor-diplomata 
réteg képzésére helyezték a hangsúlyt. Az itt tanulók 
diplomáciai, politikai, gazdasági és kulturális feladatokat láttak 
el, továbbá az államapparátus m ködtetésében töltöttek be vezet 
szerepet. Ferrarában pl. Guarino da Verona mesteriskolája 
m ködött. Itt tanult többet közt Janus Pannonius és Báthori 
Miklós. Padovában Calfurino tudós tanár körében találjuk 
Thurzó Zsigmondot és Brodarics Istvánt. Bolognában Beroaldo 
iskolájában tanult Keser Mihály pl. 

Az említett egyetemek voltak a kor legkorszer bb magyar 
peregrinációs központjai, a magyar egyházi és világi értelmiség 
képz helyei.  

3. Központok 
Szellemi-kulturális és adminisztrációs központok ott 

alakultak ki, ahol a m velt értelmiségiek is koncentrálódtak. 
Ezen központok közül a királyi udvarban, Budán, m ködött a 
nagykancellária, ahol az egyházi s részben a világi értelmiség lát 
el állami feladatokat (pl. Vitéz János). A kisebb kancelláriában a 
köznemesi és a gazdag, iskolázott patrícius értelmiségi vesz részt 
az államszervezet ügyviteli adminisztrációjában, a törvények, 
okiratok stb. szövegezésében. A végrehajtó hatalom 
m ködtetésében a kancelláriák s azok vezet apparátusa látott el 
kormányzati feladatokat is. 

A püspöki székhelyek, f nemesi udvarok, várközpontok 
és egyéb oktatási helyek (pl. ún. iskolavárosok) szerepe is 
jelent s. Buda, Várad, Esztergom (Vitéz János majd Bakócz 
Tamás idején), Pécs (Janus Pannonius), Sárvár (Nádasdy 
Tamás), Erdély (Forgách Ferenc), Gyulafehérvár (Váradi Ferenc) 
s a Felvidék (Rimay János) egy-egy id szakban szellemi 
központtá és vonzáskörzetté alakult. 
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A királyi udvar legmagasabb szint fóruma és közege a 

szellemi elit tevékenységének, Közép-Európa els számú 
reneszánsz központjának a szerepét kezdi betölteni. Ki kell 
emelni ezúttal is a királyi könyvtárat, a Bibliotheca Corvinát, 
amely kb. 3000 könyvvel rendelkezett. A könyvtár vezet i 
egyid ben Galeotto Marzio és Taddeo Ugoletti voltak. A 
könyvgy jtés ebben a korban válik a m velt réteg számára 
tartalmas hobbivá. Ekkor jönnek létre egyes f úri és egyházi 
bibliotékák is. Mátyás nagyrészt Firenzében készíttette a 
kódexeket Vespasiano de Bisticci m helyében. Budán 
könyvfest és könyvköt m helyt alapított. A bolognai 
Manfredini család könyvtárát is megvásárolta. 

1471-ben Karai László Rómából Budára hívja Hess 
Andrást, aki itt hozza létre az els magyarországi nyomdát. Más, 
a korban neves mesterek és m vészek is dolgoztak a királyi 
udvar számára. Így Filippino Lippi, Mantegna, Alberto 
Fiorentino, Eccole de Roberto; Botticelli pl. miseruhát és 
trónkárpitot tervez Mátyás megrendelésére. 

A szellemi központok tehát olyan topográfiai helyeket 
jelölnek, ahova az államhatalom és helyi képvisel i 
koncentrálódtak, és ezért itt a kultúra m vel i is élet- és közlési 
térre találtak.  

4. Kapcsolatok 
Értelmiségünk nemzetközi jellege ösztönz en hatott a 

nemzetközi kapcsolatok alakulására is, melyek a dinasztikus, 
politikai, gazdasági és kulturális szférát is átfogták. 

