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Elıszó 
 
 A Szent István Egyetem (SZIE) Gazdasági Kara, illetve 
annak jogelıdje Békéscsabán szervezetileg 2001 szeptemberétıl 
létezik. 2009. január 1-tıl a gödöllıi székhelyő Egyetembe 
kapcsolódunk. Évek óta hagyományosan és jelenleg is 
szorgalmazza a kar szakmai vezetése, hogy a legújabb 
tudományos eredményeket írásban, periodikába összegyőjtve is 
közre adjuk. 
 Jelenleg tizenhárom tanulmányt adunk közre, ebbıl kettı 
(Répási Anita és Bodnár Gábor munkája) TDK dolgozatként 
aratott sikert az országos konferencián, illetve a besztercebányai 
(Szlovákia) nemzetközi diákkonferencián. 
 Két külsı munkatársunk, óraadó kollégánk (Malatyinszki 
Szilárd és Leszkó Róbert) idén védett Ph.D fokozatot. Munkájuk 
részletét ezért is adjuk örömmel közre. Leszkó Róbert dolgozata 
már a technikai irányultság jövıjét is jelzi.  
 Szinte mindegyik dolgozat a térség sajátosságait elemzi. 
Néhányan általánosabb uniós elveket vettek számba. A Kar 
általános kutatási témája (Egy halmozottan hátrányos helyzető 
térség gazdasága és társadalma) a kötet egészén átüt – legyen 
szó innovációról, városfejlesztési stratégiáról, 
egészségturizmusról vagy foglalkoztatásról. 
 A szerzı kollégák tudományos fokozattal rendelkeznek, 
vagy doktori iskolában tanulnak. Úgy ítéljük meg, hogy az 
oktató munka mellett végzett tudományos kutató tevékenység 
jól jelzi a kar régiós lehetıségeit, tudásközpont jellegét is. 
 A kötet papír-alapú nyomtatott forma után elérhetı lesz 
interneten is a kar honlapján. Elolvasását, gondolatainak kreatív 
felhasználását kollégáknak, tanítványoknak egyaránt ajánljuk. A 
visszajelzéseket szívesen fogadjuk. 
 
 
Békéscsaba, 2009. október 
 
 
      a Szerkesztı 
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LAURA GIURCA VASILESCU – ANA POPA – SIMON 
SÁNDOR 
 
Fenntarthatóság Békéscsaba integrált városfejlesztési 
stratégiájában 
 
 
Összefoglaló 

Ebben a tanulmányban adunk egy rövid szintézist a 
fenntartható városfejlesztés szakmai-tudományos hátterérıl, 
bemutatjuk Békéscsaba városfejlesztésének aktuális 
alapdokumentumát, az integrált városfejlesztési stratégiát, és 
megvizsgáljuk, hogy megvannak-e benne a fenntarthatóság 
legfontosabb garanciái. 

A kutatás eredményeibıl kiolvasható, hogy – habár az 
integrált városfejlesztési stratégia elég terjedelmes – a tervezés 
eredményeinek konkrétumai meglehetısen röviden ismertettek. 
A stratégia-készítés módszertana bemutatásának hiánya utalhat 
arra, hogy a szerzık nem a legmegfelelıbben alkalmazták a 
kortárs közgazdaságtudományi és interdiszciplináris 
eredményeket. Ezt a feltételezést az is megerısíti, hogy a hosszú 
távú célok, az akcióterületek és a megvalósíthatósági tanulmány 
nem elég koherensek. 
 
1. A fenntartható városfejlesztés elméleti háttere 

A Brundtland-jelentés megfogalmazása alapján a 
fenntartható fejlıdés olyan folyamat, mely a jelen generáció 
igényeit összehangolja az elkövetkezı generációk igényeivel. 
(Bruntland, 1987) Ebbıl az értékrendbıl fakad a fenntarthatóság 
célja: együtt elérni az emberi jólétet az ökoszisztéma 
egyensúlyának megmaradásával. Így értelmezve a 
fenntarthatóság koncepciója sokkal több, mint 
természetvédelem.  

Az elıbb említett humán és ökológiai jóléthez 
hozzátartozik a stressznek és az emberi egészségre ártalmas 
anyagok alkalmazásának visszaszorítása. Az emberi jólét fontos 
tényezı a közgazdaságban, és sok összetevıbıl áll. Nagy részét 
alkotja az életszínvonal, a rendelkezésre álló pénz mennyisége, a 
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hozzájutási lehetıség különbözı javakhoz. Ezek az értékek 
viszonylag könnyen mérhetık. 

Az „életminıség” szakkifejezés már figyelembe vesz az 
élet anyagi alapjai (életszínvonal) mellett több szubjektív 
tényezıt: pl. szabadidı, biztonság, kultúra, társadalmi élet, lelki 
egészség, a természeti környezet állapota. Az életminıség olyan 
összetevıi mint szabadság, boldogság, mővészet, természet, 
innováció igen nehezen mérhetık. Ez azt jelenti, hogy a 
programok, szakpolitikák, melyek alapvetıen a mérhetı 
gazdasági tartalomra, mutatókra koncentrálnak, figyelmen kívül 
hagyják az elıbb említett nehezen számszerősíthetı tényezıket. 

2000 júniusában, Göteborgban az Európai Tanács 
elfogadott egy stratégiai tervet a fenntartható fejlıdés 
elısegítésére. Ez a dokumentum a Lisszaboni stratégiában 
felvázolt társadalmi és gazdasági célok számára nyújt 
környezettudatos perspektívát. Az Európai Unió Fenntartható 
Fejlıdési Stratégiája (Commission of the European 
Communities 2001) kinyilvánítja, hogy a fenntarthatóság 
szempontjából a legnagyobb veszélyt a globális felmelegedés, 
egyes kórokozók antibiotikumokra ellenálló változatainak 
megjelenése, az emberre veszélyes vegyi anyagok mindennapi 
használata, élelmiszerbiztonságra fenyegetettsége, szegénység, 
az elöregedés, a biodiverzitás csökkenése, talajpusztulás, 
közlekedési nehézségek és a regionális különbségek 
stabilizálódása jelenti. 

Az ENSz és az Európai Unió mutatói négy csoportba 
osztottak: társadalmi, környezeti, gazdasági és intézményi. Az 
EU vonatkozó szakpolitikáját ellenırzı szerkezeti mutatók 
fejlesztése folyamatos. Szakmai körökben folyamatos a vita, 
hogy a Lisszaboni stratégia összeegyeztethetı-e vagy nem az 
unió fenntartható fejlıdési stratégiájával. Habár sok tekintetben 
közel áll egymáshoz a két uniós dokumentum, célok és 
eszközök tekintetében meglehetısen eltérnek egymástól. A 
Lisszaboni stratégia az Európai Unió versenyképességére és az 
egyre erısödı innovatív gazdaságra koncentrál, hogy több 
munkahely és a társadalom tagjai számára jobb lehetıségek 
legyenek miközben a környezetvédelem is erıteljes hangsúlyt 
kap.  
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2006-ban az Európai Bizottság a Tanács számára küldött 
üzenetében kiemelte a környezetvédelem kérdését. Habár a 
Lisszaboni stratégia környezeti pillérje bevezette az „áraknak 
tartalmazniuk kell a környezeti költségeket” alapelvet, az üzenet 
megerısítette, hogy a költségek internalizációja az elvárt 
ütemnél lassabb, és a környezeti és energiahatékonyság 
erısítését célzó támogatások aránya növekedett. Az üzenet 
rámutatott, hogy a szükséges intézkedések halogatása többe fog 
kerülni, mint azok idıben történı foganatosítása, és javasolta, 
hogy a növekedést és munkahelyteremtést elısegítendı 
beruházásokat és öko-hatékony technológiák elterjedését kell 
támogatni. Az üzenet újra a figyelem középpontjába állította azt 
a gondolatot, hogy a környezetvédelem javíthatja a 
versenyképességet és munkahelyeket teremthet.(Commission of 
the European Communities 2006) 

Mivel a városok a modern táj meghatározó elemei, ezek 
lesznek a kulcsok is a környezeti és klimatikus változásokhoz, 
valamint legfontosabb érintettjei is lesznek e folyamatoknak, 
különösen a levegı és vízszennyezésnek, a biodiverzitás 
csökkenésének és a globális klímaváltozásnak. A világ 
népességének körülbelül a fele és városokban. Ez az érték 
magasabb a fejlett országokban, de a népességszaporulat 
ütemének növekedése valamint a városiasodás a következı 50-
100 évben a fejlıdı országokban várható. 

A városok a termékek és szolgáltatások legnagyobb 
forgalmazóivá és fogyasztóivá váltak miközben a környezeti 
térségekbıl függenek, és azok erıforrásait koncentrálják. Az 
erıforrások növekvı felhasználása és a kereskedelemnek felé 
erısödı kiszolgáltatottságuk eredményezte azt, hogy az 
ökológiai hatásuk messze túlnyúlik a földrajzi 
elhelyezkedésükön. Természetesen a fenntarthatóság a 
szolgáltatások és az infrastruktúra terén a vidéki térségek 
számára is nagy kihívás. (Popa 2007; Tumbăr, Sitnikov, 
Vasilescu, 2005) 

A városok fenntartható fejlesztésének kérdése 
meghatározta az Urban21 konferenciát is. E találkozón 
megfogalmaztak egy meghatározást a fenntartható 
városfejlesztés számára: „ a városi élet olyan fejlesztése – 
beleértve az ökológiai, kulturális, politikai, intézményi, 
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társadalmi és gazdasági tartalmakat – amely a jövı generációkra 
nem akar természetkárosítással és a túlzott hitelfelvételekkel 
terheket róni. Az anyagi, energiaáramlási és pénzügyi 
folyamatoknak kulcsszerepet kell játszaniuk a városok 
fejlesztési döntéseiben. (Regional Environmental Center 2009) 

Az épített környezet menedzsmentjébe több szinten 
érdemes beleágyazni a fenntarthatóság elvét: a regionális 
szinttıl egészen az egyedi építkezésekig. A tervezık, az 
önkormányzati bizottságok, a tervezık és a lakosok együtt kell 
eldöntsék, hogy milyen irányba és milyen módszerekkel 
fejlesszék a városokat. A legolcsóbb tervváltozat nem jelenti 
automatikusan a hosszú távon is leghasznosabb megoldást. A 
kellemes környezet hosszú távon kifizetıdıbb lehet, mint a 
zsúfolt, beépített tér. A város rehabilitációba fektetett tıke akár 
kifizetıdıbb is lehet, mint új, mesterséges terek tervezése. 

A kertek, parkok járulékos gazdasági haszna könnyen 
belátható, de a városok mezıgazdaságát gyakran a kevéssé 
fontos tényezık közt tartják számon. Ez a gondolat azon 
alapszik, hogy a mezıgazdaság viszonylag kevéssé hat a GDP-
re. Ha megvizsgáljuk a mezıgazdaság és a kertészet járulékos 
gazdasági hatásait, azt tapasztalhatjuk, hogy a természeti 
környezet fenntartható használata lehetıséget ad más – 
hagyományos vagy újszerő – technológiák alkalmazására, és ez 
által a termékpaletta bıvülésére nem ismert vagy új 
termékekkel, és ez a termékdivezifikáció fogyasztásösztönzı és 
ezen keresztül az ágazatot támogató hatást eredményezzen. 
(Simon 2006) 

A kortárs városfejlesztési elméletek általában nem 
tulajdonítanak nagy jelentıséget a természeti erıforrások – 
kimondottan a föld – környezettudatos használatából eredı és a 
gazdaságra, a fogyasztásra és a jólétre gyakorolt hatásnak. Ezzel 
ellentétben a Fenntartható Európai Városok Lipcsei Kartájában 
(Informal Ministerial Meeting on Urban Development and 
Territorial Cohesion in Leipzig on 24/25 May 2007) 
megfogalmazzák, hogy „…a fenntartható fejlıdés minden 
dimenzióját egyszerre és azonos súllyal számításba kell venni, 
melyek között kell számon tartania a gazdasági növekedést, a 
társadalmi egyensúlyt, az egészséges környezetet…”. Mindezen 
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vonzó célok ellenére a karta nem ad megoldást a gazdasági 
szempontok kiemelt helyzetébıl fakadó ellentmondásokra. 

A sok gyakorlati kezdeményezés között komoly 
figyelmet érdemel az Európai Bizottság, az Európai Beruházási 
Bank és az Európa Tanács Fejlesztési Bankja elindított 
JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in 
City Areas) elnevezéső program, amely elı kívánja segíteni az 
európai városi térségekben a gazdasági növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló „fenntartható beruházásokat”. 
(European Investment Bank 2007) A szabályok értelmében a 
tagországok elıtt megnyílik a lehetıség, hogy az általuk igénybe 
vehetı (a strukturális alapokból lehívható) uniós támogatások 
egy részét megtérülı befektetésként olyan beruházásokra 
fordítsák, amelyek fenntartható városi fejlıdést elımozdító 
integrált rendezési terv részeként valósulnak meg. A 
tıkejuttatás, hitel, illetve garancia formájában megjelenı 
befektetésekbıl a projektek ún. városfejlesztési alapok, illetve 
szükség esetén holdingalapok közvetítésével részesülhetnek. 

A fenntartható városi fejlıdés integrált terve olyan 
egymással összefüggı intézkedésekbıl álló rendszer, amelyek 
mind egy-egy város vagy városrész gazdasági, fizikai, szociális 
és környezeti feltételeinek tartós javítását célozzák. A folyamat 
kulcsa az „integrált megközelítés”, amikor is valamennyi 
célkitőzést, projektet és javaslatot a többi elem függvényében 
kell vizsgálni. Az egyes összetevık közötti szinergia révén a 
terv megvalósításkor összhatásában többet ér el, mintha az egyes 
elemeket önállóan, egymástól elszigetelve valósítanánk meg. 

A JESSICA program rugalmas projektkezelést és 
megvalósítást tesz lehetıvé akkor, ha a támogatandó beruházás a 
„fenntartható városi fejlıdést szem elıtt tartó integrált fejlesztési 
terv” elemeként jelenik meg. A program elınye az is, hogy a 
más támogatási formákban csak nehezen elszámolható költségek 
egy nagyobb, több ágazatra is kiterjedı városrendezési projekt 
keretében már támogathatók. 

A JESSICA forrásaiból leginkább az alábbi területeken 
megvalósuló beruházások támogathatók: városinfrastruktúra-
fejlesztés, a kulturális örökség és értékek turisztikai és egyéb 
fenntartható hasznosítását célzó beruházások, barnamezıs 
beruházások, ideértve a területek megtisztítását és a 
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szennyezések felszámolását, energetikai hatékonyságot javító 
beruhéázások, felsıoktatási és gyógyászati létesítmények 
létrehozása, kis- és közepes vállalkozások, K+F vállalkozások 
egyes szükségletei. 
 
2. A város integrált városfejlesztési stratégiája 

A dokumentumot a Magyar Pályázatkészítı Iroda Zrt 
készítette 2008-ban. 259 oldalnyi terjedelmő. Értékelve a terv 
elméleti alapvetését, láthatjuk, hogy a jólét komplex 
értelmezése, és a fenntarthatóság nem tartoznak a kiindulási 
alapok közé. Az elsı fejezetben található vezetıi összefoglaló, 
és a második – a város szerepének meghatározása a 
településhálózatban címő – fejezet (a kettı együtt hét oldalnyi) 
tartalmát követıen nem találunk módszertani ismertetést a 
továbbiakban. 

A harmadik fejezet a helyzetértékelés címet kapta, és a 
következıképpen strukturált: környezeti adottságok, társadalmi 
szerkezet, gazdasági szerkezet és közszolgáltatások helyzete. 
Ezek a részek jelentıs részben statisztikai adatok bemutatásából 
és értékelésébıl állnak, de nem találunk indoklást arról, hogy 
miért ezek az információk kerültek egymás mellé. A fejezet 
egyes alfejezeteinek (lásd elıbb) tartalma közötti esetleges ok-
okozati összefüggések sincsenek megfelelıen feltárva. Ez fıként 
annak tükrében lenne elvárható, hogy három évvel korábban a 
Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások 
Központja Alföldi Tudományos Intézet Békéscsabai Osztálya 
által készített városfejlesztési koncepció (Nagy E. – Tímár J. 
2005) sokkal koherensebben és tudományos igényő módszertan 
alapján értékelte ezeket a területeket. 

A negyedik fejezet viszonylag terjedelmes lett. A 4.1.-es 
alfejezet hetven oldalon keresztül foglalkozik a városrészek 
lehatárolásával, fıként nagyon részletes statisztikai és földrajzi 
adatokra alapszik, és sok SWOT analízis szerepel benne. A 4.2.-
es fejezet a városbeli szegregációs folyamatokat ecseteli 
alapvetıen statisztikai adatok alapján kb. harminc oldalban, 
majd hat oldalban bemutatja a nyolcelemes anti-szegregációs 
programot. Az alfejezet végén található tíz oldalas táblázat 
viszonylag tartalmas, célokat, eszközöket, felelısöket, 
indikátorokat egyaránt tartalmaz. Mivel a fejezet címe a 
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„Városrészek helyzetelemzése”, indokolatlan, hogy miért a 
szegregáció tematikus elemeire építve kell alapvetıen kell 
kifejteni az alcímben felvetett gondolatot. 

Az ötödik fejezet a hosszú távú célokról szól. Habár a 
teljes tanulmány a címe alapján „terv” jellegő, csak huszonöt 
oldal célozza meg a jövı alakítását. A terv hosszú távú céljai 
között nem látjuk a közösség jólétét megjelölve. Ez azért fontos, 
mert idıszakonként változhat az, amit a tudomány az 
életszínvonal elemeiül figyelembe venni javasol. Az 5.1. 
alfejezetben elkülönült részek szólnak a gazdaságról, a 
társadalomról, az épített környezetrıl és infrastruktúráról, zöld 
területekrıl és a közlekedésrıl. Ezekben az alfejezetekben 
röviden felvázolt víziók találhatók. Az 5.2.-es alfejezetben 
szintén röviden és javasolt intézkedések nélkül találhatók az 
egyes városrészek számára célkitőzések. Mivel a tizenhárom 
nevezett városrész számára külön-külön vannak megfogalmazva 
részcélok, sajnos nehéz észrevenni a teljes városra vonatkozó 
összevont tervezési algoritmust. 

A hatodik fejezet címe a stratégia koherenciáját és 
konzisztenciája. Ez egy rendkívül rövid fejezet, háromoldalnyi. 
Egyetlen egyoldalnyi táblázat vázolja a kapcsolatot a stratégia és 
a városfejlesztési koncepció célhierarchiái között. Az egy-egy 
„x”-szel jelölt összefüggésekrıl sajnos nem találunk leírást. 

A hetedik fejezet az ún. akcióterületekrıl szól tizennégy 
oldalban. Az akcióterületek egyes területi illetve projekt 
egységek. Minden akcióterületnél meg van nevezve néhány a 
hosszú távú célok közül. Magyarázat, indoklás nélkül nem lehet 
átlátni, hogy miért ezek az „akciók” a legmegfelelıbb eszközök 
a hosszú távú célok eléréséhez. Ez a hiány nemcsak módszertani 
hiányosságokra utalhat, hanem esetleg olyan összefüggésekre, 
melyeket nem akartak a nagyközönség elé tárni.  

A nyolcadik fejezet a terv megvalósíthatóságát vizsgálja 
huszonnégy oldalon keresztül. Ez a legutolsó fejezet, melyben el 
lehetne magyarázni, hogy a stratégia miért lehet mőködıképes. 
Ilyen indoklást nem találunk, csupán a következı, viszonylag 
független tartalmú alfejezetek kerülnek egymás mellé: 
ingatlangazdálkodási terv, az önkormányzatok 
városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem fejlesztési 
tevékenységei, partnerség, városfejlesztési társaság, a 
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településközi koordináció mechanizmusai, a stratégia 
megvalósulásának monitoringja. Ezeket a gondolatköröket úgy 
is bemutathatták volna, mint a stratégia megvalósulását biztosító 
intézkedéssorozat illetve feltételrendszer. A fejezetben nagyon 
sok statisztikai adat található, mintha ez is még helyzetértékelés 
lenne.  

Értékelve a teljes stratégiát, elmondhatjuk, hogy a 
Lipcsei kartában említett elvárások – pl. „…a fenntartható 
fejlıdés minden dimenzióját egyszerre és azonos súllyal 
számításba kell venni …” – nem jelennek meg. Természetesen a 
hosszú távú célok többé-kevésbé összhangban vannak az 
elvárásokkal, de a nem világos indokoltságú „akcióterületek” 
bemutatásán túl a célok megvalósulásának menetérıl és 
biztosítékairól esetleg valószínőségérıl, vagy akár a 
fenntarthatósággal, a közösség komplex értelmezéső jólétével 
kapcsolatban nem kapunk érdemi tájékoztatást a 259 oldalas 
anyagban. 

Az Európai Bizottság ajánlásai a megújított lisszaboni 
stratégia alkalmazásáról (pl. a környezetvédelem szerepe a 
munkahelyteremtésben, a gazdasági növekedésben és 
versenyképességnen, valamint az új, öko-hatékony technológiák 
elterjesztésének fontossága és a környezetvédelmi költségeknek 
a piaci árakba internalizációja) nem került bele a stratégiába. A 
JESSICA program partnerének lenni nagyon elınyös nemcsak 
politikailag, de mérhetı gazdaságilag is. A legfıbb feltétele 
ennek az integrált városfejlesztési terv elkészülte és 
alkalmazása. Békéscsaba számára is vonzó ez a lehetıség, de 
ehhez egy igazán megvalósítható, részleteiben is kimunkált 
integrált stratégiára van szükség. Az integráltság azt jelenti, 
hogy minden önkormányzati szakpolitika, projekt, elıterjesztés 
egymással összefüggésben kell legyen. Sajnos ebben a 
tanulmányban a célok és eszközök közti koherencia nincs 
meggyızen kimutatva. 
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RÉPÁSI ANITA1 
 
Békéscsaba és Nyíregyháza társadalmi-gazdasági 
fejlettségének összehasonlító elemzése2 
 
 
Bevezetés 

A településelemzések készítése összetett és bonyolult 
feladat. Ugyanakkor kifejezetten hasznos is, hiszen az 
elemzések azon kívül, hogy egy választott település jelenlegi 
helyzetét vizsgálják, feltárják a jövıbeni fejlıdés lehetıségeit is. 
Tanulmányomban két hasonló helyzető megyei jogú város – 
Békéscsaba és Nyíregyháza - társadalmi-gazdasági 
körülményeinek sokoldalú vizsgálatát, elemzését, adottságainak 
számbavételét és átfogó értékelését végzem el.  

A demográfiai adatok elemzése lényegében választ adhat 
arra a kérdésre, hogy életképes, dinamikus fejlıdést felmutató, 
vagy stagnáló, netán hanyatló tendenciával jellemezhetık a 
települések. A foglalkoztatottsági viszony alakulását is 
vizsgálom, mivel a települések társadalmi-gazdasági helyzetével 
összefüggésben a fejlıdési tendencia egyik meghatározó elemét 
képezi. Ezen kívül a képzettségi tényezıket, valamint a 
gazdasági helyzetet is elemzem. A népesség és a regisztrált 
vállalkozások térszervezı erejének vizsgálatára is kitérek, 
melyben az egyes megyeszékhelyek fejlettsége közötti eltérés 
még inkább tükrözıdik, illetve a mutató segítségével kiderül, 
hogy a városok hol helyezkednek el a centrum-periféria 
kapcsolatrendszerben. 

Kutatásom célja tehát elsıdlegesen annak a bemutatása, 
hogy két földrajzilag azonos elhelyezkedéső, valamint 
gazdaságilag hasonlóan elmaradott város fejlıdési pályája 
hogyan tér el egymástól. Elvégzem elvi lehetıségként a Közép-
békési település együttes (Békéscsaba–Gyula–Békés) és 
Nyíregyháza megyei jogú város összehasonlító vizsgálatát is, 
vagyis statisztikai adataiknak a párhuzamba állítását. 

                                                 
1 A SZIE-GK IV. évfolyamos pénzügy és számvitel szakos hallgatója, a 
Gazdaságtudományi Intézet demonstrátora 
2 Készült az XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (2009) 
különdíjban részesült dolgozat alapján. 
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1. Állandó népesség vizsgálata 
Békéscsaba a 2001-es adatok alapján az ország 

tizenegyedik legnépesebb települése. A város népességszáma a 
’80-as évek elején ért csúcspontjára. 1981 után drámai fordulat 
következett be, az ország lakossága természetes úton kezdett 
fogyni, s így Békéscsaba lakossága is csökkenı tendenciát 
mutat. A 2001. évi népszámlálás szerint Békéscsaba lakossága 
67.968 fı volt. A város állandó népessége azóta folyamatosan 
csökken, 2007-ben 63.787 fı volt. 
Az állandó népesség 2001-ben 118 795 fı volt Nyíregyházán, 
2007-re száma 215 fıvel csökkent. Fontos megemlíteni azt a 
tényt, hogy Nyíregyháza lakossága az 1870-es években közel 
7000 fıre volt tehetı, míg Békéscsabáé ugyanebben az 
idıszakban 27.624 fı volt. 

Ugyanakkor ma már az tapasztalható, hogy Nyíregyháza 
népessége közel kétszeres Békéscsaba népességéhez képest. 
Mindez elızetes feltételezéseim szerint az urbanizációval 
összefüggésbe hozható migrációs nyereségnek, a lakosság 
kedvezıbb korösszetételének és természetes szaporodásának 
tulajdonítható. 

Az állandó népesség nagysága 2007-ben közel azonos 
Nyíregyházán és a Közép-békési településegyüttesben, az elıbbi 
csupán 1000 fıvel elızi meg a három város adatainak összegét 
(1. táblázat). 

1. táblázat 
A népesség és a vándorlás alakulása a Közép-békési Centrum városaiban 

és Nyíregyházán (2007) (fı) 

  Népesség 
Állandó 

elvándorlás 
Állandó 

bevándorlás 

Békéscsaba 63 787 1 205 1 128 

Gyula 32 386 673 724 

Békés 21 358 397 306 

Közép-békési 
Centrum 

117 531 2 275 2 158 

Nyíregyháza 118 580 2 363 2 475 

Forrás: TEIR [2007], saját szerkesztés 
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A térszervezı erı kiszámításával az egyes megyeszékhelyek 
fejlettsége közötti eltérés még inkább kimutatható, illetve 
kiderül, hogy a városok hol helyezkednek el a centrum-periféria 
kapcsolatrendszerben. Békéscsabának alacsonyabb a 
népességkoncentráló ereje a megye és a régió százalékában is 
Nyíregyházához képest (2. táblázat). A Közép-békési Centrum 
esetében azonban már más a helyzet. Látható, hogy a három 
város együttvéve nagyobb népességkoncentrációjú, több ember 
tömörül a településegyüttesben, mint Nyíregyházán. 
 

2. táblázat  
A népesség térszervezı ereje (2007) 

  

Település/ 
Település-
együttes 

népességszáma 
(fı) 

A megye  
%-ában 

A régió  
%-ában 

Békéscsaba 63787 16,58% 4,71% 

Közép-békési 
Centrum 

117531 30,55% 8,67% 

Nyíregyháza 118580 20,20% 7,64% 

Forrás: TEIR [2007], saját szerkesztés 
 
2. Korösszetétel 

Békéscsaba népessége idısebb, mint a legtöbb megyei 
jogú városé. A város elöregedését jelzi, hogy a lakónépességen 
belül a 0-14 éves korosztályba tartozóknál magasabb az 
öregkorúak aránya, tehát az idısebb generáció utánpótlása nem 
biztosított. 

Nyíregyháza város lakosságának korstruktúrája is 
öregedı. A születésszám országosan megfigyelhetı csökkenése 
kirajzolódik a gyerekek számának erıteljes fogyásában (a 0-14 
évesek száma 2001-ben 20.262 fı, 2007-ben 18.022 fı), az 
öregedés pedig a 60 év feletti lakosság számának és arányának 
jelentıs növekedésében (2001-ben 18.697 fı, 2007-ben 20.950 
fı) ragadható meg. Ennek ellenére a város korösszetétele az 
országos átlaghoz, illetve a megyei jogú városok átlagos 
korösszetételéhez viszonyítva is kedvezı. Figyelemre méltó a 
kis különbség a gyermek és öregkorúak arányában. 
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Békéscsabán az öregkorúak aránya az egyik legrosszabb 
a megyei jogú városok között, csak Miskolc, Pécs és Salgótarján 
van kedvezıtlenebb helyzetben. A magas öregkorú és az átlagos 
gyermekkorúak arányának megfelelıen az aktív korúak aránya 
alacsony, az egyik legalacsonyabb a megyei jogú városok 
között. Ennek következtében egy fınek több embert kell 
eltartania Békéscsabán, mint más megyei jogú városban.  

A korösszetétel tekintetében a három város együttes 
vizsgálatakor ugyanazt az eredményt kapjuk, mint 
Békéscsabánál. A Közép-békési Centrum népessége is idısebb, 
mint a legtöbb megyei jogú városé. Az elöregedést jelzi, hogy a 
lakónépességen belül a 0-14 éves korosztályba tartozóknál 
magasabb az öregkorúak aránya. 

 
3. Állandó elvándorlás, bevándorlás 

A belföldi vándormozgalom a népesség országon belüli 
térbeli, földrajzi mozgását követi nyomon. Békéscsabát 2007-
ben 1.128 fı választotta, és 1.205 ember hagyta el. 
Nyíregyházára ugyanebben az évben 2.475 fı költözött, 
ugyanakkor 2.363 fı vándorolt el. 

Érdemes megvizsgálni a két város vándorlási egyenlegét 
is, amelybıl megállapítható, hogy Nyíregyházát 112 fıvel több 
választotta, mint hagyta el. Békéscsabára viszont 77 emberrel 
kevesebb költözött, mint amennyi elvándorolt onnan. 

A belföldi vándormozgalom hasonlóan alakult a Közép-
békési településegyüttesben, mint Nyíregyházán (1. táblázat). A 
három várost együttesen 2.158 fı választotta, és 2.275 fı hagyta 
el.  

A kis különbség ellenére a Közép-békési Centrum is 
negatív vándorlási egyenleget (-177 fı) tulajdoníthat magának, 
ugyanúgy, mint Békéscsaba. A megyei nagyobb városok közül 
egyedül Gyulának van pozitív vándorlási különbözete, ami 
azonban nem képes a természetes fogyást ellensúlyozni. 

 
4. Képzettség 

A települések életképességének, fenntartható 
fejlıdésének egyik meghatározó tényezıje a népesség 
iskolázottsági viszonyainak színvonalára, szakmai 
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képzettségére, struktúrájára vonatkozó információ. Ez részben a 
munkanélküliség helyzetére is magyarázatul szolgál. 

Békéscsaba népességének iskolai végzettsége alapján a 
többi megyei jogú várossal, illetve a megyében lévı többi 
középvárossal való összehasonlításban kifejezetten rossz helyet 
foglal el. Mind az érettségivel, mind pedig a diplomával 
rendelkezık arányát tekintve az utolsók között szerepel a 
település a megyei jogú városok között, és a régióban is csak 
Hódmezıvásárhely rendelkezik rosszabb mutatókkal. A 18 éves 
és idısebb népességnek kevesebb, mint fele (45,7%) rendelkezik 
középfokú végzettséggel, a 25 éven felüliekbıl pedig alig 
minden hetedik békéscsabainak van fıiskolai, egyetemi 
diplomája, azaz arányuk 14,5 %.  

A 2001. évi népszámlálás adatai alapján a Nyíregyháza 
15 évnél idısebb lakosságának 93%-a rendelkezik általános 
iskolai végzettséggel, a 18 évesnél idısebbeknek pedig 48,9%-a 
érettségizett, ami országos összehasonlításban jónak mondható. 
A 25 év felettiek 18,1%-a diplomás, ami a hazai átlaghoz 
(12,6%) képest magas, és meghaladja a megyei jogú városok 
átlagát is (17,2%). 

 
5. Foglalkoztatás és munkanélküliség 

A foglalkoztatottsági viszonyok részletes elemzése az 
adott település társadalmi-gazdasági helyzetének, fejlıdési 
tendenciáinak egyik meghatározó elemére ad választ. A 
foglalkoztatottság vizsgálata lehetıséget kínál a települések 
gazdasági helyzetében végbemenı átalakulás bemutatására. 

A rendszerváltás okozta gazdasági változásoknak és az 
elöregedésnek köszönhetıen 2001-ben a Békéscsabán élık már 
csak kevesebb, mint 42%-a volt gazdaságilag aktív, 31,6%-a 
inaktív keresı és 26,4%-a eltartott. Elmondható, hogy a teljes 
lakosságra vetítve a 30 és 50 év közöttiek foglalkoztatottsága a 
legmagasabb (75%). 

A nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlásról 
megállapítható, hogy a legnagyobb arányban a feldolgozóipar 
(23%) és a kereskedelem (17%) foglalkoztat munkavállalókat, 
majd az oktatás (9%) áll a harmadik helyen, míg a közigazgatás 
(8,8%) a negyedik.  
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Nyíregyházán a foglalkoztatottak nagyobb része a 
szolgáltatás-jellegő tevékenységeket magában foglaló 
ágazatokban dolgozik. Az alkalmazottak 32%-a ipari, 23%-a 
feldolgozóipari vállalkozásoknál foglalkoztatott. Fontos 
kiemelni, hogy a közigazgatási, oktatási, illetve egészségügyi 
tevékenységeket végzı szervezetektıl az alkalmazottak 26%-
ának megélhetése függ, így az önkormányzat és az állam 
jelentıs súlyt képvisel a városi foglalkoztatásban. 

Békéscsaba a gazdaságilag aktív népességbıl a 
legnagyobb arányú munkanélküliség a 15-19 év közötti 
szakképzetlen munkaerıt sújtja, míg sajátos, hogy a város 40-49 
év közötti, aktív lakosai között a legkisebb a munkanélküliség. 
Elmondható, hogy a teljes lakosságra vetítve a 30 és 50 év 
közöttiek munkanélküliségi rátája a legalacsonyabb, ami 6%-os 
ebben a korosztályban. A regisztrált munkanélküliek száma 
2007-ben 2.876 fı volt Békéscsabán, ami a megyei jogú városok 
átlagához (3.236 fı) képest kedvezı.  

A regisztrált munkanélküliek száma 4.459 fı volt 
Nyíregyházán 2007-ben. Ez az érték viszonylag magasnak 
mondható, hiszen a megyei jogú városok átlagát is meghaladja.  

A legtöbb regisztrált munkanélküli a középfokú oktatási 
rendszerbıl kerül ki, azaz a szakmunkásképzı intézetekbıl, 
valamint a magasabb tudásszintet jelentı gimnáziumokból és 
szakközépiskolákból.  

Nyíregyháza munkanélküliségi rátája kedvezıbben 
alakult Békéscsaba ugyanezen mutatójához képest, mely 
tulajdonítható annak is, hogy Nyíregyházán jelentısen több a 
multinacionális, több száz embert foglalkoztató vállalkozás. 

A Közép-békési Centrum munkanélküliségi rátáját csak 
Békéscsaba, Békés és Gyula mutatóiból képzett intervallumban 
lehet meghatározni, értéke 6% és 11,5% között mozog. 
Összehasonlítva Nyíregyháza ugyanezen mutatójával azt 
tapasztaljuk, hogy még kedvezıtlenebb a helyzet a közép-békési 
településegyüttesben a munkanélküliség szempontjából, mintha 
csak Békéscsabát vizsgálnánk. 

 
6. Gazdasági szerkezet 

Békéscsabát az elmúlt évek gazdasági elemzései csekély 
dinamikát mutató, lassú szerkezeti átalakulással jellemezhetı 
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„centrumok” közé sorolják. A gazdasági átalakulások idején a 
külföldi tıke, illetve a vegyes vállalatok többségében elkerülték 
a települést. Így Békéscsabát az átalakuló városi gazdaságok 
között a stagnáló, illetve leszakadó centrumok között említik az 
elemzések. Békéscsabán 2007-ben 9.681 gazdasági szervezetet 
regisztráltak. A településen az agrár tevékenység súlya kiugróan 
magas a megyei jogú városokkal való összevetésben, ennek 
ellenére az ágazat jelentısége az utóbbi évtizedekben a helyi 
gazdaságon belül erıteljesen mérséklıdött. 

A rendszerváltás után Békéscsaba ipari szerepköre 
gyengült. Még mindig meghatározó az élelmiszer-feldolgozás, 
az építıanyag-, a nyomda- és a textilipar súlya. A vállalkozások 
számát tekintve a békéscsabai iparban nagy arányt képviselnek 
az élelmiszeriparban, textiliparban, nyomdaiparban, illetve a 
gépgyártásban mőködı vállalkozások. 

A helyi kereskedelemben, illetve Békéscsaba térségi 
kereskedelmi centrum szerepének átformálásában meghatározó 
szerepet töltenek be a külföldi befektetık, a multinacionális 
cégek (TESCO, SPAR, OBI stb.). 

A városba érkezı vendégek számát tekintve országos 
viszonylatban Békéscsaba a sereghajtók között szerepel a 
megyei jogú városok között. Ennek egyik fı oka, hogy a város 
egyedi vonzerejét jelenleg mindössze a gasztroturizmus, ezen 
belül is a kolbászturizmus jelenti. Másodlagos vonzerejét 
képezik a Közép-békési Centrum városai, a Körösök Völgye 
Natúrpark, a békéscsabai fesztiválok és rendezvények. 

2007-ben a kereskedelmi szálláshelyek férıhelyeinek 
száma 1.033 volt, ahol mintegy 42.000 éjszakát töltöttek el a 
vendégek. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Magyarország egyik 
legelmaradottabb és leghátrányosabb helyzető megyéje, ennek 
ellenére Nyíregyháza, mint a megye közigazgatási és gazdasági 
központja, jobb gazdasági potenciállal rendelkezik, az utóbbi 
években dinamikus fejlıdést mutat. Nyíregyházán 2007-ben 
21.223 gazdasági szervezetet regisztráltak.  

Nyíregyháza agrárszférájának helyzete hasonló 
helyzetben van, mint Békéscsabáé, az ágazat jelentısége az 
utóbbi években folyamatosan mérséklıdött. A regisztrált 
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vállalkozások csupán 3%-a tevékenykedik mezıgazdasági 
területen. 

Az ipar alapvetıen export vezérelt. A vizsgált 
idıszakban az építıipar teljesítménye is javul, melynek oka a 
lakossági építıipari kereslet. Az ipari jellegő termelést 
fıtevékenységként folytató vállalkozások a regisztrált 
vállalkozások számának 13%-át adják. 

A regisztrált vállalkozások 84%-a szolgáltatási jellegő 
területeken tevékenykedik, ezek között 9%-ot tesz ki az 
egészségügyi, szociális és oktatási szolgáltatásokat nyújtók 
aránya. 

A városban és környékén található kulturális értékek 
mellett leginkább gyógy- és termálvizérıl ismert 
Sóstógyógyfürdı strandja és szolgáltatásai, az egyik 
legjelentısebb vidéki állatkert, a 23 hektáros Állatpark, valamint 
a Múzeumfalu jelenti a legfontosabb turisztikai vonzerıt. 
Nyíregyháza további attrakciókkal és kulturális kínálatának 
folyamatos fejlesztésével kíván hozzájárulni turisztikai 
vonzerejének növeléséhez. 

2007-ben a kereskedelmi szálláshelyek férıhelyeinek 
száma 2.563 volt, ahol több mint 125.000 éjszakát töltöttek el a 
vendégek. 

A Közép-békési térséget alkotó három város: 
Békéscsaba, Gyula, Békés a megyében a legfejlettebb térségnek 
számít a gazdasági mutatószámok alapján. A gazdaság 
összességében ebben a térségben a legfejlettebb, a 
mezıgazdasági területek jó adottságúak, a gazdaság jelentıségét 
azonban az ipar és részben a harmadik szektor adja. 

Békéscsabán, Békésen és Gyulán 2007-ben összesen 
15.915 gazdasági szervezetet regisztráltak, ami még így is 
elmarad Nyíregyházától (3. táblázat). 
Ha megnézzük a kereskedelmi szálláshelyek 
szállásférıhelyeinek számát a vizsgált városokban, akkor 
látható, hogy csupán Gyula önmagában megelızi Nyíregyháza 
adatait. A Közép-békési Centrum városaiban 3.928 
kereskedelmi szállásférıhelyet – mely közel kétszerese 
Nyíregyházáénak – regisztráltak 2006-ban, és 235.902 
vendégéjszakát töltöttek el (3. táblázat). Ehhez képest a 
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Nyíregyházán eltöltött vendégéjszakák száma alig fele (114.745) 
a közép-békési településegyüttes adatainak. 

 
3. táblázat 

A kereskedelmi szállásférıhelyek számának és az eltöltött 
vendégéjszakák számának alakulása a Közép-békési Centrum 

városaiban és Nyíregyházán (2006) 

  

Összes kereskedelmi 
szálláshely 

szállásférıhelyeinek 
száma  

Vendégéjszakák 
száma a 

kereskedelmi 
szálláshelyeken 

Békés 220 1 445 

Békéscsaba 1 234 36 012 

Gyula 2 474 198 445 

Közép-békési 
Centrum 

3 928 235 902 

Nyíregyháza 2 041 114 745 

Forrás: TEIR [2006], saját szerkesztés 
 
Békéscsabán a regisztrált vállalkozások térszervezı ereje 
alacsonyabb Nyíregyházához képest (4. táblázat). Ez egyrészt 
annak köszönhetı, hogy Nyíregyházán több közép-és 
nagyvállalat, illetve multinacionális cég van jelen, másrészt a 
városban nagyobb a külföldi tıke jelenléte, magasabb a 
beruházási hajlandóság is.  

Más a helyzet akkor, ha a Közép-békési Centrumban 
regisztrált vállalkozások térszervezı erejét vizsgáljuk, hiszen a 
településegyüttes aránya a megyén belül már meghaladja 
Nyíregyháza ugyanezen adatát. A régió %-ában azonban 
kedvezıtlenebb az érték, utalva Békéscsaba Szegednél és 
Kecskemétnél kedvezıtlenebb adottságaira. 
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4. táblázat 
A regisztrált vállalkozások térszervezı ereje Békéscsabán, a Közép-

békési Centrumban és Nyíregyházán (2007) 

  

Település/ 
Település-
együttes 

regisztrált 
vállalkozásainak 

száma 

A megye  
%-ában 

A régió  
%-ában 

Békéscsaba 9681 24,26% 6,04% 

Közép-békési 
Centrum 

15915 40,22% 9,93% 

Nyíregyháza 21223 37,86% 14,40% 

Forrás: TEIR, saját szerkesztés [2007] 
 
Összegzés 

A két város társadalmi-gazdasági helyzetének elemzése 
során nem szabad figyelmen kívül hagynunk a népességük 
arányát. Ezek után megállapítható az a tény, hogy Nyíregyháza 
és Békéscsaba mutatószámainak többsége arányaiban hasonlóan 
alakult, ennek ellenére Nyíregyháza mégis valamivel elırébb 
jár, ami véleményem szerint kedvezıbb fekvésének, 
demográfiai adottságainak köszönhetı. 

