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ELŐSZÓ 
 

A Kitekintés-Perspective 
című nemzetközi periodika a 
Szent István Egyetem Gazda-
sági Karának (illetve jogelőd-
jének) kiadványa, ami 1996-ban 
jelent meg először. Elsőként 
magyar-román közös kiadvány-
ként indult, melyhez később 
szlovák egyetem is csatlako-
zott. Így évek óta és jelen eset-
ben is a Vasile Goldis Nyugati 
Egyetem (Arad) és a Bél 
Mátyás Egyetem (Besztercebá-
nya), valamint intézményünk, a 
SZIE Gazdasági Karának 
közös tudományos közlemé-
nyét adjuk közre, több nyelven. 

A mostani soron lévő 
szám lényegében a Magyar 
Tudomány Ünnepe keretében 
2010 novemberében szerve-
zett nemzetközi jellegű tudo-
mányos konferencia anyagát 
tartalmazza, szerkesztett for-
mában. A konferencia a 
Nemzetgazdaság és multi-
nacionális tőke gondolatkört 
fogta át. Az előadók, azaz a 
kötet szerzői közül főleg Makó 
Csaba professzor bevezető 
előadása értelmezte a nemzet-
gazdaság lehetőségeit magyar 
és szlovák összevetésben. 

A további témakörökből 
kiemelkedőek a térséghez kap-
csolódó kutatási közlemények, 
melyek a vállalkozói ismeretek 
középiskolai alkalmazhatóságát, 

FOREWORD 
 

The Kitekintés-
Perspectives international 
magazine is the periodical of 
the Szent István University 
Faculty of Economics (as well 
as of its legal predecessors) and 
it was first released in 1996. It 
started as a Hungarian-
Romanian common periodical 
joined later by a Slovakian 
university. Thus the present 
issue (just like the former ones) 
has been released by the Vasile 
Goldiş Western University 
(Arad) and Matei Bel 
University (Banska Bystrica), as 
well as by our institution, the 
SZIU Faculty of Economics, as 
a common scientific work 
elaborated in several languages.   

The present issue 
commemorated the Day of the 
Hungarian Science held in 
November 2010 within an 
international conference and 
comprises the lectures 
delivered on this occasion in an 
edited format. The conference 
aimed at presenting papers 
dealing with the topic of 
National Economy and 
Multinational Capital. The 
lecturers and the authors of the 
papers included into this 
volume tried to interprete the 
above mentioned topic and we 
would like to highlight the 
introductory lecture of  
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 a rurális térségek társadalmi 
szerkezetét, az életminőség 
egyensúlytalanságát, az állam-
adósság kérdéseit, a vállalati 
méreteket vizsgálták. Néhány 
műszaki téma a Kar új 
profiljának bővülését jelzi. 

A román és a szlovák 
kollégák témái ugyancsak a 
globalizáció és a nemzetgaz-
daság sajátosságait hozták be a 
vitatérbe. 

A tanulmányok, közle-
mények szerzői a fentebb 
idézett egyetemek minősített 
oktatói, más esetekben pedig 
doktori iskolában tanuló mun-
katársai. Mindegyik szerző érin-
ti a gazdasági világválság új 
kihívásaira adható lehetséges 
válaszokat. A tanulmányok 
többsége valós kutatási bázisra, 
s annak elemzésére épít, legyen 
szó a hallgatói véleményekről, 
visszajelzésekről, a könyvszak-
értői tevékenység megszervezé-
séről vagy az adóbevallásokról. 

A korábbi évekhez hason-
lóan most is szerepel a kari 
TDK-n első helyezést elért két 
diákunk (Fodor Ákos és Rajos 
István) dolgozata. Előbbi a 
rurális térségek társadalmi 
szerkezetéről, utóbbi a tűzoltói 
hivatás megítéléséről értekezik. 

A periodika fedőlapja a 
SZIE központi elvárásainak 
megfelelően módosult. A bor-
dó szín a Kar hagyományos 
színét megőrizte. 

professor Csaba Makó in 
which the author made a 
comparison of the 
opportunities of the Hungarian 
and Slovakian national 
economies.  