Már a korareneszánszban az olasz kapcsolat volt a 
meghatározó (Anjou-dinasztia). Ebben az id ben a nemzetközi 
diplomácia központja szerepét Firenze töltötte be. Nagy Lajos 
korában pl. Coluccio Salutati a Magyarország felé irányuló 
diplomáciai levelezés vezet je, aki többek közt Petrarca barátja 
is volt. 

Beatrixszal, Mátyás második feleségével, aki I. Ferrante 
nápolyi király lánya, egy világias, felszabadult, reneszánsz 
szellem és pompakedvel itáliai értelmiség kerül a királyi 
udvarba. Elterjednek a m velt Európa szokásai is: az udvari 
ünnepségek, a zene, tánc, irodalom az igényes szórakoztatásban 
egyaránt szerepet kap. 
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Az irodalom t nt leginkább társas foglalkozásnak, 

melyben irányító szerepet a humanista literátor töltött be. Az 
irodalom s más m veltséghordozó kulturális tevékenységek 
közösségi (társadalmi) és individuális funkciókat láttak el. Az 
egyén s a társadalom életvitelének pallérozását, modernizálását a 
kultúra terjesztésével vélték megoldani. A kor embereszménye a 
sokoldalúan képzett, társaséletet él , közösséget m vel , a 
m vészetekben jártas alkotó ember, aki igényelte a társas 
kapcsolatokat, s nemzetközi kitekintéssel bírt.  

5. Irodalom 
Az irodalom kiemelked szerepet töltött be több 

szempontból is. A latin nyelv ség a 15-16. század irodalmi 
szövegeit jellemezte. Kezdetben az ún. f úri értelmiség az 
írásbeliség m vel je. A 16-17. században a latin és magyar nyelv 
párhuzamos használata tapasztalható; formálódik a nemzeti 
nyelv kultúra is. A nyomdák, nyelvtanok, szótárak, a helyesírási 
szabályzatok a kialakuló magyar nyelv ség egységességét segít 
szerepet töltöttek be. 

Különböz írói központokról, m helyekr l tudunk. A 16-
17. században jelent s irodalomszervez tevékenységet folytatott 
Rimay János, Balassi Bálint költ i hagyatékának gondozója és 
folytatója. E szellemi körhöz tartozott többek közt Illésházy 
István, Homonnai Bálint, Káthai Mihály, Petki János, Péchi 
Simon és Madách Gábor. 

Balassi Bálint a magyar reneszánsz legjelent sebb költ je 
és figyelemre méltó személyisége. A reneszánsz m vészi és 
emberi öntudat, az individualitás, a m vészi és katonai hírnév a 
halhatatlanság utáni vágyban egyesültek; s az egyéni 
alkotómunka eredményeként elnyert jutalomként kaptak 
értelmet.  

6. Világkép és üzenet 
Az a szellemi világkép, mely a felvetett tényez k 

tapasztalatai alapján körvonalazódik, jelzi a mával való 
összevetés és értékkommunikáció lehet ségeit. A továbbiakban a 
reneszánsz szellemiség üzenete szempontjából teszünk 

kísérletet a világképi tartalmak jelzésére. 
Az ember s a világ megújulására van szükség 

 

vallják. 
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E megújulási szándék áthatja az emberi lét minden szféráját. 

Fontossá válik a személyes identitás kifejezése, az 
öntudatos individuum megjelenítése. Ugyanakkor a közösségi 
identitás anyanyelvi alapjainak a kialakulása az identitás nemzeti 
tartalmait er síti. 

Felértékel dik a létezés élménye; a transzcendenciától 
elforduló ember a jelenre és a valóságra koncentrál; az emberi 
tudás princípiumát teszi mércévé. Párhuzamos világokat állít: a 
hit és a tudás dilemmáját létezésük egyidej lehet ségeként fogja 
fel. A tudás, a m veltség közügy, intézményi rendszere a kor 
európai színvonalához mért módon kezd kialakulni. 

Az írásbeli kultúra domináns helyzetbe kerül, tekintélyét 
a könyvkultúra alapozza meg. Az irodalom erkölcsnevel

 

szerepet tölt be, társadalmi funkciója az életmin ség javítása, a 
társadalmi kommunikáció polgári formáinak a terjesztése. 