Nyíregyháza – annak ellenére, hogy egy hátrányos 
helyzető térségben helyezkedik el – összességében az utóbbi 
évtizedben egy dinamikusan fejlıdı várossá vált. Vizsgálatom 
alapján megállapítható, hogy Békéscsabának szükséges lenne 
legalább erre a szintre felzárkóznia. 
 Álláspontom szerint Békéscsaba és a Közép-békési 
Centrum fejlıdésének elsıdleges követelménye az elérhetıség 
javítása. Békés, hazánk egyetlen megyéje, amely nem érhetı el 
autópályán. A rossz közlekedési infrastruktúra miatt a 
Budapesttıl való „térben és idıben” nagy távolság 
következtében a külföldi befektetık nem szívesen választják 
célállomásul Békéscsabát, illetve a közép-békési 
településegyüttest. Nyíregyháza sikeresebb társadalmi-gazdasági 
pályája a fejlettebb közlekedési térkapcsolatokkal és jobb 
megközelíthetıséggel is összefügg.  

Elsı lépésként tehát szükség lenne a megye 
infrastruktúrájának gyorsított ütemő fejlesztésére. Ezáltal 
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erısödne Békéscsaba közlekedési csomóponti és logisztikai 
szerepe, ami befektetés-ösztönzıleg hatna, megindulna a 
külföldi tıke intenzív beáramlása. 

Nagy hangsúlyt kellene fektetni a jelenleginél egy 
kedvezıbb városimázs kialakítására, azaz fel kell építeni a 
„húzó” marketingelemeket helyi és térségi szinten is. 

Ezt segítené többek között a Közép-békési Centrum 
városaiban egy olyan turisztikai programsorozat létrehozása, 
mely a három várost, Békéscsabát, Gyulát és Békést 
idegenforgalmilag összekapcsolná, s magával vonzaná a 
vendéglátás, szálláshely- és szabadidıs szolgáltatások térségi 
kínálatba ágyazott fejlesztését. 
 Végezetül nem szabad elfelejtenünk, hogy a demográfiai 
és a gazdasági fejlıdési folyamatok kölcsönös 
kapcsolatrendszeren alapulnak. Nemcsak a népesedés hat a 
gazdasági fejlıdésre, hanem a fejletté váló területek is vonzóvá 
válnak a máshol élık számára. A fejlettséggel párhuzamosan nı 
a születéskor várható élettartam, mérséklıdik vagy megszőnik a 
természetes fogyás, tehát az életszínvonal is emelkedik. 
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BORZÁN ANITA – KOVÁCS MIHÁLY - KRAJCSÓNÉ 
KRASZKÓ ILONA – SIMON IMRE – SZABÓNÉ BOHUS 
MÁRTA 
 
A vállalkozások versenyképességi helyzetének, innovációs és 
tıkevonzó képességének térségi különbségei Békés megyében 
 
 
Bevezetés 
 A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács és a SZIE 
Gazdasági Kara közötti együttmőködés céljának megvalósítása 
érdekében a felek elhatározzák, hogy a 2009 évben az alábbi 
kutatást valósítják meg: A Gazdasági Kar – kiválasztott 
hallgatóinak bevonásával – felméri Békés megye térségeinek 
foglalkoztatási, versenyképességi helyzetét, az elızı évekhez 
képest bekövetkezett változásokat. Információkat győjt a 
vállalkozások piaci kitettségére, innovációs képességére, 
tıkeabszorpciós képességére illetve a tıkevonzás, allokáció 
eddigi eredményeire.   
Egy térség tıkeabszorpciós képessége annál jobb, minél:  
� kedvezıbbek a természeti adottságok, azaz vannak speciális 

vonzerık, jó a környezet minısége  
� magasabb színvonalúak a humán erıforrások, azaz magas az 

iskolai végzettség, szakképzettség, jó az egészségügyi 
állapot, kellı számban áll rendelkezésre a megfelelı 
munkaerı,  

� kiépült az infrastruktúra, magas színvonalú 
telekommunikációs rendszerek mőködnek, gazdasági 
tevékenységet segítı, oktatási és K+F szolgáltatások állnak 
rendelkezésre, 

� jobb az elérhetıség, azaz kiépült az úthálózat, mőködnek a 
logisztikai szolgáltatások. 

 
Jelen dolgozat a kutatások során is alkalmazott e logikát követi. 
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1. A Békés megyei vállalkozások helyzetének néhány 
jellemzıje 
 A vállalkozások helyzetét leginkább mőködési adataikkal 
lehet jellemezni. A hivatalos adatok csak 2007-ig állnak 
rendelkezésre így nem tartalmazhatják a világgazdasági válság 
hatásait. Az egyik legfontosabb mutató a bruttó hozzáadott 
érték, ami a GDP számítások alapvetı összetevıje. Békés 
megyében a 2000 és 2007 közötti idıszakban a vállalkozások 
által létrehozott bruttó hozzáadott érték minden kistérségben 
növekvı volt (1. ábra), nagyságrendje azonban jelentıs 
eltéréseket mutat. A Békéscsabai Kistérség magas értékeit az 
Orosházai Kistérség mutatói követik, a Szarvasi Kistérség 
értékei az elıbbi kettı között helyezkednek. Megfigyelhetı, 
hogy a Gyulai és Békési Kistérségek nagyjából egyformán 
teljesítettek, ugyanez állapítható meg a Szeghalomi és 
Mezıkovácsházai Kistérségek esetében is csak az elıbbiekhez 
képest alacsonyabb szinten, míg a Sarkadi Kistérség 
mutatójának nagyságrendje szinte elhanyagolható. 

 
1. ábra 

A bruttó hozzáadott érték nagysága és változása Békés megye 
kistérségeiben 2000-2007 (ezer Ft.) 

 
Forrás: Teir 

 
 Az adózott eredmény szintén fontos indikátor a 
vállalkozások mőködésének minısítése szempontjából (2. ábra) 
és így van ez annak ellenére, hogy az adóelkerülés gyakorlata, 
legalábbis a közvélekedés szerint meglehetısen elterjedt 
különösen a kis és közepes mérető vállalkozások körében. A 
Sarkadi Kistérség szinte meg sem jelenik az ábrán, oly 
mértékben nem fizet adót, a többi is éppen csak ábrázolható 
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mértékben. Az Orosházai Kistérség járul hozzá a 
közköltségekhez a legjelentısebb mértékben majd a Békéscsabai 
és a Szarvasi Kistérségek következnek. Az Orosházi zavaró 
jelenség (a 2000. évi jelentıs mínusz), ez más ábrákon is és más 
évekre vonatkoztatva is megfigyelhetı, föltételezhetıen a 
térségben található élelmiszeripari üzemek permanens 
válságával, többszöri tulajdonos váltással, majd bezárásukkal 
magyarázható. 

 
2. ábra 

Az adózott eredmény nagysága és változása Békés megye kistérségeiben 
2000-2007 (ezer Ft.) 

 
Forrás: Teir 

 
 A befektetett eszközök nagyságrendje és a változások (3. 
ábra) igen nagy hasonlóságot mutatnak a hozzáadott érték 
adatokkal azaz a bemutatott idıszakban lassú növekedés volt 
tapasztalható, kivétel a konfúzus Orosházai Kistérség ahol a már 
említett élelmiszeripari folyamatos válság miatt a cégek élhettek 
az eszközök átértékelésérıl. A Sarkadi Kistérség befektetett 
eszközállománya eltörpül a többi kistérségé mellett, bár itt is 
folyamatos növekedés figyelhetı meg. 
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3. ábra 
A befektetett eszközök nagysága és változása Békés megye kistérségeiben 

2000-2007 (ezet Ft.) 

 
Forrás: Teir 

 
 A vállakozások megítélése szempontjából az értékesítés 
alakulása szintén fontos mutató, ezt jeleniti meg az értékesítés 
nettó árbevétele (4. ábra). A kép ebben az esetben is a bruttó 
hozzáadott értékkel mutatat szoros egyezést. A három vezetı 
kistérség a Békéscsabai, Orosházai és a Szarvasi ıket nagyjából 
azonos kategóriába sorolhatóan követi a Gyulai, Békési, 
Mezıkovácsházai és a Szeghalomi majd alig láthatóan 
utolsóként a Sarkadi. 

4. ábra 
Az értékesítés nettó árbevétele és változása Békés megye kistérségeiben 

2000-2007 (ezer Ft.) 

 
Forrás: Teir 
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5. ábra:  
Az export értékesítés nettó árbevétele és alakulás Békés megye 

kistérségeiben 2000-2007 (ezer Ft) 

 
Forrás: Teir 

 

 Az export értékesítés teületén a Sarkadi Kistérség 
gyakorlatilag ábrázolhatatlan értékkekkel szerepel, az Orosházai 
Kistérség a csúcstartó, a Békéscsabai Kistérség jelentısen járol 
hozzá a megye export teljesítményéhez (5. Ábra). 
Megállapítható, hogy ingadozásokkal ugyan de a vizsgált 
idıszakban a Gyulai Kistérség kivételével mindenhol nıtt, az 
utolsó évben a Békéscsabai esetében jelentıs növekedés míg az 
Orosházai esetében megtorpanás figyelhetı meg. A Gyulai 
Kistérség negatív jelenségére szintén az élelmiszeripar 
piacvesztése ad magyarázatot. 
 A hosszú lejáratú kötelezettség vállalások jelzik, hogy 
mely kistérségekben mernek a vállalkozások hosszabb távon is 
“kockáztatni”, befektetni, ezek a kötelezettségek nem a 
forgóeszköz finanszírozását szolgálják (6. ábra). Az összefüggés 
természetesen nem lineáris hiszen tıkeerıs cégek esetében több 
más formája is van a fejlesztési források elıteremtésére nem 
csak a hosszútávú kötelezettség vállalás. Az Orosházai 
Kistérségben meglehetısen zavaros a kép, a Békési 
Kistérségben tagnálás migy többiben szerény de növekvı hosszú 
lejáratú kötelezettségvállalások figyelhetık meg, még a Sarkadi 
Kistérség is megjelenik az ábrán. 
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6. ábra 
A hosszú lejáratú kötelezettség vállalások nagysága és változása Békés 

megye kistérségeiben 2000-2007 (ezer Ft.) 

 
Forrás: Teir 

 
2. A humán dimenzió, mint a fejlıdés meghatározója  
 Az elmúlt tíz évben a megye lakósság száma 
folyamatosan csökkent. A rendszerváltás után bekövetkezett 
társadalmi-gazdasági, életszínvonalbeli változások hatására a 
népesség demográfiai „viselkedése” lényegesen megváltozott, 
amely a természetes szaporodás mutatóinak csökkenését 
eredményezte. Jelentısen megváltoztak a népesség három 
csoportjának, a munkaképes kor alatti, munkaképes, 
munkaképes kor fölötti egymáshoz viszonyított arányai, ezek a 
változások pedig közvetlenül hatottak a gazdasági szféra 
egészére. A legszembetőnıbb trendek a térség „elnéptelenedése” 
és az elöregedés mindez a következı idıszakban a munkába 
állítható népesség, azaz a humán erıforrások csökkenéséhez 
vezet. Az elmúlt évtizedben a népesség megyei szinten mintegy 
6%-al csökkent. A népesség veszteség másik oka migráció. 
A munkaképes korú népesség (15-64 évesek) aránya évrıl évre 
csökken. A munkanélküliek arányának változása a 2002 után a 
6% körüli értékrıl 8-9%-ra nıtt. A változások azonban jelentıs 
megyén belüli területi differenciálódát mutatnak (7. és 8. ábrák). 
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7. ábra 
A megyei átlag alatti munkanélküliségi arányokkal rendelkezı 

kistérségek Békés megyében 2002-2007 

 
Békéscsabai Kistérség: 3, 9% - 7% 

 
Gyulai Kistérség: 5% -7, 5% 

 

 
Orosházai Kistérség: 4, 5% - 7% 
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Szarvasi Kistérség: 5, 2% - 7,6% 

 
8. ábra 

A megyei átlag feletti munkanélküliségi arányokkal rendelkezı 
kistérségek Békés megyében 2002-2007 

 
Békési Kistérség:7,5% -11,5 

  
Sarkadi Kistérség:10,2% -15,4 
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Mezıkovácsházai Kistérség:10% - 15,5% 

 
Szeghalomi Kistérség:10,3 - 12,9 

 
 Egy térség gazdasági fejlıdésében, tıkevonzó 
képességében kiemelt tényezı a népesség képzettsége, 
különösen a felsıfokú képzésben részt vevık mértéke, 
kimutatható korreláció van a gazdasági aktivitás, a 
versenyképesség és végzettség magasabb szintje között (9. és 
10. ábrák). 
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9. ábra 
A felsıfokú képzésben résztvevık száma kistérségenként Békés 

megyében (2005) 

 
Forrás: Teir 

 
10. ábra 

A felsıfokú képzésben résztvevık száma kistérségenként Békés 
megyében (2007) 

 
Forrás: Teir 
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 Megalapozottnak tőnik az a megállapítás, hogy a 
humánerıforrások szempontjából Békés megyének nem nyolc 
kistérsége van, hanem csak három. Egy a Szarvas- Békéscsaba-
Gyula vonal mentén, egy ettıl a vonaltól északra és egy pedig 
délre. Aggasztó ugyanakkor az a folyamat, hogy a felsıfokú 
képzésbe bekapcsolódók száma csökkenı. Ennek a jelenségnek 
az okai között föllelhetı a képzés költségeinek növekedése, a 
családok romló anyagi helyzete, a fiatalok más térségekbe 
vándorlása és a születések számának visszaesése. 
 
 Egy közösség idıskorúaktól való függıségének 
viszonyszáma azt mutatja meg, hogy az aktív korban lévı 
népesség száma hogyan aránylik a kora miatt már nem ebbe a 
csoportba tartozó népesség számához.  
 A Mezıkovácsházai és a Szarvasi Kistérségek függenek 
legerısebben az idıskorúaktól, míg a megye északi részén a 
Szeghalomi és a Békési Kistérségek sokkal kedvezıbb képet 
mutatnak. Ez a kép azonban magyarázatra szorul, az északi 
területek kedvezıbbnek látszó helyzetét az ott élı népességben, 
arányaiban és volumenében is nagyobb mértékő roma népesség 
generálja (11. és 12. ábrák). 

 
11. ábra 

A 100 lakosra jutó 60 évesnél idısebb népesség száma Békés megye 
kistérségeiben (2007) 
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Forrás: Teir 
 A változások tendenciája alapján sem lehetünk 
túlságosan optimisták mivel a Sarkadi és Mezıkovácsházai 
Kistérségek kivételével az idıskorú népesség növekvı (12. 
ábra). Ezen két kistérségben megfigyelhetı helyzet okaira 
föntebb történt utalás, egy nagy fertilitású, de alacsonyabb 
képzettségő populáció jelenléte adja meg a magyarázatot. A 
gazdasági fejlıdés szempontjából erre a problémára mindenképp 
kell megoldást találni, másként csak további lemaradás 
prognosztizálható.  

12. ábra  
A 60 évesnél idısebb népesség növekedése Békés megye kistérségeiben % 

(2000-2007) 

 
Forrás: Teir 

 
3. A kistérségek tıkevonzása (pályázati aktivitása) az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv keretében 

 

13. ábra 
Az ÚMFT alapján benyújtott projektek száma Békés megye 

kistérségeiben 2007-2009 (db.) 
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14. ábra 
 Az ÚMFT alapján benyújtott projektek száma és összetétele Békés 

megye kistérségeiben 2007-2009 (db.) 

 
 

15. ábra: 
Az ÚMFT alapján benyújtott projektek támogatási értéke és összetétele 

Békés megye kistérségeiben 2007-2009 (millió Ft. ) 

 
 
4. A Békés megyei felmérés eredményei 
 A felmérés kérdıíves módszerrel történt. Elsı körben a 
kistérségi társulások, a LEADER akciócsoportok és a 
vidékfejlesztési irodák képviselıivel történtek meg az interjúk. 
 A fölmérés célja az általános tájékozódáson túl annak 
földerítése volt, hogy ezen  szervezetek vezetı munkatársai, akik 
feladata regionális és vidékfejlesztés menedzselése, mely 
vállalkozásokat ítélnek perspektivikusnak, melyek alkalmasak 
töke befogadásra és melyeket javasolják további, részletesebb 
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kérdıív kitöltésének alanyaivá tenni. Ezen fölmérés a szereplık 
adottságai miatt is kistérségenként haladt. A második körben 
már konkrét vállalkozások kerültek elıtérbe az így begyőjtött 
információkat a megye újra és egyre inkább realitássá váló 
térségi fölosztása (Sárréti Térség, Körös-völgyi Térség és Dél-
békési Térség) szerint elemeztük. Terjedelmi korlátok miatt 
azonban jelen tanulmányban csak a föntebb említett 
intézményvezetık véleményének bemutatására (elsı kör) van 
mód.  
 A föltett kérdések mögött hármas törekvés húzódott meg, 
az elsı, hogy mennyire ismert a vidék fejlesztés 
megvalósításáért felelıs szakemberek elıtt Békés Megye 
Integrált Fejlesztési Terve 2007-2013 (BMIFT), az abban 
meglévı helyzetértékelést korrektnek tartják-e és a 
meghatározott zászlóshajó programok elindultak-e a 
megvalósulás útján. 
 Békéscsabai Kistérségben a kérdıív elsı pontjában 
említett zászlóshajó programot a megkérdezett három 
válaszadóból kettı ismerte, ám egyikük sem rendelkezett róla 
bıvebb információval. A SWOT – analízisrıl alkotott vélemény 
eredménye nem mutat nagy szórást, mely arra enged 
következtetni, hogy a válaszadók nagyjából ugyanúgy látják a 
kistérségek erısségeinek, gyengeségeinek, lehetıségeinek és 
veszélyeinek a helyzetét ahogy a BMIFT kidolgozói. Erısségek: 
általánosságban elmondható, hogy a legjelentısebb erısségnek 
mind a hárman a határ menti kapcsolatok jelentıségét tartják, de 
szintén pozitív értékelést kapott a kiváló termıhelyi adottság és 
a magas fokú agrárkultúra is. Gyengeségek: A gyengeségek 
közül egyértelmően az elöregedı népesség, a rossz elérhetıség, 
a közlekedési peremhelyzet és a belsı közlekedési kapcsolatok 
hiánya, a tıkeszegénység, technológiai fejlesztésekre képtelen 
vállalatok gyenge foglalkoztatási képessége, illetve a 
vállalkozók közötti együttmőködési kapcsolatok hiánya a 
legégetıbb probléma. Lehetıségek: ezek közül nem meglepı 
módon a megújuló energiaforrásokat emelte ki mindenki, de 
szintén jó értékelést kapott a falusi turizmus, és az informatikai 
hálózatok fejlesztése is. Veszélyek: ennél a kérdésnél is érdekes 
tendenciát láthatunk, egyik megkérdezettem 4, a másik kettı 9 
pontra értékelte azt az állítást, miszerint a versenyképes 
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ágazatok elkerülik a térséget. Szintén különbözı szemszögekbıl 
látják az elmúlt két év történéseit a megkérdezettek, ugyanis a 
13 feltett kérdésbıl, csupán háromra (EU bıvítésbıl származó 
határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok, Gyógy-, termál-, 
ökoturisztikai igények növekedése, vonzó lakó és rekreációs 
környezet kialakítása) válaszoltak ugyanúgy igennel. A 
válságmenedzseléssel kapcsolatban célként fogalmazódik meg 
az agrárium erıs piaci kiszolgáltatottságának csökkentése, az 
agrár-innovációs fejlesztések, különleges minıségi, helyi, 
biotermékek létrehozása, a direkt marketing fejlesztése, az EU-s 
támogatások nem jutnak el a térségbe/országosan aránytalan 
elosztása, vállalkozások együttmőködésének ösztönzése, 
vállalkozás-segítés, pályázati tanácsadás rendszerének 
létrehozása, a foglalkoztatottsági arány (43,3%) növelése.  
 Az Orosházai Kistérségben a két megkérdezett közül az 
egyik ismerte a „Békés megye integrált esélyteremtési terve 
2007-2013” c. dokumentumot, a másik nem. A dokumentumban 
felsorolt zászlóshajó programok közül az egyik válaszadó nem 
tudott válaszolni, míg a másik válaszadó teljesen vegyesen 
értékelte. Szerinte a közúti közlekedés, a felsıfokú és 
posztgraduális képzés illetve a hajléktalan szállókkal 
elırelendült a térség. Ellenben a gazdasági szerkezetváltást és az 
egészségipari klasztert negatívan ítélte meg. Az erısségeket 
kérdezı részben a két szakértı véleménye teljesen eltérı. 
Egyikıjük viszonylag gyengének ítélte meg a logisztikai 
adottságokat, míg a térség többi erısségét nagyrészt jónak és 
kitőnınek értékelte. Másik szakértınk a munkaerı tartalékokat, 
az oktatás intézmények struktúráját és az élelmiszer szabad 
kapacitásainak kihasználtságát ítélte gyengének.  Közepesnek 
értékelte az oktatási intézmények színvonalát, a határ menti 
kapcsolatok jelentıségét, a kedvezı logisztikai adottságokat és a 
magas fokú agrár munkakultúrát. A gyengeségek pontban 
egyetértés van a hiányos turisztikai infrastruktúra és 
szolgáltatások terén, ezt mindketten igen gyengének értékelték. 
Erısnek érezték a meglevı fizikai munkahelyek 
veszélyeztetettségét és a vállalkozáshiányos térségeket.  A 
tıkeszegénység és a vállalkozók közti együttmőködés hiánya is 
gondot okoz a térségben.  A lehetıségek területén szinte teljes 
az egyetértés a szakértık között. Amit mindketten kiemeltek az 
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a természeti erıforrások felértékelıdése, megújuló 
energiaforrások használatának támogatás, decentralizált 
energiagazdálkodás és az informatikai hálózatok fejlesztése. 
Ezeket igen nagy pontokkal illették. Az egyikük gyengének 
tartja az EU bıvítésébıl származó megnövekedett piaci teret. A 
kockázatokat tekintve abszolút egyetértés van, teljesen 
ugyanazokkal a pontokkal értékelték. Az utóbbi két esztendı 

változásai közül mindkét megkérdezett szerint történt 
elmozdulás az élelmiszeripar szabad kapacitása lekötésében, a 
határon átnyúló mezıgazdasági és élelmiszeripari integrációk 
kialakításában.  Ugyancsak egyetértettek a feltárt termálvízkincs 
a gyógy és termál illetve ökoturisztikai igények növekedése 
témakörben. Mindketten igennel feleltek a vonzó lakó és 
rekreációs környezet kialakítása és a megújult energiaforrások 
elıállítását és felhasználását célzó integrációk kialakítása 
témakörre.  A falusi, lovas turizmust, kérdéskört az egyikıjük 
nem tudta érdemben megítélni, míg a másik szakértı nem 
választ adott a kérdésre. Válságmenedzselés az alábbi 
területeken történt agrár-innovációs fejlesztések, különleges 
minıségi, helyi, biotermékek létrehozása, a direkt marketing 
fejlesztése, vállalkozások együttmőködessenek ösztönzése, 
vállalkozás-segítés, pályázati tanácsadás rendszerének 
létrehozása, rossz elérhetıség, közlekedési peremhelyzet.  
A megkérdezettek az alábbi terülteken várnának el javulást: 
tıkeszegénység fölszámolása, technológiai fejlesztésekre 
képtelen vállalatok gyenge foglalkoztatási képessége, leszálló 
ágban levı iparágak magas foglalkoztatási aránya, befektetés-
ösztönzés: ipari parki hálózatminıségi fejlesztése; ipari 
technológiai innováció, magas tartós munkanélküliség, alacsony 
aktivitási szint, EU bıvítésbıl származó munkaerı-piaci 
anomáliák megszüntetése, régió országon belüli leszakadásának 
megállítása  
 A Gyulai Kistérségben Mindegyik megkérdezett 
ismerte a „Békés megye integrált esélyteremtési terve 2007-

2013” címő dokumentumot. Az abban felsorolt zászlóshajó 
programok közül Békés megye elérhetıségével kapcsolatban 
említenek pozitív változást fıleg a közúti és vasúti 
elérhetıséggel, illetve az infokommunikációs (internet, laptop) 
fejlıdés terén, továbbá az idısekrıl való gondoskodás terén is 
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történt kisebb térségi szintő fejlesztés. A program többi 
pontjával kapcsolatban, azaz a gazdasági szerkezetben, a 
vállalkozói tudásbázis és infrastruktúrában, de az egészségipari 
klaszterben sem történtek lényegi változások. A kistérség 

erısségeivel kapcsolatban kedvezıen ítélték meg az agrár-
munkakultúrát, illetve a termálvízkincs hasznosítási lehetıségeit 
valamint a határ menti kapcsolatokat. A kistérség legtöbb 
gyengesége a népességgel illetve a humán erıforrás 
felhasználásával kapcsolatos. A népességrıl elmondható, hogy 
elöregedı, ami az alacsony születés szám és az elvándorlás 
következménye, illetve a népességen belül magas a képzettség 
nélküli vagy alacsonyan képzettek aránya. A legtöbb lehetıség a 
turizmus területén adódhat. Ezzel kapcsolatos az is, hogy igen 
nagy jelentıséget tulajdonítanak a gyógy-, termál, és 
ökoturisztikai igények növekedésének, illetve a falusi és lovas 
turizmus térhódításának.  
Mindegyik válaszadó a legnagyobb veszélynek ítélte, hogy a 
versenyképes gazdasági ágak elkerülik a térséget. Az EU-s 
támogatások dinamizáló hatását illetıen a vélemények 
differenciáltak, de szkeptikusak.  
Nagyrészt egyetértettek abban, hogy az elmúlt idıszakban 
történtek próbálkozások a válságmenedzseléssel kapcsolatosan 
az alábbi területeken:  
• A tıkeszegény, technológiai fejlesztésekre képtelen 

vállalkozások foglalkoztatási képességének javítása 
• Vállalkozások együttmőködésének ösztönzése, pályázati 

tanácsadási rendszer fejlesztése 
• A foglalkoztatási arány és aktivitási szint javítása 
• Szakképzési rendszer fejlesztése, képzett munkaerı 

integrációja 
• Árvíz-belvíz aszály-veszélyeztetettség javítása; vízrendezés 

és vízvisszatartás 
 
 A Békési Kistérség két megkérdezettje közül az egyik 
ismerte a „Békés megye integrált esélyteremtési terve 2007-

2013” c. dokumentumot, a másik nem. 
 A felsorolt zászlóshajó programok közül nincs olyan, amely 
mindkét válaszadó szerint pozitív változást hozott volna 2007 
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óta. Vannak olyan programok, amelyeknek sikerességét 
vegyesen ítélték meg, vagyis egyikıjük szerint azért fellelhetı 
sikeres elmozdulás a vállalkozói tudásbázis és infrastruktúra, a 
gondoskodás az idısekrıl – idısügyi szolgáltató hálózat és 
központok fejlesztése és Békés megye elérhetıségében. Abban 
mindketten egyetértettek, hogy nem történt semmilyen 
pozitívum a gazdasági szerkezetváltás és az egészségipari 
klaszter területén. Az erısségek közül kiemelték, hogy a térség 
természeti értékekben gazdag, kiváló termıhelyi adottságokkal 
rendelkezik és hogy magas fokú agrár munkakultúra a jellemzı. 
Közepes értékeket kapott az élelmiszeripar szabad kapacitása, a 
határ menti kapcsolatok jelentısége és az oktatási intézmények 
struktúrája. A gyengeségek: az elöregedı népesség, a 
közlekedési peremhelyzet, a tıkeszegénység, vagyis a 
technológiai fejlesztésekre képtelen vállalatok és a vállalkozók 
közötti együttmőködési kapcsolatok hiánya. A lehetıségek 
területén az egyetlen, minkét szakértı által magas pontszámmal 
értékelt opció az informatikai hálózatok fejlesztése volt. Ezen túl 
a gyógy-, termál- és ökoturisztikai igények növekedése, a falusi- 
és lovas turizmus is pozitív megítélést kapott. Veszélynek ítélték 
meg mind az EU-bıvítésbıl származó munka-erıpiaci 
anomáliákat, mind azt, hogy a versenyképes gazdasági ágak 
elkerülik a térséget. Válságmenedzselés az alábbi területeken 
történt: vállalkozások együttmőködésének ösztönzése, 
befektetések ösztönzése, komplex, szakképzési rendszer 
fejlesztése, valamint a vízrendezés és az elöregedı népesség 
idısgondozási szolgáltatások fejlesztésében. Egyértelmően nincs 
változás és nem történt válságmenedzselés az agrárium erıs 
kiszolgáltatottságát, illetve a tıkeszegénységet illetıen. De 
szintén nem történt elırelépés az EU-s támogatások térségbe 
való eljutását és a belsı közlekedési kapcsolatok fejlesztése 
terén.  
 A Szarvasi Kistérség két megkérdezettje közül az egyik 
ismerte a „Békés megye integrált esélyteremtési terve 2007-

2013” címő dokumentumot, a másik nem hallott, illetve nem 
tudott róla. A felsorolt zászlóshajó programok közül nincs 
olyan, amely mindkét válaszadó szerint pozitív változást hozott 
volna 2007 óta. A kistérség erıssége inkább a természeti 
értékekben nyilvánul meg. Kiváló termıhelyi adottságokkal 
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rendelkezik, illetve magas fokú agrár munkakultúrával, jelentıs 
munkaerı tartalékokkal. A termálvízkincs hasznosítását és a 
megújuló-energia elıállítási lehetıséget, kedvezı logisztikai 
adottságokat igen leértékelték. A tízes skálán átlagban 2-es 
minısítést kaptak. A határ menti kapcsolatok jelentısége 
közepes, vagyis 5-ös értékelést kapott. A gyengeségek terén 
mindkét szakértı a térség igen nagy gyengéjének tartja az: 
elöregedı népességet, a rossz elérhetıséget, közlekedési 
peremhelyzetet, a tıkeszegénységet, vagyis a technológiai 
fejlesztésekre képtelen vállalatokat és a kereslettıl elszakadt, 
rossz felszereltségő képzési-szakképzési intézményeket. A 

lehetıségek területén kimagasló magas értékelést semmi sem 
kapott, a legmagasabb osztályzat mindkét féltıl a 4es lett a 
természeti erıforrások felértékelıdése és gyógy-, termál- és 
ökoturisztikai igények növekedésével kapcsolatban. Igen 
komoly veszélynek ítélték meg mind az EU-bıvítésbıl származó 
munka-erıpiaci anomáliákat, mind azt, hogy a versenyképes 
gazdasági ágak elkerülik a térséget.  Megítélésük szerint 
válságmenedzselés az alábbi területeken nem történt: 
mezıgazdaság foglakoztatási szerepének javítása, grárium erıs 
piaci kiszolgáltatottságának csökkentése, leszálló ágban levı 
iparágak magas foglalkoztatási aránya, versenyképes gazdasági 
ágak elkerülik a térséget, befektetés-ösztönzés: ipari parki 
hálózatminıségi fejlesztése, régió országon belüli 
leszakadásának erısödése, rossz elérhetıségek, közlekedési 
peremhelyzet 
 A Szeghalmi Kistérség négy megkérdezett társulása 
közül három ismeri a „Békés megye integrált esélyteremtési 

terve 2007-2013” c. dokumentumot. 
A zászlóhajó programok közül némelyeknél van pozitív 
változás 2007 óta. Ezek: a Békés megye elérhetısége, a 
Gondoskodás az idısekrıl – idısügyi szolgáltató hálózat és 
központok fejlesztése valamint a Vállalkozói tudásbázis és 
infrastruktúra fejlesztése. Békés Megye elérhetıségével 
kapcsolatban megemlítették a Körösladány-Gyomaendrıd 
közötti útszakasz felújítását, valamin az Internet lefedettségének 
és elérhetıségének javulását. Erısségek: A térség természeti 
értékekben gazdag, kiváló termıhelyi adottságok, magas fokú 
agrár munkakultúra, a határ menti kapcsolatok jelentısége, az 



A vállalkozások versenyképességi helyzetének, innovációs és 
tıkevonzó képességének térségi különbségei Békés Megyében 

 43 

oktatási intézmények képzési színvonala. Gyengeségek: a 
mezıgazdaság foglalkoztatási szerepének leértékelıdése, 
fejletlen a mezıgazdasági termelés vertikális integrációja, 
alacsony a termékek feldolgozottsága, elöregedı népesség, 
alacsony születés szám, rossz elérhetıség, közlekedési 
peremhelyzet, belsı közlekedési kapcsolat-hiányok, képzettség 
nélküli, vagy alacsonyan képzett munkaképes korúak magas 
aranya, Tıkeszegénység, technológiai fejlesztésekre képtelen 
vállalatok gyenge foglalkoztatási képessége, leszálló ágban levı 
iparágak magas foglalkoztatási aránya, hiányos turisztikai 
infrastruktúra, szolgáltatások. 
Lehetıségek: az EU bıvítésbıl származó megnövekedett piaci 
tér, Gyógy–, termál– ökoturisztikai igények növekedése, 
növekvı kereslet az egyedi termékek iránt, természeti 
erıforrások felértékelıdése, megújuló energiaforrások 
használatának támogatása, decentralizált energiagazdálkodás. 
Veszélyek: az EU bıvítésbıl származó munka-erıpiaci 
anomáliák, versenyképes gazdasági ágak elkerülik a térséget, 
EU–s támogatások nem jutnak el a térségbe/országosan 
aranytalan elosztás. 

 

Azok a területek ahol egyöntetően volt válságmenedzselés: 

• Vállalkozások együttmőködessenek ösztönzése, 
vállalkozás-segítés, pályázati tanácsadás rendszerének 
létrehozása 

• Komplex szakképzési rendszer fejlesztése, a szakképzett 
munkaerı integrálásának elısegítése 

Az a terület ahol nem volt válságmenedzselés: 
• Leszálló ágban levı iparágak magas foglalkoztatási aranya

  
• Agrárium erıs piaci kiszolgáltatottságának csökkentése 
• A mezıgazdaság foglalkoztatási szerepének javítása 
• Agrár-innovációs fejlesztések, különleges minıségi, helyi, 

biotermékek létrehozása, a direkt marketing fejlesztése 
• EU–s támogatások nem jutnak el a térségbe/országosan 

aranytalan elosztás csökkentése 
• Régió országon belüli leszakadásának erısödése  
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 A Sarkadi Kistérség négy megkérdezettje közül három 
ismerte a „Békés megye integrált esélyteremtési terve 2007-

2013” c. dokumentumot, egy nem. 
A felsorolt zászlóshajó programok a vállalkozói tudásbázis és 
infrastruktúra programot tekintve hárman tapasztaltak pozitív 
változást ehhez kapcsolódóan pozitívan értékelték a 
felnıttképzés területén végbement változásokat, amelyben a 
hiányszakmák képzése kerül elıtérbe, és a felsıfokú képzés 
egyetemhez kerülését. A megkérdezettek közül volt, aki Békés 
megye elérhetısége területén és az egészségipari klaszter 
területén is tapasztalt változást. Elıbbinél az úthálózat 
minıségének javulását, utóbbinál a Sarkadon létrehozott 
kistérségi járó beteg centrumot említették meg. Abban viszont 
mind a négyen egyetértettek, hogy nem történt semmilyen 
pozitívum a gazdasági szerkezetváltás területén. A SWOT 
analízissel kapcsolatos kérdésekben mindegyik szakértı a 
kistérség nagy erısségének tartja, a természeti értékekben 
gazdag, kiváló termıhelyi adottságokat, a magas fokú agrár 
munkakultúrát, a jelentıs nemzetiségi népesség kulturális 
sokszínőségét és a határ menti kapcsolatok jelentıségét. 
Közepes értékeket kapott az oktatási intézmények struktúrája és 
képzési színvonala. Mind a négy szakértı a térség nagy 
gyengeségének tartja az elöregedı népességet, a képzettség 
nélküli, vagy alacsonyan képzett munkaképes korúak magas 
arányát, a tıkeszegénységet, vagyis a technológiai fejlesztésekre 
képtelen vállalatokat és a vállalkozók közötti együttmőködési 
kapcsolatok hiányát. A lehetıségek területén magas 
pontszámmal értékelték falusi és lovas-turizmus iránti igények 
növekedését, a természeti erıforrások felértékelıdését. Nem a 
legmagasabb, de igen jó pontszámmal értékelték az informatikai 
hálózatok fejlesztését, a megújuló energiaforrások használatának 
támogatását, a decentralizált energiagazdálkodást. Közepesen 
értékelték a növekvı keresletet az egyedi termékek iránt.  Az EU 
bıvítésbıl származó megnövekedett piaci tér tekintetében és a 
gyógy-, termál- ökoturisztikai igények növekedése terén 
szkeptikus véleményt alakítottak ki a megkérdezettek. 
Veszélynek ítélték meg, hogy a versenyképes gazdasági ágak 
elkerülik a térséget. Válságmenedzselésrıl három 
megkérdezettnek volt információja az alábbi területeken: 
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vállalkozások együttmőködésének ösztönzése, befektetések 
ösztönzése, komplex, szakképzési rendszer fejlesztése, valamint 
az árvíz–belvíz aszály–veszélyeztetettség és a rossz 
foglalkoztatottsági arány (43,3 %), magas tartós 
munkanélküliség, rendkívül alacsony aktivitási szint területén. A 
válaszadók fele vélt felfedezni válságmenedzselést abban, hogy 
a versenyképes gazdasági ágak elkerülik a térséget (befektetés-
ösztönzés: ipari parki hálózatminıségi fejlesztése; Ipari 
technológiai innováció.). Egyértelmően nincs változás és nem 

történt válságmenedzselés a mezıgazdaság foglalkoztatási 
szerepének javítása, az agrárium erıs piaci 
kiszolgáltatottságának csökkentése, a leszálló ágban levı 
iparágak magas foglalkoztatási aránya, a belsı közlekedési 
kapcsolat-hiányok, összekötı utak és hidak rekonstrukciós 
programjának, és a vasúthálózat fejlesztésének területén. 
 A kistérségi keretben végzett vidékfejlesztés esélyeivel 
kapcsolatban a Társulás szerint ez a fejlesztési terület az 
egyedüli lehetıség, mert a döntések közel vannak az 
érintettekhez. De mindemellett a jelenlegi térségfejlesztési 
intézményrendszer átláthatatlan, túlságosan sokszereplıs, ezért 
nem is hatékony. 
a régió helyett a megyéhez kellene a koordinációs feladatokat 
delegálni. 
 A Mezıkovácsházai Kistérség Társulás tagjai közül 
senki nem ismerte a „Békés megye integrált esélyteremtési terve 

„2007-2013” címő dokumentumot. A zászlóshajó programok 
pozitív változást hozott Békés megye elérhetıségében az M5-ös 
autópálya megépülése Szegedig, illetve az idısekrıl való 
gondoskodás, amely a jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
kiépítésében valósult meg 18 településen. A többi programban 
nem volt tapasztalható pozitív változás. A társulás tagjai jelentıs 
erısségnek tartják, hogy a kistérség természeti értékekben 
gazdag, kiválóak a termıhelyi adottságok, magas fokú az agrár 
munkakultúra, az élelmiszer feldolgozás szabad kapacitásokkal 
rendelkezik, a megújuló-energia ellátásnak is vannak 
lehetıségei. A kistérség legnagyobb gyengeségének a termékek 
alacsony feldolgozottságát ítélték. Ezen kívül nagy 
gyengeségnek ítélték még az árvíz-belvíz- aszály-
veszélyeztetettséget, az elöregedı népességet, a képzettség 
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nélküliek magas arányát, illetve a vállalkozáshiányos térségeket 
valamint az ipari kultúra hiányát. A legnagyobb lehetıséget a 
falusi, illetve lovas turizmus iránti igények növekedésében 
látják. Jó lehetıséget látnak még a természeti erıforrások 
felértékelıdésében és az informatikai hálózatok fejlesztésében. 
Legkevésbé a megújuló energiaforrások használatának 
támogatását látták lehetıségként, ami ellentmond azzal, hogy a 
pozitívumoknál ezt nagy erısségnek tartották. Veszélynek azt 
tartják, hogy a versenyképes gazdasági ágak elkerülik a térséget, 
és hogy az EU-s támogatások nem jutnak el a térségbe, illetve 
hogy országosan aránytalan az elosztás ez utóbbit 
egybehangzóan 10-esre értékelték. Az utóbbi két évben a 
kistérségben alig történtek változások. A kérdıívben felsorolt 13 
pontból mindössze háromban érezték úgy, hogy voltak 
elmozdulások. Ezek: 
- EU bıvítésbıl származó határokon átnyúló gazdasági 

kapcsolatok 
- Határokon átnyúló mezıgazdasági és élelmiszeripari 

integrációk kialakítása 
- Falusi-, lovas turizmus iránti igények növekedése 
 
5. Összegzés 
 A vidék és térségfejlesztéssel foglalkozó intézmények 
interjú kérdéseinek összeállításánál alapvetı szempont volt, 
hogy a Békés Megyei Önkormányzat által elfogadott 
esélyteremtési program ismertsége milyen illetve az abban 
megfogalmazott célkitőzések megvalósítása elindult-e, továbbá 
érzékelhetık-e a válságmenedzselés lépései. Jelen tanulmányban 
ezért is koncentráltunk az ilyen irányú kérdésekre adott 
válaszokra az összegzésben azonban kitérünk az egyéb 
kérdéscsoportokra adott válaszokra is mellızve a térségi 
differenciálást. 
1. Zászlóshajó programok ismertsége vegyes képet mutat. 