Among the other papers 
we could highlight regional 
research results in the already 
mentioned domain, which 
would aim at applying 
entrepreneurial know-how to 
secondary school education, or 
which present the social 
structure of rural areas, the 
unbalanced living standards, 
the issues of state debt, as well 
as corporate size. The technical 
topics illustrate the expansion 
of the faculty‟s new profile.   

The papers presented by 
the Romanian and Slovakian 
colleagues introduced the 
national specificities of the 
same topics into the debate. 

The authors of the already 
mentioned papers and lectures 
are the accredited lecturers of 
the above listed universities, as 
well as colleagues studying in 
these institutions. Each author 
hints at potential answers and 
solutions given to the 
challenges provided by the new 
global crisis. Most papers are 
based on real research centres 
and on their analysis, whether 
we are talking about students‟ 
opinions and feedback or 
organising auditing activities or 
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A jelenlegi számot is elsősor-
ban vitaanyagnak, tanári, 
hallgatói, szakmai háttérnek 
szánjuk. A gyakorlatban dolgo-
zó közgazdászoknak, andragó-
gusoknak, tanároknak pedig 
tudományos fogódzónak, szak-
mai kapcsolati tőkének is ajánl-
juk. A kiadvány a Kar honlap-
járól letölthető.  

 
Jó olvasást kívánunk! 
 
 
 
Békéscsaba, 2011. január 
 
 
 

A felelős szerkesztő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

providing tax returns. 
Just like in former years 

we included the papers of the 
two students who had won the 
faculty‟s Student Scientific 
Circle competition. (Ákos 
Fodor and István Rajos). The 
former has analysed the social 
structure of rural areas whereas 
the latter has presented how 
the firefighter‟s profession is 
appreciated within society.  

The cover of the 
periodical has changed 
according to the central 
stipulations of SZI University, 
while the colour has preserved 
our faculty‟s tradition.  

The present issue is 
considered food for thought 
and topic for debate, as well as 
professional background 
material for our lecturers and 
students. In case of 
economists, andragogues and 
teachers working in the 
practical sphere, it could be 
considered scientific support 
and basis for a „network of 
excellence”. The volume can 
be downloaded from the 
faculty‟s website.   
 
Enjoy your reading! 
 
 
January 2011, Békéscsaba 
 
 

Editor-in Chief 
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ÁRPÁSI ZOLTÁN - BORZÁN ANITA - LAKATOS VILMOS - 
SZABÓNÉ BOHUS MÁRTA - TÓTH JÁNOS 
 
A VÁLLALKOZÓI ISMERETEK GYAKORLATI 
ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A BÉKÉS 
MEGYEI FENNTARTÁSÚ KÖZÉPISKOLÁKBAN  
 
 
Összefoglaló 

A Békés Megyei Önkormányzat felkérésére a 3 megyei fenntartású 
– Farkas Gyula Közoktatási Intézmény, Harruckern János Közoktatási 
Intézmény, Hunyadi János Közoktatási Intézmény - középiskolában 
kérdőíves felmérést végeztünk. A vizsgálat a jelenlegi, a már végzett 
tanulókra és a gyakorlati képzésben résztvevő partnerekre is kiterjedt. 
A felmérés célja általános kép kialakítása arra vonatkozóan, hogy az 
iskolai évek alatt milyen mértékben sikerült a vállalkozási ismereteket 
átadni, elsajátítani az ehhez kapcsolódó tantárgyakon keresztül. A 
kitöltött kérdőívek feldolgozását követően reményeink szerint a 
középiskolák tovább tudják fejleszteni a vállalkozási jellegű tárgyak 
anyagát, hogy még korszerűbb és piacképesebb ismeretekkel lépjenek 
ki tanulóik a munkaerő-piacra. Tanulmányunkban a középiskolai 
oktatás gyakorlat-orientáltságára vonatkozó tanulói és partneri 
válaszok kiértékelését végezzük el. 
 