Ideális emberkép a polihisztor típusú személyiség, aki 
képes az akkori multikulturális világ befogadására, és maga is 
multikultúrát teremt (soknyelv ség, a tudástartalmak 
integrációja, holisztikus szemlélet, Európa nyitott kulturális terei 
stb.). Heltai Gáspár tipikus figurája a kornak: író, fordító, költ , 
nyomdász, hitvitázó, riporter és földbirtokos. 

A kor értékhierarchiájának elemei a humanizmus, a tudás 
és m veltség, a sokoldalúság, kommunikációs szintek és terek 
m ködtetése, kreativitás, az autonóm ember; a kultúra s az élet 
immanens értékeinek és szépségének a felfedezése; önmaguk s a 
világ alakíthatóságába vetett hit; a megújulás és újjászületés, a 
változás és változtatás mint a létezés feltételének és lényegének a 
felismerése. 

Sok más jelenre vonatkoztatható üzenet mellett 
számunka a megújulás és új harmóniateremtés igénye; új 
paradigmák keresése teszi a reneszánsz világ teljesítményét 
példává s egyszersmind példázattá különösen azért, mert úgy 
véljük, világunk megújulása és az emberi civilizáció 
megmaradása a Lukács Ervin-i értelemben is korunk emberének 
min ségén (erkölcs és tudás) múlik. Ezért hát e magánmeditáció, 
s a dilemmák értelmezésére kísérletet tev magánszándék, a 
reneszánsz kultúra és szellemiség faggatása közben.   
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MAZÁN ZSOMBOR - SZENOGRÁDI PÉTER  

Kína - a dübörg óriás   

Rezümé  

A médiában naponta találkozhatunk Kínáról szóló 
hírekkel, melyek többnyire a legnépesebb ország gazdasági 
sikereir l számolnak be. A kínai büszkeségek sorában találjuk a 
pekingi olimpiát is, az aranyérmek alapján már a leger sebb 
sportnemzetnek is tarthatják magukat. Id nként azonban a 
fejl dés árnyoldalai is helyet kapnak a tudósításokban. A napi 
híreket kevésbé követ emberek is folyamatosan szembesülnek 
Kína növekv világgazdasági súlyával (kínai éttermek, boltok, és 
a Made in China termékek özöne). Divattá vált ezzel az 
érdekes országgal foglalkozni, a gazdaságkutatók számára pedig 
kihagyhatatlan terület ez az ázsiai térség. Kínának imponáló a 
múltja (pl.: l por, irányt , porcelán, selyem, Nagy Fal) a jelene 
(pl.:a népesség száma, a gazdasági növekedés mértéke, az ENSZ 
BT-ben elfoglalt helye, olimpiai sikerek) és a jöv je is 
(gazdasági vezet szerep a világban). Kínáról röviden írni még 
akkor is nehéz, ha egy területre korlátozzuk a kutatást. 

Ez a tanulmány a hazai és nemzetközi szakirodalom 
segítségével az ország gyors gazdasági fejl désével kapcsolatos 
tényeket, nézeteket, kérdéseket igyekszik lényegre tör en 
összegezni, ezen belül a gyors modernizáció társadalmat érint 
ellentmondásait is számba veszi. Egy adott kérdést folyamatában 
lehet jól érzékeltetni, azaz a kutatás a történelmi háttér 
ismertetésével lenne teljes, de a jelenlegi publikáció terjedelmi 
okok miatt a múlt áttekintését nem tartalmazza. Azok, akik erre 
is kíváncsiak keressék fel a www.belvarosi-
bcs.sulinet.hu/publikaciok.htm

 

oldalt, ahol ennek a 
tanulmánynak a b vebb és történelemre is kiterjed változatát 
olvashatják.  

http://www.belvarosi-
bcs.sulinet.hu/publikaciok.htm
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Abstract  

Since 1978 China has its own specific way of 
development which is named socialist market economy . The so 
called capitalism is controlled by the communist party. China is 
getting more and more dominant part of the global economy. 
While ten years ago there were no Chinese companies on the 
Global 500 list, nowadays more than 29 Chinese firms can be 
found among the top 500s. 