Van olyan kistérség, ahol a megkérdezett szervezetek nem is 
hallottak az esélyteremtési tervrıl és annak zászlóshajó 
programjairól.  Megállapítható, hogy a megkérdezettek 
mintegy 70%-a ismeri a programot és arról véleményt is 
nyilvánított. 
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2. Az Esélyteremtési tervben szereplı SWOT-analízissel 
kapcsolatosan igen nagy egyetértés mutatkozott. Alig akadt 
olyan véleménynyilvánító, aki nem értett egyet az abban 
leírtakkal, természetesen itt is föllelhetık térségenkénti 
hangsúly eltolódások különösen. Egybehangzó, megerısítı 
vélemények leginkább az kockázatokkal kapcsolatban 
hangzottak el.  
1. EU bıvítésbıl származó munka-erıpiaci anomáliák, 
2. Versenyképes gazdasági ágak elkerülik a térséget, 
3. EU–s támogatások nem jutnak el a térségbe/országosan 

aranytalan elosztás. 
3. A válságmenedzseléssel kapcsolatos kérdés esetében is a 

válaszolók azokra a területekre koncentráltak, ahol nem 
történt elırelépés az elmúlt kettı évben. Ezek: 
- Mezıgazdaság foglakoztatási szerepének javítása, 
- Agrárium erıs piaci kiszolgáltatottságának csökkentése, 
- Leszálló ágban levı iparágak magas foglalkoztatási 

aránya, 
- Versenyképes gazdasági ágak elkerülik a térséget, 
- Befektetés-ösztönzés: ipari parki hálózatminıségi 

fejlesztése, 
- Régió országon belüli leszakadásának erısödése, 
- Rossz elérhetıségek, közlekedési peremhelyzet 

 
Néhány terület, ahol a többség megítélése szerint megkezdıdött 
a válságmenedzselés: 
- Vállalkozások együttmőködessenek ösztönzése, vállalkozás-

segítés, pályázati tanácsadás rendszerének létrehozása 
- Komplex szakképzési rendszer fejlesztése, a szakképzett 

munkaerı integrálásának elısegítése 
- Árvíz–belvíz aszály–veszélyeztetettség 
- AZ EU bıvítésbıl származó határon átnyúló gazdasági 

kapcsolatokban bekövetkezett javulást a határ menti 
kistérségek (Sarkadi, Gyulai és Mezıkovácsházi) emelték ki. 

 
 Elhangzott olyan vélemény miszerint a megye nagy 
részén kialakultak a mezıgazdasági erıviszonyok, semmiféle 
szándék, akarat nincs az emberekben struktúra váltásra csak 
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ilyen irányú fejlesztéseket, válságmenedzselést tudnak 
elképzelni.  
4. A vállalkozásokat támogató intézményekkel 

kapcsolatban általános vélemény, hogy van elég intézmény, 
azonban a vállalkozások nagy része nem keresi ezekkel a 
kapcsolatokat, nem mőködnek együtt. A legelmaradottabb 
kistérség (sarkadi) azonban hiányolja a 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és egy ipari park jelenlétét. 
Az ipari parkok fejlesztését több kistérségben kívánatosnak 
tartják. 

5. A kistérségi keretben végzett vidékfejlesztés esélyeivel 
kapcsolatban szintén megoszlanak a vélemények, több 
megítélés szerint ez a fejlesztési terület egyedüli lehetıség, 
mert a döntések közel vannak az érintettekhez. De 
mindemellett a jelenlegi térségfejlesztési intézményrendszer 
átláthatatlan, túlságosan sokszereplıs, ezért nem is hatékony. 
Tovább lépést egy határozott koordinációra épülı kistérség-
közi együttmőködés jelenthetné ily módon az egymásra 
épülı, fejlesztések hatékonyak lehetnének. Ezt a 
koordinációs szerepet a Megyei Önkormányzat is 
betölthetné. Az elmaradottabb kistérségben 
megfogalmazódott, hogy a kistérségi szervezet átalakítása, 
továbbfejlesztése nélkülözhetetlen. Kistérségi hatáskör 
fejlesztése és hatósági feladatok telepítése is szükséges.  

6. A válság hatásaival kapcsolatos többségi megállapítások a 
következık: 
- Munkaerı csökkenés 
- Forgalom vagy bevétel kiesése 
- Az elnyert pályázatokhoz nem tudják biztosítani az 

önerıt 
- Nem kapnak hitelt a fejlesztésekre 
- Pályázatoktól való visszalépés 

7. A megkérdezett intézmények szakember ellátottsága 
jónak mondható. Mindenhol megfelelı arányban vannak 
jelen felsıfokú végzettséggel rendelkezı szakemberek. 

 
Abstract 
The capital absorption capability of a region better, when: 
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1. More advantageous are the natural resources i.e. has special 
attraction and quality of the environment good, 

2. Higher the quality of the human resources i.e. high the 
competence level of the labour force, has good state of 
health and there are an adequate number for job provided, 

3. There are suitable infrastructure, telecommunication and 
provided education R/D activity to maintain economy, 

4. It has a good geographical location, improved road system 
and logistic services. 

The actual paper follows this approach analysing the Békés 
County in the first three chapters and then in the 4th and 5th 
summarizes the answers given for the questionnaire by the main 
local players (representatives of institutions) of the rural and 
regional development with special focus on the Hungarian 
National Development Plan 2007-2013. 
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BÁNYAI KRISZTINA - BODNÁR GÁBOR - FORGÓ 
NORBERT - PLAVECZ ÁDÁM  
 
A gazdasági erıforrások és az innováció helyzete a Békés 
megyei vállalkozások körében egy reprezentatív fölmérés 
alapján 
 
 
 Jelen dolgozat a 2009 áprilisában, Besztercebányán, a 
helyi Bél Mátyás Egyetemen megrendezett Economic Theory 
and Practice – Students’ View címő tudományos konferencián 
hangzott el. A négy szerzı a Békéscsabáról érkezı magyar 
csapatot alkotva Békés megye tıkeabszorpciós képességeit járta 
körül (humán erıforrások, gazdasági erı és innováció, a nemzeti 
fejlesztési tervek hatásai, intézményi feltételek). 
 
 Ezen témák közül itt, mint a tanulmány címe is mutatja, a 
megye gazdasági vonatkozásaira fókuszáló részt ismertetjük, 
amely a Békés megyében mőködı vállalkozásokra vonatkozó 
információkon keresztül bemutatja a megyét, mint NUTS III 
szintő Európai Uniós régiót.  
 A dolgozat mélyfúrás jellegő alapját a Fıiskola (ma már 
Szent István Egyetem Gazdasági Kar) és a Békés Megyei 
Területfejlesztési Tanács 2007-2008. évi megállapodása alapján 
elvégzett „A differenciált vállalkozásösztönzés megalapozása 
Békés megyében” c. kutatatás adja, amelynek aktív résztvevıje 
voltam. Jelen tanulmányban ezt a kutatást mélyítjük el azzal, 
hogy a vállalkozásoktól begyőjtött nagyszámú adatot az SPSS 
programcsomag faktoranalízis nevő alkalmazásával csoportokba 
sorolom, és meghatározom e csoportok fıbb jellemzıit. 
 
 Az elemzés során kimutatjuk, hogy melyek a 
legtıkeerısebb, legnagyobb piaci részesedéssel bíró vállalatok 
továbbá arra is, hogy melyek a leginnovatívabbak, melyek 
ismerték fel a 21. század kihívásait, tartanak lépést az 
információs-technológia fejlıdésével. Érdekes eredmények 
adódnak e csoportok összehasonlításakor és közös részeik (az 
egyes csoportok közti átfedések) elemzésekor. A gazdasági 
(pályázati) erıforrások optimálisabb kihasználásának egyik 
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elıfeltétele az innovációk terjedésének gyorsítása. Napjainkban, 
amikor hazánk és hazánkon belül Békés megye is számos új 
kihívással szembesül különösen fontos ez és fontos azért is, mert 
az Uniós és kelet-közép-európai partnereink, versenytársaink 
gazdaságai a miénket meghaladó dinamikával fejlıdnek. 
 
Kulcsszavak: területi differenciálódás, vállalkozások, gazdasági 
erısség, versenyképesség, innováció 
 
1. Introduction 
 The Regional Development Council of Békés County 
and the Tessedik Sámuel College, Department of Economics 
(from 1st January 2009 Szent István University, Tessedik 
Sámuel University Centre) signed a cooperational agreement in 
2007. 
 
 The main purpose of the agreement is to maintain the 
municipalities to elaborate of their development programmes 
and investment promotion activities and to get a realistic picture 
of the social, economic situation and the local enterprises of the 
county. 
 First of all a fieldwork was done involving students in 
order to get information about the positions, problems, 
development ideas, opinions, objections and suggestions of the 
locally active, and lately settled companies of Békés county. 
(Simon 2008). 
 
 As a participant my task was to interview the chosen 
companies in the micro-regions of Sarkad, Békés and 
Szeghalom and to process the online incoming information.  
In my paper, using the experience of the research, I analyse 
those answers of the filled questionnaires which contain 
measureable values, not just subjective opinions. 
 Only 19 of the 61 questions met this criteria and I 
divided these questions into 2 groups. The 1st group contains 
those questions and their answers which properly determine the 
volume of an enterprise’s sources.  
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I put the innovative companies the same way into the 2nd group 
on the basis of for example their research and development and 
other important facts which are needed to stay competitive in the 
modern, developed world of the 21st century. (Lengyel 2003). 
 After analysing these two groups I examine the 
companies of the county in their complexity, namely their 
situation on a regional basis and one by one.  
 
 The test itself was done by a factor analysis application 
of the SPSS 15.0 software. I evaluated and illustrated on a 
regional basis the results with the help of the EuroOffice 2005 
software. 
 
2. Methodology 
 
2. 1. Factor-analysis 
 Factor-analysis itself is able to make complex 
measurement relatively easily and as a result of it new complex 
variables can be calculated, which are closely related to the 
original data, accordingly, their contents can be defined. 
 

2. 2.  Logic of method 

 Let’s suppose, that one complex phenomenon is 
measured by 2 data-lines in one given/certain regional 
monitoring system. As both data-lines relate to the same 
phenomenon, they probably correlate to each other. If you 
illustrate the region-units, not only the correlation can be 
defined but the regression line can also be calculated and traced. 
 
 The factors can be defined and named taking into 
account the correlation between them and the original variables. 
In order to make it easier to evaluate and to analyze, we can also 
carry out a transformation called rotation. 
The importance of certain factors, that is, the degree of 
compression/ “compression ration” of the original information 
can be defined (communalities). 



A gazdasági erıforrások és az innováció helyzete a Békés 
megyei vállalkozások körében egy reprezentatív fölmérés 
alapján 

 53 

In my whole research, I did all the tests which are belong to 
adequacy, but now I will not detail because the lack of space, 
only to mention a few, and very important ones. 
 

2. 3. Adequacy 

 Factor-analysis has sense if data have been in 
correlations. The KMO value gives the additional information. It 
means a number between 0 and 1, which shows the adequacy: 
 

0,9≤KMO≤1,0  marvellous 
0,8≤KMO≤0,9  meritorious 
0,7≤KMO≤0,8  middling 
0,6≤KMO≤0,7  moderate 
0,5≤KMO≤0,6  miserable 
KMO<0,5              unacceptable 
 
 

At the extreme situation, factor-analysis has no sense; we have 
to create a new data matrix. 

 

 Bartlett's Test of sphericity shows the independency of 
variables. If significance lower than 0,05 (bottom right of table) 
it excludes null-hypothesis, which means data are in connection. 

 

Table 1: KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of 

Sampling Adequacy 

„Strong firms” ,653 

„Innovative 
firms” 

,636 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

„Strong firms” ,000 

„Innovative 
firms” 

,000 

Source: own compilation 
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2. 4.Communalities 

Table 2: Communalities 
Questions Initial Extraction 

Numbers of workers? 1,000 ,776 

Net income per year? 1,000 ,840 

Percentage of export 
income? 

1,000 ,490 

Number of customers? 1,000 ,779 

Volume of investments 
in the last business year? 

1,000 ,359 

Sources by tenders? 1,000 ,521 

Quality assurance at the 
company? 

1,000 ,581 

Does the company have 
a strategy? 

1,000 ,611 

Percentage of the income 
appropriated to 

marketing? 
1,000 ,531 

Source: own compilation 

Communalities shows the measure of data preserve. The 
„Initial” row shows the original, hundred percentages and the 
values are in „Extraction” row show the preserved ones. 
For example in the chart of „strong companies” in the case of 
„Net income per year” the  

Preserved value is 0,840*100=84,0% .In the case of „Percentage 
of export income” is less is only 49 %, but it is enough, because 
the critical level is under 25 % and, I locked out every data 
which could not reach 25 %. 
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2.5. Decomposition of variances 
Table 3: Total Variance Explained 

 

Source: own compilation 

 

 The line numbers of the calculated factors, before 
rotation are in the column „Components” and the factor values, 
after rotation signed in italics. The „Eigen values” (the 
explanation strength) are in the column “total” and I use the 
Eigen values, having after rotation, signed in italics in the table 
5., as a weight when I produce linear combination of factors. In 
the column “% of Variance” I show the variance explained by 
separate components of the factors and in the last column is the 
same but cumulated. There are several methods to determine of 
the number of factor components but I used for analyzing the 
subject the method based on the Eigen values. The main point of 
this method, that we use only the factors having Eigen value 
above one the other are not included into the model. The second 
point is that I use a determination based on the percentage of 
explained variance, the maximum percentage of explanation 
might be 60%. On top of that, if there is a factor having an 
Eigen value close to one and the variance explanation is at least 
5% , in that case I include to the analyze on a specific 
consideration (Sipos 2006). 
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2.6. Rotated component matrix 
Table 4: Rotated Component Matrix 

 
Component 

1 2 3 
Numbers 

of 
workers? 

,84
0 

  

Net 
income per 

year? 

,86
3 

,30
0 

 

Percentage 
of export 
income? 

,57
6 

-
,27
3 

-
,28
8 

Number of 
customers? 

 
,87
6 

 

Volume of 
investment
s in the last 

business 
year? 

,53
8 

 
,25
7 

Sources by 
tenders? 

  
,71
4 

Quality 
assurance 

at the 
company? 

-
,65
5 

 
,38
5 

Does the 
company 

have a 
strategy? 

  ,74
9 

Percentage 
of the 

income 
appropriate

d to 
marketing? 

 
-

,70
3 

 

Source: own compilation 

 The programmed settings producing table 4. allowed to 
eliminate communalities (weights) below 0, 5 and sorted 
according to the size. The rotated factor-component matrix 
makes a clear view on which factor involves with a heavier 
weight the information of which original variables and also 
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gives a possibility to give the factor a name for instance the first 
factor can be „The activity of employees” –factor. 

3. Analysis of results 

3.1. The “power” of firms 

 In this chapter I’m studying firms which are labelled as 
“powerful” according to an order of rank, assessed with the 
means of the software SPSS. Many of those firms which were 
placed at the first 20 places are found in Békéscsaba or in its 
micro-region, yet their ascendancy are not significant. There is 
an important firm in every micro-region except for Sarkad 
(micro-region)(Lıcsei 2002).  
There is also a diversity regarding the branches of industry. You 
can find agricultural, processing industrial enterprises, and 
enterprises dealing with shipping.  
 
 Besides Sarkad, Szarvas micro-region is also ranked low, 
in the county. Whereas it is also notable that apart from micro-
region of Gyula and Orosháza, there is no other micro-region 
which is comparable to the county town or its micro-region 
(Csatári 1995). Thus, it is apparent from the study that in the 
county there is a concentration of companies possessing capital 
and other economic means in Békéscsaba micro-region.  
 
 In the county there are two micro-regions, Sarkad and 
Mezıkovácsháza, which are the most disadvantaged ones all 
over the country. Sarkad confirmed the theory and it was ranked 
at the very bottom of the list. However, micro-region of 
Mezıkovácsháza is rather close to Békés. On the other hand, the 
micro-region of Békéscsaba is highly salient, that is, there are no 
such big differences among the other micro-regions.  
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Figure 1: The “power” of firms in micro-regions 
 

 
Source: own compilation 

3.2. Study of the “innovativeness” of firms 

 In the second part of this chapter I examine the firms 
which are labelled as “innovative”. It is only matter of 
methodology that the smaller the figures the more advanced the 
firms are. Most of the firms are located in the micro-region of 
Békéscsaba, in this case too. There are 7 firms which are listed 
among both “the most powerful” and “the most innovative” 
ones. This indicates that there is a relationship between the 2 
categories, which is not surprising regarding the private sector, 
but it is regrettable that there is a state-owned firm, fully 
supplied with equities but this situation is not combined with 
innovation or research and development.  
The situation is different if you observe Figure 2 about the 
micro-region in the county. micro-region of Békéscsaba has the 
leading position in case of “innovativeness” too, but there are 
not important differences among micro-regions.  
 

Szeghalom  
micro-region 

Sarkad 
micro -region Békés  

micro -region 

Békéscsaba 
micro -region 

Szarvas  
micro -region 

Orosháza 
micro -region 

Mezıkovácsháza 
micro -region 

Gyula 
micro -region 

Values of 
micro-
regions 

 
-1,05 
 
 
 
6,35 
 
 
 
12,97 
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Figure 2: The “innovativeness” of firms in micro-regions 

 
Source: own compilation 

The fact is that the micro-region of Békéscsaba is closely 
followed by the micro-region of Orosháza. The micro-region of 
Gyula is a negative surprise in this category with its bad results. 
Out of the abovementioned two most disadvantageous the 
micro-region of Mezıkovácsháza performed badly. On the 
whole the result is that considering innovation the territorial 
concentration is much minor than considering the strength of 
capital. It is unambiguous that the two connects but not always 
goes together. 
 
3.3. Complex priority of the companies – comparing the 
strong and innovative companies 
 According to the title, I examine the companies in their 
complexity. Namely the ones which bear both the “strong” and 
„innovative” flags and of course I analyse how these two 
features go hand in hand in reality (Cloke 2003). 
 
Before analysing the regional complexity I illustrate the relation 
between the „strong” companies and research and development 
on figure 3. To do this I used the facts of net income per year. 
So figure 3: demonstrates the connection of the 2 factors I 
consider to be important. 

Békéscsaba 
micro-region 

Békés 
micro-region 
 

Sarkad 
micro-region 

Szeghalom 
micro-region 

Szarvas 
micro-region 

Orosháza 
micro-region 

Mezıkovácsháza 
micro-region 

Gyula 
micro-region 

Values of 
micro-
regions 

9,72 
 
 
 
0,04 
 
 
 
-9,69 



Bányai Krisztina – Bodnár Gábor – Forgó Norbert – Plavecz 
Ádám 

 60

Figure 3: Connection of annual net income  
and R&D among the firms of Békés County 
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Source: own compilation 

 The diagram demonstrates well, that the more capital a 
company has, the less it happens that a company neglects 
research and development. 
It should be noted that figure 3: distorts in the aspect that it does 
not contain the data of the companies less than 5 million income 
per year. Still figure 3: shows such a significant discrepancy 
between the companies with the 3 lowest (> 5 million, 6-10 
million HUF and 11-100 million HUF) and 3 highest net 
incomes per year which obviously shows the differences 
between the more and less successful „strong” firms.  
 Figure 4: also totalizes 2 questions and answers – 
connected to the strong and innovative companies. One of the 
analyzed areas is whether the named firm has a connection with 
a higher education institution. The assumption is a little 
idealised but still true that generally the companies open to 
higher education and mental workshops are also more open to 
the question of innovation (Lengyel 2004b).  
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The other analyzed question was the tender success of the 
enterprises. 
 Unfortunately Figure 4: shows that the absolute number 
of those enterprises who lack connection with higher education 
institutions is much higher. It also seems that most of the 
companies did not partake from tender support. 
However, considering the higher education connected, and – as I 
mentioned above a little idealised but mostly regarded to be 
more innovative – companies, these only in the cases of 
Hungarian tenders. Additionally in these cases about 60 % 
competed for support successfully, so on the whole less than 50 
% lacked support. Whereas most of the companies not 
connected to universities or colleges - as the figures illustrate – 
did not get any tender support. Namely: those companies which 
have enough capital and do not neglect development as well. 
There is only 1 company in the chart not mentioned so far. Most 
of the enterprises -exactly 10 - in the chart are in the micro-
region of Békéscsaba, so the 50 % of the whole number. 
 

Figure 4: Relation with higher education and tender success of the 
enterprises in Békés County  
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Source: own compilation 
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 At the same time there are companies on the list from 
every region but Sarkad. It also demonstrated the 
disadvantageous situation of the mentioned region, namely that 
although Mezıkovácsháza and Sarkad are not in a far better 
situation, but there are some  - in economic aspect – strong 
enterprises in these regions.  

 
Figure 5: Complex view of firms by micro-regions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Source: own compilation 

On Figure 5: the abovementioned complex picture can be seen 
illustrated on a regional level. 
 
 The leadership of the Békéscsaba micro-region is also 
obvious, followed by the region of Orosháza, which performed 
well on the list of innovative companies. The next regions in the 
priority are Békés, Gyula and Szeghalom. Békés and Szeghalom 
performed moderately in both analyzed areas, so their position is 
not surprising. As a result of its reasonably extreme 
performance, Gyula got its position, because on the list of 
innovativeness it performed badly.  
 
 The last 3 micro-regions are Szarvas, Mezıkovácsháza 
and Sarkad. The position of the last two (Mezıkovácsháza and 
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Sarkad) micro regions meets the experience and research results 
of the regions real backward economic situation. 
 
Summary 
 The economy of Békés County shows long-lasting 
recession confirmed by statistical facts. The industrial output has 
been stagnated recently and the specific value is under the 50 % 
of the national value. 
 
I summarise the most important statements of my paper the 
following way: 
1. The research is based on a representative sample, so it is not 

all – inclusive that is why the results do not illustrate the real 
situation. Anyway it is proven that with the help of the 
applied method we can get a fair grouping of the regions and 
the enterprises in the aspect of economic strength and 
innovative ability. Growing the sample would help to get a 
more realistic picture. 

2. Considering economic strength the region of Békéscsaba 
stands out of the regions, so the biggest difference is 
between Békéscsaba and the other smaller regions. Among 
the other regions the differences are much minor.  

3. This illustrates obviously that there is a relation between the 
two categories, namely the more capital a company has, the 
more it spends on research and development.  

4. The leadership of the Békéscsaba region cannot be denied in 
the aspect of innovativeness but in this field the differences 
are much minor than considering the amount of sources.   

5. This research demonstrated that regarding financial funds, 
development possibilities the regions of Sarkad and 
Mezıkovácsháza have to face most of the difficulties. 
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MALATYINSZKI SZILÁRD 
 
A válság hatása az emberi erıforrásokra 
 
 
Bevezetés 
 Az ember fél a változástól, de csak abban az esetben, ha 
ez a változás negatív számára. A félelem kezd eloszlani akkor, 
ha már tudjuk a változás természetét és megismertük a hatását. 
Érdekes, hogy a félelem akkor is csökken, ha a változás negatív. 
Ebben az esetben fel tudunk készülni a hatásokra, stratégiákat 
tudunk gyártani, hogy csökkentsük a veszteségeinket. A válság 
alapvetıen egy negatív változás, melynek a természetét, 
mélységét ma még nem ismerjük teljes mértékben. Chikán Attila 
szerint a válság elhúzódhat akár tíz-húsz évig is3, de abban a 
legtöbb kutató egyetért, hogy teljes körően nem tudjuk miként is 
hat majd a társadalomra. Azon munkavállalók, akikre negatívan 
hatott sokszor még rendelkeztek tartalékokkal, melyek a közel 
egy év alatt lassan kiapadtak és félı, hogy a negatív hatások – 
melyek a szociális rendszert és azzal együtt a családokat érintik 
– csak most lesznek igazán érezhetıek.  
 E dolgozatban be kívánom mutatni, hogy mind a 
munkáltatókat, mind a munkavállalókat milyen módon érintheti 
a gazdasági világválság. Nem célom a gazdaságpolitikai 
lépéseket minısíteni, vagy javaslatokat adni a gazdasági 
szakemberek, politikusok számára. Írásom elsı részében 
felvázolom a jelen helyzetet, hogy mit mutatnak az adatok, majd 
az ezekre adott válaszokat tárom fel a munkavállalók és 
munkáltatók szemszögébıl. Végül néhány kiutat fogalmazok 
meg, fıként a munkavállalók irányában.  
 
1. Az érzelmi és kulturális hatás 
 A válság szó jelentése a Magyar Értelmezı Kéziszótár 
szerint súlyos helyzet, döntı fordulat, melynek kimenetel jó és 
rossz is lehet. Válság lehet az ember életében, ha a 

                                                 
3 Herkovits Eszter: A válság végén? 168 óra online, 
http://www.168ora.hu/buxa/gazdasag-versenykepesseg-allami-koltsegvetes-
eurozona-esostat-interju-43454.html, letöltve: 2009. szeptember 26. 
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környezetében valakit baleset ér, beteg lesz, viszonzatlan 
szerelmet érez vagy éppen úgy érzi senki sem szereti. A 
gazdasági válság azonban félelmet kelt az emberekben akár úgy 
is, hogy direkt módon semmilyen hatását nem érzik. A média 
globalitása és – sokszor – túlzó szerepe meghatározza az 
emberek érzéseit. A magyarok sokkal többet néznek televíziót, 
mint más nemzetek, ezért információik jelentıs részét is innen 
merítik.4 Abból a médiából, mely az agresszióval és a negatív 
hírekkel tudja magához csalogatni nézıit, hogy az általa 
reklámozott termékek eladhatóvá váljanak. Sajnos sokszor 
elmondható, hogy ez egy pótcselekvés, hiszen az alacsonyabb 
végzettségőek és jövedelmőek több idıt töltenek televíziózással. 
Írásom célja nem ennek vizsgálata, de az elmondható, hogy 
sajnos ennek oka, hogy nem tudnak jövedelmük miatt nagyon 
sok kulturális szórakoztatási módhoz és egyéb értékekhez 
hozzáférni. Sajnos ez a réteg az, mely a legjobban 
befolyásolható, és ha válságról van szó, akkor a félelmeket is ık 
érzik át a leginkább függetlenül attól, hogy egyáltalán van-e 
egyáltalán hitelük, melynek a kamatai megemelkedhetnek v. 
sem. 
 
2. A foglalkoztatottságra és a megújulásra gyakorolt hatás 
 Már a válság elıtt is csökkent a foglalkoztatottak száma 
Magyarországon, és a gazdasági válság e tendenciát csak 
felgyorsította. Jelenleg az ILO (Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet) által használt definíció szerinti KSH által publikált 
munkanélküliségi ráta – hazánkban regisztrált álláskeresık – 9,7 
%, mely mutatja a 2009. év májusi-júliusi idıszakban felmért 
15-74 éves népesség mérlegét. Az egy évvel ezelıtti szinthez 
képest e szám 2,2%-os emelkedést mutat a nyilvántartott 
népességhez, míg a gazdaságilag aktív népességhez viszonyított 
relatív mutató értéke 3,2%-kal növekedett.5 Az emberi erıforrás 
terén ez azt eredményezi, hogy csökken a foglalkoztatás 
bıvülése – miért, mikor bıvült utoljára? – és vélhetıen egyre 
több és egyre magasabban kvalifikált munkaerı jelenik meg a 

                                                 
4 Malatyinszki Sz. 1999: Az Ifjúsági Magazin értékközvetítı szerepe, XXIV. 
OTDK, Kodolányi János Fıiskola, Székesfehérvár, 104. p 
5 Forrás: www.afsz.hu 
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vállalatok felvételi piacán. E gondolatok abból vezethetıek le, 
hogy a mennyiség minıséget is termel. Azonban tudjuk azt, 
hogy – ha az ésszerőség mőködik egy-egy szervezetben – akkor 
elıször azoktól a munkavállalóktól „szabadulnak meg” a 
vállalkozások, melyek nem hoznak hasznot vagy nem olyan 
mértékő és minıségő a munkavégzésük, mint amilyet 
elvárnának tılük. A nagyobb tömegő álláskeresı közül 
feltételezzük, hogy több lesz a jobban kvalifikált is. E magasabb 
végzettségő, nagyobb gyakorlattal rendelkezık között is elindul 
egy verseny a megszerezni kívánt állásokért. Sajnálatosan egy 
gazdasági recesszióban a cégek nem tudnak olyan béreket 
kínálni, mint korábban. Ennek egyik oka az, hogy az ı 
megrendeléseik is csökkennek, vagy nyomott áron tudnak 
értékesíteni. A másik ok abban keresendı, hogy ha egy piacon 
túlkínálat van, akkor az árak csökkennek és miért adnának ki 
több bért egy munkavállalónak, ha alacsonyabb összegért is 
elmennek dolgozni. A munkahelyek szempontjából e tény 
teljesen pozitív, azonban így kevesebb összegbıl kell eltartani a 
dolgozóknak mind magukat, mind a családjukat. Abraham 
Maslow szükségleti piramisát vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 
így a fiziológiai és a biztonsági szükségletek kielégítése az elsı, 
majd a szeretet, összetartozás és az megbecsülés következetik és 
csak a hierarchia végén jelenik meg az önmegvalósítás, vitalitás, 
kreativitás, önfenntartás, céltudatosság, stb.. A mi 
szempontunkból a kognitív szükségleti elemekre szükségletre 
hívnám fel a figyelmet, hiszen a megismerésre vonatkozó 
szükséglet az egyes tudáselemek újraépülését segítheti az 
olvasás, a mővelıdés, az információk újabb és újabb begyőjtése 
útján. A piramis csúcsán látható elemek szükségesek ahhoz, 
hogy dolgozni legyen kedve bárkinek is, egy olyan életet éljen, 
mely valóban minıségi… 
Amennyiben az embereknek például nem lesz pénzük kultúrára, 
kirándulni a családdal, felfrissíteni a lelküket, akkor az az érték 
fog csökkenni, mely a valódi emberi tıkét adja, a személyiséget, 
az egyediséget, a kreativitást, a gondolkodást. A korábbi értékek 
adták a magyar társadalomnak az erejét, a gondolkodók, a 
tehetségek, a géniuszok. Persze nem állíthatom, hogy 
mindenkibıl az lesz, lehet, de így még az esélye sem lesz, hogy 
szellemileg felemelkedjünk.  
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1. ábra 
A Maslow-piramis 

 

 
Forrás: Taskó Tünde (szerk.): Pszichológia elméleti alapok6 

 
 A gyakorlat szempontjából annyit tehet egy most 
elbocsátott, hogy tudatosan figyel arra – amennyiben lehetséges 
–, hogy tudatosan friss marad és nem hagyja el magát, törıdik a 
családjával és a közösséggel, melyben él. A munkaügyi 
központok rendelkeznek olyan szolgáltatásokkal, melyek éppen 
ezt a célt szolgálják. Segítenek egyrészt abban, hogy 
feldolgozzák az álláskeresık azt a traumát, melyet a munkahely 
elvesztése okoz, másrészt az ügyféllel közösen kidolgoznak egy 
utat, mellyel – jó esetben – munkához tud jutni.  
 
3. A munkáltatóra gyakorolt hatás 
 Sokszor az emberi tıkét alulértékelik a pénztıkével 
szemben. Nem nézik azt, hogy a pénz áramlását emberek 
irányítják, az ı motivációik és a pénzen vehetı élményt is ık 

                                                 
6 Taskó Tünde: Pszichológia elméleti alapok, letöltve: 2009. szeptember 29. 
http://www.ektf.hu/hefoppalyazat/ 
pszielmal/maslow_motivcis_piramisa.html 
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szerzik meg. Magyarországon a térség más országaihoz 
viszonyítva is alacsony a humán tényezı értéke. Az uniós átlag 
62%-a a hazai GDP értéke, a fizetések alig érik el az EU 
átlagának 42%-át. Ennek oka történelmi gyökerekben kereshetı. 
Az USA-ban érdekes módon csak a magas munkabérekkel 
tudták átcsábítani a munkaerıt a mezıgazdaságból. A drága 
munkaerı pedig arra késztette a gyárosokat, hogy 
takarékoskodjanak vele és a technikai modernizációt helyezzék 
elıtérbe.7 Magyarországon e folyamat – mint tudjuk – egy 
„kicsit” másként ment végbe. A minimálbért sajnos még mindig 
nem tudja kitermelni egy-egy vállalkozás, ezért más módját 
választja az „alkalmazásnak”. 
Álláskeresıt a munkáltatók többsége abban az esetben tud 
alkalmazni, ha a munkába állását az állam bértámogatással 
segíti. A munkaügyi szervekhez sokszor csak akkor futnak be az 
állásajánlatok, ha e támogatásra igényt tart a munkavállaló, 
hiszen e nélkül – sokszor – ismeretsége révén is be tudja tölteni 
a megüresedett állásokat.  
 
A munkáltatóknak több válasza is van a válságra: 
- elbocsát 
- olcsóbban foglalkoztat v. kevesebb béren kívüli juttatást fizet 
- részmunkaidıben foglalkoztat (valóságban pedig sajnos 

sokszor teljes munkaidıben) 
- feketén foglalkoztat 
- alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztat (és csak 

ellenırzések idejére érvényesíti) 
- megszünteti vállalkozását.  
 
A fenti válaszok között mérlegelni kell egy munkáltatónak, ha 
csökkennek a megrendelései, vagy a költségei olyan mértékben 
megnıttek, hogy a korábbi foglalkoztatottsági szintet nem tudja 
fenntartani. A dolgozó részérıl – és sajnos sokszor a munkáltató 
részérıl is – még elfogadható a kevesebb bérfizetés, vagy ha 
csökkenti a „bejelentett” bért, de a valóságban megmarad a 
készpénzben kapott összeg. Csökken ugyan a bér, de mégis 

                                                 
7 Gazdag László: A Bokros-csomag mítosza és a valóság, Laurus Kiadó, 
2007. 128. o.  
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megélhetést nyújt a részmunkaidıs foglalkoztatás illetve az 
alkalmi munkakönyvvel végzett munka. E kettı sajnos 
visszaélésre ad lehetıséget, és míg az elıbbi nyugdíj 
csökkenésével, az utóbbi a társadalombiztosítás hiányával jár. 
Sokszor a munkavállalók nincsenek tisztában azzal, hogy 
milyen jogviszonyban is vannak. Elıfordul, hogy az álláskeresı 
akkor döbben rá, hogy nem munkaviszonyban volt, hanem 
megbízási jogviszonyban dolgozott, amikor nem kap 
álláskeresési ellátást, hogy csak egy példát említsek.  
Sok-sok téveszme és tudatlanság fordul meg e területen. A 
válság ellenére mind a munkavállaló, mind a munkáltató felé 
meg lehet ırizni a tisztességes szemléletet és gondolkodást. 
Mint sok területen itt is szükség volna egy teljes tájékoztatásra a 
munkáltatók és a munkavállalók részére is, bár ehhez egy 
igénynek fel kell merülnie. Lehet bármekkora összeg és szándék 
arra, hogy felvilágosítsák a lakosságot, ha nincs elvárás és 
igény.  
 
4. Az emberi erıforrás szerepe, avagy tényleg segíthet? 
 Elsıként gondolkodjunk el azon, hogy vajon mi 
mozgatja a világot? A pénz, a tıke, a hatalom, a birtoklási vágy, 
a szeretet vagy éppen a háborúk? E kérdést sokan 
megválaszolták már és sokan vélik úgy, hogy soha nem fogjuk 
megismerni a választ. Egy azonban bizonyos: a fentieket az 
emberek mozgatják. Azok az emberek, melyek mi vagyunk. Az 
érzéseink, a reakcióink, véleményünk és döntéseink. Ha mi 
magunk harcban vagyunk a világgal, akkor valószínőleg minden 
napot úgy fogunk látni, hogy a világ összefogott ellenünk. A 
legfontosabb bármilyen váratlan negatív helyzetben, hogy 
mérjük fel helyzetünket, keressük meg értékeinket és arra építve 
induljunk új utakra. A válság csak akkor érheti el a mélypontját, 
ha a lelkünkben igazán mély nyomokat hagy. Keressük meg azt, 
amiben dönthetünk és amit befolyásolhatunk és tegyünk meg 
mindent azért, hogy azt jóra fordítsuk.  
 
5. Az emberi erıforrás milyen kiutakat jelenthet a válságból 
 Mint minden nehéz idıszak, nyilván ez is megedzi az 
embert. Reymontot idézve „a nyomorúság könnyebben 
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átformálja az embert, mint kovács a vasat”8. Nagyon sok olyan 
készség, képesség alakul ki így az emberekben, ami 
gondolkodásra készteti ıket. Mind a vállalkozóknak, mind a 
beosztottaknak szükségük lesz sokszor kreativitásra és a 
lehetıségek folyamatos figyelésére.  
 A magyarok a történelmük során a nehéz periódusokban 
mindig számíthattak a természetre, a gazdag termıföldjeikre és a 
hegységek erejére. Sajnos a jelenlegi technikai szinten 
gazdaságosan kitermelhetı ércek kiapadtak az elmúlt 
évtizedekben és sok hegyet letermeltünk értékes kızeteiért. Az 
idıjárás változása és a korszerőtlen mezıgazdasági termelés 
eredményeként nagy mennyiségő termıföld elszikesedett, de 
még mindig nagy tartalékok vannak e téren. Fontos, hogy 
értékén kezeljük e területeket és ne hagyjuk parlagon ezeket a 
sokszor elaprózódott tulajdonviszonyú gazdag erıforrásokat. 
Úgy vélem, hogy a geotermikus energiáinkban rejlı erınek csak 
töredékét használtuk fel. Vannak fürdıink, segítik a 
pihenésünket, az idegenforgalom erısödését, de ennek nagyon 
sok felhasználási területe van e mellett is. Hol marad az intenzív 
üvegházi kultúrákhoz szükséges főtési kapacitásainak 
felhasználása? Miért nem tudjuk lakótelepeinket, házainkat, 
középületeinket főteni vele? A fosszilis erıforrások folyamatos 
csökkenése és drágulása talán megoldásra fogja sarkallni az e 
területen érintett szereplıket. Ezen erıforrásokat mind emberek 
mozgatják, nekünk kellene odafigyelni arra, hogy gazdaságosan 
és a jövı számára fenntarthatóan használjuk ıket. 
 A birtoklás, a birtoklási vágy folyamatosan része az 
emberiségnek. Míg az állatok annyi zsákmányra tesznek szert, 
amennyit maguk vagy a szőkebb közösségük igényel, addig az 
ember szereti halmozni az anyagi javakat, értékeket. 
Finomabbnál finomabb ételeket eszik, egyre kifinomultabb 
technológiákat használ, egyre több tudást halmoz fel ahhoz, 
hogy kihasználja mind a természet, mind a társadalom adta 
lehetıségeket és élményhez, élvezethez jusson. A birtoklás, a 
pénz nélküli ingatlanhoz jutás vágya, a hitelfelvételi igény 
indította el a válságot és talán segíthet a megoldásban az, ha 

                                                 
8 Reymont, Vladyslaw Stanislaw, In: Bölcsességek könyve, szerk.: Kristó 
Nagy István, Winner Kiadó, 1988, 322. p.  



A válság hatása az emberi erıforrásokra 

 72

nem akarunk azonnal mindent birtokolni. Ma Magyarországon 
kialakult a tartós fogyasztási cikkek és élelmiszerek hitelre 
történı vásárlása. Remélhetıleg a válság egy kicsit rádöbbenti 
az embereket arra, hogy az érték nem feltétlenül az, ami jól néz 
ki, meg lehet mutatni a szőkebb-tágabb közösségnek. Talán el 
kell telnie néhány emberöltınek ahhoz, hogy felfigyeljünk a 
valódi emberi értékekre. 
 A Fortune 500 cégek (az USA-ban a legnagyobb 
árbevételő 500 részvénytársaságokat tartalmazó lista) közül igen 
sok van, mely mőködését kicsi, apró bevételekkel kezdte. Sokan 
közülük olyan termékekkel foglalkoznak, mint pl. csavarok, 
tömítések, stb. Éppen ezért ha ık képesek voltak apró dolgokból 
vagyonokat felhalmozni, akkor meg kell becsülni azokat a kis 
apró munkákat is a válság idején, melyek segítenek túlélni ezt az 
idıszakot.  
 
Összefoglalás 
 Bár a válság hatása nagy és kiterjedt – szakmai nyelven 
globális világgazdasági válság, mégis az emberi odafigyelés, az 
egymásra figyelés az, ami könnyebbé teheti az idıszakot és 
segíthet kilábalni belıle. Szükség van arra, hogy egy munkáltató 
odafigyeljen a dolgozóra és lehetıségeihez képest humánus 
legyen. Az odafigyelésnek meg kell jelennie a környezethez, 
természethez való viszonyban is, mert ebben a térben élünk, azt 
sugározza vissza, ahogyan bánunk vele. Úgy vélem, hogy a 
válság egy jel, egy tükör, mely visszatükrözi az emberiségnek 
azt a valóságot, melyet létrehozott. Szükség van egy vizsgálatra, 
talán önvizsgálatra is és ha ez megtörtént, akkor meg kell tenni a 
megfelelı lépéseket a jó úton.  
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Nagy Zsuzsanna 
 
Kapcsolati tisztázás a pszichodráma csoporban 
 
 
 Tanulmányomban a pszichodráma csoport „itt és most”-
jában – a csoporttag(ok) és a vezetı(k) között – létrejött 
konfliktushelyzetekkel való bánásmód kérdéseit vizsgálom, 
különös tekintettel a kapcsolati tisztázás módszerének a 
pszichodráma elméletéhez és a pszichodramatikus 
módszertárhoz való illeszkedésére.  
 
Dolgozatom fókuszában az alábbi kérdések megválaszolása áll:  
1) Mi indokolja a kapcsolati tisztázás használatát a 

pszichodráma csoportokban? 
2) A kapcsolati tisztázásnak egyáltalán lehet-e helye egy 

pszichodráma csoportban mint verbális konfliktus-megoldási 
módnak? 

3) Hogyan illeszkedik a pszichodráma 
cselekvéskoncepciójához a kapcsolati tisztázás módszere? 

4) Lehetséges-e a kapcsolati tisztázás folyamatában 
pszichodramatikus technikákat (duplázás, szerepcsere) 
bevetni? 

5) Amennyiben lehetséges a kapcsolati tisztázás folyamatában 
pszichodramatikus technikákat alkalmazni, úgy hol zajlik le 
mindez? 
Van-e színpad vagy nincs, s ha van, akkor hol van? 
Mindezek függvényében hol zajlik a kapcsolati tisztázás: a 
csoport „itt és most”-jában, vagyis a realitásban, vagy a 
„mintha- valóságban”? 

6) A kapcsolati tisztázás módszere hogyan tekint a személyközi 
konfliktusok indulatáttételes összetevıire? 

7) Hogyan illeszkedik a kapcsolati tisztázás módszere a 
pszichodramatikus szerepelmélethez és módszertani 
rendszeréhez? 
 

 Az elsı kérdés megválaszolásánál Moreno (1959) azon 
állításából indulok ki, hogy: „A verbális szint benne foglaltatik a 
cselekvési szintben. … A cselekvés gyógyítóbb hatású, mint a 
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beszéd. Ez érvényes mind a csoporttagokra, akik ahelyett, hogy 
problémáikról beszélnek, azt cselekvéssé fordítják le, mind a 
pszichodráma-vezetıre, aki viszont interpretációit fordítja át 
cselekvéssé, illetve cselekvésekre vonatkozó ajánlásokra.”9 
Ez az álláspont egyértelmően arra utal, hogy a szavak és a tettek 
világa áthatja egymást, és a cselekvési szint tartalmazza a 
verbális szintet, ezért Moreno a cselekvést tartja magasabb 
szintő kategóriának. Ezért is foglal állást mőveiben amellett, 
hogy a pszichodráma módszerével dolgozó csoportokban 
mellızni kell a verbalitást, s minél inkább törekedni kell az 
akcióba fordításra, hiszen a cselekvés hatása erısebb, mint a 
beszédé.  
 