A kérdőíves felmérés gyakorlati helyekre irányuló 
kérdéscsoportjában választ kerestünk arra a feltevésre, hogy a 
középiskolai tanulók mennyire tudják eredményesen alkalmazni az 
elméleti ismereteiket a gyakorlati helyen. „A gyakorlati helyen 
eredményesen tudtam alkalmazni az elméletben elsajátított 
anyagot” állítás értékelése 1-től 5-ig terjedő skálán történt, ahol az 1: 
egyáltalán nem értek egyet és az 5: teljesen egyetértek szélsőséges 
állítások között dönthettek a tanulók. Akik nem tudtak választani, a 
„nem tudom megítélni” (-1) lehetőséget jelölték be. A Farkas Gyula 
Közoktatási Intézmény tanulói vonatkozásában nem lehet egyetlen 
szakmacsoportot sem kiemelni a minősítések gyakoriságán belül, ami 
kedvezőnek tekinthető, ugyanis nem utal egyetlen szakmacsoport 
oktatásának hiányosságaira sem. A kérdésre adott értékelhető 
minősítések átlaga 3,65 (1. ábra). 
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1. ábra 
A Farkas Gyula Közoktatási Intézményben elsajátított elméleti ismeretek 

alkalmazhatósága a gyakorlati helyen 
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A kérdés egy kicsit árnyaltabb képet ad a Harruckern János 
Közoktatási Intézményben az elméleti ismereteknek a gyakorlatban 
való alkalmazásáról. Egyfelől a négyes és az ötös osztályzatok együttes 
száma azt mutatja, hogy a többség sikeresen át tudja ültetni – önállóan 
vagy a gyakorlati helyek segítségével – az elméleti tudást a gyakorlatba. 
Másfelől viszont a közepes minősítések magas száma némi 
határozatlanságot sugall: a megkérdezettek 33,2% nem tudott 
határozott választ adni, igaz ugyan, hogy egyik irányban sem (2. ábra). 

 

2. ábra 
A Harruckern János Közoktatási Intézményben elsajátított elméleti ismeretek 

alkalmazhatósága a gyakorlati helyen 
27. kérdés

A  gyakorlati helyen eredményesen tudtam alkalmazni az elméletben elsajátított anyagot.
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 k27:  N = 371  
 

A gyakorlat legfőbb funkciója, hogy az iskolapadban megtanultak 
kipróbálhatók legyenek, tehát fontos, hogy a tanuló tudja alkalmazni az 
elméletben elsajátított ismereteket. A Hunyadi János Közoktatási 
Intézményben tanuló diákok legjellemzőbb válasza is a közepes, de 
összességében a többségük jónak, illetve kiválónak értékelte az elméleti 
ismeretek gyakorlati hasznosíthatóságát (3. ábra). 
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3. ábra 
A Hunyadi János Közoktatási Intézményben elsajátított elméleti ismeretek 

alkalmazhatósága a gyakorlati helyen 
30. ábra: A gyakorlati helyen eredményesen tudtam 

alkalmazni az elméletben oktatott anyagot
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A tanulók elméleti ismereteinek a megalapozottságát 
összességében közepesnek tartják a gyakorlati partnerek is. „A 
tanulók kellően megalapozott elméleti tudással kerülnek 
hozzám” állítással kapcsolatban intézményenként és szakmánként 
megfogalmazott válaszok már változatosabb képet mutatnak (4. ábra). 
A gyakorlati helyek 1 érték esetén egyáltalán nem értenek egyet, 5-nél 
pedig teljesen egyetértenek az állítással. A Farkas Gyula Közoktatási 
Intézményre adott minősítések átlaga 3,25. A válaszolók véleménye 
szerint a legjobb elméleti alapokkal az egyéb szakmacsoportba tartozó 
fodrász tanulók (átlag 4,50) rendelkeznek. Érdemes elgondolkodni a 
másik végleten, az építészet szakmacsoport szobafestő-mázoló, 
tapétázó tanulóira megfogalmazott válaszon, mely szerint nem 
megfelelő (1,00) a gyakorlatra kerülő tanulók elméleti alapozása.  