China is one of the four most important economies. What 
is more, it has much faster development than all the other leading 
countries. 
Chinese economy has a great influence on the whole world, just 
think of the price of the raw materials. In 2008 the progress 
seems to become less effective. Not only does the progress slow 
down a bit but the disadvantageous social effects of the 
modernisation are getting stronger and stronger. 

Enormous regional differences have turned out. Most of 
the workforce living in the country have no social insurance at 
all. There are a great many of accidents at the workplaces, the 
health care/service is unsatisfactory, the demography chart/graph 
shows inequality (e.g. fewer girls). The tension is increasing in 
Tibet or on the territories of Muslim Ujgur. 

Without increasing the lining standard the social tension 
is developing but because of the raising of wages most of the 
foreign firms can transfer their seat to another country. 

The most important question is: until when is a one-party 
system restricting human rights, able to direct/control a country 
which is on its way of modernisation?  

  

Kína gazdasága 
Az ország mérete és változatos természeti adottságai 

kiváló lehet séget biztosítanak a gazdaság minden ágazatának. 
Mindezek ellenére sokáig kellett várni arra, hogy adottságait 
érdemben tudja kihasználni az ország. Az 1990 utáni kínai 
gazdasági fejl dés közvetlen el zményét az 1978-ban induló 
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reformok jelentették. Teng Hsziao-ping akkor újnak számító 
politikája fokozatos áttérést jelentett a régi rendszerr l a 
szocialista piacgazdaság felé. Az 1979-ben kezd d folyamat 
els lépése a gazdasági reform kialakítása és a kiigazítás volt 
(1979 - 1984). A f feladat az aránytalanságok kiigazítása volt, 
amelyet a könny ipar, a közlekedés, és az energetika 
fejlesztésével próbáltak megoldani. Nagy szerepet kapott a 
mez gazdasági termelés, és azon belül is a falusi gazdaságok 
fellendítése. Engedélyezték a háztáji gazdaságokat. Felemelték a 
mez gazdasági termékek felvásárlási árát. Modernizációba 
kezdtek, amely f leg a m trágya és a mez gazdasági gépek 
használatára fókuszált. A termények kötelez beszolgáltatása 
megsz nt. A kommunák gazdasági szerepét átvették a 
szövetkezetek. A többlet szinte teljesen szabadon értékesíthet vé 
vált. A nyitás jegyében jelent s külföldi befektetések érkeztek 
az országba. 

A második lépcs fok az 1985-1991-es id szakot öleli fel. 
Az állami szektort folyamatosan csökkentették. A vállalati 
önállóságot egyre jobban kiterjesztették. A kisebb méret állami 
vállalatok bérbeadása is jellemz volt Megn tt az ipar és a 
szolgáltatások jelent sége. Az adórendszert korszer sítették. A 
piaci versenyt részesítették el nybe. A pénzügyi rendszer 
reformjait egyre jobban elmélyítették. 1989-ben megtorpant a 
reformfolyamat, Tienanmen téri diáklázadás leverése 
figyelmeztette a világot, hogy Kína még kommunista ország. A 
második szakaszban az évi átlagos GDP növekedés 8,5%-os volt. 
A primer szektor már csak 3,6%-kal növekedett évente, míg a 
szekunder 10,9%-os és a tercier szektor 9,7%-os javulást 
mutatott, amely jobb volt, mint 1979 és 1984 között.  