 „Az európai kultúrát mélyen áthatja az a hit, hogy a 
szavak és a tettek világa az élet külön szférája.”10  A 
hagyományos felfogás uralkodóvá teszi a leíró nyelvhasználatot, 
s mondatainkat a (társas) valóság fölött lebegı realitásként 
kezeli. Eszerint megismerési mintáinkban – tartsuk 
értékesebbnek akár a szavakat, akár a tetteket – elválasztva 
marad a tettek és a szavak világa.  
A modern nyelvfilozófia azonban ezt a dualizmust 
megkérdıjelezte. J. L. Austin beszédaktus-elméletében kísérletet 
tesz egy egységes cselekvésközpontú nyelvfelfogásra, és túllép a 
szavak és tettek hagyományos szembeállításán. Álláspontja 
szerint vannak a nyelvben olyan mondatok, melyeknek 
kimondásakor cselekvéseket hajtunk végre: Házastársakká 
nyilvánítalak benneteket; Doktorrá fogadom; Annának 
keresztellek. Ezekben a megnyilatkozásokban maga a kimondott 
mondat a cselekvés.  
 Austin szerint a mondat kimondása önmagában egy 
cselekvés elvégzése, s kimondásával teszünk valamit, nem 
pusztán elmondunk valamit. A mondat kimondása maga a 
csinálás, vagyis a beszéd gyakran tett értékő.  
Az ilyen típusú mondatokat (megnyilatkozásokat) Austin 
performatív megnyilatkozásoknak nevezi, szemben a valóságot 

                                                 
9 Leutz G. A.: Psychodrama, Berlin, Heidelberg, New York, 1974, 145. 
10 Pléh Csaba: A szaván fogott szó,    In: Austin, John L.: Tetten ért szavak.  
   Akadémiai Kiadó Budapest, 1990. 7. o. 
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leíró, ténymegállapító, azaz konstatív mondatokkal. Az 
elnevezés a „perform” szóból származik, amely az „akció” 
(cselekvés) fınév igei megfelelıje.  
 A performatív megnyilatkozás nem mond, vagy nemcsak 
mond, hanem tesz is valamit. Ilyen módon a megnyilatkozás – 
ami nem pusztán valami kimondása – egyben valamilyen 
cselekvés elvégzése is. „A szavak kimondása rendszerint az 
egyik vagy egyenesen a legfontosabb eseménye annak az 
aktusnak (a fogadásnak és másnak), amelynek lejátszódása 
egyben a megnyilatkozás tárgya is...”11 
 Vannak olyan esetek, „ahol valamit mondani annyit 
jelent, mint valamit tenni; vagyis ahol valamit mondva vagy 
valaminek mondása révén teszünk valamit”12, vagyis van 
valami, amit a kimondás pillanatában a kimondó személy végez. 
Ez megkérdıjelezi a filozófia egyik ısi feltevését, hogy valamit 
mondani egyszerően annyit tesz, mint állítani valamit.   
 Az explicit performatív igék azt a sajátos célt szolgálják, 
hogy explicitté teszik azt, hogy pontosan milyen cselekvés 
végrehajtására kerül sor a megnyilatkozás elhangzása révén 
(ígér, ítél, talál). 
 
Austin a performatív igék öt osztályát különbözteti meg: 
- ítélkezık (ítélethozatal, becslés, felmérés), 
- végrehajtók (kinevezés, szavazás, utasítás, tanácsolás, 

figyelmeztetés, bejelentés, szándék), 
- az elkötelezık (ígéret- és kötelezettségvállalás), 
- viselkedık (bocsánatkérés, gratulálás, ajánlás, kondoleálás, 

eskütétel, kérdıre vonás), 
- bemutatók (vitatás, elismerés, illusztrálás, kikötés). 
 
 Az ítélkezı megnyilatkozás az ítélıerı alkalmazása, a 
végrehajtó a befolyás állítása vagy a hatalom gyakorlása, az 
elkötelezı egy elkötelezettség vállalása vagy egy szándék 
bejelentése, a viselkedı egy magatartásmód felvétele, a 

                                                 
11 Austin, John L.: Tetten ért szavak. Akadémiai Kiadó Budapest, 1990. 35. 
o. 
12 Austin, John L.: Tetten ért szavak. Akadémiai Kiadó Budapest, 1990. 38. 
o. 
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bemutató megnyilatkozás pedig okok, érvek és közlések 
tisztázása. 
 Megállapíthatjuk tehát, hogy az austini nyelvfelfogás 
tulajdonképpen inverze a morenoi cselekvésfelfogásnak. 
Moreno azt állítja, hogy a cselekvés magában foglalja a 
beszédet, Austin pedig azt állítja, hogy a beszéd 
(megnyilatkozások) bizonyos fajtája (performatív 
megnyilatkozások) önmagában cselekvés értékő, vagyis 
magában foglalja a cselekvést. 
 
 Bagdy Emıke szerint a pszichodráma „olyan eljárás, 
amely a cselekvı ember valamennyi kapcsolati és közlési 
formáját bevonja a terápiába (nonverbális, metakommunikatív 
történések, akciók) anélkül, hogy kizárná a verbális 
kommunikáviót. Ezért eszközlehetıségei minden más 
módszernél gazdagabbak.”13  
 
 Hogyan kapcsolódik mindez a kapcsolati tisztázás 
kérdésköréhez? 
Álláspontom szerint a pszichodráma csoportban megengedhetı 
és esetenként kívánatos a verbális konfliktusrendezési technikák 
használata, mert lehetıséget ad a csoporttagok számára a 
realitásban történı nyílt kapcsolati tisztázásra, ahol az ellentétes 
tartalmak kimondása cselekvésértékő, s ilyen értelemben nem 
„szétbeszélése” a lényegnek, és nem idegen a pszichodráma 
cselekvéskoncepciójától, hiszen Moreno (1967) a cselekvés 
általános céljának a helyzeteken való úrrá levést tartja, s a 
cselekvést (1959) belátáson, tapasztalaton és motiváción alapuló 
és valamilyen célra irányuló specifikus emberi magatartásként 
határozza meg.   
 Kívánatos továbbá a kapcsolati tisztázás alkalmazása 
azért is, mert lehetıséget kínál a konfliktusban álló felek 
számára, hogy a konfrontáció folyamatában megtapasztalják 
saját és a másik fél mőködésmódját a realitásban, ahol a 
konfliktusbeli partner nem a saját introjektummal azonos, 
hanem önálló entitás az „itt és most”-ban, ellentétben a 

                                                 
13 Bagdy Emıke: A pszichodráma 
  Magyar Pszichológiai Szemle, 1981/5, 439. oldal  
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pszichodráma játék „mintha-valóságával”, ahol a konfliktusbeli 
felek mindig segéd-én funkciót töltenek be, s tulajdonképpen a 
protagonista introjektjei. 
 
 Zeintlinger szerint a „másokkal való szembekerülés és a 
konfliktusok rendezése a pszichodrámában megtörténhet a 
csoport keretében (a többi csoporttaggal vagy a csoportvezetıvel 
szemben), vagy a pszichodramatikus játék során életrajzi 
személyekkel szemben. A pszichodrámának olyan feltételeket 
kell teremtenie, melyek fokozzák a lehetıséget a kölcsönös 
szembenállás megszüntetésére.”14 
 

 A kapcsolati tisztázás módszere a csoport keretében 
történı – valamely csoporttaggal vagy a csoportvezetıvel 
kialakult konfliktus esetén alkalmazott - konfliktusrendezési 
módszer, mely a konfliktusban résztvevı felek nyílt verbális 
ütközésével indul.  
 A kapcsolati tisztázásnak a pszichodráma csoport 
aktuális ülésén prioritása van minden mással szemben, 
tekintettel arra, hogy a csoporttagok között, vagy a vezetı(k) és 
valamely csoporttag közti konfliktus gyengíti a csoport 
kohézióját, biztonsági hálóját, s ez gátjává válhat az 
önmegmutatási szint mélyülésének, a protagonista játékra való 
jelentkezésnek, egyszersmind a spontaneitás növekedésének.   
 

Zeintlinger (1991) a pszichodramatikus terápiában a következı 
tényezıket tekinti terápiás szempontból fontosnak: 
- spontán cselekvés, 
- több különbözı szerep eljátszása, 
- terápiás interakció a csoporttagok között,  
- nyílt (cselekvı) szembenállás másokkal és a konfliktus 

elrendezése, 
- a felelısség szubjektív csökkentése a pszichodramatikus 

megjelenítés játék-jellege folytán,  
- emocionális tapasztalatok, 
                                                 
14 Zeintlinger, K. E.: A pszichodráma-terápia tételeinek elemzése, pontosítása 
és újrafogalmazása J. L. Moreno után  
HÍD Családsegítı Központ, Nemzeti Egészségvédelmi Intézet, Caritas 
Hungarica, Magyar Pszichiátriai Társaság Pszichohygiénés Egyesülete 
Budapest, 1991. 88. oldal 
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- kognitív tevékenység (utánagondolás, magába szállás).  
 „A nyílt szembenállás és vita a résztvevık részérıl 
ıszinteséget kíván, továbbá készséget arra, hogy a másik 
személy helyzetét felismerjék. Az ilyen fajta ıszinte kapcsolatot, 
amely „szeretetteljes együttlét, de a realitásnak megfelelıen 
magában foglalja az ellenségeskedés lehetıségét is”, nevezi 
Moreno „tele-kapcsolatnak”15 - olvashatjuk Zeintlinger 
munkájában. A csoporton belüli kapcsolati tisztázás ebben az 
értelemben alkalmat ad a csoporttagok számára a telikus 
kapcsolat egy speciális megnyilvánulásának a megtapasztalására 
is. 
Zeintlinger (1991) szerint „A másokkal való nyílt vita és 
konfliktusok elintézése a pszichodrámában mindenekelıtt 
konkretizálással, valamint az „itt és most” segítségével 
történik.”16  
 A konkretizálás a feltételek felkutatását és 
rekonstruálását jelenti. A protagonista (a vezetı segítségével) 
„pontról-pontra definiálja és konkretizálja a (keret) feltételeket, 
helyreállítja az események egységét és megteremti magának a 
lehetıséget, hogy aktívan szembesüljön velük.”17  
 
 „A pszichodramatikus „itt és most” vonatkozik mind a 
terápiás csoport aktuális helyzetére, amelybıl konstellációk 
jöhetnek létre, melyeket ugyancsak pszichodramatikusan kell 
feldolgozni, mind pedig azokra a pszichodramatikus jelenetekre, 

                                                 
15Zeintlinger, K. E.: A pszichodráma-terápia tételeinek elemzése, pontosítása 
és újrafogalmazása J. L. Moreno után  
HÍD Családsegítı Központ, Nemzeti Egészségvédelmi Intézet, Caritas 
Hungarica, Magyar Pszichiátriai Társaság Pszichohygiénés Egyesülete 
Budapest, 1991. 88. oldal 
16 Zeintlinger, K. E.: A pszichodráma-terápia tételeinek elemzése, pontosítása 
és újrafogalmazása J. L. Moreno után  
HÍD Családsegítı Központ, Nemzeti Egészségvédelmi Intézet, Caritas 
Hungarica, Magyar Pszichiátriai Társaság Pszichohygiénés Egyesülete 
Budapest, 1991. 88. oldal 
17 Zeintlinger, K. E.: A pszichodráma-terápia tételeinek elemzése, pontosítása 
és újrafogalmazása J. L. Moreno után  
HÍD Családsegítı Központ, Nemzeti Egészségvédelmi Intézet, Caritas 
Hungarica, Magyar Pszichiátriai Társaság Pszichohygiénés Egyesülete 
Budapest, 1991. 88. oldal 
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amelyek arra szolgálnak, hogy egy múltbeli vagy jövıbeli 
eseményt megjelenítsenek.”18  
 
A kapcsolati tisztázás a pszichodráma csoport „itt és most”-
jában, vagyis a realitásban indul azzal a szándékkal, hogy: 
- elısegítse a konfliktusban álló felek közti tiszta párbeszédet, 

(a bennük lévı érzést, gondolatot hogyan tudják átadni), 
- lehetıséget kínáljon a felek számára belsı világuk adott 

idıpontban való tisztázására (mi játszódik most bennem), 
mely önazonosságukat kiteljesíti, 

- lehetıvé tegye az autentikus beszédet az érintettség 
pillanatában (a bennem lejátszódó folyamatok pontos 
megnevezése, átadása), 

- lehetıvé tegye a kimondott és érzett vagy gondolt dolgok 
viszonyának megvizsgálását, 

- biztosítsa a konfrontálódó (a konfrontációt indító és fogadó) 
szerep gyakorlását, vagyis egyféle szereptréninget, 

- lehetıvé tegye a konfliktusban álló felek szabályosan 
visszatérı mintáinak a figyelem középpontjába kerülését és 
felismerését, 

- feltárja, láthatóvá tegye és megjelenítse az ütközı személyek 
közötti interakciós struktúrát, 

- megtanulják a távolságtartást, elısegítve ezzel a konfliktus 
interakciós mintázatának és az interakciók bevésıdött 
törvényszerőségeinek felismerését, és ezen keresztül képessé 
váljanak uralni azokat.   

 
 A kapcsolati tisztázás szituációjában a szembenálló felek 
megélhetik, hogy szavaik tett értékőek (performatív 
megnyilatkozások), s a következményekkel számolniuk kell. 
Ebben az értelemben - úgy konfrontálódni, hogy az „itt és 
most”-ban jelen van a konfrontált fél - a mintha-valóságban 
zajló konfliktusrendezéshez képest megnı a realitásban 

                                                 
18 Zeintlinger, K. E.: A pszichodráma-terápia tételeinek elemzése, pontosítása 
és újrafogalmazása J. L. Moreno után  
HÍD Családsegítı Központ, Nemzeti Egészségvédelmi Intézet, Caritas 
Hungarica, Magyar Pszichiátriai Társaság Pszichohygiénés Egyesülete 
Budapest, 1991. 89. oldal 
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kimondott szavak felelıssége, hiszen a másik fél ezt azonnal 
értelmezi és reflektálja.  
Mindez nem csökkenti a pszichodráma színpada mintha-
valóságában zajló játék következtében a személyiségben 
megtörténı strukturális változások szerepét, egyszerően 
lehetıséget kínál a csoporttagok számára a 
konfliktushelyzetekben való mőködésük szereptréningjére, a 
nyílt és hatékony konfrontáció gyakorlására.   
 A pszichodramatikus játék „mintha-jellege” biztosítja a 
játékos számára, hogy a pszichodráma színpadán kipróbáljon új 
viselkedésformákat anélkül, hogy annak közvetlen 
következményei lennének a mindennapi élet realitása 
vonatkozásában. „A pszichodramatikus megjelenítés alatt a 
múltbeli jelenet reális idıbeli dimenziói megszőnnek. A 
jelenetet vissza lehet tartani, le lehet lassítani vagy meg lehet 
gyorsítani… A protagonista érzi, hogy a pszichodramatikus 
szituáció realitása megfelel az ı valóságos életbeli realitásának, 
de több szabadságot enged meg a kifejezésre és variációk 
formálására… A pszichodramatikus játék lehetıvé teszi a 
protagonista számára, hogy képzelete intenzívvé tételével és 
élénk alkalmazásával túllépjen az élet realitásán, „többlet-
realitást” … éljen át, ami saját realitását gazdagítja.”19 A 
pszichodráma színpad mintha-valóságában ily módon kitágul a 
protagonista tudata, s így spontánabb mőködésre válik képessé. 
Mindezek alapján „feltételezzük, hogy a szcenikus játék 
segítségével valamilyen strukturális változás érhetı el. Ezt a 
strukturális változást a beteg magával viszi a mindennapi élet 
realitásába. Föltételezzük, hogy a játék segítségével elért 
strukturális változás a mindennapi szituációkban is kitart.”20   

                                                 
19 Zeintlinger, K. E.: A pszichodráma-terápia tételeinek elemzése, pontosítása 
és újrafogalmazása J. L. Moreno után  
HÍD Családsegítı Központ, Nemzeti Egészségvédelmi Intézet, Caritas 
Hungarica, Magyar Pszichiátriai Társaság Pszichohygiénés Egyesülete 
Budapest, 1991. 90. oldal 
20 Zeintlinger, K. E.: A pszichodráma-terápia tételeinek elemzése, pontosítása 
és újrafogalmazása J. L. Moreno után  
HÍD Családsegítı Központ, Nemzeti Egészségvédelmi Intézet, Caritas 
Hungarica, Magyar Pszichiátriai Társaság Pszichohygiénés Egyesülete 
Budapest, 1991. 90. oldal 
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 Álláspontom szerint a pszichodramatikus megjelenítés 
mintha-jellegébıl adódó elınyöket nem kisebbíti, s nem is mond 
azoknak ellent a kapcsolati tisztázás általam ismertetett 
módszere, mely a csoport realitásában keletkezı 
konfliktushelyzetek és mögöttesük rendezését hivatott szolgálni. 
Éppen ellenkezıleg, kiegészíti és egyben gazdagítja a 
pszichodramatikus kelléktárat. Jól illeszkedik a pszichodráma 
cselekvéskoncepciójához, szerepelméletéhez, és hatékony 
eszközt jelent a csoport „itt és most”-ja konfliktusainak 
elrendezésében és ezen konfliktusok indulatáttételes hátterének 
föltárásához. Ugyanakkor lehetıséget kínál a konfrontáció 
helyzetében felvehetı szerepek megtapasztalására, korrekciójára 
és gyakorlására. 
 
 A pszichodráma csoportban kialakult 
konfliktushelyzetekkel többféle módon lehet bánni, ezek közül 
az egyik lehetıség a kapcsolati tisztázás.  
A kapcsolati tisztázás rendszerint verbális, interakciós 
technikákkal kezdıdik, a konfliktus gyökereinek feltárására 
azonban már dramatikus módszerekkel kerül sor, melyek közül 
néhány lehetıséget késıbb ismertetek. Különösen izgalmas 
lehetıségeket hordoz a kapcsolati tisztázás mőfaja az 
indulatáttétellel terhelt konfliktushelyzetben, ahol a 
konfliktusban álló felek szeme elıtt tárul fel mőködésük 
projektív természete, s nyílik lehetıségük a saját mőködés 
felismerésére, s a másik fél cselekvési motívumainak jobb 
megértésére. 
 
 A kapcsolati tisztázásnak több szintje van: kezdı szakasz 
(felszíni sík), középsı szakasz (köztes sík), záró szakasz (mély 
sík). Az egyes szakaszokban alkalmazott módszerek és vezetıi 
beavatkozások egymástól eltérnek. Mi több, egyes csoporton 
belüli kapcsolati konfliktusok elrendezése nem feltétlenül 
igényli valamennyi szint kimunkálását.  
 
1. A kezdı szakasz (felszíni sík) jellemzıi 
 Ebben az esetben a vezetı moderátorként mőködik. 
Gondoskodik arról, hogy a konfliktusban álló felek a 
gondolataikat és érzéseiket kimondják és megbeszéljék, 
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valamint arról, hogy a hozzászólások rendjét megtartsák, s hogy 
az egész folyamat struktúrát, kereteket kapjon. Ez mindkét fél 
számára garantálja a biztonság minimumát. A moderátori szerep 
fontos funkciója, hogy közvetítı csatornaként szolgál a 
konfliktusban álló felek között. 
A és B a csoportszobában egymással szemben ülve helyezkedik 
el.  
A: Az a bajom veled B, hogy … 

Vezetı: Megértetted-e, amit a másik mond? Mit szólsz 
ehhez? Elismered-e ezt? Hány százalékot ismersz el belıle? 
Ezek a vezetıi instrukciók lehetıséget kínálnak arra, hogy a 
felek felismerjék és belássák, hogy a kialakult konfliktusnak 
nem csak áldozatai, hanem elıidézıi is, akár tudatosan, akár 
tudattalanul teszik azt. A saját rész megkeresése azonban 
nem jelenti azt, hogy nem lehetnek csalódottak, sértettek 
vagy haragosak a másik viselkedése miatt.  

B: Válaszol.  
B: Az a bajom veled A, hogy … 

Vezetı: Megértetted-e, amit a másik mond? Mit szólsz 
ehhez, elismered-e ezt? Hány százalékot ismersz el belıle? 

A: Válaszol.  
A lezajlott interakció mindkét fél számára biztosítja a 
kongruens önkifejezés, a másik észlelésének 
differenciálódását, az önmagára és a másikra való rálátás és 
a saját viselkedéssel kapcsolatos belátás lehetıségét. 

 
 Az interakciók befejezése után a vezetı mindkét féltıl 
megkérdezi, hogy mi az, amit elvár a másiktól ahhoz, hogy a 
csoportban kreatívan tudjanak együtt dolgozni, s ki mit hajlandó 
tenni ennek érdekében, hiszen az ember csak magát tudja 
megváltoztatni, a másikat nem. Ezzel a kapcsolati tisztázás 
folyamata - egyszerő konfliktusok esetén - gyakran le is zárul. 
 
A kapcsolati tisztázás nyitó verbális szakasza sokféleképpen 
végzıdhet:  
- Egyszerő konfliktus esetén lezárulhat a kapcsolati tisztázás 

rögtön az elején, valaminek a megértésével vagy a 
valamiben való megegyezéssel.  
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- Zárulhat ez a szakasz a felek számára a saját mőködés 
valamely életrajzi motívumának felismerésével, amely 
önmagában megértést és megnyugvást is hozhat a jelen 
konfliktuózus kapcsolat viszonylatában, s így itt véget is 
érhet a kapcsolati tisztázás elsı szakasza, vagy befejezıdhet 
a kapcsolati tisztázás, amennyiben egyik fél sem kíván a 
felszínre került életrajzi anyaggal tovább dolgozni. 

- Az életrajzi motívumok felismerése egyik, másik, vagy 
mindkét fél számára protagonista játék kiindulásául 
szolgálhat.  

 
2. A középsı szakasz (köztes sík) jellemzıi 
 A kapcsolati tisztázások középsı szakaszában a 
konfliktusban álló felek mélyebb szintő önfeltárásának segítése 
történik interakciós és/vagy pszichodramatikus technikák 
alkalmazásával, s általában az életrajzi háttér beazonosításával 
zárul le. Indulatáttétel gyanús konfliktusok esetén ennek a 
szakasznak rendkívül nagy a jelentısége. Ebben a szakaszban a 
pszichodráma-vezetı hol moderátorként, hol rendezıként 
mőködik. Ez azt jelenti, hogy a verbális és dramatikus technikák 
alkalmazása váltakozik. A középsı szakasz funkciója 
tulajdonképpen hasonlít a protagonista játékok promenádjának 
funkciójára, azzal a különbséggel, hogy a vezetınek két 
protagonistája van, akik ráadásul konfliktusban állnak 
egymással. A vezetı számára mindketten egyformán fontosak, 
ezért szimbolikusan és ténylegesen is „középen” áll, vagyis 
mindkettıjüktıl azonos távolságra, s a helyzet strukturálásával 
(moderálás) segíti mindkét felet. Az irányítás végig a vezetı 
kezében van, ı határozza meg a szerkezetet, a kereteket.  
A középsı szakasz interakciós technikái 
 
 Amennyiben a kapcsolati tisztázás kezdı szakaszában a 
vezetı indulatáttélelre gyanakszik, úgy megkéri a feleket, hogy 
a csoportszoba közepén egymásnak háttal üljenek le.  
Mindketten kapnak 3-3 percet, hogy gyorsan és folyamatosan 
föltegyék azt a kérdést a másiknak: Ki vagyok én neked?   
Amire a másiknak gyorsan és folyamatosan kell válaszolnia.  
Az vagy nekem …  Olyan vagy nekem ….   
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Ebben az esetben elıször a neutrális közlések jönnek, majd ezt 
követik az indulatáttételes tartalmak.  
Az interakciók befejezése után a konfliktusban lévık egymással 
szembefordulnak, s a vezetı megkérdezi, milyen most egymásra 
nézniük? Amennyiben a két fél közötti „itt és most” konfliktus 
indulatáttételes tartalma a felek számára nyilvánvalóvá válik, s 
belátják, hogy kettıjük ütközésének egyikük-másikuk vagy 
mindkettıjük viszonylatában van egy életrajzi vonatkozású 
mögöttese, úgy a kapcsolati tisztázás középsı szakaszát, s így a 
konfliktus elrendezését lezártnak tekinthetjük. A továbbiakban 
egyik, másik vagy mindkét fél számára kívánatos az 
indulatáttételes motívum témájának protagonista játékban 
történı feldolgozása. 

    
 A konfliktus elrendezése után a csoport megbeszéli, mit 
láttak, mit éltek át, s visszajelzést adnak a kapcsolati 
tisztázásban résztvevı csoporttagoknak a mőködésükrıl. Ebben 
a beszélgetésben nyílik lehetıség arra, hogy a kapcsolati 
tisztázás csoportra gyakorolt dinamikai hatásáról is szó essék.  
A kapcsolati tisztázás hasznát a csoport számára abban látom, 
hogy megtapasztalhatják, a csoporton belüli konfliktusok – 
bárkik között alakuljon is az ki – nem fenyegetik a csoport létét, 
ezért lehetséges és kívánatos azokat artikulálni, és lényegüket a 
csoport segítségével megérteni. Ugyanakkor a csoporton belüli 
konfliktusok rejtve maradása vagy kimondatlansága 
akadályozhatja a csoport mőködését, s ily módon a csoporttagok 
fejlıdését is gátolhatja.  
 Nem lebecsülendı továbbá a kapcsolati tisztázás azon 
funkciója sem, hogy tanulási lehetıséget kínál a csoporttagok 
számára a konfliktusokhoz való viszonyuk tisztázására és a 
hatékony konfrontáció módjára vonatkozóan abban az 
értelemben, ahogy Zerka Moreno a „meglepıdés pillanatáról” ír: 
„Egy ilyen pillanat szorongást kelt, amely a spontaneitás 
ellentéte, és megakadályozza a helyzetnek megfelelı 
válaszreakciót.”21 A kapcsolati tisztázás módszere a 

                                                 
21 Zerka t. Moreno, Leif Dag Blomkvist, Thomas Rützel: „Pszichodráma – az 

élet duplája” Beszélgetések Zerka Morenoval. Animula Kiadó, Budapest, 
2005. 123. oldal  
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konfrontáció nyitás és fogadás pillanatában (a meglepıdés 
pillanata) kínál lehetıséget – a konfliktus mögöttesének 
megértési lehetıségén túl – a konfliktusban lévı felek 
spontaneitásának növekedésére. 
  
 Megállapíthatjuk, hogy a kapcsolati tisztázás elsı két 
szakasza segíti a csoporttagokat a csoport „itt és most”-jában (a 
realitásban) zajló konfliktusok kezelésének hatékonyságában, 
vagyis abban, hogy minél pontosabban legyenek képesek 
megfogalmazni azt, ami a másik viselkedésében zavaró 
számukra, s hogy vállaljanak felelısséget a kapcsolat 
rendezéséért. A kapcsolati tisztázás során alkalmazott 
pszichodramatikus technikák mindezeken túl lehetıvé teszik az 
alábbiakat: 
- az önfeltárás konfliktushelyzetben történı elmélyítését az 

„itt és most”-ban, 
- láthatóvá és beazonosíthatóvá teszi a konfliktusban 

megjelenı indulatáttételes jelenségeket, a mögöttük 
rejtızködı életrajzi motívumokat, s ily módon 

- „kidolgozza” egyik, másik vagy mindkét fél számára a 
lehetséges és szükséges protagonista játékok témáját.  

 
3. Pszichodramatikus technikák 
 A pszichodráma „itt és most” elve akceptálja azt a 
szociálpszichológiai elvet (Zeintlinger 1991), hogy minden 
jelenbeli élmény és magatartás múltbeli és a jövıre irányított 
életkoncepciók által meghatározott. Moreno tapasztalata szerint 
„az erıs benyomást jelentı múltbeli élmények valamilyen 
módon kifejezést nyernek a jelen élményekben.”22  
 
 A kapcsolati tisztázás során lehetıség nyílik az aktuális 
konfliktusban megjelenı élmények és magatartások múltbeli 
mintázatainak földerítésére és szimbolikus megjelenítésére.  

 
a) Indulatáttétel gyanús konfliktus A és B között  

Ebben az esetben a vezetı rendezıként mőködik. 

                                                 
22 Moreno, J. L.: Gruppenpsychotherapie, 1959. 65. oldal 
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A és B a csoportszobában egymással szemben helyezkednek 
el. A kapcsolati tisztázás interakciós technikával indul.  

 
Abban az esetben, ha a vezetı arra gyanakszik, hogy 
indulatáttétellel áll szemben, megkérdezi mindkét féltıl, 
hogy honnan ismerıs számára az érzés, amit a másik kivált 
belıle, vagyis keresi az életrajzi motívumokat.  

 
A felteendı kérdések a következık:  
� Honnan ismerıs neked a másik téged irritáló viselkedése, 

mőködésmódja? 
� Hol kezdıdött? Mióta van ez így? 
� Mi a most megjelelı élmény, ami ezt elıhívja? 
� Mi tartja most is életben? 

 
Ezek a kérdések tudnak átvezetni a konfliktusban lévı felek 
projekcióihoz és indulatáttételes tartalmaihoz.  
Amennyiben a felek meg tudják nevezni az érzés mögött 
felsejlı saját életrajzi alakokat, úgy a vezetı fölszólítja ıket, 
hogy válasszák ki a csoport tagjai közül az említett 
személyeket (segéd-éneket), és helyezzék el azokat a 
konfliktuspartnerük mögé. Ezzel mintegy láthatóvá válik, 
hogy a konfliktusbeli felek milyen projekciókat vetítenek a 
másikra, mintegy összeolvasztva a saját életrajzi 
személyeket a jelenlévı csoporttaggal.  
Miután mindkét fél életrajzi személyeit megjelenítettük, 
megkérdezzük, hogyan érinti ıket ez, s szeretnének-e most 
mondani egymásnak valamit. Ezek után a vezetı 
megkérdezi, hogy mit értettek meg a történtekbıl, s hogy 
szeretnének-e még mondani egymásnak bármit, vagy kérni 
egymástól valamit. A továbbiakban mindkét félnek 
lehetısége van a felbukkant téma protagonista játékban való 
megjelenítésére.  

b) Szituációtalálás  
A vezetı megkérdezi a feleket külön-külön, mi a bajod a 
másikkal. A megnevezett viselkedés vagy tulajdonság mit 
jelent számodra? Hol találkoztál vele?  
Ezt követıen a vezetı felszólítja A-t, hogy keressen egy 
olyan szituációt, ahol hasonló viselkedést tapasztalt meg, 
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mint amit a konfliktusféllel kapcsolatban kifogásolt, és 
játssza azt el. A jelenetben A játssza a konfliktuózus 
szereplıt, B – akirıl ezt panaszolták, nézi a jelenetet.  
A jelenet lezajlása után annak megbeszélése következik, mit 
élt meg A ebben a szerepben, és milyen volt B-nek látnia ezt 
a jelenetet.  
Ezt követıen B jelenete következik ugyanígy. 
A konfliktus elrendezése után a csoport megbeszéli mit 
láttak, mit éltek át, s visszajelzést adnak a kapcsolati 
tisztázásban résztvevı csoporttagoknak a mőködésükrıl. 

c) Kép megjelenítése  
A vezetı itt is megkérdezi: mi a bajod a másikkal, majd 
megkéri ıket, jelenítsék meg érzésüket egy-egy képben.  
A képek beállítása után lehetıség van arra, hogy a látott 
képeket életre keltsék, vagyis dramatikus játékként 
folytatódjék. 

d) A felek stációi a kapcsolat történetében 
A kapcsolati tisztázás résztvevıi mindketten kiválasztják 
hasonmás- bábujukat. A vezetı kérésére X lépésben 
beállítják saját bábujukat, hogy milyenek voltak az elsı, 
második stb. találkozás alkalmával, s hogyan reagáltak a 
másikra. A bábuk szükség esetén megeleveníthetık, s meg 
lehet kérdezni ıket, mit éreznek.  
A kapcsolati tisztázás lezárásaként a vezetı kérésére a felek 
megalkotják az utolsó bábut, amely azt fejezi ki, hogy mi 
segíthetné ıket a továbbiakban a kapcsolat tekintetében.  

e) Kapcsolattörténeti panoptikum  
A vezetı mindkét felet megkéri, hogy kb. 5-6 szobor bábu-
párral jelenítse meg kettıjük kapcsolatának különbözı 
stációit az elsı találkozástól az „itt és most”-ig. A bábuk 
megeleveníthetık, a saját szerepet és a másik szerepét is 
megtapasztalva. A végén meg lehet kérdezni, mi az a 
mozdulat, amit elvársz a másiktól, ami téged továbbsegít.  

f) Tisztázás segéd-énnel, duplázással 
Mindkét fél választ egy hasonmást, aki a háta mögött állva 
támogatja, s beszél helyette (duplázás). A hasonmás 
alkalmazása erıs támogatást ad mindkettıjük számára, 
hiszen egy nagy feszültséggel teli helyzetben tapasztalhatják 
meg azt, hogy nincsenek egyedül az adott pillanatban, valaki 
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képes átélni érzéseiket és gondolataikat, s ezért olyan 
érzések, gondolatok kimondása is lehetségessé válik, 
amelyek egyébként látenciában maradnának. A kimondott 
tartalmakkal való munka több irányú lehet: visszatérhet a 
kezdı szakasz verbális szintjéhez, vagy indulatáttétel esetén 
egyik, másik, vagy mindkét fél dramatikus játékával 
folytatódhat. 

g) Tisztázás szerepcserével  
Ezt a módszert csak gyakorlott dramatikusok körében 
érdemes használni, ahol mindkét félnek van már tapasztalata 
a szerepcserével kapcsolatban, s erısen involvált állapotban 
is képesek a konfliktusbeli másik fél szerepét fölvenni. 
Különösen ajánlott ez a módszer a vezetı és valamely 
csoporttag közötti konfliktus esetén, ahol a szerepcsere 
szinte az egyetlen lehetıséget kínálja a vezetı számára 
annak megmutatására, hogy képes átélni az éppen ıt 
konfrontáló csoporttagot.  

 
Természetesen az adott szituáció és a vezetı kreativitása 
függvényében sok más pszichodramatikus technika is 
felhasználható és megalkotható a pszichodráma csoport „itt és 
most”-jában megjelenı konfliktusok elrendezésére. 
 
4. Záró szakasz (mély sík) jellemzıi 
 A kapcsolati tisztázás záró szakaszát az egyik vagy 
másik, vagy szükség esetén mindkét fél protagonista játéka 
képezi. 
 
Összegzı gondolatok 
 A kapcsolati tisztázás fentiekben ismertetett módszereit 
vizsgálva azt láthatjuk, hogy a pszichodráma csoport „itt és 
most”-jában kialakult konfliktusok elrendezése elindulhat egy - 
a realitásban zajló - interaktív párbeszéddel, s bizonyos 
esetekben el is rendezıdhet ily módon, illetve 
pszichodramatikus technikákat alkalmazva folytatható a 
konfliktus elrendezése dramatikus képpé, jelenetté alakítással. 
Ebben az esetben a kapcsolati tisztázás interaktív szakasza 
tulajdonképpen hasonló funkciót tölt be, mint a protagonista 
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játékok esetében a promenád, azzal a különbséggel, hogy két 
protagonistája van egyszerre a vezetınek.     
 Arra a kérdésre, hogy a kapcsolati tisztázás a realitásban 
vagy a pszichodráma mintha-valóságában történik-e, azt 
mondhatjuk: is-is. A kapcsolat tisztázása a csoport „itt és most”-
jában indul el, ezzel lehetıséget kínálva a szemben álló feleknek 
és a csoport tagjainak a nyílt konfrontáció következményeinek 
megtapasztalására. Ezt követıen a csoportvezetı és a 
konfliktusban álló felek döntése függvényében folytatódhat a 
kapcsolat tisztázása akár a fentebb ismertetett mindkét felet 
bevonó pszichodramatikus technikákat alkalmazó módszerekkel, 
vagy a konfliktusban álló felek protagonista játékaival, melynek 
témáját éppen a megelızı kapcsolati tisztázás segítségével tudta 
artikulálni egyik, másik vagy mindkét fél.  
 A kapcsolati tisztázás verbális szakasza a csoport „itt és 
most”-jában zajlik, hasonlóan a promenádhoz. Ebben az esetben 
a vezetı moderátori szerepben van. A középsı szakaszban a 
vezetı egyaránt használ interakciós és pszichodramatikus 
technikákat, szükség esetén interjúkat készít vagy dupláz, 
esetleg szerepcserét rendel el a két fél között. A két jelenlévı 
személy közötti szerepcsere formájáról Zeintlinger (1991) 
könyvében olvashatunk. Ebben az esetben a szerepcsere az „itt 
és most”-ban két reálisan létezı csoporttag között történik, ahol 
a két fél mintegy tükörként is szemlélheti önmagát a másik fél 
„alakításában”.  
 
 A realitás és a mintha-valóság közötti „átjárót, 
váltópontot” jelenti a kapcsolati tisztázások során az a helyzet, 
amikor a realitásban ütközı két fél háta mögé odaállítjuk a 
konfliktushelyzet szempontjából jelentıs életrajzi személyeket, 
mintegy láthatóvá téve ezzel az életrajzi áttéteket, 
kapcsolódásokat. Ebben a szituációban egyszerre van jelen a két 
fél csoportbeli „itt és most” kapcsolata, valamint a mintha-
valóságot megjelenítı segéd-ének arzenálja. Ebben az 
értelemben tartom ezt a helyzetet „átjáró”-nak vagy „váltópont”-
nak a csoport „itt és most”-ja és a pszichodráma színpadának 
mintha-valósága között. Azt is mondhatjuk, hogy 
tulajdonképpen itt kezdıdik el a színrevitel. 
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 A kapcsolati tisztázás módszerének indokoltságát és 
hasznát abban látom, hogy lehetıvé és láthatóvá teszi az 
intrapszichés jelenségek és a csoport „itt és most”-ja 
személyközi tényezıinek összekapcsolódását, továbbá lehetıvé 
teszi a csoporttagok konfrontációs szerepeinek tréningjét, 
melyben azonos súllyal érvényesül Moreno (1959) azon állítása, 
hogy „a verbális szint benne foglaltatik a cselekvési szintben”, 
valamint Austin beszédaktus elméletének központi gondolata, 
hogy: „vannak olyan esetek, ahol valamit mondani annyit jelent, 
mint valamit tenni”23.  
A konfliktusok elrendezésében, úgy vélem, ennek nagy a 
jelentısége. 

                                                 
23 Austin, John L.: Tetten ért szavak. Akadémiai Kiadó Budapest, 1990. 38. 
oldal 
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FERENCZ REZSİNÉ 
 
A tréning-módszer, mint a felnıttek kompetencia-
fejlesztésének komplex formája 
 
 
 Felnıtt „tanuló” –nak nevezünk minden tanköteles kort 
betöltött egyént, aki munkája mellett, vagy annak hiányában 
(még nem volt/elvesztette) vállalja tudása, képességei, 
kompetenciái – önmaga – fejlesztését.  
A tanítás-tanulási folyamatba való belépés történhet: 
1. Önként 

Indíttatások (okok): 
- az egyén felismeri, hogy érdeke a folyamatos tanulás, ha 

be akar jutni a munkaerıpiacra, vagy benn akar maradni 
- erısíteni szeretné az önbizalmát 
- sikereket akar elérni a civil társadalomban 
- kulturális érdeklıdés hajtja 

2. Külsı késztetés  
Martin Dohlemann szerint a társadalom felıl érkezik, 
amennyiben elvárja  
- a folyamatos, „megfelelı” teljesítményt 
- fokozott önállóságot (ugyanakkor team-munkát?) 
- gyakori részkontaktusok felvételét ismeretlen 

emberekkel. 
Mindezt azért, hogy a világ gazdaságában a XX. sz. 70-es 
éveiben elindult radikális változás következtében kialakult 
versenyben a szervezetek, vállalatok, vagy akár az országok 
tartósan helyt tudjanak állni. 

 
 Napjainkban elmondható, hogy az egyes országok 
versenyképességét döntıen a képzett munkaerı determinálja, 
vagyis az emberi tudás, illetve az emberek által létrehozott 
sajátos „megkülönböztetı” képességek, kompetenciák stratégiai 
tényezıkké váltak. 
 Ennek megfelelıen az emberi minıség, az ember 
„tudása” új értelmezést nyer, melyet a tudományos koncepció 
változása alapján is figyelemmel kísérhetünk. Visszatekintve a 
60-as évekig, a „tartalom-centrikus tervezés”, a „mit tanítsunk” 
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kérdés szigorúan szabályozott keretei után a tartalom eszközzé 
vált, és a gondolkodás fejlesztése az „értelem kimővelése” lett 
az elsırendő cél. (70-80-as évek). 
A 90-es évektıl egy paradigmaváltás figyelhetı meg, melyben 
az affektív (érzelmi-akarati) szféra, az értékek elıtérbe kerülése 
a jellemzı. Az ismeretalapú oktatás helyébe a kompetencia 
alapú képzés lép. Ez szerte a világon, így Magyarországon is 
egy általános, társadalmi igényként megfogalmazódó kihívás. E 
kihívás az oktatástól azt várja el, hogy a munka világára 
készítsen fel, feleljen meg az iskolán kívüli világ, a gazdaság és 
a munkaerıpiac elvárásainak és ne a tudomány sajátos belsı 
logikája alapján mőködjön. Kerüljön elıtérbe az 
alkalmazásközpontúság, a gyakorlati hasznosság. Vagyis a 
személyiség alapvetı készségeinek, továbbá a speciális 
szakfeladatokhoz illeszkedı személyiségi képességeknek, 
kompetenciáknak a „kicsiszolása” vált szükségessé. 
Ehhez elengedhetetlen: 
- a tanulási képességek, készségek fejlesztése, az 

önszabályozó tanulás esélyének megvalósulása; 
- olyan értékek, attitődök, motívumok kialakítása, amely 

szilárd alapot jelent az egész élet központi tevékenységévé 
váló tanuláshoz (egész életen át tartó tanulás); 

- komplex látásmód, problémamegoldás; 
- együttmőködés, a tudás átadása, a csoport tagjaiként való 

szellemi munkavégzés. 
 
 Miután a kompetencia kifejezés fı területének a munka 
világát tartják elsısorban ebbıl a szempontból történik a 
tipizálása is: 
1. Szakmaspecifikus/munkakörspecifikus kompetenciák: 

szakmaprofil-elemzés ill. munkakörelemzés segítségével 
határozhatók meg. 