 

4. ábra 
A tanulók elméleti ismereteinek megalapozottsága 
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(Megjegyzés: az ábrán a fehér a Farkas Gyula, a szürke a Harruckern János, a fekete szín pedig 

a Hunyadi János Közoktatási Intézményre vonatkozó adatokra utal) 
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A Harruckern János Közoktatási Intézmény tanulóira adott 
válaszok átlagos értéke 3,46. Az intézmény szakmacsoportjai közül a 
legjobb véleményt (5,00) a tanulók elméleti ismereteivel 
összefüggésben az elektrotechnika szakmacsoportba tartozó 
villanyszerelő gyakornokok kapták, míg a leggyengébbnek (átlag 2,00) 
a faipari szakmacsoport asztalos tanulói bizonyultak a válaszok alapján. 
A Hunyadi János Közoktatási Intézmény közgazdasági 
szakmacsoportjában az elméleti ismeretek mélysége közepes 
minősítést kapott. A több intézmény által is folytatott azonos 
szakmacsoportok kiértékelésével megállapítható, hogy az egyéb 
szolgáltatások közé tartozó fodrász gyakornokok, mind a Farkas 
Gyula, mind a Harruckern János Közoktatási Intézmény partnereitől 
legalább jó minősítést kaptak az elméleti ismereteik vonatkozásában. A 
szobafestők és az asztalosok tekintetében már eltérő vélemények 
fogalmazódtak meg. A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény építészet 
szakmacsoportját képviselő szobafestők gyakorlatilag „megbuktak”, 
mivel a partner egyáltalán nem ért egyet azzal az állítással, hogy a 
tanulók elméleti ismeretei megalapozottak lennének. A Harruckern 
János Közoktatási Intézmény szobafestőkre számított 3,00 átlaga 
valamivel jobb értékítéletet tükröz. Az előző intézmények közös 
szakmája a faipari szakmacsoport asztalos képzése is, ahol a Farkas 
Gyula Közoktatási Intézmény minősítése (3,00) haladja meg a 
Harruckern János Közoktatási Intézmény tanulóira adott válaszok 
(2,00) átlagos értékét. Az utóbbi gyenge eredményben tükröződik, 
hogy az egyik partner elégtelennek minősítette az elméleti ismeretek 
megalapozottságát.  
 

„A gyakorlati időszakban lehetőségem volt a vállalkozási 
ismeretek alkalmazására” állításra adott tanulói minősítések átlagos 
értéke a Farkas Gyula Közoktatási Intézményben (3,36) arra hívja fel a 
figyelmet, hogy még van mit fejleszteni a gyakorlatiasabb vállalkozási 
ismeretek átadása terén (5. ábra). Az előbbiek mellett az is indokolhatja 
a 3-as minősítések nagy gyakoriságát, hogy a gyakorlati helyeken 
inkább a szakmával foglalkoztatják a tanulókat, s nem mutatják be, 
nem vonják be őket a vállalkozás(ok) szervezésébe, vezetési 
tevékenységébe. 
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5. ábra 
A Farkas Gyula Közoktatási Intézményben elsajátított vállalkozási ismeretek 

alkalmazhatósága a gyakorlat során 
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Az előzőekhez hasonló a vélekedés a Harruckern János 
Közoktatási Intézményben a konkrét vállalkozási ismeretek gyakorlati 
alkalmazhatóságáról. A döntő többség kedvező tapasztalatokkal 
rendelkezik (6. ábra), de viszonylag magas az egyes és kettes 
minősítések száma (18,6%). 

6. ábra: 
A Harruckern János Közoktatási Intézményben elsajátított vállalkozási 

ismeretek alkalmazhatósága a gyakorlat során 
28. kérdés

A  gyakorlati időszakban lehetőségem volt a vállalkozás i ismeretek alkalmazására.
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A Hunyadi János Közoktatási Intézményben megfogalmazott 
tanulói válaszok hasonlók a középiskola előző kérdésénél adottakhoz, 
de a legtöbben jónak (7. ábra) ítélték a vállalkozói ismeretek gyakorlati 
hasznát, ami a teljes elsajátított ismerethalmaz hasznosíthatóságához 
képest a három középiskolát összehasonlítva a legjobb eredmény. 
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31. ábra: A gyakorlati időszakban lehetőségem volt a 