A harmadik pedig a szocialista piacgazdaság teljes kör 
kiépítése, ami már az 1990-es és 2000-es évekre esett (Jordán-
Tálas, 2005). Az állam jelszava a két lábon járás , amely szerint 
egyidej leg alkalmazzák a kis- és nagyüzemi módszereket. 
(Probáld-Horváth, 1998). A szekunder szektor (ipar) átlagos 
növekedése az 1990-es években átlagosan 13,5% volt. A világ 
legnépesebb országában 1998-ban az ipar és a bányászat adta a 
GDP kb. felét, ez az arány kés bb azért nem tudott tovább n ni, 
mert a modernizáció jegyében a harmadik szektor jelent sége is 
fokozódott. 2000-ben ez ágazat a GDP-b l már 33,2%-kal 
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részesedett, napjainkra pedig meghaladta a 40%-t is. A 
foglalkoztatásban pedig 9%-kal (27,5%-ra) emelkedett a tercier 
szektor részesedése 1990 és 2000 között.  

Kína gazdasága sokat köszönhetett a más országban él 
kínaiaknak. A délkelet-ázsiai államokban, szinte mindenhol 
megtalálható a kínai etnikum, kis számuk ellenére nagy 
befolyással bírnak (pl.: Indonéziában 2-3% a kínai lakosok 
aránya, de id nként a magánt ke kb.70%-át is birtokolták az 
elmúlt években). Hatalmas pénzeket fektettek be a szárazföldi 
Kínába ezek a kínai származású üzletemberek. Már az 
ezredforduló el tt a kelet-ázsiai gazdaság Japánon és Koreán 
kívül alapvet en kínai dominanciájú lett (Huntington, 1998), 
1997-ben pedig Hongkong, majd 1999-ben Makaó 
visszakapcsolása is segítette a kínai gazdaság modernizálását.  
Délkelet-Ázsia mellett a Föld számos részén megjelentek a 
kínaiak, csak 2000 és 2003 között évente kb. 400 000 kivándorló 
telepedett le más országban. 

Kína globális jelent sége egyre nyilvánvalóbb. Ma már a 
mobil- és internet használók száma alapján is világels k, a 
Global 500-ban pedig már 29 vállalatuk található. Tíz éve még 
egy kínai cég sem szerepelt a világ 500 legnagyobb forgalmú 
vállalatait tartalmazó listán. Nem is olyan régen még nem 
találtuk Kínát a GDP alapján emlegetett 10 legnagyobb 
gazdasággal bíró ország között. Kína dübörgése (1979 óta 
átlag évi 9-10%-os b vülés) az egész világra kihat, ásványkincs 
igénye miatt porszívóhatást szoktak emlegetni, ami felveri az 
árakat. Az 1990-es évek elején a távol-keleti ország még a 
potenciálisan k olaj export rnek számított. 1993-ban import rré 
vált, és napjainkra már második az USA mögött ebben a 
tekintetben, annak ellenére, hogy hol a 4., hol az 5. legnagyobb 
k olajtermel ország.  

Az utóbbi id szak olajár robbanásának egyik f oka Kína, 
illetve a legutóbbi (2008. VII-IX.) árcsökkenés mögött is részben 
k állnak, olajfogyasztásuk mérséklésével. Kína számára 

problémát jelent az, hogy a világ k olajlel helyei már szinte 
évtizedekre el vannak osztva. Kína pedig csak a 90-es évek 
végén kezdett helyezkedni, így lett a venezuelai, a szudáni, és az 
angolai olaj vásárlója. 2007 végén egy 2 milliárd dollár érték 
üzletet kötöttek Iránnal, az ott kitermelt k olaj kínai 
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felhasználásáról. (Hirn, 2006; Nagy, 2005). Kína harmadik a 
világon a vasérctermelésben, ennek ellenére ezt is nagy 
mennyiségben importálják. A világ számos pontjain szüneteltetik 
a munkát, mert nincs mivel dolgozni. Kína mindent megvesz, és 
mindent drágává tesz, a hulladék vas ára pl. 4,5- szeresére 
emelkedett. Kína árfelhajtó nyersanyagéhségének egyik magyar 
hatása lehet az eddig gazdaságtalan tartott recski rézérc bánya 
várható megnyitása. 