2. Átfogó jellegő/kulcskompetenciák: Dieter Mertens(1989) 
kulcsképesség fogalma felel meg leginkább  ezeknek a 
munka világában használatos szakmai, szociális és 
személyes kompetenciáknak. 

 
 Mertens is abból indult ki, hogy a szakmák és a munka 
világában végbemenı állandó és gyors változás következtében 
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az egyszer megszerzett szakmai képesítés nem örök érvényő. 
Többé már nem tekinthetjük elegendınek, hogy az ember élete 
elsı szakaszában ismereteket halmoz fel, és ebbıl a 
tudáskészletbıl a végtelenségig meríthet. Elsısorban arra van 
szükség, hogy az életnek a kezdetétıl a végéig észre tudja venni 
és ki tudja aknázni az összes lehetıséget, hogy napvilágra hozza, 
elmélyítse, gazdagítsa az „elsı” ismereteket és alkalmazni tudja 
ıket a változó világban. Vagyis a szakmai képesítés mellett 
ugyanolyan fontossá válik a változó körülményekhez való 
alkalmazkodás, melyet csak a kulcsképességek meglétével tud 
az ember véghezvinni. 
 
Ezek a kulcsképességek a következık(Mertens1974): 
- együttmőködési és kommunikációs képesség, 
- problémamegoldó képesség és kreativitás, 
- tanulási és gondolkodási képesség, 
- indokolási és értékelési képesség, 
- a felelısségvállalás képessége, 
- önállóság és teljesítıképesség. 
 
„…olyan ismeretek, képességek és készségek, amelyek nem 
csak meghatározott, különbözı gyakorlati tevékenységekkel 
hoznak létre közvetett, korlátozott kapcsolatot, hanem inkább  
� képessé tesznek arra, hogy megfeleljünk pozíciók és 

funkciók egész sorának, amelyek azonos idıben alternatív 
lehetıségekként jelentkeznek és  

� képessé tesznek arra, hogy életünk során kezelni tudjuk a 
követelmények (többnyire elıre nem látható) változásának 
egy-egy szeletét.”24 

 
 A kulcsképességek átfogó jellegőek sok ponton metszik 
egymást és nem csak egy szők területen, egy meghatározott 
tevékenységgel kapcsolatban alkalmazhatók, hanem széles 
körben transzferálhatók, folyamatosan adaptálhatók más-más 
területre, megváltozott körülményekre is. 

                                                 
24 Mertens(1974) In: Andragógiai szöveggyőjtemény II. Szerk: Maróti Andor 
Nemzeti TK. Bp. 1997. 141. old. 
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Ugyanakkor tartósak, vagyis ellenállnak a változásoknak, de 
megváltozott körülmények között is folyamatosan 
alkalmazhatók. 
 
 A felnıttekkel szembeni elvárások (saját+társadalom) 
szükségessé tették az elıadó típusú (receptív tanulás) mellett 
újabb módszerek kidolgozását. Ezek a résztvevı-központú 
(tanulási aktivitás) módszerek, amelyek fıként a résztvevık 
aktivitására, együttmőködésére építenek. 
 Figyelembe véve az egyéni és kollektív szükségleteket, 
olyan új szemléletet, módszereket, eszközöket kell bevezetni, 
amelyek eredményeképpen a képzés élet közelibb és 
gyakorlatorientáltabb lesz és nem csak a közvetítendı ismeretek 
átadását tekintik célnak, hanem a résztvevık szemléletének, 
beállítódásainak, motivációinak, ezáltal kompetenciáinak 
fejlıdését. 
 
 Az ilyen típusú gyakorlatorietált képzésnek az egyik 
módszere a tréning. 
Témánk szempontjából a legjobb definíciót Lóth László (2000) 
adta, aki szerint:  
� „Olyan andragógiai fejlesztı folyamat, amely strukturált 

tapasztalatszerzı eljárások mőködtetésével, a 
csoportdinamikai hatások tudatos alkalmazásával felnıtt 
tapasztalati tanulást valósít meg, elsısorban készség- és 
képességfejlesztési céllal, adott a képzési szükséglet 
feltárása során meghatározott képzési-fejlesztési cél elérése 
érdekében.”25 

 
 A tréning lényege tehát, hogy a résztvevık új 
ismereteket, kompetenciákat nem elméletben, hagyományos 
úton (elıadások és az azt követı önálló tanulás útján) sajátítják 
el, hanem nagyrészt együtt tevékenykedve (csoportmunkában) a 
valósághoz hasonlatos szituációk megélése és feldolgozása 
segítségével. 

                                                 
25 Mészáros Aranka (2001): Távoktatásra történı felkészítés tréning 
módszerrel  Ph.D. értekezés 49.oldal 
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 A tréning általános jellemzıirıl több helyen olvashatunk 
a szakirodalomban. Jelen tanulmányomban a jellemzıket 
megpróbálom strukturálni, rendszerezni oly módon, hogy az 
egyes jellemzık után kifejtem, hogy az adott elem milyen 
szerepet játszik a tréning mechanizmusában. 
 
Véleményem szerint 8 olyan tényezı van, ami mentén a 
tréningmódszer jellemezhetı: 

1. A helyzet ……………. amiben a módszer mőködik 
2. A hely ……………….. ahol mőködik. 
3. Az idıtartam ……….. ameddig mőködik. 
4. A résztvevık ……….. akikért mőködik. 
5. A cél ………………… amiért mőködik. 
6. A módszertan ……….. ahogyan mőködik. 
7. A vezetés …………… .akik  segítségével mőködik. 
+1 Az eredmény……….... ami ….létrejön. 

 
1. A helyzet 
 A helyzet, amiben a tréningmódszer mőködik, a csoport-
helyzet. 
A csoportot “korunk egyik nagy találmányának”26 tekintik. 
Kérdés, hogy a “korunk”, mint idımeghatározás alatt mit 
értenek. A társasság számos formája közül ugyanis a csoport a 
legısibb, az egyén szempontjából, pedig a legjelentısebb társas 
alakzat. 
 
 Régóta sejtjük, a Hawthorn-effektus (Mayo,1932) néven 
ismertté vált jelenség leírása óta pedig tudjuk, hogy az egyének 
egymás jelenlétében többletteljesítményre képesek. 
“Lelkesebbek, érzelmeikben intenzívebbek, cselekvési 
motivációjuk erıteljesebb, asszociációik gazdagabbak, 
kölcsönösen inspirálják egymást”.27 
 A környezethez való alkalmazkodás (az életben maradás) 
nem valósulhat meg magányosan, csak csoportosan. Erre épít a 
tréning módszer is.  

                                                 
26 Rudas János (1984): Delphi örökösei   Gondolat-Kairon Kiadó  15. oldal 
27 Csepeli György (2001): A szervezkedı ember Osiris Kiadó  246. oldal 
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 Emellett kitüntetett szerepe van a visszajelzéseknek is. 
Az emberek visszajelzésében fellelhetı hibák, vagy a csoport 
elvárásainak nem megfelelı viselkedés okai sokszor abban 
rejlenek, hogy nem mindig tudják felismerni saját viselkedésük 
következményeit, mert nem képesek hasznosítani a környezetbıl 
eredı jelzéseket. Ha a csoporttagok kimondják mit váltott ki a 
másik viselkedése bennük, az segítséget tud adni a késıbbi 
viselkedéshez. 
 

2. A hely 
 A helynek ahol a tréninget tartjuk olyannak kell lennie, 
hogy minden résztvevıt hozzásegítsen a legjobb “tanulási 
állapot” eléréséhez, illetve hogy maga a tréning élmény 
mindenki számára  elfogadható , jó , kiváló lehessen. 
 Elliot Aronson amerikai szociálpszichológus szerint a 
tréninget egy “kulturális szigeten” kell megtartani. Ez alatt azt 
érti, hogy olyan helyen, ahol a munkahelyi és magánéleti 
problémákat maguk mögött hagyva csak a tréningen zajló 
eseményekkel tudnak foglalkozni a résztvevık. Éppen ezért nem 
javasolt a munkahely vagy az otthon közvetlen közelében, vagy 
esetleg magán a munkahelyen tartani. 
 Az NLP-bıl kölcsönözve az ötletet azt mondhatjuk, hogy 
ha a külsı realitásból (azokat a hatásokat értem alatta, amik a 
megszokott környezetében érik az egyént), egyfajta belsı 
realitáshoz (egyén – önmagára figyelés; csoport – másokra 
figyelés) akarunk eljutni, “beszőkülésre” van szükségünk. 
 

            munka-világa                                        magánszféra 
 
                                          Külsı realitás 
 
                                                                      Beszőkülés 
 
                                          Belsı realitás 
 
            saját belsı világom                        mások belsı világa 
 
Ennek a belsı világnak, az önmagunkra és másokra figyelésnek 
a gyorsabb eléréséhez nyújt segítséget a világtól elzártság. 
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 A tréningek ideje lerövidült. A ’80-as években az 
egyhetes tréningek voltak többségben, napjainkra 2-3 naposra 
csökkentek. Miben más a 2-3 napig tartó csoportmunka az 
elhúzódó, többszöri, de rövidebb idıtartamú találkozásnál? A 
válasz a rendkívüli intenzitásban van. A foglalkozások a késı 
estébe nyúlhatnak, a résztvevık az alvás idejét kivéve 
folyamatos kapcsolatban állnak egymással.  
A gyakorlatok újszerősége és az élmények, folyamatos aktivitást 
és cselekvı részvételt tesznek lehetıvé és kívánnak meg a 
tagoktól. Úgy is mondhatjuk, hogy nincs idejük mással 
foglalkozni. 
Ezekben a nagyon intenzív csoportokban a munka célorientált, a 
dinamika gyors, a folyamatban kevés az „üresjárat”, a hangsúly 
a fókuszált, tematizált tanuláson van. 
 
4. A résztvevık 
 A résztvevık különbözı igényekkel, szükségletekkel, 
célokkal, elvárásokkal és természetesen különbözı 
személyiséggel érkeznek a tréningre. Három tényezıt tartok 
fontosnak kiemelni, ami a hatékonyság szempontjából akár 
kritériumként is szerepelhetne: 
a.) egészséges személyiség 

A tréningcsoportokat alapvetıen egészséges emberek 
számára fejlesztették ki. A beteg vagy torzult személyiséget 
elıször meg kell gyógyítani, csak azután lehet fejleszteni. A 
különbözı pszichés problémák gátjai lehetnek a tréning 
céljaként megfogalmazottaknak.  
Az adaptív viselkedés ugyanis az attitődök és az értékek 
rendszerének rugalmasságán alapul és ez egyben feltétele is 
az új „stratégiák” kialakulásának. 

b.) kellı motiváltság 
Optimális esetben az emberek önként, kíváncsiságtól hajtva 
és változást (fejlıdést) remélve érkeznek a csoportba. Ez 
szükséges kiindulópontja a hatékony munkának, nagyban 
segíti az aktív részvételt, magát a tanulást. 
A motiváltságot segíti, ha a résztvevık tisztában vannak a 
tréning céljával és hasznosnak, relevánsnak ítélik meg saját 
gyakorlatuk szempontjából.  Fontos, hogy a trénert is 
motiváltnak és elkötelezettnek lássák. 



A tréning-módszer mint a felnıttek kompetencia-fejlesztésének 
komplex formája 

 98

c.) a csoport létszáma 
A kiscsoportok optimális létszáma 7 + 2 fıre terjed ki. Ez 
Miller mágikus száma. “Ezek a számok jellemzik az ember 
észlelési folyamatát, s jelzik bármely kérdésben, bármely 
halmaz esetében a tapasztalati úton, a „józan ésszel” 
elkülöníthetı, megkülönböztethetı elemszámok mennyiségi 
határait, a felfogó– és feldolgozó kapacitásukat.”28 Ez a 
nagyságrend teszi lehetıvé, hogy képesek legyünk a közös 
feladatokban való megfelelı részvételre, a másokra 
figyelésre. A team-munkának általában az 5 tagú csoport 
nyújtja a legkedvezıbb lehetıséget (vezetı testületek), a 
tanuló- és tréningcsoportok esetében azonban az optimális 
létszám 12 fı körül van. 

 
5. A cél 
A tréningmódszer célja: 
a.) az egyének fejlesztése: 

• az önismeret fejlesztése, 
• készségek fejlesztése. 
A tréningek – bizonyos fázisokban – önismereti csoportként 
is mőködnek. Különösen igaz ez, ha a tréning a 
szervezetfejlesztés keretein belül szervezıdik. Ebben az 
esetben ugyanis a fejlesztés mindig kalkulál a szervezet 
tagjai énképének “hiányosságaival” esetleg torzulásaival, 
amik a hatékony szervezeti mőködés akadályai lehetnek. Így 
célul tőzi ki az önismeret, a személyiség, az interperszonális 
készségek fejlıdését is. 

b.) a csoport fejlesztés:  
• együttmőködésre “nevelés”, 
• közös probléma megoldás. 

 
6. A módszertan 
 A tréningcsoport központi módszertani eleme a 
strukturált tapasztalatszerzı gyakorlat, mely pszichológiailag a 
valóságot, a valódi élethelyzetet szimulálja játékos formában. A 
résztvevık kipróbálhatják magukat különbözı helyzetekben. 

                                                 
28 Gazdag Miklós (1998): Mindennapi pszichológia Mőegyetemi Kiadó  25. 
oldal 
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 A strukturált gyakorlat Lieberman, Yalom és Miles 
(1973) szerint egyfajta vezetıi beavatkozásnak tekinthetı, amely 
a viselkedéssel kapcsolatos elıírások és szabályok sorozatát 
tartalmazza, melyek behatárolják a résztvevık viselkedési 
lehetıségeit. Middleman és Goldberg (1972) szerint strukturált 
gyakorlatok révén egy olyan zárt rendszer jön létre, amit a 
vezetı szándékosan szerkesztett meg és hozott mozgásba.  
 
a.) A strukturált gyakorlatok hatásmechanizmusai: 

- rendkívül célraorientáltan lehet vele dolgozni, ezáltal a 
csoport jól fókuszálható és tematizálható, 

- felgyorsítja a csoportdinamika alakulását, elısegíti a 
minél erısebb csoportkohéziót, 

- jól alkalmazható feszültségoldásra, elısegíti a pozitív 
érzelmi beállítódást, ezáltal megkönnyíti és katalizálja az 
érzelmi, gondolati és viselkedési szinten zajló tanulási 
folyamatot, 

- a gyakorlat lebonyolítása kockázat nélküli, védett 
helyzetben folyik, azaz egy biztonságos légkörben 
lehetıséget ad arra, hogy a különbözı 
viselkedésformákat szabadon megvalósíthassák a 
résztvevık. 

- A strukturált gyakorlatok révén tud leginkább létrejönni 
a tapasztalati tanulás  

b.) A strukturált gyakorlatok alkalmazásának folyamata  
(Kolb  1985): 
� Konkrét cselekvés és tapasztalat szakasza: az egyén 

tevékenysége kapcsán konkrét tapasztalatot szerez annak 
eredményességérıl vagy eredménytelenségérıl, 
függetlenül attól, hogy a helyzetet ı maga hozta létre 
vagy sem. 

� Megfigyelés és visszajelzések: az egyén megfigyeli a 
tevékenysége eredményeit és megpróbálja átgondolni, 
hogy milyen tényezık játszottak szerepet az esemény és 
az eredmények bekövetkezésében, valamint azt, hogy 
ebbıl milyen következtetéseket lehet levonni. 

� Absztrakció és általánosítás: az egyén átértékeli, 
újradefiniálja eddigi elképzeléseit az adott helyzetben 
követendı viselkedésrıl. 
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� Tanultak tesztelése: a korrigált viselkedést új 
helyzetekben kipróbálja. Ez alapjául szolgál újabb 
tapasztalatok szerzésének. 

c.) a tapasztalati tanulás folyamata: 
- a játék eseménytere 
- következtetések 
- személyes tanulság 
- “itt és most”-ból “ott és akkor”-ra következtetés 

 
7. A vezetés (a tréner) 
 A tréningeken a résztvevıké a fıszerep. A vezetıknek 
úgynevezett szabályozó funkciója van, melyet katalizátori vagy 
facilitátori tevékenységnek is lehet nevezni. A lényeg, hogy 
közvetett, non-direktív módon dolgoznak, vagyis a háttérbıl 
irányítják a folyamatokat. 
 Boswood (1988) szerint az a vezetıi stílus eredményezi a 
legnagyobb hatást, amely a tagokkal való törıdést és a 
stimulálás mértékét össze tudja hangolni. 
 
+1. Az eredmény 
 A tréning eredményének mindig azt tartjuk, ha sikerült 
megvalósítani azt, amire “szerzıdött” illetve szervezıdött. A 
készségfejlesztı folyamatok haszna azonban nagyon nehezen 
mutatható ki. Ennek elsısorban az az oka, hogy nem bizonyos 
ismeretek, tudás elsajátításáról van szó, hanem kompetenciák 
megszerzésérıl. 
Kaplan(1974) szerint kiszámíthatatlan, hogy kinél mi miatt lesz 
változás, erre mikor kerül sor és mennyire lesz tartós. Szerinte a 
változásnak a személyiségbe integrálódásához, sok idıre van 
szükség. 
Vannak, akiknél a hatás gyors és ez személyes felismerésekben, 
cselekedetekben ki is fejezıdik, míg számos esetben a hatások 
csak a késıbb bekövetkezı kritikus esetek kezelésében jelennek 
meg.  
 
 Úgy tartják ,hogy az a módszer a legjobb, amely 
valamely elérhetı célt a 
- a lehetı legbiztosabban (minél kevesebb dolog zavarja a 

folyamatot), 
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- a lehetı leggazdaságosabban (az erık, eszközök, idı 
optimális felhasználásával), 

- a lehetı legteljesebben (az elért eredmény minél inkább 
essen egybe a kitőzött céllal) valósít meg. 

A tréning-módszer ilyen. 
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KARLOVITZ JÁNOS TIBOR 
 
Képzési tartalékaink 
 
 
 2006-ban, az andragógia alapképzési szak indulását nagy 
várakozások elızték meg. Az elsı tanévben jelentkezettek 
száma várakozáson felüli volt. A képzés kezdetén azonban azzal 
is szembesülnünk kellett, hogy a felvettek egy része kevésbé 
tudta, mit is jelent ez a szak valójában, mihez lehet ezzel 
kezdeni a munkaerıpiacon, értékes, megélhetést biztosító szakra 
jelentkeztek-e egyáltalán. Számosan azzal a reménnyel 
jelentkeztek erre a szakra, hogy ez egy humán jellegő szak, ahol 
nincs matematika, illetve tetszett nekik a komolyságot sugalló 
„andragógia” szó (Karlovitz, 2006). 
 Tény, sok hallgató élt azzal a kredit-rendszer adta 
lehetıséggel, hogy képzést ne a mintatantervi ajánlásnak 
megfelelıen végezze el. Az is gyanítható ugyanakkor, hogy a 
tanulmányok félbehagyásának hátterében csak részben áll 
céltévesztés (valójában másik szakon szeretne tanulni), tanulási 
nehézségek vagy „ijedtség” az elsajátítani valók miatt, családi 
problémák stb. Elképzelhetık más okok is. Mi most a hallgatók 
„múltjában”, elızetes iskolai pályafutásukban kerestünk 
jellegzetes vonásokat. 
 A 2009. évi záróvizsga idıszakában jutott el „rendes 
idıben” tanulmányai befejezéséhez az elsı BA-szintő évfolyam. 
Jelen vizsgálatunkban azt próbáljuk körüljárni, kimutatható-e 
összefüggés azok iskolai (közoktatási) „elıélete” között, akik a 
mintatanterv szerint jutottak el a szükséges kreditszám 
összegyőjtéséhez – azokhoz képest, akik vagy félbehagyták, 
vagy még nem fejezték be a tanulmányaikat. 
 A vizsgálat alapját egyfelıl azok a névsorok adják, 
amelyek alapján – a dokumentumelemzés módszerével – 
megállapítható, kik iratkoztak be kezdetben, és végül kik voltak 
azok, akiket a záróvizsga-bizottságok valamelyike elé lehetett 
engedni, másfelıl pedig azok a még a tanulmányok kezdetén 
készíttetett hallgatói fogalmazások, amelyekben a beiratkozottak 
saját iskolai (közoktatási) pályafutásukat mutatják be. 
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 Utóbbi vizsgálati módszer szervesen illeszkedik a 
társadalomtudományok által napjainkban oly szívesen használt, 
„divatos” narratív kutatások sorába (magyarországi – csak 
neveléstudományi – kutatásokról, módszertani fejlesztésekrıl pl. 
Golnhofer & Szabolcs, 2005, 2006.; Hunyady & M. Nádasi & 
Serfızı, 2006). 
 Jelen vizsgálat alapja egy irányított felidézés. A képzésbe 
belépı hallgatókat arra kértük, hogy bizonyos szempontok, 
kérdések mentén írják le óvodás és iskolás életüket. A 
dolgozatnak volt egy terjedelmi kritériuma: el kellett érnie a 
szóközök nélkül számolt 20.000 karaktert. (Értelemszerően, 
szövegszerkesztıben kellett elıállítani, és az oktató e-mail-
címére elküldeni.) A szempontok az alábbiak voltak: 

⇒ eddigi intézményi életút az óvodától kezdve; 
⇒ az iskolai rituálék rendszere; 
⇒ kiemelkedı tanár-egyéniségek bemutatása; 
⇒ emlékezetes események; 
⇒ iskolai konfliktus-kezelés. 

 
 Ha valaki jelentısen elmaradt az elvárt minimumtól, 
kapott újabb szempontokat. Kiegészítésképpen 
belefogalmazhatta, milyen taneszközöket használtak, milyen 
volt a tantermük berendezése, hogyan ülték meg az ünnepeket. 
A dolgozat elküldési határideje nagyjából október közepére 
esett. (Így tehát a vizsgálati minta begyőjtése 2006. október 
végéig megtörtént.) 
 Az elsı évfolyamot Andragógia BA szakon 133 levelezı 
tagozatos, továbbá 70 nappali tagozatos hallgató kezdhette meg. 
Közülük elsı éves korában 114 levelezı, valamint 62 nappali 
tagozatos hallgató küldte el ezt a narratív jellegő dolgozatát 
(közülük három nappali tagozatosé nem volt „érdemi”, 
értékelhetı). Levelezı tagozaton a tanulmányait be nem fejezık 
közül 37, a záróvizsgára kerültektıl pedig 75 dolgozatot lehetett 
bevonni a mintába (ketten úgy diplomáztak, hogy ezzel az elsı 
feladatmegoldással elmaradtak). A nappali tagozatosok közül 
tanulmányaik során 24-en akadtak el; a képzésüket 
félbehagyottak 17 dolgozata és a végzık 45 munkája került be a 
mintába. (Nappali tagozatos is akadt egy olyan hallgató, aki az 
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elsı félévi gyenge feladatteljesítés ellenére mégis a mintatanterv 
szerinti idıben fejezte be tanulmányait, és tett sikeres 
záróvizsgát.) 
 

1. sz. táblázat. A mintatanterv szerint végzettek száma 
 Nappali tagozat Levelezı tagozat 
Mintatanterv szerint 
végzett 

46 79 

Nem záróvizsgázott 14 54 
Összesen 70 133 

 
 Természetesen sokféle élethelyzet állhat amögött, hogy 
valaki nem a mintatanterv szerinti idıben fejezi be a 
tanulmányait. Van, aki tanulmányai elején jön rá arra, hogy 
mégsem azt a szakmát szeretné kitanulni, mint amelyikre 
beiratkozott vagy felvették. Mások lehet, hogy késıbb ugyan, 
mégis végérvényesen abbahagyják tanulmányaikat. Levelezı 
tagozaton gyakori, hogy a munkahely elvesztése vagy éppen új 
szerzése, vagy a családi állapot megváltozása (gyerek születése, 
szülı, testvér, élettárs elvesztése) okozza a tanulásból való 
kimaradást. A család anyagi helyzetének megrendülése – 
nappali és levelezı tagozatosoknál egyaránt – a lemorzsolódás 
gyakori oka, még akkor is, ha államilag finanszírozott 
hallgatókról van szó: a tanulásnak mindenféleképpen vannak 
járulékos költségei, kiadásai is. 
 A nem a mintatanterv szerint végzett 14 nappali és 54 
levelezı tagozatos hallgatók kis hányada aktív hallgató. İk 
azok, akik valamilyen oknál fogva „megcsúsztak”, vagy nincs 
meg a diplomázáshoz szükséges kredit-értékük, vagy egy vagy 
több tárgyból nem a mintatanterv által ajánlottak szerint 
teljesítették a továbbhaladáshoz szükséges feltételeket, és így 
tolódott ki a befejezés várható idıpontja. Végül akadnak 
olyanok is, akik a szakdolgozatukkal nem készültek el 
határidıre. 
 Országos jelenségnek mondható, hogy még a sikeres 
záróvizsgát tettek közül is csak viszonylag kevesen vehetik a 
diplomájukat, mert valamilyen oknál fogva nem tudnak 
felmutatni nyelvvizsga-bizonyítványt. 
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2. sz. táblázat. A mintába bekerült dolgozatok száma 
 Nappali tagozat Levelezı tagozat 
Záróvizsgázott 45 75 
Tanulmányait 
félbehagyó 

17 37 

Összesen 62 112 

 
 Kutatásetikai szempontok miatt értelemszerően nem 
említünk neveket, és nem idézünk fel beazonosítható, konkrét 
élethelyzeteket. Ez a megfontolás ugyanakkor azt is jelenti, 
hogy jelen cikkben nem fordulhatnak elı a narratív kutatásokat 
oly jól illusztráló jellegzetes forrás-részletek, a hallgatók által 
évekkel ezelıtt megfogalmazott, leírt gondolatok. 
 Számunkra most a „tanulmányait félbehagyó” réteg 
iskolai pályafutása tőnik a legérdekesebbnek, különösen, ami a 
nappali tagozatosokat illeti. Legalább egy esetben 
valószínősíthetı, hogy a hallgató egy másik városban fejezte be 
tanulmányait. Mivel csak azok a hallgatói dolgozatok vannak a 
kezünkben, amelyeket elsı éves korukban, felsıfokú 
tanulmányaik elsı félévében írtak, és mivel ez a korábbi 
intézményes pályafutásukról szólt, csak az elızetes életút 
jellegzetességeit van módunk szemügyre venni. Mindazonáltal, 
érdemes lehet a kimaradókat (elmaradókat) egy másik 
vizsgálatban arra kérni, számoljanak be fıiskolai / egyetemi 
élményeikrıl és arról, miért nem a többiekkel fejezték be a 
tanulmányaikat, illetve mit tehet értük az egyetem, hogy késıbb 
mégis diplomásak lehessenek. 
 Arról az egykori 17 nappali tagozatos hallgatóról, akik a 
mintatanterv szerint ajánlott idıben nem jutottak el a 
záróvizsgáig, de volt elsı éves korukban iskolai pályafutásról, a 
közoktatási intézményrendszerben eltöltött idejükrıl szóló 
dolgozatuk, közös jellegzetességként az alábbiak állapíthatók 
meg: 

� különös módon az óvodában többségükben rossz alvók 
voltak; 

� nagyjából egyharmad-egyharmad részben szerették a 
zenélést, őztek versenyszerően valamilyen sportot, vagy 
a legszívesebben az olvasásban merültek el; 

� majdnem mindegyikük viszonylag kiegyensúlyozott 
általános iskolai tanulmányokról számolt be; 
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� csaknem valamennyiüknél középiskolás korukban 
következett be valamilyen trauma, amelynek fı okozói a 
hibát hibára halmozó középiskolai tanárok (!) voltak; 

� általában eredetileg más volt az életcéljuk és a 
pályaképük, ennek megfelelıen többen más képzésbıl 
érkeztek; 

� többségükben „cikkcakkos” életutat jártak be, vagyis 
számos a megkezdett-félbehagyott élethelyzeteket 
(tanulmányokat, párkapcsolatokat stb.) bemutató 
élettörténet – vagyis az „iskolai pályafutás” címén 
megjelennek a dolgozattal nem szorosan összetartozó 
narratívák is. 

 
 Kimutatható-e valamilyen jellegzetesség a mintatanterv 
szerint végzett hallgatók elsı éves, a közoktatási 
intézményrendszerben töltött idejükrıl szóló dolgozataiban? – 
Váltások az ı életükben is vannak. Meglepı, mennyi 
iskolaváltásra került sor körükben (arányaiban többre, mint az 
elızı csoportnál), mégis, ezek eredménye szinte mindegyikük 
esetében pozitív. Míg az elızı csoport tagjainál – a 
„kimaradtaknál” – az iskolához és a tanárokhoz jobbára negatív 
élmények, emlékek kötıdnek, addig a „végzettek” leírásai 
sokkal derősebbek még akkor is, ha ık is beszámolnak rossz 
benyomásokról. 
 Bizonyára adódik a felvetés, hogy utóbbiaknál jobb lehet 
a családi háttér. Szeretném leszögezni, hogy a két csoport 
tagjainál nagyjából – már amennyire ezt a szövegekbıl ki lehet 
következtetni – hasonló családi háttereket lehetett megfigyelni. 
Sıt: a „végzettek” körében olvashatunk több családi tragédiáról, 
illetve körükben találkozunk több olyan dolgozattal, amelyik 
csak az egyik szülıt említi (csaknem valamennyi esetben az 
anyát, de akad ellenpélda is). A családi háttér tehát általában 
szeretı, elfogadó; sıt, inkább csak a „végzettek” családjában 
fordulhatott elı, hogy valamiféleképpen nagyobb elvárásokat 
támasztottak, sıt, egy-egy esetben a szülık egyenesen 
túlkövetelık voltak. 
 A „végzettek” elsı éves korukban általában szívesen 
emlékeztek vissza az iskolás évek olyan jellegzetes 
eseményeire, mint a gólyabál, a szalagavató, a szerenádozás. 
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Vegyes érzelmekkel, de utólag megértıen viszonyulnak az 
iskolafokokkal együtt járó „beavatási” eseményekre. Az 
érettségi vizsgáról ugyancsak, mint inkább kellemes, 
felszabadító élményrıl számolnak be. 
 Jellegzetes, hogy a „végzettek” sokkal (nagyságrenddel) 
több tanárt neveznek meg dolgozataikban – ráadásul viszonylag 
hosszan írnak is róluk –, mint „kimaradt” társaik. Míg elıbbiek 
fıként a középiskolai tanáraikat sorolják fel, utóbbiak 
lényegesen több óvodapedagógusra (óvó nénire) és általános 
iskolai tanítóra, tanárra térnek ki név szerint. Ugyancsak 
jellemzı, hogy a „végzettek” sokkal több szigú (következetes) 
tanárról számolnak be, akik lehet, hogy esetenként gunyorosak 
voltak, ám ez egyéb okoknál fogva mégsem vált végzetes 
hibává, a „sikeresen” tanulók ennek ellenére vagy ezzel együtt 
tisztelettel emlékeznek meg róluk. 
 Kérdéses, mekkora jelentısége van annak, hogy a 
„kimaradók” zömének környezete – nappali és levelezı 
tagozaton egyaránt – még nem diplomás (általában a 
„végzetteké” sem az). Van-e az otthoni (akár a családi, akár a 
baráti) környezetnek szerepe abban, ha valaki félbehagyja a 
felsıfokú tanulmányait? 
 
 Összességében megállapíthatjuk, hogy a középiskolai 
élmények hatása – legalábbis a nappali tagozatos hallgatók 
esetében – sokkal nagyobb a felsıoktatási tanulmányok sikerére, 
mintsem azzal korábban számoltunk volna. Amennyiben 
tudomásul vesszük, hogy a 18-22 évesek számára a felsıoktatás 
valamelyest a középiskola „folytatása”, és felvállaljuk az 
eredetileg a középiskoláknak szánt, ám elmaradt bizonyos 
személyiségfejlesztı funkciók kompenzálását, fejlesztését, 
akkor ezzel egyfelıl hozzájárulhatunk hallgatóink nagyobb 
arányú (és idıben történı) végzéséhez, másfelıl sikeresebbé 
tehetjük életvezetésüket, felnıtt létezésüket. (Ez lenne az 
andragógia „gyakorlata”, amit egyébként tanítunk is.) Vannak 
tehát a képzésünkben bizonyos „tartalékok”, amelyek megfelelı 
odafigyeléssel mozgósíthatók, és a tanulmányaikat félbehagyók 
egy része esetében – egyénre szabott odafigyelés mellett – 
visszavezethetık még a képzésbe. 
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 Ennek érdekében érdemes lehet megvizsgálni, mik 
lehetnek azok a jellemzık, amelyekre fel lehet építeni a 
tanulmányok befejeztetésének stratégiáját, és ehhez hogyan 
lehet felvenni a kapcsolatot a „kimaradt”, egykor volt 
hallgatóinkkal... 
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ÁRPÁSI ZOLTÁN 
 
Az egészségturizmus tendenciái 
 

Rezümé 
 

 A fogyasztók életvitelének és az azt befolyásoló 
gondolkodásmódnak a megváltozása számos elméleti modellel 
definiálható. Ezek alapján egy globális mérető szemléletváltás 
figyelhetı meg a társadalom széles körében. Olyan fogyasztókról 
van szó, akik tudnak és hajlandóak áldozni az egészséges 
életmódért. Ennek kapcsán valóságos iparág alakul ki az említett 
fogyasztói réteg igényeinek kielégítésére.  
 
Kulcsszavak: egészségtudatosság, wellness-, gyógyturizmus, 
egészségturizmus 
 

Abstract 
 
 The spreading of health conscious lifestyle models, have 
a great effect on the change of consumer behavior, which results, 
among others, in the change of tourism service’s structure. 
Nowadays the growing need of health- and wellness tourism is 
called tourism megatrend, and therefore it is needed to rearrange 
the supply side and also to develop the services according to the 
different consumer needs. 
 
Keywords: health tourism, medical wellness, health 
consciousness. 
 

���� 
 
1. Globális folyamatok az egészségtudatosságot illetıen 
 Az elmúlt években az egészségturizmus különbözı 
formái egyre jelentısebb szerepet játszanak a világ 
turizmusában, ez a trend napjainkban fokozottan érvényes a 
közép-kelet európai országok turisztikai kínálatára is. 
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Magyarország hagyományosan az egyik legfontosabb szereplıje 
az egészségturizmus nemzetközi piacának, amelyet rendkívül 
gazdag és elismert termálvízkincsének és nemzetközileg is 
kedvezı árszínvonalának köszönhet.  
 A világon csak néhány ország mondhatja el magáról, 
hogy a hazaihoz hasonló jelentıs termálvízkinccsel rendelkezik, 
mint például Ausztria, Új-Zéland, Izland, Németország. Ennek az 
arculatnak a további erısítése érdekében az egészségturisztikai 
fejlesztési terv formájában a kormányzat is kiemelten kezeli a 
gyógyfürdık, illetve az ezekhez kapcsolódó szálláskapacitás 
fejlesztésének kérdését, amelynek célja, hogy Magyarország – az 
egyedülálló termálvízkincsre alapozva – vezetı helyet foglaljon 
el Európa egészségturisztikai piacán.  
 Az egészséges életmód társadalmi igényének növekedése 
és a szemléletmód terjedése következtében világszerte a gyógy- 
és termálturizmus iránti kereslet általános növekedése 
tapasztalható. Ugyanakkor a kereslet növekedésével 
párhuzamosan egyre jobban elıtérbe kerülnek a minıségi 
követelmények, és fokozatosan felértékelıdnek a komplex 
szolgáltatások.  
 
Jelentıs differenciálódási folyamat zajlik a gyógy- és 
termálturizmust igénybevevık körében: 
• A fiatalabb korosztályok elsısorban a fürdık fitness- és a 

wellness szolgáltatásait veszik igénybe, igaz közepes 
jövedelemmel rendelkeznek, de piaci arányuk folyamatosan 
növekvı trendet mutat.  

• A fiatal, kisgyermekes családok egyre sőrőbben fıként 
élményfürdızés céljából keresik fel a termálfürdıket.  

• A középkorúak - másod- vagy harmadszabadságukat töltve - 
elsısorban rekreációs és prevenciós céllal veszik igénybe a 
gyógy- és termálturisztikai szolgáltatásokat. Mivel a fejlett 
országok társadalombiztosításában egyre nagyobb hangsúlyt 
kap a prevenció, ezért a jövıben ennek a keresleti csoportnak 
a bıvülése és vásárlóerejének növekedése várható. 

• Az idıs korosztályok a klasszikus gyógyturizmushoz 
kapcsolódó szolgáltatások elsıdleges igénybevevıi és 
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legnagyobb vevıcsoportja is. Az európai társadalom 
elöregedése miatt piaci szerepük tovább erısödhet. Új 
célcsoportok megnyerésére kell törekedni, fıként ott, ahol 
már lehetıség nyí1t a három generációs célközönség 
bevonására, és ahol speciális, egyedi szolgáltatások épültek 
ki. 

 
 A külföldi szakirodalom alapján az egészség és wellness 
turizmusnak a turisztika rendszerén belül többféle tagozódását 
ismerhetjük meg és ez alapján különféle csoportokat és 
definíciókat határoznak meg. Nahrstedt turizmus meghatározása 
szerint, a turizmus a szabadidı eltöltésének egy lehetséges 
módja, amelyen belül a többi turizmus típus mellett az 
egészségturizmuson az egyik alcsoportot képezi. Ehhez tartozóan 
azonban további kategóriák léteznek (Nahrstedt 2001): 
 

• üdülés, 
• egészség motivált kirándulás, 
• wellness turizmus, 
• gyógyászati célú üdülés, 
• rehabilitációs turizmus. 
 

 A fenti felsorolásból kiemelhetjük a wellness turizmust, 
melyhez olyan területek sorolhatóak, mint az egészségközpontú 
kirándulás, mozgás / fitness, táplálkozás, szépségápolás, 
környezettudatosság, oktatás, wellness, stressz menedzsment 
kezelése, meditáció, spiritualitás. Egyre nehezebb az alapvetı 
elhatárolás a wellness és egészségturizmus között, mivel erısen 
összefüggenek fıbb jellemzıik tekintetében.  
 Az egészségturizmus kifejezésre nincs pontosan 
szabályozott fogalmi meghatározás. Kaspar véleménye szerint 
olyan helyváltoztatással járó cselekményrıl van szó, melyben 
bizonyos szolgáltatások igénybevétele során stabilizálódik, vagy 
helyre állítódik a testi, lelki és szociális jólét. (Kaspar, 1995) 
 
 Az egészségturizmus célja ennek megfelelıen tehát az 
egészség megırzése, szinten tartása és helyreállítása, egy idegen 
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helyen, ahol az egészségügyi szolgáltatásokon van a hangsúly. 
Ilyen szolgáltatások lehetnek: (Berg, 2008) 

• orvosi szolgáltatások, 
• balneológiai szolgáltatások, 
• terápiás kezelések, tanácsadások, 
• sportolási lehetıségek, 
• egészséges táplálkozással kapcsolatos szolgáltatások.  
 

 Egy másik elmélet szerint az egészségturizmus két 
kategóriára osztható, ezek a gyógyítás (orvosi szolgáltatások, 
rehabilitáció) illetve az egészségmegırzés (wellness, fitness, 
egészségklubok). A wellness turizmust inkább a gyógyturizmus 
továbbfejlıdésének tekintik, ugyanakkor mindkettı a fogyasztók 
egészségét helyezi a középpontba (Schwaiger, 2007). Kaspar és 
Malich kutatásaikban az egészségturizmust három fı kategóriára 
osztják, ezek a gyógyturizmus, egészségközpontú turizmus és 
wellness turizmus. (Dettmer, 1998.) 
 
 Más szerzık az egészségturizmus tagozódása és kínálati 
tényezıinek csoportosítása során az elıbbieken túl újabb 
kategóriákat határoztak meg, összeállítva ezzel az egészség- és 
wellness üdülések ,,családfáját”. Steinbach és Hilger nyomán az 
egészségturizmusnak az alábbi megvalósulási formái lehetnek: 
(Steinbach, 2001) 
 

• gyógyturizmus, 
• egészségmegırzı pihenés, 
• wellness kikapcsolódás, 
• egészség és wellness utazás, más nyaralás részeként. 
 

 A fenti kategorizálást alapul véve a gyógyturizmus 
különbözı gyógyászati eljárások kombinálása, a rehabilitáció 
vagy megelızés céljából. Ebbe a körbe sorolhatók többek közt a 
gyógyfürdık, gyógyhotelek, vagy a gyógyparkok.  
 Az egészségmegırzı pihenés általában olyan, önkéntesen 
vállalt, egészségmegırzı programon, tréningen való részvétel, 
amelynek fı témái jellemzıen a táplálkozás, spiritualitás és 
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ezotéria, szépségápolás vagy stressz kezelés. Ilyen szolgáltatással 
elsısorban ezekre a konkrét programokra szakosodó, szauna és 
orvosi részleggel rendelkezı hotelek jelentkeznek.  
 A wellness kikapcsolódás kategóriájába a nem egy 
konkrét cél által vezérelt pihenés tartozik. Az ilyen üdülések nem 
gyógyászat orientáltak, de feltételeznek egy rendszeresen végzett 
tevékenységet, például a táplálkozás, fitness, sportolás, túrázás, 
az erre a célra kialakított wellness szállodákban.  
 
 Az utolsó kategóriába azon turizmus tevékenységek 
sorolhatóak, amikor a nyaralás elsıdleges célja nem az 
egészségesség és a wellness szolgáltatások igénybe vétele, 
azonban az üdülés alatt alkalmanként vagy a különbözı 
szolgáltatásokat kombinálva mégis élnek ezekkel a 
lehetıségekkel. Ez elsısorban a különbözı sporthotelek 
kínálatára jellemzı, ahol lehetıség van biciklit kölcsönözni, 
teniszezni, golfozni vagy akár síelni. Az elızı kategóriához 
képest a legfıbb különbség abban rejlik, hogy míg ott 
rendszeresen és tudatosan végeznek valamilyen 
egészségmegırzı tevékenységet, addig ebben a kategóriában 
inkább esetleg, alkalmi sportolásról van szó. (Dettmer, 1998) 
 
 Ezek alapján érthetı tehát, hogy az egészségturizmus 
tartalma igen szélesen és változatosan értelmezett. Leírható 
összefoglaló fogalomként, mely szerint tartalmaz minden, az 
egészséggel kapcsolatos utazási típust. A látogatók, turisták 
alapvetı motivációja az egészségi állapot javítása (azaz 
gyógyítása), illetve annak megırzése (betegségek megelızése). 
A gyógyturizmus az állandó lakóhelyen kívül, gyógyüdülıhelyen 
vagy gyógyászati létesítményben való, általában meghatározott 
minimális tartózkodási idı mellett rendelkezésre álló, 
szolgáltatások igénybevételét jelenti, jellemzıen konkrét 
betegségek gyógyítása érdekében. 
 Ezt a célt szolgálják a gyógyturizmus létesítményei, 
amelyekben egyaránt kínálnak a vendégek számára 
egészségügyi, orvosi, valamint turisztikai szolgáltatásokat. A 
gyógyturizmus jelentısebb része valamilyen természetes módon 
elıforduló gyógytényezın, például gyógyvízen vagy 
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gyógyhatású klímán alapul, így megállapítható, hogy a 
termálturizmus a gyógyturizmus részeként, annak speciális – és 
igen jelentıs – ágazataként jelenik meg. A tipikusan természeti 
gyógytényezıre épülı gyógyászati és turisztikai szolgáltatások 
között a fı hangsúly a gyógyászaton van, amelyeket inkább csak 
kiegészítenek az általánosabb turisztikai szolgáltatások és 
vonzerık. A gyógyturizmusra jellemzı továbbá, hogy a 
vendégek magukat gyakran betegeknek és nem turistáknak 
tartják. Ehhez a nézetükhöz az is hozzájárul, hogy a 
szolgáltatásokat – bár nem kizárólagosan – orvosi rendelvényre 
veszik igénybe. Régiós szempontból a gyógyturizmus 
vonatkozásában a feladat tehát egyedi jegyek és szolgáltatások 
alapján egymástól jól elkülöníthetı, sajátos arculatú gyógyhelyek 
kialakítása, azzal a céllal, hogy a térségbe látogató turistáknak 
olyan érzésük legyen, mintha ezeket a szolgáltatásokat sehol 
másutt nem találnák meg. 
 