vállalkozási ismeretek valós gyakorlására

 
Az elméleti ismeretek teljeskörűségére törekvés mellett fontos 

szempont a gyakorlat-orientáltság vizsgálata is, ezért a gyakorlati 
helyektől választ vártunk arra a feltételezésre is, hogy „Az elméletben 
megtanultakat a tanulók képesek átültetni a gyakorlatba”. A 
partnerek 1 választása esetén egyáltalán nem értenek egyet, 5-nél pedig 
teljesen egyetértenek az állítással. Az elméleti ismeretek gyakorlati 
alkalmazhatóságáról a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény tanulói 
kapták a legjobb (4,00) átlagos értéket (8. ábra). A szakképző 
intézményen belüli rangsor jól követi a korábbi minősítést – vagyis 
fodrász, asztalos, szobafestő. A Harruckern János Közoktatási 
Intézményre adott válaszok átlaga 3,54. A legjobb minősítést a fodrász 
szakma mellett az elektrotechnika szakmacsoportba tartozó 
villanyszerelők kapták. A legrosszabb értékelés a képzés során átadott 
és megtanított elméleti ismeretek gyakorlati átültetésével kapcsolatban 
az asztalos tanulók vonatkozásában adódott. A Hunyadi János 
Közoktatási Intézmény közgazdász szakmacsoportjának a minősítése 
kritikus (2,00), vagyis a piaci partner gyengének tartja az elméleti 
ismeretek gyakorlatba való leképezését. A közgazdasági szakmacsoport 
hatékony oktatásában elengedhetetlen a gyakorlatiassá tétel, az 
összefüggések és a párhuzamok felállítása az egyes ismeretek között, 
azaz a komplex szemléletmód kialakítása. A minőségi képzésbe 
célszerű olyan gyakorlati szakembereket bevonni, akik jó pedagógiai 
készségekkel és képességekkel is rendelkeznek. A szakmacsoportos 
összehasonlítás a Farkas Gyula és a Harruckern János Közoktatási 
Intézmény esetében is a fodrász tanulók elméleti képzését minősíti a 
leggyakorlatiasabbnak. Átlagosnak tekinthető a szobafestőkről alkotott 
vélemény, viszont élesen eltér az asztalos tanulókra adott értékelés, 
ugyanis a Harruckern János Közoktatási Intézmény gyakorlaton lévő 
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diákjai mindkét partnertől rosszabb értéket kaptak a másik 
középiskolánál.  

8. ábra 
A tanulók elméleti ismereteinek gyakorlati alkalmazhatósága 
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(Megjegyzés: az ábrán a fehér a Farkas Gyula, a szürke a Harruckern János, a fekete szín pedig a Hunyadi 

János Közoktatási Intézményre vonatkozó adatokra utal) 

 
Összegzés 

A szakmai gyakorlatokról megállapítható, hogy a tanulók többsége 
elégedett a gyakorlati helyeken tapasztaltakkal. Örvendetes, hogy a 
gyakornokok összességében magabiztosak az elsajátított ismeretek 
gyakorlati hasznosíthatóságát illetően. A gyakorlati kompetenciák 
erősítésére fontos szempontja annak, hogy a piaci partnerek továbbra 
is vállalják a tanulók jövőbeli szakmai gyakorlatának a lebonyolítását. A 
gazdálkodók a tanulók képzésével összefüggésben a legjobb értékelést 
az egyéb szolgáltatások szakmacsoport fodrász szakmájára adták. 
Érdemes alaposabban is megvizsgálni a Farkas Gyula és a Harruckern 
János Közoktatási Intézmény szobafestő-mázoló, tapétázó és asztalos 
szakmájának az eltérő partneri megítélését.  

Javasoljuk az elméleti és gyakorlati ismeretek helyes arányának az 
összehangolt, egymással egyeztetett kidolgozását, valamint a több 
intézményben is oktatott szakmák kompetenciáinak a közös 
feltérképezését. Véleményünk szerint a fenntartó szempontjából is 
lényeges, hogy a piaci szereplők azonos minőséget és elvárásokat 
tudjanak a megyei oktatási intézmények tanulóival szemben 
támasztani.  