Kína számára ma már gondot is jelent az, hogy nagy 
vetélytársai kevésbé fejl dnek. Jórészt a világgazdaság 
problémái miatt az idei kínai GDP növekedés elmarad 2007. évi 
11,4 %- tól (ez 14 éves rekord volt), és hosszú id után 10% alá 
kerül, ill. a kereskedelmi többletük is jelent sen csökkenni fog. 
Persze ez még így is irigylésre méltó teljesítmény bármely ország 
számára. Az viszont már gondot okozhat Kínának, hogy a 
külföldi befektet ik ötöde fontolgatja a továbbállást a még 
olcsóbb bér államok felé. Egyre több külföldi vállalat 
nehezményezi a hazai vetélytársait túlzottan segít állami 
protekcionizmust is.  

Kína társadalma 
Kína sajátos modernizációjával 400 millió állampolgárát 

emelte ki a nyomorból. A reformok el tt (1977) GDP/f kb. 200 
dollár volt, ez már 2001-ben 900 dollár felé emelkedett. Ez a 
statisztikai átlag azonban a valóságban egyenl tlenül oszlik meg 
az egyes tartományok és társadalmi csoportok között. Pekingben 
a GDP/f 2005-ben 3000 dollár felett volt, Tibetben és további 
10 tartományban viszont nem érte el a 750 dollárt sem. (1. ábra) 

Több száz millióan még szegénynek számítanak. A 
látványos különbségek az egyes településeken belül is 
érzékelhet k, sok helyen egymás közelében élnek a milliomosok 
és a fejl dés hasznából kevésbé részesül k.   
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1. ábra  

Az egy f re es GDP tartományonkénti  
megoszlása (dollár) 

 

Forrás: HVG 2005. április. 16  

A GDP alapján Kína egyre el kel bb helyet foglal el, de 
a vásárlóer -paritáson számított GDP/f alapján még mindig 
csak a 84. ország (2005). Az állami vezetés 1980-tól sajátos 
módon is igyekszik biztosítani, hogy a gazdaság gyorsabban 
növekedjen, mint a lakosság. Az államilag ösztönzött egykézés 
azonban súlyos demográfiai torzulást idézett el . Sok család 
törekszik arra, hogy az egyetlen utód fiú legyen, ennek hatására 
2020-ra akár 40 milliót is elérheti azoknak a feln tt férfiaknak a 
száma, akiknek korosztályán belül nem lesz párja. Az egykézés 
másik negatív hatása akkor realizálódik majd, amikor feln ttként 
egy gyereknek kell eltartania két nyugdíjas szül t, hiszen sokan 
nem kapnak nyugdíjat. 2050-re a népesség közel harmada 60 
éven felüli lesz! A nyugdíj hiánya összekapcsolódik az 
egészségügy problémáival, ennek elhanyagolása okozhatja a jöv 
másik nagy szociális konfliktusát. A kínai gazdaság az olcsó 
munkaer miatt vonzza a külföldi befektet ket, illetve a kínai 
termékek ára ezért is alacsony. A munkaadók azonban sokszor 
megspórolhatják a munkabérhez kapcsolódó járulékokat. A 
társadalombiztosítás hiánya és az állami dotáció csökkentése (ez 
a költségek 20-25 %-ra zsugorodott), a magánbiztosítók 
bizonytalansága viszont azt eredményezi, hogy kb. 900 millió 
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kínai számára luxus a betegség.  

A falvak lakóinak 10%-a rendelkezik biztosítással, 
többségük évi keresete 300 dollár körül van, egy beteg kórházi 
napidíja viszont eléri a 15 dollárt is. 2001-ben ezer élve született 
gyermekb l a városokban 16,3 f halt meg, vidéken ez a szám 40 
volt.  