 A wellness fogalma viszonylag újnak számít a 
gyógyászatban és a turizmusban is. A wellness turizmus olyan, 
az állandó lakóhelyen kívüli, ideiglenes tartózkodást jelent, 
amely során a turista célja az optimális egészségi állapot elérése, 
a testi, lelki és szellemi egyensúly megteremtése. Inkább 
kapcsolódik tehát az életstílus megváltoztatásához, mint egy-egy 
konkrét betegség gyógyításához. A wellness szolgáltatások 
komplex egészségmegırzı, prevenciós programot kínálnak, 
lehetıséget nyújtanak az egészséggel kapcsolatos tudás 
megszerzésére, s mindezt vonzó környezetben, szórakoztató 
módon biztosítják a vendégek számára. Az egészségtudatos 
ember ugyanis életformájával, egészséges táplálkozásával, 
rendszeres testmozgásával járulhat hozzá egészsége 
megırzéséhez, a betegségek megelızéséhez. A wellness turisták 
egyszerre célozzák meg a fizikai erınlét javítását és a szellemi 
felfrissülés, frissesség elérését. A kifejezés utal arra a tényre is, 
hogy ezek a személyek nem csak passzívan – gyógyszerekkel – 
tesznek az egészségük megırzésért, hanem aktívan, tevékenyen 
akarnak egészségessé válni. 
 Ezek alapján vélhetıen érhetı, hogy a nemzetközi 
elméleti háttér fejlıdése és a különbözı egészségtudatos 
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fogyasztói modellek kialakulása valamint szokásaik 
megváltozása miként hat a kínálati oldal fejlıdésére. 
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HERCZEG TAMÁS 
 
A fogyatékosok helyzete Békésen 
 
 
Bevezetés 
 Békés Városi Szociális Szolgáltató Központja a HEFOP-
2.2. keretein belül „Kézfogások” címmel egy olyan programot 
bonyolított le, melynek célja a társadalmi befogadás elısegítése 
szociális szakemberek képzésével. A program része volt egy 
százötven személyt érintı kérdıíves kutatás elkészítése Békés 
aktív korú, fogyatékkal élı lakossága körében. 
A felmérés a sérülés milyenségének és súlyosságának 
tekintetében rétegzett mintavétellel készült, önsegítı civil 
szervezetek adataira illetve segítségére támaszkodva. Az 
adatfelvétel 2007 januárjában történt, a kérdezıbiztosok a 
Szociális Szolgáltató Központ munkatársai voltak. 
 A vizsgálat kiterjedt a kutatásba bevont csoport 
egészségi állapotának, a háztartásban betöltött szerepének, az ott 
végzett tevékenységének, családi körülményeinek, iskolai 
végzettségének, társadalmi mobilitásának, jövedelmi 
helyzetének, fogyasztási javakkal való ellátottságának, szociális 
támogatásainak, kulturális szokásainak, a lakóhelyhez, Békéshez 
való viszonyulásának, a szükségletek sorrendjérıl alkotott 
véleményének, és néhány kérdés erejéig az attitődjeinek, 
értékválasztásainak elemzésére. Jelen dolgozat nem a teljes záró 
tanulmány, néhány elemzési szempont tapasztalatai – terjedelmi 
korlátok miatt – kimaradtak a szövegbıl. 
 Magyarországon a 2001-es népszámlálás adatai szerint a 
teljes népesség 5,7 százaléka, 577 ezer ember él fogyatékkal. A 
békési Szociális Szolgáltató Központ becslése szerint a 
településen 260 fogyatékos él. Kutatásunk tehát elegendıen 
nagy elemszámú megkérdezetti körrel dolgozott ahhoz, hogy 
adataink, megállapításaink jól jellemezzék a városban élı 
fogyatékosok helyzetét. 
 
1. Elméleti keretek 
 Szociális szempontból – tükrözve, hogy széles 
jelentéstartalmú kategóriáról van szó – fogyatéknak akkor 
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tekinthetı a testi vagy mentális károsodás, amikor a személy 
megjelenik a társadalmi közegben, és versenyre kényszerül az 
ép személyekkel, s állapota miatt hátrányba kerül. A fizikai és 
jogi környezet minıségétıl függıen a fogyatékos személy a 
teljes kirekesztettség és megbélyegzettség állapotától a 
befogadottság és támogatás, egyenlı eséllyel bírás állapotáig 
terjedı skálán foglalhatja el helyét a társadalomban. Az elutasító 
viszonyulás az elviselhetetlenül méltatlan életminıségig 
rombolhatja a sérült ember mindennapi életét és, a fogyatékból 
eredı összes negatív következményt az egyénre és legszőkebb 
családjára háríthatja. 
Fogyatékos személy – a törvényi megfogalmazás szerint – az, 
aki érzékszervi, így különösen látás-, hallásszervi, 
mozgásszervi, értelmi képességeit jelentıs mértékben vagy 
egyáltalán nem birtokolja, illetıleg a kommunikációjában 
számottevıen korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a 
társadalmi életben való aktív részvétel során. Tartós hátrányról 
akkor beszélhetünk, ha a fogyatékos embereket kirekesztés éri, 
ha a különbözı intézményekbe való bejutásukat fizikai 
akadályok nehezítik, ha a munkavállalás során hátrányos 
megkülönböztetést szenvednek el, illetve ha nincs lehetıségük 
önálló élet kialakítására és arra, hogy saját életük fölött ık 
maguk rendelkezzenek. 
 
2. Demográfiai jellemzık 
 A kutatásunkba bevont százötven fı közel fele férfi, 
értelemszerően ennél néhány százalékkal több a nı, így 
nagyjából azonos arányban került a mintába mind a két nem. Az 
átlagéletkor 42 év. 

1. diagram – Családi állapotuk N=150 
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A megkérdezettek több mint fele egyedülálló, 43 nıtlen és 35 
hajadon válaszolt a kérdéseinkre. Az élettársi illetve házassági 
kapcsolatban élık aránya a negyven feletti átlagéletkor ellenére 
nem éri el a negyven százalékot. Ez a helyzet mutatja, hogy a 
fogyatékosok számára különösen nehéz tartós, házasságot vagy 
élettársi viszonyt eredményezı kapcsolatot teremteni. Az 
elváltak száma nagyon alacsony, ez részben a házasságkötések 
csekély számából, részben pedig abból következhet, hogy a 
fogyatékosok körében a házasságok tartósabbak, talán jobban 
óvják a meglévı, stabilitást jelentı kapcsolatot, mint az 
egészségesek. 
 

2. diagram – A háztartásban betöltött szerepük N=150 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
23% vallja magát háztartásfınek, a döntı többséget vagy a 
házastársa, élettársa, de legfıképpen szülei tartják el. Mivel 
felnıtt emberekrıl van szó, ez a státusz jól jellemzi 
kiszolgáltatottságukat, nehéz helyzetüket. 
 A megkérdezettek bı négytizedének van gyereke, tehát 
az élettársi kapcsolatban, házasságban élık túlnyomó többségük 
vállalt utódokat. 
Kevesen, mindössze 11%-nyian élnek egyszemélyes 
háztartásban. Ha korlátozott az életvitele valakinek, nehéz a 
mindennapokat egyedül töltenie, ezért a szülıktıl, tartós 
párkapcsolat hiányában, kisebb valószínőséggel költözik el. A 
legtöbben, 47%-nyian, a szüleikkel élnek együtt. Az egyedül 
élés alacsony gyakoriságának egyik oka tehát – az anyagi 
korlátok mellett -, hogy a társas támogatás egyrészt tényleges 
segítséget nyújt, másrészt erısíti a szociális integrációt is. 
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A fogyatékkal élık mindennapi életének minıségét olyan 
körülmények határozzák meg, amelyek befolyásolására 
maguknak a személyeknek egyáltalán nincs, vagy csak nagyon 
kis mértékben van lehetıségük. E körülmények egyik lényegi 
alkotóeleme az egészségi állapot, a fizikai, szellemi realitás, 
maga a fogyaték, míg a másik oldalon a családi és tágabb 
társadalmi feltételrendszer áll. E két, a személy által nehezen 
alakítható tényezı határozza meg létezésének minıségét. 
 
 Az egészségi állapotnak orvosi szempontból vannak 
egzakt mutatói, de tükrözi a helyzetet – és az objektív 
módszerekkel leírt állapottól eltérhet –  az egészség vagy annak 
hiányának érzete is. A siketek, hallássérültek érzik a legjobb 
állapotúaknak magukat, ıket sorrendben az értelmi 
fogyatékosok, a vakok, gyengénlátók és a mozgássérültek 
követik. A legrosszabb a szubjektív egészségérzete a 
beszédsérülteknek. 

 
3. A munkatevékenység korlátozottsága 

 
3. diagram – A fogyatékosság eredményezte-e 

a munkaképesség megváltozását? N=150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A munkajövedelem biztosításának nélkülözhetetlen 
feltétele egy bizonyos szintő munkaalkalmasság. Mindössze 11 
személy van, aki úgy érzi, nem változott a munkaalkalmassága, 
nem befolyásolja a munkavégzésben az állapota. A 
munkaképesség és a pénzszerzı tevékenység nyilvánvaló 
összefüggésére mutat az az adat, miszerint csak néhányan vélik 
úgy, hogy a munkavégzésben nem, de a pénzkeresı 
tevékenységben kismértékben korlátozva vannak. 
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 Az általános tevékenységek beszőkülésénél is nagyobb 
mértékő a pénzkeresı tevékenység korlátozottsága, éppen 
százan vannak, akik súlyos mértékben gátolva érzik 
jövedelemszerzı képességüket. Negyvenen kisebb 
korlátozottságot éreznek és mindössze heten nem érzik a 
munkalehetıségeik beszőkülését. Ez a helyzet jól jelzi, pláne, ha 
magasabb az eltartottak száma a családban, hogy milyen döntı 
jelentıségőek a szociális transzferjövedelmek ebben a körben, 
hiszen a teljes értékő munkavégzésre nagyon kevesen képesek. 
A mozgáskorlátozottak érzik legkevésbé korlátozva a 
munkaalkalmasságukat, ıket sorrendben a vakok, gyengénlátók, 
majd az értelmi fogyatékosok követik. A legnagyobb 
mértékőnek a munkaalkalmasságuk csökkenést a siketek, 
nagyothallók és a beszédsérültek tartják. A mindennapi élet 
tevékenységeiben is ugyanık érzékelik a legtöbb gátló, 
korlátozó tényezıt, ıket a mozgássérültek és az értelmi 
fogyatékosok követik, míg a legkevésbé korlátozottnak a 
hétköznapi cselekvésben a vakok gyengénlátók érzik magukat. 
 Nem a fogyatékkal élık személyes hibájából következik, 
hogy aránytalanul kevesen dolgoznak, jóllehet számos 
munkakört el tudnának látni. Csak egy átgondolt és tudatosan 
végrehajtott foglalkoztatási politika lenne képes változtatni ezen 
a helyzeten. Ennek hiánya az érintettek életében súlyosan 
negatív következményekkel jár. 
 Kevesen végeznek tehát keresı munkát, pedig szinte 
minden jelenlegi szakmai állásfoglalás szerint a további 
társadalmi leszakadás megakadályozása vagy legalább 
mérséklése szempontjából elsıdleges a perifériára került 
emberek szolgáltatásokkal történı segítése mellett, hogy a 
munkaerı-piac aktív résztvevıiként, egyenrangú 
munkavállalóként élhessenek a társadalomban. 
 Jelen kutatás jelzi ennek az elvárásnak a teljesítetlen 
voltát. Huszonkilencen járnak dolgozni, közülük a munkájukkal 
csak hatan elégedettek teljes és ugyanennyien több-kevesebb 
mértékben. Tízen egyáltalán nem elégedettek, de a megélhetés 
miatt kénytelenek dolgozni. 
 
 73%-nyian otthon, a háztartásban vagy a ház körül 
végeznek munkát. Napi egy óránál kevesebbet harmincan, egy-
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két órát harmincöten, két-három órát huszonnégyen és három 
óránál is többet huszonegyen dolgoznak. A háztartáson belüli 
aktivitás egyrészt a családról vesz le munkaterhet, másrészt jelzi 
a háztartási munkát végzı személy fontosságát, azt, hogy az ı 
segítsége is érték a családnak. Leggyakoribbak a konyhai 
elfoglaltságok, a megkérdezettek kétharmada mosogat, 54%-a 
vállal részt a sütésbıl-fızésbıl, fele a mosásból, 47%-a a 
vasalásból. Kerti munkát majdnem egyharmad, a házi állatok 
ellátását pedig 29% vállalja. Gyerekekre vigyáz 23%, és 
barkácsolással is tölti idejét 14%. 
 A megkérdezettek 42%-a, dacára annak, hogy kisebb-
nagyobb rokkantsági fokkal él, szeretne dolgozni. Ez mutatja, 
hogy nem a szándékuk, hanem a helyzetük illetve a lehetıségek 
hiánya, a munkavállalás nehézségei eredményezik, hogy oly 
kevés a foglalkoztatott körükben. 

 
4. diagram – Mit tenne meg azért, hogy (jobb) munkahelye legyen? 

N=150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ahhoz, hogy aktív korúként munkát vállalhassanak, 
huszonhárman továbbtanulnának, ha erre a közelben lenne 
lehetıség. Huszonegyen vállalnák az ingázást, ha egy közeli 
településen találnának munkát, tizennégyen vállalkozásba 
fognának, aminek jelenleg nem az ötlet, hanem a tıke hiánya 
gátol. 
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4. Szociális helyzet, etnikai hovatartozás 
5. diagram – Milyennek ítéli meg családja anyagi helyzetét N=150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A gyakori nélkülözés azt is jelenti, hogy a háztarásban a 
mindennapi lét fenntartásához szükséges javak megszerzése 
gondot okoz. Huszonhárman számoltak be errıl és 
huszonkilencen arról, hogy néha kisebb anyagi gondjaik vannak. 
Megszorításokkal harmincnyolcan jönnek ki jövedelmükbıl, 
beosztással ötvenhatan. Mindössze négyen élnek anyagi gondok 
nélkül. 
 A forrásszőke egyértelmő megnyilvánulása, ha egy 
családdal elıfordul, hogy a szokásos – és szükséges – határidıig 
nem tudja kifizetni rezsiszámláit. A nélkülözésnek ez a jele az 
elmúlt egy évben negyvenhat háztartásban fordult elı. 
Harmincegy családban történt meg, hogy átmenetileg nem volt 
pénzük élelmiszert vagy napi fogyasztási cikket vásárolni. A 
skála másik oldalán a megélhetés magasabb színvonalát jelzi, ha 
valaki tud nagyobb értékő, 50 000.- forint feletti tartós 
fogyasztási cikket vásárolni. Ez tizenkilenc háztarásban fordult 
elı az elmúlt tizenkét hónap alatt. Vélhetıen több tartalékkal 
rendelkeztek azok – tízen –, akik ingatlan felújításba, 
építkezésbe kezdtek vagy lakást, házat vásároltak. 
 A megkérdezetek 92%-a magyar anyanyelvő. Békésen a 
magyaron kívül nagyobb számban a cigány etnikum jelenléte 
jellemzı, 11-en vallották magukat romának. A 2001-es 
népszámlálás szerint Magyarországon a 0-14 év közötti 
korosztály 1,7 százaléka fogyatékkal él, a roma lakosság 
körében viszont az ilyen gyermekek aránya a 17 százalékot is 
meghaladta. Feltételezhetı tehát, hogy a késıbbi években 
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növekedni fog Békésen is a felnıtt korú fogyatékos romák 
aránya. 
 

5. Iskolai végzettség 
6. diagram – Mi a legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? N=150 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A szülık jól láthatóan átörökítik gyermekeikre alacsony iskolai 
végzettségüket. Drámai mértékő különbözıséget tapasztalhatunk 
a magyarországi teljes felnıtt korú népesség végzettsége és a 
megkérdezettek legmagasabb befejezett iskolai végzettsége 
között. Egy-egy korosztály csaknem ötven százaléka végez 
egyetemeken és a fıiskolákon, ahol ugyanakkor mindössze egy-
két százaléknyi a sérült hallgatók aránya. De nem csak a 
felsıoktatás elérhetetlen a többségük számára, középfokú 
képzésben is kevesen részesülnek. 
 Kilencvenegy fınek nyolc általános iskolai osztálynál 
nem magasabb a végzettsége, az érettségivel és a középiskola 
után szerzett szakképesítéssel tizennégyen illetve hatan 
rendelkeznek és egészen alacsony – négy – a fıiskolát végzettek 
száma, egyetemi diplomája pedig csak egy fınek van. Márpedig 
az iskolai végzettség az az egyenlıtlenségi dimenzió, amely 
hosszútávon befolyásolja az egyén illetve család helyzetét, 
jövıbeni lehetıségeit. Ez a helyzet tehát végletesen konzerválja 
a vizsgált társadalmi réteg deprivált státuszát. A tanulmányok 
alakulása, illetve az alacsony szinten való megrekedése 
tükrözıdik az idegen nyelv tudásban is. 90% egyáltalán nem 
beszél idegen nyelvet, heten beszélnek angolul, hárman németül, 
de senki nem rendelkezik a nyelvtudást igazoló vizsgával. 
Legmagasabb iskolai végzettségük a vakoknak, gyengén 
látóknak és a mozgássérülteknek van. İket a beszédsérültek 
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követik, és a legalacsonyabb végzettséggel az értelmi és a hallás 
fogyatékosok rendelkeznek. 
 Az iskolai végzettség szintje oly mértékő lemaradást 
láttat, ami alapján úgy tőnik, tartósan sérül a fogyatékkal élı 
gyermekeknek az a joga, hogy különleges gondozás keretében, 
állapotuknak megfelelı pedagógiai ellátásban részesüljenek attól 
kezdıdıen, hogy a fogyatékosságukat megállapították. 
 Azoknál a gyermekeknél, akiknek nevelhetısége eltér a 
többi gyermekétıl, sajátos nevelési szükségletrıl beszélünk. Az 
ebbe a csoportba tartozó gyermekek nevelése-oktatása 
eredményességének érdekében az óvodai, iskolai 
követelmények módosítását és a szokásostól eltérı, nagyobb 
mértékő pedagógiai segítségnyújtást kell biztosítani, ezt azonban 
az oktatási intézmények nem vagy alig tudják elérhetıvé tenni. 
 

6. Lakáshelyzet, fogyasztási javakkal való ellátottság 
 A megkérdezettek túlnyomó része, 130 fı saját – azaz 
családi tulajdonú – lakásban lakik, szükséglakásra csak egy fı 
szorul, albérletbe is mindössze öten kényszerülnek. A lakások 
majdnem háromnegyede kertes családi ház, többszintes – 
téglablokkos vagy panel – ház lakásában huszonhatan, és – bár 
Békés környéke tanyás térség – tanyán mindössze hárman 
laknak. 
 

7. diagram – Van-e a megkérdezettek családja tulajdonában…? N=150 
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 A megkérdezettek családjában lévı fogyasztási javak a 
szociális helyzetrıl és az életmódról, életstílusról is árulkodnak. 
Öt évnél fiatalabb gépjármővel kevesen, tizennyolcan 
rendelkeznek, se készpénzért, se a manapság gyakori 
hitelkonstrukciós megoldással nem vásárolnak új autót. Használt 
gépjármővet is csak negyvenhatan tulajdonolnak, tehát a 
családok több mint felének nincs autója, pedig ez a biztonságos 
közlekedés feltétele lehetne. Miközben Magyarországon szinte 
mindenkinek van legalább egy mobiltelefonja, igen magasnak 
tőnik az a 26%-os arány, amely a mobiltelefonnal nem 
rendelkezıket jelenti. Az információs társadalom korában, 
amikor a számítógép a munkától a tájékozódáson keresztül a 
szórakozásig egyre nagyobb szerepet tölt be az emberek 
életében, rendkívül alacsony a számítógéppel rendelkezık 
aránya (21%), az otthoni internet elérési lehetıség pedig még 
rosszabb mutatóval jellemezhetı (11%). A világhálóhoz való 
hozzáférés hiánya épp azokat sújtja, akiknek a közlekedési 
nehézségek miatt – már csak a társadalmi igazságosság és 
méltányosság miatt is –, a távoktatás, távmunka lehetıségét 
nagyobb mértékben kellene biztosítani. Videomagnója 
hetvenhárom családnak van, viszont videokamera csak tizenegy 
háztartásban található. A házimunkát megkönnyítı 
mosogatógépet hat, az otthoni mozi élményt biztosító házimozi 
rendszert tizenhat, míg nyaraló vagy hobbytelek meglétét 
szintén hat fı jelölte be. 

 
7. Foglalkoztatás, szociális támogatások 
 Százegy fı rokkantnyugdíjas, összesen nyolcan 
dolgoznak alkalmazottként. A munka világából való kiszorulás a 
hátrányos helyzet egyik legalapvetıbb megnyilvánulása. A 
kutatás igazolja, hogy ez a réteg nagyon kis számban tud 
tartósan jelen lenni a munkaerıpiacon. Úgy tőnik, semmilyen 
foglalkoztatáspolitikai eszköz, kormányzati intézkedés nem 
tudja érdemben befolyásolni azt a tényt, hogy a fogyatékosság 
oly mértékő munkaképesség-csökkenést – eufemisztikus 
fogalmazással: megváltozott munkaképességet - jelent, ami 
végletesen kiszorítja a sérült embereket a munkaerıpiacról. Ez 
az állapot nem csak a hivatalos, elsıdleges gazdaságban való 
részvételtıl, de mindenfajta munkavégzés lehetıségtıl 
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megfosztja az érintetteket, hiszen alkalmi munkát se végez több 
15%-nál.  
 

8/1. diagram – Részesül-e szociális ellátásban? N=150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8/2. diagram – Részesül-e szociális ellátásban? N=150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Szociális ellátásban – jövedelmi, vagyoni helyzete okán 
– 87% részesül. Lényegesen nagyobb az ı szegénységi 
kockázatuk, mint az átlagnépességé, így elképzelhetı a segélyek 
igénybe nem vételének okaként az információhiány is. Ez pedig 
jelzi a segítı-támogató rendszerek súlyát, felelısségét is. 
Legtöbben, mivel mind a szociális, mind az egészségi állapotuk 
rossz, közgyógyellátást kapnak. A lakás akadálymentesítését és 
a közlekedési támogatást kifejezetten ez a réteg tudja igénybe 
venni, ezek a második és harmadik leggyakoribb támogatási 
formák, negyvenegy illetve negyven fı részesül belılük. 
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 Alig kevesebb – harmincnégy – a lakásfenntartási 
támogatáshoz jutók száma. Rendszeres gyermekvédelmi 
támogatást tizenegyen kapnak. 
 Fontos segítséget jelentı forma a szociális 
alapszolgáltatásként mőködı támogató szolgálat, amit az 
otthonukban élı fogyatékos személyek vehetnek igénybe. Célja 
a fogyatékos személy önrendelkezésen alapuló önálló 
életvitelének megkönnyítése, elsıdlegesen a lakáson kívüli 
közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint 
önállóságának megırzése mellett a lakáson belüli speciális 
segítségnyújtás révén. A támogató szolgálat feladata speciális 
személyszállítás, szállítószolgálat mőködtetése, a fogyatékosság 
jellegének megfelelı egészségügyi ellátásokhoz, valamint 
fejlesztı tevékenységekhez való hozzájutás személyi és 
eszközfeltételeirıl történı gondoskodás, információnyújtás, 
ügyintézés, tanácsadás.  
 

8. A szolgáltatások elérhetıségérıl és a társadalmi 
problémákról alkotott vélemények 
 

9. diagram – Mi az a tevékenység, szolgáltatás, amit nem tudnak elérni? 
N=150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A felsorolt tevékenységek közül a munka, illetve a 
munkahely az, ami a legkevésbé elérhetı számukra. A hivatali 
ügyintézés és a tanulás csaknem egyformán nehezen elérhetı, és 
a skálán a legkönnyebben hozzáférhetınek – azonos mértékben 
– a közösségeket és a kirándulás lehetıségét tartják. Lehetséges 
azonban, hogy ennél a kérdésnél nem csak a hozzáférés 
nehézségi fokát jelölték, hanem azt is, hogy menyire lenne 
fontos számukra, hogy élni tudjanak a felsorolt 
szolgáltatásokkal, tevékenységekkel 
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Önmaguk számára a legsúlyosabb problémának tekintik, illetve 
a legfontosabb segítségnek ítélnék, ha akadálymentesen lehetne 
közlekedni az utakon, járdákon. Ez teljesen érthetı, hiszen a 
közlekedés korlátjai az élet majdnem minden részére kihatnak: 
nehezítik az olyan alapvetı tevékenységek elvégzését, mint 
amilyen az iskolába járás, vásárlás, a kikapcsolódást szolgáló 
séta, a hivatalos ügyintézés, vagy a barátok meglátogatása. A 
középületek megközelíthetıvé tétele nagyban hozzájárulhatna a 
rehabilitációhoz is, hiszen ezeket igénybe véve a mozgássérültek 
a társadalom hasznosabb, teljesebb értékő tagjainak érezhetnék 
magukat. 
 Szintén sokkal nagyobb segítséget várnának ahhoz, hogy 
anyagi, szociális biztonságban érezhessék magukat. A 
szegénység, mint súlyos egyéni-társadalmi probléma az ı 
életükben hatványozottan jelen van. Ugyanígy nem véletlen, 
hogy a munkanélküliséget is az egyik legnagyobb gondot okozó 
jelenségnek írják le és a támogatások között az egyik 
leglényegesebb elemnek a munkához jutást tartanák. Ezt a 
munkát pedig speciális, védett munkahely nyújtaná és 
részmunkaidıs foglalkoztatás keretein belül valósulna meg. A 
közintézmények könnyebb elérhetısége és az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz történı jobb hozzáférés is a legfontosabbak 
közé tartozik. Kevésbé fontos, de jelentısebb segítség lenne, ha 
ingyenes kiadványok jelennének meg az ıket érintı dolgokról. 
A fontossági skálán mint egyre kevésbé lényeges motívum a 
közösségi színtér megléte, a tanfolyamokon való térítésmentes 
részvétel, a kulturális programok biztosítása és a médiumokban 
való több megnyilvánulás lehetısége szerepel. Látni lehet tehát, 
hogy a materiális dolgok: a közlekedés akadálymentessége, a 
munkahely, a jövedelem, a szükséges ügyintézés 
biztosíthatósága és az egészségügyi szolgáltatók elérése 
fontosabb számukra – vagy legalábbis ezek nélkülözése a 
mindennapi életben, az alapvetı szükséglet kielégítés során 
súlyosabban jelentkezik, mint a közösségi színtér, a képzések és 
a kulturális rendezvények hiánya. 
 

9. Igények, elvárások 
 A különbözı csoportok számra nem ugyanazok a 
szolgáltatások, segítségek, juttatások a legfontosabbak. A vakok, 
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gyengén látók a legnagyobb horderejő tényezıknek a speciális, 
védett munkahelyek létrehozását és a részmunkaidıs 
foglalkoztatást tartják, ık tehát boldogulásukhoz, autonóm 
életük teljesebb kibontakozásához a foglalkoztatáspolitika 
atipikus megoldásainak biztosítását várnák el. A siketek, 
nagyothallók a leglényegesebbnek a több szociális juttatást, 
tehát a közvetlen, direkt anyagi támogatást gondolják, emellett a 
részmunkaidıs foglalkoztatást is elıre sorolták. A 
beszédfogyatékosok az akadálymentes közlekedést és a 
közintézmények jobb elérhetıségét, megközelíthetıségét tartják 
a legfontosabbnak, ami némiképp meglepı, hiszen a beszéd 
akadályoztatottsága önmagában nem jelenti azt, hogy valaki 
számára nehéz a közlekedés. A mozgássérültek esetében viszont 
teljesen érthetı, hogy az akadálymentes közlekedésnek és a 
közintézmények jobb megközelíthetıségének van prioritása. Az 
ı életükben a mozgás fizikai akadályainak csökkenése a 
nagyobb autonómiát, a több önálló cselekvés lehetıségét jelenti. 
A legkevésbé fontos tényezık sorra vétele csekélyebb 
eltéréseket ábrázol. Egyezıség, hogy bár a médiumokban való 
gyakoribb megjelenés a sikeresebb, eredményesebb 
érdekérvényesítés nagyobb esélyét biztosíthatja, ez az a terület, 
ami csaknem mindenki számára az egyik legkisebb súllyal bíró 
tényezı. Majdnem mindenkinél sereghajtó a kulturális 
programok igénye, valószínőleg ennek a körnek a 
magyarországi szokásokhoz képest is dominánsabb szabadidıs 
elfoglaltság a televízió nézés. A vakoknak, gyengén látóknak a 
médianyilvánosság és a kulturális programok a 
legérdektelenebbek. A siketek, nagyothallók és a 
mozgássérültek a kulturális programokat igénylik a legkevésbé, 
utolsóelıtti a sorban a nagyobb médianyilvánosság. A 
beszédfogyatékosoknál a kulturális elfoglaltságok köre és a 
tanfolyamokon való ingyenes részvétel lehetısége az utolsó. 
 

Befejezés 
 Minden embernek joga van ahhoz, hogy a társadalmi 
szolgáltatásokból azonos feltételek mellett részesüljön. Azonban 
a fontos szükségletek kielégítetlenségét jelzi, hogy egyrészt 
elsırendő, másoknak elemi minimumnak számító elvárások 
szerepelnek a rangsorok élén, ugyanakkor a nagyon alacsony 
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szintő közösségi, kulturális, képzéssel kapcsolatos szükséglet 
kielégítés dacára ezek a – többség által gyakran igénybe vett - 
szolgáltatások alig jelennek meg elvárásként. 
 A fogyatékkal élı embereknek súlyos életviteli, 
mentális, értelmi, érzékszervi és egyéb fizikai korlátok nehezítik 
az életüket. A szociális bizonytalanság, a társadalmi 
kirekesztettség tovább súlyosbítja helyzetüket. Minderre rakódik 
a sokszor elıítéletes, túlgondoskodó vagy épp ellenkezıleg, 
eltaszító, diszkriminatív kollektív magatartás. Az ambivalens 
hozzáállást a „fogyatékos” illetve a „fogyatékkal élı” 
terminusokról szóló vita is tükrözi. 
 Jelen kutatás célja a mintát jelentı társadalmi csoport 
helyzetének feltárása, de legalábbis teljesebb megismerése volt 
egy alföldi kisvárosban, Békésen. Az esélyegyenlıség 
megvalósulása, a társadalmi integráció elımozdítása, a 
kirekesztettség és depriváció csökkentése össztársadalmi érdek. 
Az önkormányzati, intézményi és a civil segítség fontos – de 
csak rész – eredményeket hozhat. 
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NAGY RÓZSA 
 
Az adórendszerek fejlıdésének tendenciái az Európai 
Unióban (1. rész) 
 
 
 A tanulmány az Európai Unió tagállamai 
adórendszerének összehasonlítására tesz kísérletet. Vizsgálja az 
újraelosztás mértékét, a jövedelemcentralizációt, az 
adóbevételek alakulását az egyes tagállamokban. Az 
adóbevételek szerkezetét az adók klasszikus csoportosítása és a 
közgazdasági funkciók szerint mutatja be. A tanulmány 
terjedelme miatt az adók közgazdasági funkciók szerinti 
alakulását a következı Körös Tanulmányokban jelentetjük meg. 
 
1. Az EU tagországok adórendszere, nemzetközi 
összehasonlítás 
 Az EU-15 országok az állami szerepvállalás, a piachoz 
való viszony, az újraelosztás mértéke alapján négy különbözı 
modellbe sorolhatók29, ezért az EU országok adórendszereinek 
összehasonlítását elsısorban nem tagállami bontásban, hanem 
ezen modellek segítségével, fogjuk elvégezni. Ez a négy modell 
a következı: skandináv, angolszász, kontinentális és mediterrán. 
Mielıtt az adórendszereik összevetését megtennénk, elıtte 
röviden szeretném ezeknek a modelleknek a legfontosabb 
jellemzıit ismertetni30. 
 A skandináv, északi modell országai közé 
hagyományosan Dánia, Finnország és Svédország sorolható. A 
modell elsısorban a nagyvonalú szociális transzferjeirıl, 
erıteljes adóztatásáról, jelentıs és hatékony jövedelem-
újraelosztásáról ismert. A szociális védelem állampolgári jog, és 
az ellátás teljesen univerzális. A szociális kiadások ebben a 
modellben a legmagasabbak. Európai Uniós összehasonlításban 
jelentıs a közszférában foglalkoztatottak aránya (20%). A 
skandináv rendszert az intézményi szolidaritásnak és 

                                                 
29 Sapir [2005] európai szociális tipologizálása 
30 Bakács-Borkó [2006] munkája alapján 
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koherenciának köszönhetıen, a jóléti állam kvázi-ideáltípusának 
tekintik. (Ferrera – Hemerijck – Rhodes [2006] 25-29. o.) 
 Az angolszász, liberális modell képviselıi az Egyesült 
Királyság és Írország. Jellemzıen a társadalombiztosítás szintje 
igen alacsony, a jogosultsági szabályok szigorúak, a segélyezés 
rászorultság igazolásához kötött és az univerzális ellátások köre 
szők. A szociális szolgáltatások (egészségügy, oktatás) 
fejletlenek, a családtámogatási rendszerük pedig gyengének 
mondható. Az adóbevételek és az állami újraelosztás mértéke 
relatíve alacsony. A modell filozófiája, hogy az állami 
beavatkozás amennyire csak lehet, legyen semleges, azaz nem 
szabad, hogy korlátozza az egyéni döntéseket és a piaci 
folyamatokat, inkább segítse azokat. (Bakács-Borkó [2006] 9. 
o.) 
 A kontinentális modellt Németország, Franciaország, 
Ausztria és a Benelux államok alkotják. Ez a modell sokkal 
összetettebb, mint a skandináv vagy az angolszász. A 
munkabéreket terhelı közterhek fedezik a társadalombiztosítási 
rendszer mőködését, amely nagyvonalú transzfereket31 biztosít. 
(Bakács-Borkó [2006] 7. o.) A nagyvonalú biztosítási 
jogosultságok32 magas járulékrátákat igényelnek. Az 
ellátásokban részesülık köre igen széles, és magas szintő, így a 
kiadási és adószintek magasak. Ezen országok erısen 
szabályozott munkapiacait a foglalkoztatottság alacsony szintje 
jellemzi. (Ferrera – Hemerijck – Rhodes [2006] 33-37. o.) 
 A mediterrán modell országai: Görögország, 
Olaszország, Spanyolország és Portugália. Sok tulajdonsága 
alapján a déli modell besorolható lenne a kontinentális 
modellbe, de számos olyan közös intézményi jellemzıvel 
bírnak, ami indokolttá teszi kiemelésüket. A mediterrán modell 
országai nem rendelkeznek átfogó szociális hálóval, a garantált 
szociális minimum bevezetése is csak nemrég történt meg, de 
még nem teljes. A szociális juttatások jelentıs részét 
nyugdíjakra fordítják33, továbbá fontos a foglalkoztatás védelme 
                                                 
31 Elsısorban foglalkoztatás alapúak, valamint kereset és hozzájárulás 
függıek. 
32 Különösen az érett nyugdíjrendszer. 
33 Az összes szociális kiadás legmagasabb részét emészti fel, mint bárhol 
Európában. 
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és jellemzı a korengedményes nyugdíjazás. Problémát jelent 
ezekben az országokban a kevésbé hatékony jövedelem-
újraelosztás, a feketegazdaság kiterjedtsége, az alacsony 
foglalkoztatási szint, a magas munkanélküliség és az 
elöregedés34. (Ferrera – Hemerijck – Rhodes [2006] 38-40. o.) 
„Az újonnan csatlakozott országok nem, vagy csak nagyon 
nehezen sorolhatók be az egyes gazdasági és szociális 
modellekbe.” A földrajzi elhelyezkedésüket és történelmi 
múltjukat tekintve erısen kötıdnek a kontinentális modellhez, 
és a bismarcki elveken35 nyugvó jóléti rendszerekhez, de ez a 
fejlıdési vonal a kommunista típusú gazdasági rendszer 
mőködése miatt megtört. Ezek a gazdaságok próbálnak a 
nyugat-európai jóléti államok valamelyik típusa felé közelíteni, 
esetleg kombinálni azokat. (Bakács-Borkó [2006] 10-11. o.) 
 
2. Az állami újraelosztás mértéke a vizsgált modellekben 
 A fentiekben vizsgált négy európai gazdasági és szociális 
modell közös jellemzıje, az Európán kívüli fejlett országok 
gyakorlatával összehasonlítva, hogy az állam szerepe jelentıs36. 
Az államháztartási újraelosztás nagysága a GDP 35-55%-a 
között alakul, ami azt tükrözi, hogy az európai gazdaságok 
állami apparátusa jelentıs szerepet tölt be a szolgáltatások és 
termelés területén, így jelentıs hatást gyakorol az adott régió és 
ország versenyképességére. A kiadások szerkezetét tekintve a 
                                                 
34 Olaszország és Spanyolország az egyik leggyorsabban elöregedı népesség 
a világon.  
35 „A Bismarck-i rendszer a XIX. században, a kölcsönös segélyezési 
kezdeményezésekre épülve a gazdaságilag aktív népesség egyes, jól 
meghatározható kategóriáit biztosította bizonyos káresemények 
bekövetkezése esetén. E rendszert – amelyet elsıként Németországban 
vezettek be – alapvetıen a jövedelemfüggı ellátások jellemezték. A modell a 
munkáltatók és a munkavállalók járulék befizetéseibıl finanszírozza az 
ellátásokat, tehát a munkáltatók és a munkavállalók közötti egyfajta 
szolidaritást juttatja érvényre. E rendszer alapvetését követı professzionális 
szociális biztonsági rendszerek alakultak ki a Németországgal szomszédos 
államok többségében, így például Ausztriában, Belgiumban, 
Franciaországban, továbbá a kelet-közép-európai országokban és a dél 
nyugati államokban.” (Lengyel-Gellérné dr. Lukács-Rézmőves [2003] 3-4. 
o.) 
36 Pusztán az államháztartás méretének főnyíró-elvszerő csökkentése nem 
vezet el a hatékonyabb állami szerepvállalás felé. 
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szociális transzferek mértéke és jellege jelentıs eltér a vizsgált 
modellek között, amire néhány szóban a modellek ismertetése 
során már utaltunk.  
 

1. ábra 
Az állami újraelosztás mértéke a vizsgált modellel országaiban, 2005 

 
Forrás: Bakács-Borkó [2006] 13. o., EUROSTAT adatai alapján 

 
 Az 1. ábrából jól látható, hogy az összes bevétel 
vonatkozásában a skandináv modell 53,7%-os szintje a 
legmagasabb, a legalacsonyabb (38,7%) pedig az angolszász 
országokban. Az EU-15 átlagot (45,3%) meghaladja a 
kontinentális országok 47%-os adata, a mediterrán országok 
41,7%-os mutatója viszont jelentısen alulmarad ettıl. 
Magyarországon az államháztartás bevétele a GDP 44,5%-át 
tette ki 2005-ben, amely az EU-15 átlagához közelít, így a 
kontinentális és mediterrán újraelosztás szintje között 
helyezkedik el. Érdemes megemlíteni, hogy csupán a skandináv 
modell volt képes pozitív államháztartási egyenleget produkálni 
2005-ben. Az állami újraelosztás mértéke jól példázza a 
különbözı modellek piaci szemléletét is. (Bakács-Borkó [2006] 
12-18. o.) 
 
3. Az EU tagországok adórendszere 
 Az adórendszerek egységes kezelését, illetve nemzetközi 
összehasonlítását nehezíti, hogy az országok között nem alakult 
ki közös fogalmi rendszer; az adókulcsok tág szélsıértékek 
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között mozognak; eltérıek az adóalapok; illetve jelentıs 
különbségek vannak az eljárási szabályokban is.  
 A fejlett országok adórendszere meglehetısen vegyes és 
bonyolult szabályok szerint mőködik, ezért a közös jellemzıik 
vizsgálatához az alábbiak feltárása szükséges (Pitti [2007]): 

� milyen mértékő a globális adóterhelés a GDP %-ában 
� mit adóztatnak, s milyen adónemeket alkalmaznak 
� milyen mértékő adókötelezettséget írnak elı 
� milyen vetítési alapot használnak 
� milyen a kedvezmények, mentességek köre. 

 
 Tanulmányomban a fent említett tényezık közül a 
globális adóterhelést, az adóbevételek szerkezetét, illetve az 
adókötelezettség mértékét vizsgáljuk; a vetítési alapok, illetve 
kedvezmények, mentességek körének különbözıségeire, ahol 
szükséges, utalást fogunk tenni. 
 A nemzetközi összehasonlítást az OECD és az Eurostat 
2005-ös, illetve 2006-os adatai alapján végezzük, hozzátéve, 
hogy mivel a GDP önmagában is részben becslésre épül, ezért a 
GDP arányos adóterhelés alapján felállított országok közötti 
rangsor félrevezetı lehet. (Krekó-P.Kiss [2007] 8. o. 
 