Összességében fontosnak tartjuk a középiskolai oktatás szerepét a 
vállalkozásalapítási motiváció erősítésében. Az elméleti és a gyakorlati 
oktatásban is ösztönözni szükséges az önálló vagy – ahol a szakma 
specializációja indokolja – a közös vállalkozások alapítására irányuló 
vállalkozói kedvet.  
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Abstract 
We have been asked by the local government of Békés County, to 

conduct a survey in three of their high schools - Farkas Gyula 
Közoktatási Intézmény, Harruckern János Közoktatási Intézmény, 
Hunyadi János Közoktatási Intézmény. The survey is conducted 
among the students of the schools, the already graduated, and the 
partner companies of practice locations. In this study, we tried to sum 
up the answers of these students and partners, to find out how 
practice oriented the training is. Hopefully after the results of the 
survey the schools will be able to develop their training, especially the 
subjects dealing with entrepreneur, so that the students are better 
equipped for the working life. In the survey the answers of the 
students and teachers concerning the practice orientated teaching were 
analyzed.  
 
 
Felhasznált irodalom 

 Árpási Z. - Borzán A. - Lakatos V. - Szabóné Bohus M. - Tóth J. (2010): A 
középiskolákban oktatott vállalkozási ismeretek hasznosíthatóságának 
megítélése. A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal és a SZIE Gazdasági Kar 
együttműködése keretében készült kutatási jelentés 
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FLORIN DUMESCU – LADISLAU KLEIN 
 
THE EFFECT OF SPECIFIC ECONOMIC ACTIVITIES ON 
ENVIRONMENT AND HEALTH – AN IMPORTANT 
ASPECT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 
 

Abstract 
Sustainable development involves searching such ways of 

development that do not affect environment and health of persons 
and human communities. Natural radioactivity has a continuous effect 
on surrounding, not depending whether that surrounding is a living or 
a not living one. That effect consists in ionization, dissociation of 
molecules etc. and if living matter is considered it results in somatic 
and genetic changes. Therefore when radioactive ore is prospected, 
planed to be exploited and used or when it is stored all that effects are 
to be taken into account. As in Arad County, during the last third of 
the 20th century attempts for mining radioactive raw materials were 
carried out, it was considered necessary to check the effect of the 
mineral residues having a certain level of radioactivity on the health of 
local population. The paper presents the situation of some naturally 
radioactive ores in Arad County/Romania and makes a balance of 
their economic role and their effect on human beings and on the 
environment. The laboratory tests proved that the effect of the 
mineral residues on adult people does not exist, but it is necessary to 
avoid contact of children with that material. It is also necessary a 
continuous monitoring of that residues for preventing their illegal use 
in any way.      
 
Keywords: sustainable development, health, radioactivity, waste 
 
 
1. Introduction 

One of the main aspects of sustainable development is to assure 
such a development in society which can minimize negative effects on 
environment and human beings.  

During the last decades of the 20th century in some areas of Arad 
County geological and mining works were carried out for proving the 
possibilities of extracting radioactive ore. Consequently uranium 
containing sterile dump remained in the area and these are potential 
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radioactive polluting sources, potentially damaging the health of 
people living in that area or being in contact with those deposits. 

Periodical control of the area of the former working points and of 
the county is carried out. Samples of surface and underground water, 
soil and vegetation are analyzed in the surrounding of the former 
mining points. 

The present study aims to represent the impact of such economic 
activities on environment and on health of population and the general 
aspects connected to sustainability of development in this field and 
this area.    

 
2. Natural radioactivity 

Natural radioactivity that is specific for some heavy chemical 
elements consists in disintegration of their atoms with spontaneous 
radiation emissions and new radioactive materials as result. The 
phenomenon continues until the chain ends in a non radioactive 
element. The radiations affect materials that are passed through, 
producing physical, chemical and biological changes. They damage 
living tissues or organisms as well. In this case effects are somatic and 
genetic. The somatic effects consist in affecting skin, blood, bones, 
and nervous system and in producing neoplasm. The genetic effects 
appear in the genetic code of the organism and affect the coming 
generation.  

For setting up a reference system concerning the radiologic risk, 
the natural radioactivity is to be measured. It consists in cosmic 
radiation, radiation due to natural elements existing in soil and internal 
radiation of the human organism due to the isotopes present there 
mainly due to such content of food. The maximal accepted radiation 
for human beings is 0.01 rem per week , or 0.5 rem per year.  