Kína vezetése természetesen törekszik az elmaradott 
körzetek gyors fejlesztésére, de a hirtelen modernizálásnak is 
vannak árnyoldalai. A tibetiek a vasútfejlesztésben az etnikai 
arányok rovásukra történ megváltoztatását látják, hiszen a 
könnyebb elérhet ség a kínai bevándorlást is felgyorsítja. A 
gyors építkezésekkel együtt járó m szaki hiányosság a legutóbbi 
nagy földrengés miatt is feltárultak. A gyors iparosítás globális 
és lokális szinten is növeli a környezet terhelését és persze er sen 
veszélyezteti az üzemek közelében él k egészségét. A világ tíz 
legszennyezettebb városa közül öt a távol keleti országban 
található. Az energiaéhség és számos körzet k szénvagyona 
nagyon sok vidéki embernek jelent foglalkoztatási lehet séget, 
ugyanakkor évente ezrek halnak meg bányászbalesetekben, ez a 
szám akkor is elképeszt en magas ha figyelembe vesszük Kína 
népességének nagyságát. Egyre több eset mutat rá, hogy a túl 
gyors fejl dés, a megfelel ellen rzés hiánya, a termelési 
költségek alacsonyan tartása, illetve az ezekkel összefügg 
termelésbiztonsági hiányosságok nem csak a munkások és a 
bányák, üzemek környékén él k, hanem a hazai és nemzetközi 
fogyasztók számára is veszélyt jelent (pl. balesetveszélyes 
játékok, egészségre veszélyes pizsamák, fogkrémek, 
kozmetikumok, illetve csecsem ket megbetegít 
tejporkészítmények). 

A kínai vezetés több szempontból is két t z közé 
került, ha az általa is felhajtott olajárakat követi, akkor az átlag 
kínainak megfizethetetlen benzinárakat alakít ki és a közvetett 
hatás miatt er teljesen növeli az inflációt, ellenkez esetben 
viszont a máshol hasznosításra váró állami tartalékok jelent s 
részét éli fel. Szintén dilemmát jelent a bérek kérdése, 
elkerülhetetlennek látszik a fizetések további jelent s emelése és 
ezzel a társadalmi feszültségek szinten tartása, viszont ez a 
külföldi befektet k szemében csökkentené az ország vonzerejét. 
Jelenleg is az ott lév külföldi nagybefektet k közel ötöde 
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gondolkodik a továbblépésen, ami a munkanélküliséget növelné. 
Másfel l egy 2008-as felmérés szerint a világ komoly befektet i 
az elkövetkez 5 évben már inkább Kínára figyelnek, mint a 
most még ezen a téren is vezet Egyesült Államokra.  

A jöv nagy kérdése, hogy melyik tényez lesz az 
er sebb, az újabb befektetések vagy a t ke továbbállása. Szintén 
izgalmas kérdés a nemzetiségi területek ügye. Kína 
népességének 91%-t a kínaiak (hanok) alkotják, másfel l a 
kisebbségek együtt több mint 100 milliós közösséget alkotnak és 
sok területen k vannak többségben (Hessler, 2008). A 2008-ban 
Tibetben és Ujguriában is komoly összecsapások voltak, 
ugyanakkor csökkent a feszültség a másik Kínával , Tajvannal.  

Záró gondolatok 
Kína rendkívül gyors fejl désének ma már számos 

árnyoldala is van. A sok felvet d kérdés között talán az a 
legnagyobb, hogy meddig m ködhet a szocialista 
piacgazdaság , hiszen most még egyetlen párt irányítja ezt az 
egyre modernebb társadalmat. Ez a párt persze nagyban eltér a 
hagyományos kommunista gyakorlattól, de a szabadságjogokat 
még mindig er sen korlátozza és ateista jelleg . Kínában pedig 
tíz év alatt négyszeresére n tt a vallásosok száma. Persze nem 
mindenki fordul vissza az1949 el tti tradíciókhoz, az új 
generációk inkább a nyugati típusú életmódot tekintik mintának, 
ez viszont együtt jár a nyugati szabadságszint igénylésével is. 
Ennek megfelel en a párt egyre kevésbé a Marx, Lenin és Mao 
Ce-tung eszméihez h emberek gy jt helye, inkább a centralizált 
irányítás el nyeit kihasználó szervezet, ahová a többség a karrier 
érdekében lép be. Ezzel együtt komoly ellentmondást jelent a 
párt által irányított a piacgazdaság.   
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