4. Jövedelemcentralizáció 
 A jövedelemcentralizáció az állam által elvont 
jövedelmek összértéke, amit a nemzetközi gyakorlatban, az 
összehasonlíthatóság miatt a GDP százalékában határoznak 
meg. Ha a jövedelemcentralizáció mértéke magas, a GDP 50%-
át meghaladó érték, akkor ez jelentheti azt, hogy az állam 
viszonylag sok feladatot lát el és finanszíroz, vagy jelentıs 
külföldi adóssága van, esetleg rosszul gazdálkodik. 
Jövedelemcentralizációs hányad (azon belül az adóbevételek 
mértéke) és egy ország gazdasági fejlettsége közötti kapcsolat 
 
Ezt a fejezetet Benedek és szerzıtársai (Benedek-Lelkes-
Scharle-Szabó [2006] 123-124. o.) munkája alapján mutatjuk be. 
Az Európai Unión belül meglehetısen szoros összefüggés van 
egy ország gazdasági fejlettsége, azaz az egy fıre jövedelem és 
az adóbevételek mértéke között. 
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2. ábra 
Az adóbevételek aránya és az összjövedelem az EU27 

tagországokban, 2005 

 
Megjegyzés: GDP/per fı (2004-ben, PPS alapon) és összes adóbevétel a 

GDP %-ában 2004-ben EU AMECO adatbázisa alapján. 
Forrás: PM [2007a] 2. o. 

 
 Az alábbi 2. ábra az adóterhelés és a jövedelemszint 
közötti pozitív kapcsolatot mutatja be, mely szerint minél 
nagyobb az egy fıre jutó jövedelem az Európai Unió 
tagországaiban, arányaiban annál többet von el az állam 
adóbevételek formájában. Ez az összefüggés azonban nem 
feltétlenül jelent ok-okozati kapcsolatot, hiszen e két változó 
együttmozgása többféle módon is elıállhat. Elképzelhetı, hogy 
a gazdagabb államok többet költenek közösségi fogyasztásra, 
vagy a többet költı államok gazdasága gyorsabban növekszik, 
illetve lehet mindkettı, vagy egy harmadik, közös tényezı 
következménye is akár. Az átlagoshoz viszonyítva, a nagy jóléti 
rendszert mőködtetı svéd, illetve dán államháztartás relatíve 
nagy, míg az ír államháztartás nagyon kicsi az ország 
fejlettségéhez képest. Magyarország esetében azt mondhatjuk, 
hogy hozzávetıleg a fejlettségi szintjének megfelelı adóbevételt 
szed be az állam. 
 
5. Az összes adóbevétel alakulása az Európai Unió 
tagállamaiban 
 A 20. század elején az ipari országokban az adóbevétel 
csupán a GDP 10%-a körül mozgott, a két világháború között ez 
az arány 20% fölé emelkedett, majd a II. világháborút követıen, 
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a növekvı jóléti kiadások miatt, a hetvenes évekre elérte a GDP 
34%-t. (Stiglitz [2000] 398. o.) Az 1930-as évekig az adózásban 
a fedezeti elv volt a meghatározó, ami azt jelentette, hogy a 
bevételek legnagyobb részét a hadikiadásokra fordították 
(háborús idıkben növelték, békésebb idıszakokban 
csökkentették az adóbevételeket). Elsısorban a közvetett adók, 
mint például a tized és a vámok képezték a bevételek jelentıs 
hányadát, közvetlen adókat csak rendkívüli esetekben vetettek 
ki. Az 1930-as évek gazdasági válsága nyomán elıtérbe került a 
fokozott állami szerepvállalás szükségessége (keynesiánus 
gazdaságpolitika), így az adóbevételek is tovább nıttek. Az 
1950-60-as években az államok feladatvállalása fokozódott, úgy 
mint társadalombiztosítás, oktatás, kutatás-fejlesztés, vagyis a 
növekvı kiadások fedezetéhez még több bevételre volt szükség. 
 

6. A fejlett országok adóbevételei 1965-2004 között, a GDP 
százalékában 
 Az OECD adatai alapján megállapítható, hogy egy 
hosszú távú növekedési tendencia jellemzi az adóbevételek 
GDP-hez viszonyított arányát mind az Európai Unió 
tagállamaiban, mind pedig az OECD országaiban. Ez a 
növekedési tendencia szoros összefüggésben áll az állami 
szektor növekvı szerepvállalásával a gazdaságban, hiszen az 
adókat és társadalombiztosítási járulékokat azért kellett emelni, 
hogy finanszírozni tudják a növekvı kormányzati kiadásokat, 
különös tekintettel a nyugdíjakra, az egészségügyi ellátásra, az 
oktatásra és egyéb szociális juttatásokra. (EC [2007] 4-5. o.) 
 

3. ábra 
Az összes adóbevétel a GDP százalékában 1965-2004 között 

Az öszes adóbevétel a GDP százalékában 1965-2004
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Forrás: OECD Factbook, 2007 adatai alapján (saját szerkesztés) 
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 Az Egyesült Államok adóterhelését csekély mértékő 
ingadozás jellemzi 1965 óta (lásd 2. ábra), folyamatosan a GDP 
25%-a körül alakult az adóbevételek nagysága. Az USA mellett, 
Japán is az alacsony adóterheléső országok közé sorolható, ahol 
az összes adóbevétel ugyan több mint 10 százalékponttal nıtt a 
nyolcvanas évek végéig, azonban jól látható, hogy egyfelıl igen 
alacsony értékrıl indult (18,2%), illetve az 1989-es 29,8%-os 
csúcs óta csökkenı tendencia jellemzi.  
 Hetényi István Az adórendszerek és az adóigazgatás 
fejlıdésének tendenciái az OECD-országokban, és az ezzel 
kapcsolatos hazai teendık címő tanulmányában a 
következıképpen foglalja össze az adóterhelés tendenciáját: 
„1965-ben az adóráta (összes adó- és tb-járulék a GDP %-ában) 
az OECD egészében 25,8% volt, és ez 2003-ra 36,3%-ra nıtt. 
1965–75 között a növekedés 4,3%, 1976–85. években 3,2%, 
1986–95-ben 2,2%, 1995 óta 1,1%. Tartalmilag az elsı idıszak 
a jóléti politika kiszélesítését, a második idıszak a kínálati 
közgazdaságtan és a költségvetési hiány hatását tükrözte, 1995 
óta az adóteher alakulását a konjunkturális helyzet és az adók 
megfékezésének szándéka együttesen jellemzi.” (Hetényi [2006] 
88-79. o.) 
 A GDP-ben mért teljes adóteher a csúcsát az 
ezredfordulón érte el Európában, azóta évente átlagosan 0,2 % 
ponttal csökkent, egészen 2005-ig. Az elmúlt évtizedek 
nagyrészt töretlen növekedése révén a központosított bevételek 
nagysága is korábban elképzelhetetlen mértékőre emelkedett. A 
bevételek legfıbb forrásául az adók szolgálnak, de néhány 
évtized alatt bebizonyosodott, hogy az állam korlátlannak tőnı 
igénye nem tartható. Az egyre növekvı progresszió és az ezzel 
járó elvonási szint miatt általánossá vált az adó eltitkolása, 
növekedett a szürke- vagy éppen a feketegazdaság részaránya, 
és nyilvánvalóvá vált a túladóztatás negatív, hatékonyságot 
rontó hatása. Az elsı jelentıs emelkedés az 1999-es fordulópont 
után, a legtöbb országban, 2005-ben következett be, amikor az 
összes adó GDP-hez viszonyított aránya fél százalékponttal nıtt. 
A 2005-ös emelkedést követıen az adózás szintje az 1995-ös 
szinten állt. 
 A 2001-ben megindult, meglehetısen agresszív adószint 
csökkentéseknek köszönhetıen mérséklıdött az adóbevételek 
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mértéke. A ciklikus tényezık kedvezıtlen hatása következtében 
2002 után a tervezett adóbevételek kisebb mértékben nıttek, így 
az adószintek csökkentése is lelassult. A 2003-2004 fordulóján 
véget ért világgazdasági dekonjunktúrát követıen megindult 
növekedés felgyorsította a prociklikus adók bevételeit az 
Európai Unió tagállamaiban, emellett viszont igyekeztek 
csökkenteni deficitjeiket, amely következtében elhalasztották 
további adócsökkentéseiket. Az adószintek 2005-ös növekedése 
egybeesett a fellendülés ütemének átmeneti lassulásával: EU-25 
növekedése 1,7%-ot tett ki, szemben a 2004-es 2,4%-kal. 2006-
ban a gazdasági növekedés ismét felgyorsult (2,8% körüli 
szinten) és az adóbevételek is kedvezıen alakultak. 
 Számos oka van annak, hogy az állami bevételek az 
adókból és társadalombiztosítási járulékokból a GDP 
százalékában miért térnek el egymástól évrıl évre. Általában a 
legfıbb okok között említhetı a gazdasági aktivitás változása (a 
foglalkoztatás szintje, áru és szolgáltatás forgalom, stb.) és az 
adótörvényekben (adószintek, adóküszöb, adómentesség, stb.) 
lévı különbségek. 
 
 Az Európai Unió tagállamaiban, a GDP-ben mért összes 
adóbevétel súlyozott átlaga 39,6%-t tett ki 2005-ben, amely igen 
magasnak mondható, hiszen ez az érték körülbelül 13 
százalékponttal haladja meg az USA és Japán hasonló értékét 
(lásd 3. ábra). Azonban ez az érték nem csak e két állammal 
összehasonlítva magas, hanem általában véve, hiszen a nem 
európai OECD államok közül egyedül Új-Zélandon haladja meg 
ez az érték a GDP 35%-át.  
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4. ábra  
Adóbevételek a GDP arányában az EU tagállamokban, az USA-ban, 

Japánban és Norvégiában, 1995-ben és 2005-ben 

 
Megjegyzés: Japán adatok 1995/2004. USA 2005-ös ábrája nem végleges 

(OECD 2006a) 
Forrás: EUROSTAT [2007] 26. o. 

 
 Ez a magas átlag azonban nem jelenti azt, hogy minden 
egyes EU tagállamban magas ráták vannak, nyolc tagállamban 
jelenleg is 35% alatt van ez az érték. Az adózás szerkezete és 
szintje jelentısen eltér az Európai Unió tagállamain belül. A 4. 
ábrából jól látszik, hogy az adóbevételek részesedése a GDP-bıl 
(beleértve a társadalombiztosítási járulékokat is) nagyon 
változó, hiszen a romániai 28%-tól egészen a svédországi 
51,3%-ig terjed. Általánosságban, az adózás GDP-ben mért 
aránya jelentısen magasabb az EU-15-ben, mint a 12 új 
tagállamban, de vannak kivételek: például az írországi összes 
adó aránya, több mint 6 százalék ponttal az EU-27 átlaga alatt, 
míg a szlovén és magyar meghaladja azt. A fejlettebb 
országokban elsısorban azért magasabb az adóterhelés szintje, 
mert ezen országok kiadási oldalról főtött költségvetése nagyobb 
bevételeket követel meg. 
 Az erıteljes adóztatásáról ismert skandináv modell 
országainak származik a legnagyobb bevétele GDP arányosan az 
adókból, ıket a kontinentális modell országai37 követik. Az 
angolszász országokban az adóbevételek és az állami 
újraelosztás mértéke relatíve alacsony, hiszen a modell 

                                                 
37 Kivétel: Hollandia és Luxemburg 
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filozófiája szerint az állami beavatkozásnak amennyire csak 
lehet, semlegesnek kell lennie, nem szabad korlátoznia az 
egyéni döntéseket és a piaci folyamatokat. Az Egyesült 
Királyság és Írország azonban az 1970-es évektıl kezdve, 
kiváltképpen sikeresen stabilizálták a GDP százalékában mért 
összes adóbevételt egy 35% körüli szinten. A mediterrán 
államokban kevésbé hatékony a jövedelem-újraelosztás, a 
feketegazdaság kiterjedt, alacsony a foglalkoztatás szintje, 
magas a munkanélküliség és az elöregedés, így alacsony az 
adókból származó bevétel nagysága. Az újonnan csatlakozott 
országoknak a GDP arányos adóbevétele nem éri el az EU-27 
átlagát, aminek az 1990-es évek második felében végrehajtott 
jelentıs adóteher csökkentés az oka. A legnagyobb visszaesést 
Szlovákia mutatja, ahol az összes adóteher 39,6%-ról 29,3%-ra 
esett vissza a vizsgált idıszak alatt, míg Észtországban ez az 
arány 7% ponttal csökkent (37,9%-ról 30,9%-ra). A legnagyobb 
növekedés Cipruson (26,7%-ról 35,6%-ra) és Máltán (27,3%ról 
35,5%-ra) volt megfigyelhetı, de a szintjük ennek ellenére is az 
EU átlag alatt maradt. 
 
7. Az adóbevételek szerkezete 
 A XIX. század végéig a vagyoni adók (föld,ház), a 
jövedékek és a külkereskedelemre kivetett adók (vámok) 
jelentették a legfontosabb bevételeket, a fejlett és fejletlenebb 
országokban egyaránt. A társadalmi viszonyok változása 
következtében a jövedelem típusú adók (személyi és társasági 
jövedelemadó és a társadalombiztosítási járulék), a vagyonadók, 
valamint a forgalmi adók kerültek elıtérbe a XX. században 
(Stiglitz [2000] 399. o.).  
 
Az összehasonlító elemzést az adóbevételek szerkezetén belül  
1. az adók klasszikus csoportosítása szerinti: indirekt, direkt 

adók, szociális járulékok és 
2. a közgazdasági funkciók szerinti: fogyasztást, munkát, 

tıkét terhelı adók bontásban fogjuk elvégezni. 
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8. Az adóbevételek szerkezete az adók klasszikus 
csoportosítása szerint 
 Az indirekt adókat a következı ESA95 (European 
Standard of Accounts) szerinti adókategóriák összegeként 
definiálhatjuk: termékek és szolgáltatások adói úgy, mint a 
hozzáadott értékadó; fogyasztási-, és jövedéki adó; vámok és 
vámjellegő befizetések; egyéb, termelést terhelı adók, míg a 
direkt adók a személyi jövedelemadó; vállalati nyereségadó és 
az egyéb, vagyoni típusú adók együtteseként határozhatók meg. 
Az adóbevételek harmadik típusa a szociális járulékok úgy, mint 
a társadalombiztosítási, munkaadói-, és munkavállalói járulék. 
 Az 5. és 6. ábra a közvetlen-, közvetett adók és szociális 
járulékok GDP-hez viszonyított arányát, és az összes 
adóbevételen belüli megoszlásukat mutatja az Európai Unió 27 
tagállamának súlyozott átlagában, 1995 és 2005 között. 
 

5. ábra 
Az indirekt, direkt adók és szociális járulékok a GDP %-ában az EU27-

ben, 
1995 és 2005 között 
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Forrás: EUROSTAT [2007] 237- 263. o. adatai alapján, saját szerkesztés 

 
 Az EU tagállamok átlagában nıtt mind az indirekt, mind 
pedig a direkt adóbevételek súlya és GDP-hez viszonyított 
aránya 1995 és 2001 között. 2001 után a közvetett adók aránya 
érdemben nem változott, a közvetlen adók súlya azonban 2004-
ig csökkent, majd ismét növekedésnek indult. A szociális 
járulékok GDP-hez viszonyított aránya az 1995-ös 13,9%-os 
értékrıl 12,8%-ra csökkent a vizsgált periódusban, míg az 
összes adóbevételbıl való részesedése 2,8 százalékponttal 
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csökkent (35%-ról 32,2%-ra) az EUROSTAT (2007) statisztikai 
könyvének adatai szerint. 
 Az Európai Unió tagállamai átlagosan, arányaiban több 
fogyasztási adóbevételekre (a fejlett ÁFA rendszerüknek 
köszönhetıen) és társadalombiztosítási járulékokra 
számíthatnak, mint más fejlett gazdaságok. A GDP 13,8%-át, és 
az összes adó 35%-át az indirekt adók teszik ki, és valószínőleg 
továbbra is az adóbevételek legfontosabb forrásai maradnak az 
Európai Unióban. A direkt adókból való bevételek az indirekt 
adók szintje alatt vannak, a GDP 13%-át, illetve az összes adó 
33%-át teszik ki. Úgy tőnik, hogy a mostani években egy olyan 
trend érvényesül, amely még inkább az indirekt adókba vetett 
bizalom irányába tart, ezt támasztja alá Németország 2007. évi 
döntése a 3 százalékpontos ÁFA emelésrıl. 
 

6. ábra 
Az indirekt, direkt adók és szociális járulékok aránya az összes 

adóbevételbıl az EU27-ben, 1995 és 2005 között 
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Forrás: EUROSTAT [2007] 237-263. o. adatai alapján, saját szerkesztés 

 

 Az indirekt adók aránya az összes adóbevételbıl a 
belgiumi 30,5%38 és a bolgár 52,8% között változik. A direkt 
adók esetén még nagyobb különbségekrıl beszélhetünk, hiszen 
a legalacsonyabb részesedéssel ebbıl az adófajtából Bulgária 

                                                 
38 *Megjegyzés: Hangsúlyozni kell, hogy habár az indirekt adók részesedése 
az egészbıl alacsonynak mondható, ez nem jelenti azt, hogy alacsony lenne 
az indirekt adók mértéke: a magas adókat kivetı országokban az alacsony 
részesedés még mindig relatíve magas indirekt adózási szintet jelent. Például 
Belgiumban, ahol az összes adóbevétel 30,5%-a indirekt, ez magasabb 
indirekt adózási szint, mint Spanyolországban, ahol ez a részesedés 34%. 
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(17,9%-kal) rendelkezik, míg a legmagasabbal (62,5%-kal) 
Dánia, ahol azonban a társadalombiztosítási járulékok összes 
adóbevételbıl való részesedése a legalacsonyabb a 27 tagállam 
közül. A tb-járulékokból származó bevételek aránya az összes 
adóbevételen belül szintén rendkívül széles skálán mozog, 
hiszen ahogyan azt a 8. ábra is mutatja ez az arány Dániában 
2,2%, (a legtöbb jóléti kiadást nem a tb-járulékokból 
finanszírozzák), míg Németországban 42,1%, ahol a kiterjedt 
társadalombiztosítási rendszer magas járulékkulcsokkal jár 
együtt, így magas az ebbıl származó bevétel is. Ezzel szemben 
például a skandináv országokban az adóbevételbıl 
finanszírozzák a nem biztosítási alapú szociális juttatásokat, 
ezért inkább a közvetlen adóbevételeknek van nagyobb súlya az 
összes adóbevételen belül.  

7. ábra 
Adóbevételek adótípusonként az összes adóbevétel százalékában az 

EU27 tagállamokban, 2005-ben 

 
Forrás: European Commission (2007) adatai alapján PM [2007a] 3. o. 

 

 Gyakran a közvetett adók magas aránya szorosan 
összefügg a rossz adómorállal, hiszen a fogyasztási típusú adók 
beszedése egyszerőbb. A tagállamok közül kivételt képez, a 
hagyományosan liberális gazdaságpolitikát folytató Írország és 
az Egyesült Királyság, ahol magas a közvetett adók aránya a 
közepes mérető feketegazdaság ellenére.(Benedek-Lelkes-
Scharle-Szabó [2004] 18. o.) Az újonnan csatlakozott országok 
mellett a mediterrán államok indirekt adóbevétele a 
legmagasabb. 
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 Mivel az országok többségében a forgalmi adókból, a 
személyi jövedelemadóból, a társasági adóból és tb-járulékokból 
származik a bevételek legnagyobb hányada (közel 90%-a), ezért 
ezeket az adófajtákat szeretnénk kicsit részletesebben is 
ismertetni. 
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LINDNER SÁNDOR  
 
A foglalkoztatási költségek 2007. évi alakulása 
 
 
 Az Európai Unió statisztikai megfigyelési rendszerét 
alapul véve a Központi Statisztikai Hivatal 1992-ben vezette be 
a foglalkoztatatással kapcsolatos költségek számbavételét, a 
munkaerıköltség-felvételt. Az EU-standardokra épülı 
adatfelvétel kezdetben négyéves gyakoriságú volt. A statisztikai 
adatgyőjtésekben szereplı munkaerıköltség adatok a naptári 
évre vonatkoznak, vagyis a január 1– december 31. közötti 
kifizetéseket tartalmazzák. Kivételt képez ez alól a decemberi 
munkabér, melynek tényleges kifizetése a következı év 
januárjának elsı napjaira esik. Szintén naptári évre vonatkoznak 
a kötelezı járulékokkal összefüggı, munkáltatót terhelı 
költségek is.  
 
 A tanulmány megírásának az ad aktualitást, hogy a KSH 
az év elsı felében közölte a 2007. évi munkaerıköltségre 
vonatkozó nemzetgazdasági adatokat. Az adatok elemzése, 
illetve az adatokból levont következtetések alapján a 
vállalkozási és a közszféra számára egyaránt hasznosítható 
ismertek nyerhetık. A gazdasági élet szereplıi számára döntı 
kérdés a munkaerı foglalkoztatásával összefüggı költségek 
alakulása. A fajlagos munkaerıköltség nagysága és annak 
változása ugyanis fontos áralakító tényezı, mivel a munkaerı 
foglalkoztatásával kapcsolatos költségek beépülnek a 
vállalkozás által elıállított termékek, illetve szolgáltatások 
árába. A gazdálkodó szervezetek közötti verseny kimenetele 
szempontjából meghatározó jelentısége van a 
munkaerıköltségnek. A munkaerıköltség nagysága befolyásolja 
a vállalkozások munkaerı-piaci pozícióit, mivel a termelési 
tényezık közül sok esetben a legnagyobb súlyarányt éppen az 
élımunka felhasználásával összefüggı ráfordítások teszik ki.  
 
 A munkaerıköltség egy részét a munkáltató maga képes 
alakítani, másik részére a munkáltatónak nincs befolyása. A 
mindenkori kormányzat az élımunka terheinek változtatása, a 
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munkáltatók számára kötelezıen elıírt járulékok mértékének 
módosítása, a támogatási feltételek meghatározása révén 
gyakorol befolyást a munkaerıköltségre.  
 
 A hazai és a külföldi befektetık döntését befolyásoló 
tényezı a munkaerıköltség színvonala, az élımunka 
felhasználásával összefüggı ráfordítások alakulása. A 
befektetık azokat a befektetéseket preferálják, ahol gazdasági 
tevékenységükkel összefüggésben megfelelı minıségő, 
ugyanakkor olcsó munkaerıt találnak.  
 
 A munkajövedelem, ezen belül a kereset és a béren 
kívüli juttatások a munkavállalók díjazása szempontjából 
meghatározó jelentıséggel bír, ami a bértárgyalások egyik, ha 
nem a legfontosabb kérdésköre. A szakszervezetek és az üzemi 
tanács ezért is fordít kiemelt figyelmet a munkából szerzett 
jövedelmek nagyságára és változására, amely a 
munkaerıköltség jelentıs részét teszi ki.  
 
 A gazdasági élet szereplıinek elsırendő érdeke, hogy a 
munkaerıvel összefüggı ráfordításokról pontos, megbízható 
információkkal rendelkezzenek. A KSH adatok felhasználásával 
készült tanulmány alapján nyomon követhetı a 
munkaerıköltség idıbeli alakulása, szerkezetének változása. 
Ezen ismeretek felhasználása hozzájárulhat az élımunkával 
kapcsolatos költségekkel való gazdálkodás színvonalának 
emeléséhez és a versenypozíció javításához.  
 
1. A munkaerıköltség fogalma és elemei 
 A munkaerıköltség az élımunka igénybevételéhez 
kapcsolódó összes költséget tartalmazza. A munkaerıköltség 
lényegét tekintve a munkavállalót közvetlenül vagy közvetetten 
érintı javadalmazások legtágabb köre, amely magába foglalja a 
keresetet, az egyéb munkával kapcsolatos jövedelmeket éppúgy, 
mint a munkáltató által kötelezıen teljesített járulékokat, 
továbbá a szakoktatás, képzés, továbbképzés költségeit.  
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A munkaerıköltség elemeinek csoportosítása:39 
1. kompenzációs költségek  

1.1 munkajövedelem ⇒ az Eurostat-elıírások szerint ez  
tekintendı keresetnek 
1.1.1 kereset 
1.1.2 egyéb munkajövedelem 

1.2 szociális költségek 
1.2.1 alapszerően fizetett juttatások (járulékok,  

hozzájárulások)  
1.2.1.1 a munkáltató által alapokba kötelezıen  

teljesített járulékok, hozzájárulások  
1.2.1.2 kollektív szerzıdés, ágazati megállapodás,  

egyedi munkaszerzıdés szerint teljesített  
szociális hozzájárulások  

1.2.2 a munkavállalónak közvetlenül nyújtott szociális  
juttatások, valamint a munkavállalók érdekében  
teljesített szociális hozzájárulások  
1. szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége  
2. egyéb munkaerıköltség adók 
3. adók, támogatások.  

 
 A kompenzációs költség magába foglalja a munkáltató 
által a munkavállaló részére, a munkavégzéshez kapcsolódóan 
pénzben vagy természetben nyújtott juttatásokat, valamint az 
ezekhez kapcsolódó kötelezı járulékokat, hozzájárulásokat, és a 
munkavállaló részére közvetlenül nyújtott szociális juttatásokat.  
 
 A munkajövedelem a munkavégzéshez kapcsolódóan 
fizetett vagy természetben nyújtott javadalmazások összessége, 
mely közvetlenül a munkavégzés ellentételezését jelenti. A 
kereset a munkavégzésre irányuló jogviszony alapján a 
munkavállaló részére pénzben vagy természetben fizetett díjazás 
(munkabér, munkadíj, illetmény). A kereset fogalomkörébe 
tartozó kifizetések a vállalkozásoknál a bérköltségbe tartoznak, 
míg a költségvetési intézmények esetében a számviteli 
elszámolásokban a személyi juttatások között szerepelnek. A 

                                                 
39 Forrás: Közpnti Statisztikai Hivatal, Útmutató a munkaügy-statisztikai 
adatszolgáltatáshoz, Budapest, 2008.  
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kereset összetevıi az alapbér, illetve törzsbér, a bérpótlékok, a 
kiegészítı fizetés, a prémium, a jutalom, valamint a 13. és 
további havi fizetés. 
 
 Az alapbér a munkavállalónak a munkaszerzıdésben 
meghatározott személyi alapbére (órabére, heti bére, havi bére, 
éves bére). Személyi alapbéren a közalkalmazotti jogviszony 
esetén az illetmény és a vezetıi pótlék, közszolgálati jogviszony 
esetén az alapilletmény, az illetménykiegészítés és a vezetıi 
pótlék együttes összege értendı. A bírák és ügyészek 
alapbéreként kell figyelembe venni az alapilletményt, a 
beosztási, valamint a vezetıi pótlékot, a hivatásos szolgálati 
jogviszonyban állók esetében pedig a beosztási, a rendfokozati 
illetményt, a honvédelmi pótlékot, az illetmény-kiegészítést és a 
vezetıi pótlékot. A törzsbér a keresetnek a munkavállaló 
teljesítményétıl, illetve az általa ledolgozott munkaidıtıl 
közvetlenül függı, a munkavállaló személyi alapbérén, illetve az 
alkalmazott bérformán alapuló része.  
 
 A bérpótlék a munkavégzés különleges feltételeit, 
speciális képzettségeket, munkaköri követelményeket (sajátos 
munkakörülményeket), valamint az általánostól eltérı 
munkaidı-beosztás ellentételezését szolgáló bér, amennyiben a 
jelzett tényezıket a munkavállaló személyi alapbérének vagy 
teljesítménybérének megállapításánál nem vették figyelembe.  
 
 A kiegészítı fizetés a le nem dolgozott munkaidıre a 
munkaviszonyra vonatkozó törvényi szabályozás, illetve 
kollektív szerzıdés (továbbiakban jogszabály) alapján járó 
díjazás.  
 
 A prémium az elıre meghatározott feladatok teljesítése 
esetén a munkavállaló részére fizetett meghatározott összeg. A 
jutalom az egyéni teljesítményekhez kötıdıen, az elvégzett 
munka utólagos értékelése alapján a munkavállaló részére 
fizetett összeg.  
 
 A 13. és további havi fizetés a jogszabályban, illetve a 
munkaszerzıdés által kötelezıen elıírt díjazás. 
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 A munkajövedelem részét képezı egyéb 
munkajövedelmek a munkavállaló részére jogszabályban 
kötelezıen meghatározott, valamint a munkáltató által önként 
nyújtott juttatások. Ilyen például a lakhatási költségtérítés, az 
étkezési térítés, a munkába járással kapcsolatos költségtérítések, 
a ruházati költségtérítés, a munkavállaló által igénybe vett, de a 
munkáltató által megtérített különbözı kulturális, sport-, illetve 
egyéb szolgáltatások költsége.  
 
 A szociális költségek része a munkáltató által alapokba 
történı befizetések. A munkáltató által alapokba kötelezıen 
teljesítendı járulékok az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási 
(együtt társadalombiztosítási) járulék, a munkaadói 
(munkáltatói) járulék, az egészségügyi hozzájárulás, valamint a 
rehabilitációs hozzájárulás. A szociális költségeknek további 
része a kollektív szerzıdés, ágazati megállapodás, egyedi 
munkaszerzıdés szerint teljesített szociális hozzájárulások, 
költségek. A munkavállalónak közvetlenül nyújtott szociális 
juttatások, valamint a munkavállalók érdekében teljesített 
szociális hozzájárulások közé tartoznak a betegséggel és 
balesettel kapcsolatos hozzájárulások. Egyéb szociális juttatások 
közé tartoznak a jóléti és kulturális költségek, a segély, valamint 
a munkavállaló családjának nyújtott támogatások.  
 
 A szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége közé 
sorolandó a szakképzési hozzájárulás, a tanulmányi ösztöndíjak, 
a képzési, továbbképzési díjak, nyelvtanulás támogatására 
fordított összegek, az oktatáshoz kapcsolódó technikai eszközök 
költsége.   
 
 Egyéb munkaerıköltségként kell számba venni például a 
munkaerı-toborzáshoz kapcsolódó költségeket, például hirdetési 
díj vagy a munkaerı közvetítık megbízási díja, alkalmassági 
vizsgálatok költsége.  
  
 Az adók között kell számba venni a 
munkajövedelmekhez, valamint az alkalmazásban állók 
statisztikai állományi létszámához kapcsolódó, munkáltatót 
terhelı adókat, mint például a kommunális adó. A 
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munkaerıköltség támogatások csoportjában kell elszámolni a 
munkadíjnak azt a hányadát, melyet támogatott foglalkoztatás 
címen a munkáltató visszaigényelhet. Az adók és támogatások 
egyenlege növelheti, de csökkentheti is a munkaerıköltséget.  
 
2. A munkaerıköltség alapján számított fıbb mutatószámok 
 A bruttó átlagkereset a meghatározott idıtartamú (hónap, 
év) munkaviszonyból származó keresetként fizetett összegek 
egy fıre jutó átlaga. A különbözı publikációkban megjelenı 
átlagkereseti adatok, ha ettıl eltérı utalás nincs, a teljes 
munkaidıben alkalmazásban állókra vonatkoznak. A nettó 
átlagkereset meghatározása a gazdálkodó szervezetenkénti 
bruttó átlagkeresetbıl a mindenkori munkavállalói járulék, 
személyi jövedelemadó, valamint a munkavállalót terhelı 
nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék levonásával történik. Az 
Szja kiszámítása a törvényben szereplı – az adott évre érvényes 
– sávos adókulcsokkal történik, figyelembe véve az 
adókedvezményeket is. A bruttó keresetbıl kiinduló nettósítás 
csak az összes munkavállalót érintı levonásokat kezeli, a 
gyermekek utáni adókedvezmény hatásával nem számol. (A 
nemzetközi gyakorlatban már elterjedt módon, esetenként 
családtípusokra számított „családi kereset”- adatokat is 
publikálnak. Ebben az esetben átlagos bruttó keresetet 
feltételezve, a már említett, keresetet csökkentı tényezık mellett 
már a gyermekek utáni kedvezmények figyelembevételére is sor 
kerülhet.) 
 
 A munka mennyiségének mérésére a teljes munkaidısre 
átszámított (ún. egyenértékes vagy redukált) létszámot vagy a 
teljesített munkaórák számát használjuk. Az egyenértékes 
létszám meghatározása az egy teljes munkaidıben 
foglalkoztatott munkavállalóra jutó teljesített munkaóraszám 
alapján történik. Egy teljes munkaidıben foglalkoztatottra jutó 
teljesített munkaórák száma egy adott idıszakban: 

 
Teljes munkaidıben foglalkoztatottak által teljesített munkaórák száma 

Teljes munkaidıben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományszáma 
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A részmunkaidıben foglalkoztatottak egyenértékes létszámát a 
részmunkaidısek által teljesített munkaórák számának és az egy 
teljes munkaidıben foglalkoztatottra jutó teljesített munkaórák 
számának hányadosa adja. Az egyenértékes létszám becslése is 
ezen az elvi alapon történik, a múltbeli adatok feldolgozása 
alapján, az alkalmazott módszert az adott felvétel elemzése 
tartalmazza részleteiben. A nemzetközi gyakorlat szerint a 
munkaerıköltség vetítési alapjául az egyenértékes létszám vagy 
a teljesített munkaórák száma szolgál. Az elıbbi az „egy fıre 
jutó munkaerıköltség” az utóbbi az „egy teljesített munkaórára 
jutó munkaerıköltség”, mindkettı széles körben használatos a 
nemzetközi gyakorlatban. 
 
3. A munkaerıköltségre vonatkozó adatgyőjtés-, és 
feldolgozás  
 A gazdasági élet szereplıinek elsırendő érdekük, hogy a 
munkaerıvel összefüggı költségekrıl pontos információkkal 
rendelkezzenek. A piaci szereplık a KSH adatai  alapján 
nyomon követhetik a munkaerıköltség idıbeli alakulását, 
szerkezetének változását, amely hozzájárulhat az élımunkával 
kapcsolatos költségekkel való gazdálkodás színvonalának 
javulásához.  
 
 A KSH munkaerıköltség-felvétele 2002-tıl éves 
gyakoriságúvá vált és kiterjed minden nemzetgazdasági ágra, a 
legalább 50 fıt foglalkoztató vállalkozásokra, illetve a 
költségvetési, társadalombiztosítási intézmények teljes körére. A 
munkaerı foglalkoztatásának ez évben közzé tett 2007. évi 
adatai alapján megismerhetı a foglalkoztatási költségek 
nagysága és összetétele, illetve költségek idıbeli változása.40 
 
A foglalkoztatási költségekre vonatkozó adatokat a KSH három 
fı csoportra bontva közli. Ezek:  
- a munkajövedelem, melynek része a munkavállalók keresete 

és az egyéb munkajövedelem, 

                                                 
 
40 Forrás: A munkaerıköltség alakulása, 2007. Központi Statisztikai Hivatal, 
Budapest, 2009. 



A foglalkoztatási költségek 2007. évi alakulása 

 153 

– a szociális költségek döntı hányadát a munkáltató által 
kötelezıen fizetett alapszerő befizetések, járulékok teszik ki, 

– a képzési, személyzetfejlesztési költségek, továbbá minden 
egyéb munkaerıköltség, aminek összegét csökkentik a 
foglalkoztatással kapcsolatos támogatások. 
 

A fajlagos munkaerıköltség viszonyítási alapja az elvégzett 
munka mennyisége, ami a teljes munkaidıben foglalkoztatott 
létszám, vagy a ledolgozott munkaórák száma lehet. 
 

4. A havi munkaerıköltség alakulása 2007-ben 
 A nemzetgazdaság egészét tekintve az egy fıre jutó havi 
munkaerıköltség 2007. évben a versenyszférában 307 543 Ft-ot, 
a költségvetés területén 311 780 Ft -ot tett ki. (1. sz. táblázat) A 
versenyszektor és a közszféra között a munkaerıköltség 
nagyságát tekintve alig van különbség, az eltérés havi összege 
havonta 4 237 Ft a közszféra javára. A munkaerıköltség 
nagyságát tekintve a nemzetgazdasági ágak között ugyanakkor 
lényeges különbség tapasztalható. A legnagyobb 
munkaerıköltséggel rendelkezı pénzügyi tevékenység 
nemzetgazdasági ágban háromszor többe kerül a munkaerı 
foglalkoztatása, mint a legalacsonyabb munkaerıköltséggel bíró 
mezıgazdaság, vad-, erdı-, halgazdálkodás területén. A 
villamosenergia-, gáz-, gız-, vízellátás nemzetgazdasági ágban 
szintén kiugróan magasak az alkalmazási költségek.   

 

 Az ipar egészét és az építıipart magába foglaló ipari 
szektorban az egy fıre jutó havi munkaerıköltség 293 431 Ft 
volt, ami alatta maradt a nemzetgazdasági átlagnak és nem érte 
el az üzleti szféra átlagát sem. A kereskedelem, javítás, 
szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás, a szállítás, raktározás, 
posta és távközlés, a pénzügyi tevékenység, az ingatlanügyletek, 
bérbeadás, és gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatás 
területén, vagyis az üzleti szolgáltatások körét tekintve 326 490 
Ft/fı összegbe került a munkaerı havi foglalkoztatása, ami 6,5 
%-kal haladta meg a nemzetgazdasági átlagot.   A közszférán 
belül kisebbek a nemzetgazdasági ágak közötti különbségek a 
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havi munkaerıköltséget tekintve. A legmagasabb 
munkaerıköltséggel rendelkezı közigazgatás, kötelezı 
társadalombiztosítás és a legalacsonyabb munkaerıköltséggel 
bíró egészségügyi és szociális ellátás nemzetgazdasági ágak 
között a havi munkaerıköltség összege alapján 1,7-szoros 
különbség mutatható ki a közigazgatás, kötelezı 
társadalombiztosítás elınyére.   

 

 A 2007. évben a havi munkaerıköltség nemzetgazdasági 
átlaga 306 570 Ft/fı volt. Nyolc nemzetgazdasági ágban ennél 
alacsonyabb, hat nemzetgazdasági ágban ennél magasabb volt a 
havi munkaerıköltség összege. 

 

1. sz. táblázat 

2007. évi havi munkaerıköltség alakulása   (Ft/fı/hó) 

 

Nemzetgazdasági 
ágak megnevezése 

Havi bruttó 
munkajöve

-delem 

Havi 
szociális 

költségek 

Képzés és 
más 

költség-
elemek 

Havi 
munkaerı-

költség 

Mezıgazdaság, vad-, 
erdı-, halgazdálkodás 

135 854 52 839 3 138 191 832 

Bányászat 252 517 96 960 12 553 362 029 
Feldolgozóipar 201 150 76 077 6 050 283 277 
Villamosenergia-, 
gáz-, gız- és 
vízellátás 

267 488 127 912 13 931 409 331 

Ipar 206 897 80 473 6 734 294 104 
Építıipar 206 250 74 354 4 225 284 829 
Ipari szektor 206 850 80 029 6 552 293 431 
Kereskedelem, javítás 187 968 68 372 5 683 262 022 
Szálláshely-
szolgáltatás és 
vendéglátás 

140 528 53 891 4 528 198 948 

Szállítás, raktározás, 
posta és távközlés 

224 976 100 578 6 368 331 922 

Pénzügyi 
tevékenység 

411 173 170 625 21 288 603 087 

Ingatlanügyletek, 
bérbeadás és 

224 463 82 703 5 098 312 263 
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gazdasági 
tevékenységet segítı 
szolgáltatás 
Üzleti szolgáltatások 227 629 91 469 7 392 326 490 
Üzleti szféra 
összesen 

216 631 85 414 6 947 308 992 

Közigazgatás, 
kötelezı 
társadalombiztosítás 

269 291 107 422 16 952 393 663 

Oktatás 201  921 75 995 11 013 288 928 
Egészségügyi és 
szociális ellátás 

165 585 64 417 6 063 236 066 

Egyéb közösségi, 
társadalmi és 
személyi szolgáltatás 

190 625 74 209 11 451 276 284 

Közigazgatás, 
oktatás, 
egészségügy, egyéb 

215 075 83 730 11 853 310 658 

Nemzetgazdaság 
összesen 

213 875 83 878 8 817 306 570 

Ebbıl:     
Versenyszféra 
összesen 

215 212 84 972 7 360 307 543 

Költségvetés 
összesen 

215 862 84 016 11 902 311 780 

 

 A havi munkaerıköltség összege szerint felállított sorrend 
közepén foglal helyet az oktatás nemzetgazdasági ág. A 
nemzetgazdasági ágak sorrendjében az elmúlt években lényeges 
változás nem következett be. 

 
2.sz. táblázat 

A havi munkaerıköltség gazdasági ágak szerinti sorrendje  
2007. 

Nemzetgazdasági ágak Sorrend 
  
Pénzügyi tevékenység 1. 
Villamosenergia-, gáz-, gız- és vízellátás 2. 
Közigazgatás, védelem; kötelezı 
társadalombiztosítás 

3. 

Bányászat 4. 
Szállítás, raktározás, posta és távközlés 5. 
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Ingatlanügyletek, bérbeadás és gazdasági 
tevékenységet segítı szolg. 

6. 

Oktatás 7. 
Építıipar 8. 
Feldolgozóipar 9. 
Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 10. 
Kereskedelem, javítás 11. 
Egészségügyi, szociális ellátás 12. 
Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 13. 
Mezıgazdaság, vad-, erdı-, halgazdálkodás 14. 
 
 2006-ról 2007-re az oktatás gazdasági ág egy pozíciót 
esett vissza, míg az ingatlanügyletek, bérbeadás és gazdasági 
tevékenységet segítı szolgáltatás egy helyezéssel feljebb került 
a nemzetgazdasági ágak sorrendjében. Hasonló helycserére 
került sor a mezıny alsó felében. Az egyéb közösségi, 
társadalmi és személyi szolgáltatás egy hellyel feljebb került, 
ugyanakkor romlott a kereskedelem, javítás pozíciója az elızı 
évhez képest. A külföldi befektetık számára kedvezınek számít, 
hogy a gazdasági ágak rangsorában nálunk a kilencedik helyen 
álló feldolgozóipar az Európai Unióban általában a harmadik 
helyet foglalja el.  
 
5. A munkaerıköltség változása 2006. évhez képest 
 A 2007. évre vonatkozó havi munkaerıköltség elızı 
évhez képest bekövetkezı növekedése a fogyasztói árak 
emelkedését jóval meghaladta. A havi munkaerıköltség 2007-
ben 2006. évhez viszonyítva a nemzetgazdaság egészét tekintve 
7,2 %-kal emelkedett.  (3. sz. táblázat) A fogyasztói árak kisebb 
mértékő növekedése következtében a reál-munkaerıköltség az 
elızı évhez képest 3,1%-kal nıtt. Nagyobb arányban emelkedett 
a munkaerıköltség a versenyszféra területén (8,8 %), mint a 
költségvetési intézmények (5,5 %) körében.  
 
 A havi munkaerıköltség legnagyobb mértékben a 
közigazgatás, védelem, kötelezı társadalombiztosítás, az egyéb 
közösségi, társadalmi és személyi szolgáltatás, a mezıgazdaság, 
vad-, erdı-, halgazdaság, az ingatlanügyletek, bérbeadás és 



A foglalkoztatási költségek 2007. évi alakulása 

 157 

gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatás, a villamosenergia-, 
gáz-, gız- és vízellátás, a feldolgozóipar, valamint a szállítás, 
raktározás, posta és távközlés területén nıtt, 
 

3. sz. táblázat 
A havi munkaerıköltség változása  

2007/2006 évben 

Nemzetgazdasági 
ágak megnevezése 

Havi bruttó 
munkajöve-

delem 

Havi 
szociális 

költségek 

Képzés és 
más 

költség-
elemek 

Havi 
munkaerı-

költség 

Mezıgazdaság, 
vad-, erdı-, 
halgazdálkodás 

110,3 110,9 299,8 111,6 

Bányászat 105,9 101,9 117,0 105,1 
Feldolgozóipar 109,3 109,9 100,0 109,3 
Villamosenergia-, 
gáz-, gız- és 
vízellátás 

108,9 111,2 124,5 110,1 

Ipar 109,0 109,4 102,9 109,0 
Építıipar 106,6 106,1 82,7 106,0 
Ipari szektor 108,8 109,2 101,7 108,7 
Kereskedelem, 
javítás 

105,0 107,2 108,2 105,7 

Szálláshely-
szolgáltatás és 
vendéglátás 

104,9 104,8 127,2 105,3 

Szállítás, 
raktározás, posta és 
távközlés 

106,3 114,2 82,9 108,0 

Pénzügyi 
tevékenység 

96,6 107,7 97,4 99,5 

Ingatlanügyletek, 
bérbeadás és 
gazdasági 
tevékenységet 
segítı szolgáltatás 

112,6 110,6 59,7 110,5 

Üzleti 
szolgáltatások 

105,1 110,1 88,1 105,9 

Üzleti szféra 
összesen 

107,3 109,9 95,3 107,7 

Közigazgatás, 
kötelezı 
társadalombiztosí-
tás 

113,4 108,6 115,4 112,1 
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Oktatás 100,9 100,6 93,9 100,5 
Egészségügyi és 
szociális ellátás 

105,3 106,6 161,6 106,6 

Egyéb közösségi, 
társadalmi és 
személyi 
szolgáltatás 

110,4 108,1 201,8 111,9 

Közigazgatás, 
oktatás, 
egészségügy, 
egyéb 

106,7 104,5 113,9 106,4 

Nemzetgazdaság 
összesen 

107,2 107,7 103,4 107,2 

Ebbıl:     
Versenyszféra 
összesen 

108,1 111,2 102,9 108,8 

Költségvetés 
összesen 

106,1 103,8 111,5 105,6 

 
 A nemzetgazdasági átlagos növekedésnél alacsonyabb 
volt a havi munkaerıköltség emelkedése az egészségügyi és 
szociális ellátás, az építıipar, a kereskedelem, javítás, a 
szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás, a bányászat, az oktatás 
nemzetgazdasági ágakban. Egyedül a pénzügyi tevékenység 
területén csökkent az elızı évhez képest az egy fıre jutó 
munkaerıköltség 2007-ben. A legtöbb nemzetgazdasági ágban 
gyorsabban nıttek a munkaerıvel kapcsolatos költségek, mint a 
fogyasztói ár-index.  
 Az egy teljesített munkaórára jutó munkaerıköltség 
alakulása is figyelmet érdemel, mivel ezt a munkaerıköltség 
mutatót fıleg a nemzetközi összehasonlítások során 
alkalmazzák. Ennek oka, hogy az országok között nagy 
különbségek lehetnek az egy munkavállaló által teljesített 
munkaórák számában. A munkaórára, illetve az egy 
alkalmazottra vonatkozó munkaerıköltség nagyságát tekintve 
akár eltérı sorrend is kialakulhat az országok között. 2007-ban 2 
086 forintba került a munkáltatónak egy órai munka, ami 9%-
kal magasabb, mint egy évvel korábban. Emlékeztetıül, az egy 
alkalmazottra vonatkozó munkaerıköltség 2007-ben, az elızı 
évhez késet 7,2 %-kal emelkedett.  
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6. A havi munkaerıköltség szerkezete  
 A munkaerıköltségben a munkajövedelem aránya a 
legmagasabb, megközelítıleg 70%. A szociális költségek, illetve 
azon belül a társadalombiztosítási járulékok részaránya is 
magas, valamivel több, mint 27 %-ot képvisel. A képzés és más 
költségelemek részesedése alacsony, 2,9 %.   
 

4. sz. táblázat 
A munkaerıköltség szerkezete 2007-ben 

 

Megnevezés Ft/óra % 

Munkajövedelem  1455 69,7 

Szociális költségek  571 27,4 

Képzés és más költségelemek  60 2,9 
Munkaerıköltség összesen  2086 100,0 

 
 A munkajövedelmen belül legnagyobb részt természetesen 
a kereset teszi ki. A keresetnek a munkajövedelmen belüli 
aránya 93 % volt, míg az egyéb munkajövedelmek 7 %-ot 
reprezentálnak. A munkajövedelmen belül az alapbér 
részesedése 64 %-ot tett ki a versenyszférában, a közszférában, 
az ennek megfelelı illetményelemek 66 %-ot képviseltek.   A 
kereseten belül a bérpótlékok aránya a versenyszférában 3 %- 14 
% között változott, az ágazatok eltérı sajátosságai miatt. A 
költségvetési szférán belül az egészségügy és szociális 
ellátásban volt a legmagasabb a bérpótlékok aránya, az ügyeleti 
díjak következtében.   
 
 Az egyéb munkajövedelmen belül változatlanul az 
étkezési térítés a legnépszerőbb juttatási fajta, a maga 32 %-os 
arányával.  A költségvetési szférában jelentıs súlyt képvisel 
még a ruházati költségtérítés, a jubileumi jutalom, mely utóbbi 
juttatás aránya 30 %-ot tesz ki az egyéb munkajövedelmek 
között. A munkába járással kapcsolatos költségtérítés aránya 
nemzetgazdaság szinten az egyéb munkajövedelmeken belül 14 
%.    
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 A munkaerıköltségen belül a szociális költségek aránya 
27,4 % volt 2007-ben. A szociális költségeken belül az 
alapszerő befizetések, 91%-os, a munkavállalóknak közvetlenül 
kifizetett szociális hozzájárulások 9%-os arányban szerepeltek. 
Ez utóbbi magába foglalja többek között a betegszabadság 
díjazását, illetve a végkielégítések összegét.  
 
 A munkaerıköltségeken belül a képzési és egyéb 
költségek összege 2007-ben 60 forintot tett ki óránként. A 
képzési és más költségelemek súlya 2007-ben, az elızı évhez 
képest kissé csökkent, míg a szociális költségek részaránya 
enyhén nıtt.  
 
 Az egy munkavállalóra számított támogatások átlagos havi 
összege 540 forintot tett ki 2007. évben. Az elnyert támogatások 
tekintetében kiemelhetı a textília, textiláru gyártása, ahol a 
támogatások munkavállalóként havi szinten 3 850 forinttal 
csökkentették a munkáltató kiadásait. A támogatások 
ágazatonként eltérı mértékben csökkentették a havi 
munkaerıköltséget.  
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LESZKÓ RÓBERT 
 
Ütközési folyamat elemzése közúti közlekedési balesetekben 
 
 
 
 
 A mechanika az emberi kultúra kezdetén született. Az 
ókori világ csodáitól hosszú utat tett meg az emberiség a mai 
csúcstechnológia korszakáig. A lenyőgözı mérnöki alkotások az 
egyén és a társadalom fejlıdési viszonyában mindig is 
meghatározók voltak. A természeti jelenségekre vonatkozó 
tapasztalat, valamint az emberi értelem gyümölcsének tekinthetı 
a tudomány és ezen belül a fizika. A fizikának a makroszkopikus 
anyagi testek mozgásaival és egyensúlyi állapotával foglalkozó 
ága a mechanika. Meggyızıdésem, hogy a stabil mőszaki 
alapismeret nélkülözhetetlen a modern technológiák sikeres 
használatában. A társadalomnak a mőszaki szakemberekkel – 
elsısorban a mérnökökkel – szemben támasztott követelményei 
nagyon gyorsan változnak, így ezek definiálása igen 
problematikus. Ezek alól a mőszaki menedzser szakos hallgatók 
sem kivételek, akik a graduális alapképzés (BSc) keretein belül 
két szemeszterben hallgatnak mechanikát intézményünkben. 
 A saját praxisomnak és kutatási területemnek egy szők 
keresztmetszetében, de annál jelentısebb tartalmú vetületének 
specifikációjával szeretnék rávilágítani a modern mechanika 
szépségére publikációmmal. Kutatómunkám fejlesztési 
eredményeinek megvalósítását jelentıs mértékben segítette Dr. 
Melegh Gábor41 és Dr. Palkovics László42. 
 
1. Az ütközés fogalma és fajtái 
 Az ütközés nem más, mint testek találkozása, melynek 
következtében mozgásjellemzıik megváltoznak. Az ütközés ideje 

                                                 
41 Dr. Melegh Gábor: kandidátus, Galilei-díj, gépészmérnök, tanszékvezetı h. 
egyetemi docens (BME), Európai Balesetvizsgáló és Kutató Szövetség (EVU - 
Wiesbaden) és a Magyar Igazságügyi Szakértıi Kamara elnöke 
42 Dr. Palkovics László: az MTA levelezı tagja, Széchenyi-díj, Bánki-díj, 
gépészmérnök, tanszékvezetı egyetemi tanár (BME), a Knorr-Bremse Group 
európai kutatási és rendszerfejlesztési igazgatója  

„Tudós az, aki próbálja megérteni azt, ami van – 
mérnök az, aki létrehozza azt, ami korábban nem volt”                  
(Kármán Tódor) 
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általában igen rövid, melynek során a testek érintkeznek 
egymással. A fellépı erık azonos nagyságúak Newton III. 
törvénye szerint. Amíg a sebességváltozás végbemegy, 
gyakorlatilag nem következik be helyzetváltozás. Ismeretlen 
mennyiségek alapvetıen az ütközés alatt a fellépı erıhatás és az 
ütközés ideje. Az ütközés helyén fellépı súrlódást elhanyagolva 
az ütközési erık hatásvonala egybeesik az ütközési vonallal (lásd 
az 1. számú ábrát). Az ütközési feladatok elemzése során tisztázni 
kell az ütközésben résztvevı testek sebességváltozását (∆v) és a 
mozgási energia megváltozását (∆Ekin), valamint a deformációt 
(Wdef, sdef). Az ütközés típusa lehet centrális vagy excentrikus, 
illetve egyenes vagy ferde. Az alakváltozás szerint 
megkülönböztetünk rugalmas (elasztikus), rugalmatlan 
(plasztikus) és valóságos (reális) deformációt.  
 Az összefüggések felírásakor az alakváltozási munkát és a 
súrlódási munkát is figyelembe kell venni. Ezek általában 
problémát jelentenek, ezért az ütközési folyamatok számítására 
gyakran alkalmazzuk az impulzustételt. A tétel alkalmazásakor a 
két vizsgált állapot közben lezajló folyamatoknak nincs 
jelentısége, csak a kezdeti és a végsı állapot a lényeges. 
 

 
 
2. Egyenes centrális ütközés 
 Az ütközésben résztvevı testek anyagi pontrendszert 
alkotnak, ezek mozgásmennyiségének összege nem változhat, 
hiszen a rendszerben csak belsı erık vannak. Az impulzustétel 
vektoriális alakú, de ebben az esetben a skaláris értékkel 
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számolhatunk [a koordináta rendszer egyik tengelyét az ütközési 
vonalra helyezzük]. Centrikus ütközés akkor jön létre, ha az 
ütközési normális hatásvonala illeszkedik mindkét test 
súlypontjára. 

01
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1 =⋅∑
=

vm
dt

d n

i

.1
1

1 constvm
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i

=⋅⇒∑
=  

 Forgási folyamat nem jöhet létre, esetleg 180°-os 
irányváltás. Ütközés akkor kezdıdik, amikor a két tömegpont 
érintkezésbe lép egymással (elsı kontaktus). Az ütközési 
folyamat két jellegzetes szakaszra osztható a 2. számú ábra 
szerint. 

 
 

 Mivel a pontrendszer impulzusa nem változhat meg, ezért 
az alábbi egyenleteket írhatjuk fel: 
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3. Az ütközési folyamat elsı szakasza 
 Ez alatt az elsı tömegpont folyamatosan lassul, a második 
tömegpont folyamatosan gyorsul, míg nem lesz majd egy közös 

sebességük ( )nıraFrólF NN −=→−= max0 . A testek 
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összenyomódnak, deformálódnak a köztük ébredı nagy 
ütközıerı következtében.  

A deformáció 1t  ideig tart és a két testre ható erı az akció – 
reakció elv miatt pedig azonos mértékő. A deformációs szakasz 
végén a két test közös u sebességgel halad. 

Az 1m  tömegre ható erı impulzusa: 
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Az 2m  tömegre ható erı impulzusa: 
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A közös sebesség: 
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 Az ütközés elsı szakasza alatt a mozgási energia csökken 
és az energiacsökkenés közel azonos a deformációs munkával. 
Akkor jutunk közelebb a megoldáshoz, ha felírjuk az energia-
megmaradás törvényét. 
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 Az elsı szakaszban az ütközı testek sebességének és a 
mozgási energiájának a változása a testek anyagi tulajdonságaitól 
függetlenül jön létre. A deformációs munka egy része 
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felhasználódik [maradó alakváltozás, melegedés], másik része 
rugalmas energia formájában felhalmozódik általános esetben. 
Így a deformációs munka két részre osztható: 

RMD WWW +=  
 
5. Az ütközési folyamat második szakasza 
 Az ütközés második szakaszában a felhalmozott rugalmas 
energia felszabadul, a testeket ellöki egymástól, majd újra 
visszaalakul mozgási energiává. Az egyenleteket fel lehet írni a 
tökéletesen rugalmas, a tökéletesen merev és a reális ütközésekre 
egyaránt. Mivel a valóságban részben rugalmas [reális] ütközési 
folyamatok játszódnak le, ezért az egyenleteket erre az állapotra 
írom fel [az ideális elasztikus és plasztikus állapottal nem 
foglalkozom]. 
 
6. Valóságos ütközés reprezentálása 
 Az ütközéskor fellépı impulzus az elsı szakaszban: 
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és az ütközés második szakaszában: 
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Az ütközés két szakasza: 
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Az ütközési tényezı értéke: 

∫
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 Az ütközési tényezı a valóságban 0 < k < 0 között van. 
Negatív csak akkor lehet, ha az egyik tárgy az ütközés során 
átmegy a másikon, mint egy szappanbuborékon. Amennyiben k = 
0, akkor tökéletesen rugalmatlan ütközésrıl beszélünk (pl. a 
gyurma). Amennyiben k = 1, akkor tökéletesen rugalmas 
ütközésrıl beszélünk (pl. a biliárd). 

 Könnyen levezethetı az ∫∫ = mdvFdt
azonosságával 

(mindkét tömegre felírva: ∫ ⋅=−⋅ umFdtvm
) az, hogy az 

ütközési tényezı a második szakaszban bekövetkezı 
sebességváltozás és az elsı ütközési szakaszban bekövetkezı 

sebességváltozás hányadosaként is definiálható. Az ütközési 
tényezı a relatív sebesség függvényében a 4. számú ábrán 
látható43. 

                                                 
43 Dr. Burg/Dr. Moser (Hrsg.) – Handbuch Verkehrsunfallrekonstruktion, 
Wiesbaden, 2007. pp 261. 
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4. ábra:  

Abhängigkeit der Stoßzahl von der Differenz-geschwindigkeit 
 

 Az ütközés után deformációként visszamaradó 
alakváltozási munka:  
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 Az energiaátalakulás folyamatát az idı függvényében az 
5. számú ábrán láthatjuk. 
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 Az ütközési tényezı meghatározása gyakorlati 
felhasználásra a vrel és a teljes ütközési impulzus kiszámításában 
jelentkezik az alábbiak szerint. 
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 Az egyenletbıl látható, hogy az eredı ütközési impulzus 
egyenesen arányos a relatív sebességgel. A k tényezı hatását a 
maradó deformáció értékére vonatkozóan jól szemlélteti a 6. 
számú ábra. 

 
 A * összefüggést átrendezve és az impulzustételt 
alkalmazva majd az egyenletet átrendezve könnyen megkapjuk az 
ütközés elıtti sebesség értékét. 
A maradandó deformáció az ütközésben résztvevık között a 
valóságban megoszlik, azaz 
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 Az ütközés során keletkezı deformációs energia az üközı 
partnerek szerkezeti merevségének arányában oszlik meg.  
 A jármővek deformációs útjai alapján behatárolható az 
akció – reakció erı a deformációs karakterisztikákból [lásd a 8. 
ábrát].44 

                                                 
44 A raszter a Mercedes-Benz AG – Dr. Ing. Falk Zeidler-kutatási eredményei 
alapján készült. 
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 Ennek alapján meg lehet határozni a deformációs munkát 
(c1 és c2 a szerkezeti merevség): 
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 A baleseti folyamatok elemzéséhez gyakran 
nélkülözhetetlen módszer az EES45 értékének meghatározása. 
Ilyen az energiahálós módszer, amire egy példát láthatunk a 7. és 
a 9. számú ábrán. 
 

 
 

 

 
7. számú ábra: DB 123 típusú gépjármő energiahálója felülnézetben a 

frontális részrıl. 
 
 Valós baleseteknél a szerkezeti merevség számításához 
alapvetıen rendelkezésre áll mindkét gépjármővön a maradó 
deformáció mélysége, amit meg kell mérni. A deformáció mérése 
                                                 
45 A gyakorlatban az EES (Energy Equivalent Speed) azt jelenti, hogy 
mekkora sebességgel kellene a jármőnek egy igen nagy merevségő tárgynak 
(elméletileg végtelen tömegő falnak) ütköznie úgy, hogy a keletkezett 
rongálódás (az adott sérülés) létrejöjjön rajta. 
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közel sem egyszerő feladat. Sok esetben nincs is rá mód és 
ilyenkor csak a kárkép (fotó) alapján történı becslés marad. A 
megtörtént balesetek elemzése és a töréstesztek szolgálnak 
ilyenkor megfelelı információval. Erre láthatunk példát a 8., 9., 
10., és 11. számú ábrán. 
 

 
8. számú ábra: Az erı – deformáció összefüggés két jármő esetében 

 
A teljes deformáció számítása:  
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 Az utastér belsejébe terjedıen a „dinamikus távolság” 
került ábrázolásra. A sérült jármővön mért hosszúságok 
átszámítással megadott rugalmassági tényezık segítségével 
[KER] történik. A keresett deformációs energia a jármő sérülése 
által lefedett szegmensek összegzésébıl adódik, a részbeni 
deformációkat pedig részesedésük arányában kell figyelembe 
venni. Erre láthatunk példát a 9. ábrán. 
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9. számú ábra: Opel Kadett GSI Cabrio 16V 2D-s raszter képe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. számú ábra: Törésteszt az Euro-NCAP módszerrel 
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11. számú ábra: Törésteszt a Volvo göteborgi vizsgálóbázisán 

 
 Ma már a gyártók által végzett kísérleti (törésteszt) 
eredményeket a fejlesztı mérnökök beépítik a számítógépes 
szimulációs szoftverekbe (lásd a 10., és a 11. számú ábrát) 
további elemzés céljából. Az IIHS46 által kidolgozott technikára 
építve (Nagy-Britannia → Department for Transport alá tartozó 
Transport Research Laboratory - 1997) bevezették az Euro-
NCAP47 vizsgálati módszert. Az Euro-NCAP programot úgy 
tervezték, hogy a lehetı legobjektívabb kiértékelését adja az 
autók ütközésállóságának. Ez egyformán vonatkozik a vásárlókra 
és az autógyártókra is. Az autóban ülık biztonságán túl kiterjed a 
gyalogosok védelmére is. A vizsgálatok az EEVC48 elıírásain 
alapulnak. Az Euro-NCAP törésteszt eredményeit szintén 
hasznosítják a mérnökök (kutató-, tervezı-, fejlesztı-, gyártó-, 
üzemeltetı-, és balesetelemzı szakmérnökök egyaránt). A 
DEKRA (Stuttgart) – EXPERT világszerte rendez (évente 
egyszer hazánkban is) közlekedési szimpóziumot, melynek 
keretében számos töréstesztet hajtanak végre. Kutatási 
eredményei innovatív módon segíti a kutató-szakértık munkáját 

                                                 
46 Insurance Institute for Highway Safety  (Biztosítási Intézet az Autópálya 
Biztonságáért) 
47 European New Car Assessment Programme (Európai Új Autó Értékelı 
Program - Euro NCAP) 
48 European Experimental Vehicles Committee  (Európai Kísérleti 
Jármőbizottság) 



Leszkó Róbert 

 173

ezen a tudományterületen. Ezen kívül Dr. Kıfalvi Gyula49 

vezetésével az IbB Magyarország Hungary által sorozatosan 
megrendezett Gépjármő Szakértıi Szeminárium és 
Jármőakadémia (az idén kerül megrendezésre a XXXIV. 
rendezvény) keretei között megrendezett ütközési kísérletek is 
igen elıremutatóak és eredményeik jól hasznosíthatók. Kézi 
számításos eljárásnál csupán a linearizálásra van lehetıségünk, de 
ebben az esetben tanácsos a viszonylag pontosabb eredményt adó 
Werner-féle összefüggéssel számolni (AERC kísérleti 
eredményekbıl megállapított formula). Ennek grafikus képét a 
12. számú ábrán láthatjuk. Természetesen amennyiben mód van 
rá, akkor a pontosabb Pc-Crash eljárást (lásd a 13. számú ábrát) 
kell használni. A Pc Crash 7.1 verziójától a jármővek ütközési 
kísérlete során mért adatokból visszaszámolt és a karosszéria 
szilárdságát, merevségét jellemzı adatok állnak rendelkezésre. 
 

 
12. számú ábra: Dr. Werner Gratzer féle ütközési erı és deformáció 

összefüggés (2007) 
 
 
 

                                                 
49 Dr. Kıfalvy Gyula gépészmérnök, egyetemi docens (Széchenyi István 
Egyetem) IRU Közúti biztonsági bizottságának elnöke 
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13. számú ábra: Pc-Crash 8.2 karosszéria-merevség adatbankja 

 
 Egy határon túl a 2D-s módszert nem lehetséges javítani 
illetve annak pontosságát növelni. Ez a módszer filozófiájából és 
a valós gépjármő felépítésbeli különbségébıl fakad. Igazságügyi 
szakértıi munkám során számos lehetıséget próbálok 
folyamatosan számba venni a hozzáférhetı technikai 
berendezések segítségével, hogy a balesetben rongálódott 
jármővek valóságos deformációját három dimenzióban 
megmérjem és az eredményeket számítógép segítségével 
súlyozottan kalkuláljam. Az energiaháló 3D-ben való vizsgálata 
és kiterjesztése olyan energiablokkot ad, mely egy harmadik 
generációs modellnek nevezhetı a balesetelemzés szempontjából. 
Kutatásom célja az alakváltozás háromdimenziós vizsgálata és 
ezzel a mozgási energia valamint a deformációs munka 
összefüggéseinek kisebb hibahatárral történı közelítése. Az 
eljárás lényege az, hogy numerikusan vezérelt mérıgéppel 
letapogatjuk a karosszéria sérült felületét és a pontok koordinátáit 
digitalizáljuk. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a külsı felület ún. 
„raszter pontjait” bizonyos távolságokban megmérjük, és kódolva 
adathordozón tároljuk (deformációs háló). A tárolt adatokat .dxf 
fájlkiterjesztésbe konvertáljuk, mely beolvasható például az 
AutoCAD alá és tetszıleges méretarányú, illetve perspektívájú 
rajzok (hálók) készíthetık. Ez a fájlformátum megfelel a Pc-
Crash platformnak is. Elsı megközelítésben az adott típusú 
gépkocsi 3D-s grafikáját olyan rácselem blokkokra osztjuk fel, 
amilyen pontosságú 2D-s energiaháló áll rendelkezésünkre. A 2D 
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raszter pontossága pedig nagymértékben függ a gyártó cég 
kísérleti-fejlesztési munkájától. Ezen kívül a függıleges blokkok 
felosztásánál irányadónak kell tekinteni a szerkezeti kialakítást és 
a merevségi jellemzıket. A 2D modell és a szerkezeti konstrukció 
jegyében lehet a blokkok százalékos felosztását és méretét 
meghatározni. Természetesen ezt konkrét típusra kell értelmezni, 
illetve kialakítani. Ezt követıen kell elvégezni a kiértékelést. A 
kiértékelés megbízhatóságát, pontságát és gyorsaságát csak 
számítógépes feldolgozással lehetséges biztosítani. A 
kocsiszekrény deformációs hálóját társítjuk az energiablokkal. A 
térbeli elemekre bontott különbözı mérető, de a jármő 
hossztengelyére szimmetrikus elrendezéső hasábok zónájába 
ültetve az energiaelnyelésben szerepet játszó dinamikus győrıdı 
zónát, meghatározható a deformációs munka (WD) nagysága.  

 
14. ábra A deformációs háló és geometriai test (gépkocsi) egyesítése 

 
 A Pc-Crash 8.2 verzióban már lehetıségünk van arra is, 
hogy tetszıleges számú D (x, y, z) pontot megmérjünk, mivel azt 
a Crash 3 EBS számítási modulba, illetve az NHTSA50 modulba 
be tudjuk tölteni (manuális beírása a koordinátáknak). Ezzel 
pedig tetszıleges „finomságú” bontásban tudjuk meghatározni a 
„térbeli raszter felületet” és ezzel együtt a deformációs munka 
értékét. Ezt követıen a számítógép összegzi a deformációs zóna 
blokk elemeit („térfogatot”) és kiszámolja az EES értékét: 

                                                 
50 USA-ban a Nemzeti Autópálya Biztonsági Hivatal 
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 Amennyiben figyelembe vesszük a dinamikus 
alakváltozást, akkor számolnunk kell a rugalmassági tényezıvel 
is. 

EES= m

W
f D2

1

 
 Ha eltérés van a kísérleti és a sérült gépkocsi tömege 
között, akkor számolni kell a tömeg korrekciós tényezı értékével 
is. 

m

W
ffEES D2
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Az EES értékének elızetes behatárolásához a kárképeket kell 
összevetni a katalógusok adatbázisával. Egyéb esetben, pedig 
kontroll adatként segítheti munkánkat. Ezt egy példán keresztül 
az alábbiak szerint láthatjuk.  
 

 
15. ábra Pályaelhagyásos baleset (a) 
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16. ábra A baleset helyszínének rögzítése (képfeldolgozás Pc-Rect 2.4 

eljárással) 
 

 
17. ábra A fának ütközı jármőrıl készített közeli felvétel (b) 

 
 Az EES értékének elızetes felvételét, illetve behatárolását 
a helyszíni-, és a késıbbi laboratóriumi vizsgálat, valamint a 
jegyzıkönyvben leírt rongálódások alapján kell elvégezni. 
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18 - 21. ábra: A CD-EES katalógusból a típusában és a deformáció 

jellegében hasonló, legközelebbi kárképeket kiválasztva! 
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 Az EES „becsült” eredménye: 50  60 km/h. 
 A becsült értékeket minden esetben sávosan kell felvenni 
(alsó határérték, illetve felsı határérték) a szakértıi gyakorlat 
szerint, mert a pontos érték eltalálásának a valószínősége nagyon 
kicsi. 
 Az eltérés abból adódik, hogy az ütközés során kialakult 
alakváltozás is egyedi módon jött létre, valamint az 
összehasonlítás alapját képezı (katalógusból kiválasztott) jármő 
is egyedi baleset eredménye. Európában széleskörően elterjedt és 
igen kedvelt a CD-EES 2005® katalógus51, az AZT katalógus és 
a CTS adatbázis52. 
 
Deformáció mérés és EES számítás Car-O-Liner rendszerrel 
 A deformáció méréshez a Car – O – Liner 
karosszériamérı rendszert alkalmazok, amit nem kifejezetten erre 
a célra fejlesztettek ki, hanem a javítóipar számára (karosszéria 
elemek egyengetése és húzása). A cég filozófiája az volt (hozzá 
teszem nagyon helyesen), hogy komplett rendszert készítsenek a 
javítóiparnak, amivel gyorsan, pontosan és dokumentálhatóan 
végezhetı a szolgáltatás. Az eddigi tapasztalataim nagyon 
kedvezıek. A rendszer mőködésének „szők keresztmetszete” az, 
hogy a gyártó által megadott vonatkoztatási rendszerbe pontosan 
be tudjuk helyezni a vizsgált jármő saját vonatkoztatási 
rendszerét. A Car – O – Liner sajátossága az, hogy csak a 
gyárilag megadott pontoknak a helykoordinátáit adja meg 
pontosan. A rongálódott felület részletes feltérképezése ettıl 
azonban jóval több pont ismeretét igényli. A gyári pontok közötti 
köztes részek súlyozása és felvételének kvadrálása mindenkor a 
szakértı döntése. A mérés folyamatát a 22 …28. számú ábrákon 
láthatjuk. A raszterkép finomságának a növelésével azonban 
hatványozottan növekszik a ráfordított idı mennyisége. A gyári 
pontok hely-koordinátái mérı tapintó ráhelyezésével pillanatok 
alatt kiolvasható és rádiófrekvenciás adatátvitel segítségével 
rögzítésre a kerül egy számítógépen. A köztes pontokat a 
korábban mért gyári ponttól számítva abszolút értékben méri a 
rendszer (x,y,z koordináták), de a gyári fejlesztéső szoftver ezt 

                                                 
51 Auto Expert Hungary Kft. 
52 www.crashtest-service.com 
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nem tudja rögzíteni a PC-én. Ezeket az értékeket egyéb módon 
kell rögzítenünk, aminek ma már megvannak a lehetıségei. A 
mérés elıtt célszerő egy „hálót” elıre elkészíteni (gyakorlatilag 
egy átlátszó PVC fólia, amire nyomdatechnikával alakítjuk ki a 
négyzetrácsot) amit majd gondosan a rongálódott területre 
rögzíthetünk. 
     Ezzel a mérési eljárással módunkban áll az EES értékét 
meghatározni, vagy a számítógépes szimuláció eredményét 
ellenırizni. 

 
22 - 23. ábra: A Car-O-Liner mőszer és a vizsgált jármő a villás csápos 

emelın 
(a jármő alatt látható a mérı állvány és a mérıfej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 - 25. ábra: A tapintó fej és monitor direkt mérésben  
(abszolút koordináták – nem gyári pozícióban) 
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26 - 27. ábra: Mérési jegyzıkönyv (A és B lap) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. ábra: A deformáció értékei milliméterben – gyári mérési pontok  
(C lap) 
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 Amennyiben az EES értékét akarom meghatározni, ahhoz 
célszerő a rögzített pontokat, illetve raszterhálót a gyári, illetve 
egyéb kutató laboratóriumok eredményéit alapul venni. A raszter 
struktúra egyik lehetséges verzióját a 29. ábrán láthatjuk 
 

 
29. ábra: Bäumler rácsstruktúrája (1998) 

 
 Kutatási eredményeim szerint a függıleges koordináta 
mentén úgy osztom meg a hálóelemek (Wdelm) értékeit, ahogyan 
a konstrukciót „megépítették”. A síkbeli energiaháló 
kiterjesztését térbeli energiablokká egy gyakorlati példán 
keresztül mutatom be. 

 
30. ábra: Karosszériatest felépítése  
(az energia felvétel szempontjából) 

 

Típus: Opel Senator 3.0 
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Itt a következıket tekintem irányadónak 
• Felépítmény kialakítása 
• Motor helyzete 
• Szerkezeti egységek helyzete és kapcsolata 
• A beépített anyagok tulajdonsága és minısége (merevség, 

homogenitás, stb.) 
 
 Elsı megközelítésben több jellemzıt nem lehetséges 
figyelembe venni, mert a továbblépéshez egyéb kísérleti teszt 
adatok szükségesek. Konstrukciós jellemzık: gyártó által 
megadott adatok (geometriai felépítése, szilárdsági és merevségi 
jellemzık) 
 
Síkbeli energiaháló: kísérleti adatok (Opel Schaper szerint) 
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A gyári adatok a következık:  
• ETS = 50 km/h 
• WD = 167.2 kJ 
• K = 1.08 (K = sdin/sstat tényezı → kísérleti 

eredmények alapján ) 
• m = 1850 kg 

 
A raszterek felosztása (kvadrálása): 

• ∆ zi = 100 mm (i = 1,2, …,20) 
• ∆ y1 = 150 mm, ∆ y2 = 230 mm; ∆ y3 = 300 mm; 

∆ y4 =200 mm 
• ∆ xi           a 22. számú táblázatból leolvasható 

 
32. ábra: Opel Senator geometriai méretei és vetületi ábrázoláson 

raszterek szemléltetése 
 
 Az x és az y tengely mentén történı felosztást a síkbeli 
energiaháló alapján végeztem el (Schaper Opel). Az y tengely 
mentén négy eltérı osztásközt vettem fel a szerkezeti 
sajátosságoknak megfelelıen. 
 Az osztások arányai „illeszkednek” egymással (x-y-z). A 
fenti adatok birtokában meghatározható a térbeli energiablokk. A 
geometriailag felosztott blokk elemei egy-egy energiaszintnek 
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megfelelı mennyiséget képviselnek, melyek nagyságát a 
térfogatuk határoz meg. 
 Az energiaszintek új koordináta mentén történı felosztását 
a síkbeli energiaháló alapján végeztem el. A differenciálást a 
szerkezeti kialakításnak megfelelıen határoztam meg és az 
adatokat 2D-s mátrixtáblákon rögzítettem. A mátrix elemeit 
terjedelmi korlátok miatt nem közlöm. A mátrixok birtokában 
ábrázolható a térbeli energiarács (energiablokk) speciális szoftver 
segítségével. 
 Nagyobb felbontásban akkor célszerő gondolkodni, 
amennyiben egy hasonló arányú síkbeli raszterrel rendelkezünk. 
Ezt követıen megjeleníthetı az energiablokk és a mérés útján 
származtatott felület összerendezése (közös metsszék) 
számítógép segítségével. 
 Így megfigyelhetı a deformáció mértéke és jellege, akár a 
késıbbiekben is, melyet tetszıleges nézıpontból szemlélhetünk 
3D-s kiterjesztésben, valamint az EES értékét is 
meghatározhatjuk az alábbi formula segítségével: 

m

W
ffEES D2

21=
 

 A másik módja az EES értékének a meghatározására a 
számítógépes szimulációs szoftverek felhasználásával lehetséges. 
A Pc-Crash 8.2 szoftverbe közvetlenül bevihetjük a mért 
koordinátákat, ami alapján a szoftver szintén egyfajta súlyozott 
számítást végez a deformációs munka kalkulációjára 
vonatkozóan, melybıl a konkrét típus(ok) EES értékét kiszámítja. 
Ennek fı lépéseit láthatjuk a 33., 34., és a 35,. számú ábrán. A 
módszer elınye, hogy gyors és az NHTSA adatbank több ezer 
gépkocsi kísérletének eredményeit tartalmazza, megadva a mérés 
fıbb jellemzıit (jármőtömeg, sebesség, deformációk a 
meghatározott metszetekben, az ebbıl számított állandók, stb.). 
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33. számú ábra: Crash 3 EBS számítás (NHTSA adatbank ablaka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

34. számú ábra: A deformáció mért koordinátáinak felvitele (3D) 
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35. számú ábra: A deformáció nagysága és az ütközı erı iránya 
 
 A rendszer korlátját az jelenti, hogy a balesetben szereplı 
azonos típus deformációja legfeljebb 12 pontban adható meg és 
csak 2D-s kiértékelést tesz lehetıvé. 
 Az ütközési folyamatot számítógépes szimulációval 
lehetséges kidolgozni. Erre a legalkalmasabb szoftverek: 

- ANALYZER PRO 
- CARAT 
- PC-CRASH 
- VIRTUAL CRASH 
 

 Az eljárások alkalmazását folyamatos továbbképzés 
keretében mutatják be (belföldön és külföldön egyaránt). 
Magyarországon a CARAT és az ANALYZER szoftvert 
alkalmazását Tatán mutatják be Dr. Kıfalvy Gyula vezetésével. 
A PC-CRASH szoftvert alkalmazását Veszprémben mutatják be 
Rektor Mihály53 vezetésével. A VIRTUAL-CRASH szoftvert 
alkalmazását Lajosmizsén mutatják be Dr. Melegh Gábor 
vezetésével. A szoftver rendszerek közül – páratlanul újszerő 

                                                 
53 Rektor Mihály: igazságügyi szakértı, a Veszprémi Igazságügyi Szakértıi 
Kamara Elnökségi tagja 
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megoldásaival – rendkívül dinamikusan fejlıdik a VIRTUAL-
CRASH54, aminek hazai vezetı fejlesztımérnökei Dr. Melegh 
Gábor és Vida Gábor55. A szakértık által igen kedvelt szoftver 
ütközés-elemzés modulját a 36 - 38. számú ábrán láthatjuk. 
 

 
 

 
 
 

                                                 
54 Virtual Crash: www.crash.com 
55 Vida Gábor: egyetemi adjunktus (BME), szoftverfejlesztı szakmérnök 
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36 – 38. számú ábra: Ütközési folyamat elemzése Virtual-Crash 

szoftverrel. 
 
 Jól látható, hogy az ütközési szimulációs eljárás során 
szerepet kap a tapadási tényezı, és az ütközési tényezı is, ami jól 
megközelíti a valóságos baleset ütközési folyamatát. Ezt láthatjuk 
a 39. számú ábrán (Pc-Crash56 eljárás). 
 
 A Virtual-Crash57 eljárás 3D-s munkafelületén jól látható 
a behatolási mélység, az EES, a k, és a ∆v értéke. Ez látható a 40. 
számú ábrán. 

                                                 
56 A PC-CRASH eljárás osztrák, szlovák, magyar, német és holland 
szakemberek által 1990-es években kezdett és kifejlesztett, folyamatosan 
fejlıdı eljárás, amely a világ 18 nyelvén fut és az összes földrészen 
alkalmaznak. A program megfelelı mőködését évente több kísérlettel 
ellenırzik, a világon több ezer darab alkalmazás található. A program a 
nemzetközi hálózaton www.dsd.at néven megtalálható, demo változatban bárki 
számára hozzáférhetı és megismerhetı. A szoftver korábbi hazai 
fejlesztıje/tesztelıje Dr. Melegh Gábor. 
57 A Virtual Crash 2.2 szoftver egy új generációs baleset rekonstrukciós 
program. A legújabb hardver és szoftver fejlesztési eredmények lehetıvé 
teszik a személyi számítógépen nagy bonyolultságú rendszerek reál idıben 
történı modellezését. A szimulációs eredmények megjeleníthetık 3D 
perspektivikus nézetben, méretarányos felülnézeti képen, diagram és táblázatos 
formában. A program a nemzetközi hálózaton http://www.vcrash.com néven 
megtalálható, demo változatban bárki számára hozzáférhetı és megismerhetı. 
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39. számú ábra: Ütközési folyamat elemzése Pc-Crash szoftverrel 

 

 
40. számú ábra: Az ütközési tényezı és a tapadási tényezı bemutatása 

Virtual-Crash szoftverrel 
 

 Az autóbuszok ún. borításos vizsgálatában a magyar 
mérnökök munkájának köszönhetıen bevezették az ENSZ-EGB 
66 elıírást, ami a tetıszilárdsági meghatározására szolgáló 
                                                                                                           
A szoftver hazai fejlesztıje Dr. Melegh Gábor. gépészmérnök, tanszékvezetı 
h. egyetemi docens (BME), Európai Balesetvizsgáló és Kutató Szövetség 
(EVU - Wiesbaden) és a Magyar Igazságügyi Szakértıi Kamara elnöke 
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nemzetközileg kötelezı érvényő módszer lett. Erre láthatunk 
példát a 41. számú ábrán Dr. Vincze-Pap Sándor58 nyomán. 
 

 
41. számú ábra: IK 365 típusú autóbusz borítóvizsgálata 

 
 Az autóbuszok vázszerkezetének felületmodelljét a 42. 
számú ábrán láthatjuk Dr. Gombor Balázs59 munkája nyomán. 

 

 
42. számú ábra: Az autóbusz vázszerkezetének felületmodellje 

(A színek a lemezvastagságot kódolják) 
 

Összefoglalás 
 A fenti tanulmányban a teljesség igényére törekedve, 
próbáltam megfogalmazni a felmerülı mőszaki problémát, amit 
azonban a terjedelmi korlátok behatároltak. Azonban kutatásom 
alapvetı célkitőzésének és eredményének közléséhez szükséges 
elméleti ismeretanyag rövid bemutatása nélkülözhetetlen. 
                                                 
58 Dr. Vincze-Pap Sándor PhD: gépészmérnök, Autóipari Kutató Intézet, 
Jármőtechnikai Labor vezetıje 
59 Dr. Gombor Balázs PhD: gépészmérnök kutatási témája: Jármővek 
számítógéppel segített tervezése a dinamikus igénybevételek 
figyelembevételével  
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Módszeremmel, az alakváltozás háromdimenziós vizsgálata, 
számításba vétele és ezzel a mozgási energia valamint a 
deformációs munka összefüggéseinek kisebb hibahatárral történı 
közelítése igazoltan (mérési eredményekre támaszkodva) 
megvalósítható. 
 

 Végezetül a mőszaki menedzsernek készülı hallgatóknak 
szívbıl ajánlom Dr. Michelberger Pál60 egyik fajsúlyos tézisét, 
ami sejtésem szerint a késıbbi pályafutásuk során is igaz lesz: 
„Ha valami tudományosan lehetséges, még egyáltalán nem jelenti 
azt, hogy mőszakilag is lehetséges. Az, hogy valami mőszakilag 
lehetséges, még egyáltalán nem biztos, hogy iparilag az adott 
szakembergárdával, felszereléssel is megvalósítható. És ha 
valami iparilag lehetséges, még egyáltalán nem biztos, hogy 
gazdaságos és eladható. Ha gazdaságos és eladható, akkor még 
egyáltalán nem biztos, hogy minden jogi elıírást kielégít. Ha a 
jogi elıírásoknak is megfelel és gazdaságos is és iparilag is 
kivitelezhetı, mőszakilag és tudományosan is lehetséges, még 
mindig fölmerül, hogy vajon etikus-e megvalósítani vagy sem. 
Tehát a szint: tudomány, mőszak, ipar, gazdaság, jog és etika. Ez 
nem rangsor, hanem mindennek meg kell felelni ahhoz, hogy 
valamibıl a késıbbiekben bevált termék legyen és az ember nem 
átokként, hanem áldásként gondolja”61  
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