The main radioactive elements that produce environmental 
radioactivity are as follows: 

- radon 222 and uranium and radium containing powder in air; 

- natural uranium and radium 226 for soil, vegetation and for water 
and sediments; 
 
A special situation occurs in case of prospecting and extraction of 

radioactive minerals, when water is the main biologically affected 
environmental factor and the main pollutant is radium 226. Polluted 
water results so in galleries during extracting, as during washing the 
dump by rain. Such way also soil and vegetation are contaminated. 
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Anyhow, it is to be taken into account that uranium naturally exists in 
soil and consequently also in natural water. So radioactivity due to 
polluting activities is added supplementary to the natural one.  

During prospecting and geological exploring radioactive pollution 
potential is low as the amount of extracted ore is small and the dams 
are constituted mainly of sterile. However, pollution is present and it 
must be watched.  Main polluting factors must be checked, namely 
native uranium, radium 226 and radon 222. 

The results of measurements must be compared to the valid 
norms issued by specialized authorities that in Romania are the State 
Comity for Nuclear Activities, Ministry for Health and the National 
Water Authority 
 
3. Sources of potential radioactive pollution in Arad County 

due to uranium prospecting and extraction   
During the time, the below listed prospecting and extracting 

points in Arad County were identified. 
a. Ranusa is situated in the North Eastern part of the county. Here 

a stream was partly stopped up by sterile. Here the main questions 
that could be problems for the environment are the following: the 
stream partly stopped up, release of mine-water to the natural 
surface water, the need of transporting the existing ore to a safe 
place for being processed, the need of mine shut-down works. 

b.  Barzava had two dumps remained after the works carried out in 
the sixtieth, one of them containing uranium ore. The ore was 
first covered with concrete, and in 1993 it was transported from 
the county; afterwards the place was treated for decontamination. 
The other dam consisting in sterile is situated on the bank of a 
stream and it is not consolidated. The rainwater flows from the 
dam to the stream.  

c. Valea Leucii – Varfurile is situated in the mountains in the 
Eastern part of the county, with Valea Leucii a tributary of Crisul 
Alb river as water drainer. The extraction was carried out by 
underground works and each gallery entrance has its own sterile 
dump. Such way the water of Valea Leucii is exposed to being 
polluted. 

d. Milova is situated on a tributary of the Mures river in the Eastern 
part of the county. Geological surway was carried out by 
underground and surface works.  The sterile was stored in ten 
dumps, the greatest containing about 85,000 mc of that material. 
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4. The impact of areas with modified radioactivity on 
environment 

4.1. The natural radioactivity in Arad County 
The most interesting areas in this respect in Arad County the 

dumps in Bârzava and Rănuşa are, they being situated in an inhabited 
area (Bârzava) and in a touristic one (Rănuşa). The increased 
radioactivity in the mentioned areas is due to the following:   

 increased natural radiation in the area (this led to starting the 
geological prospection); 

 consequently to extracting, uranium containing ore waste was 
abandoned as dumps. 
 
Pollution due to the natural radioactivity is not important, the 

values obtained by gamma measurements in air proving values close to 
those in Arad city, round 100 nSv/h. So the only problem of this area 
is the presence of the dumps in Bârzava and in the surroundings of 
Rănuşa, an area having a tourist potential.        
 
4.2. Concentration of natural radioactive materials in sterile 

dumps 
Samples were collected from the rock of dumps, from 

spontaneous vegetation existing on dumps and from surface water of 
brooks in the neighborhood. Also samples from gardens in Bârzava 
and Rănuşa were analyzed. The presence of natural radioactive 
elements was found. The values are presented in comparison with 
those determined in Arad (as a not polluted etalon) and with the 
standard etalon (table 1.). 

Tab. 1 
Concentration of natural radioactive elements in Bârzava dump and in the 

near garden 

Sampling area 
238U 

(Bqkg-1) 

226Ra 
(Bqkg-1) 

232Th 
(Bqkg-1) 

40K 
(Bqkg-1) 

Bârzava dump 1090 + 106 2058.3+ 35 31.1 + 1.2 594.7 + 29 

Garden soil  54.2 + 6 41.1 + 1.5 55.2 + 1.8 373.6 + 13 

Meteo Station 
Arad 

30.9 + 3.1 46.9 + 1.9 45.1 + 1.8 499.4 + 25.1 

Avarage value 
for soil  
(UNSCEAR) 

35 35 30 400 

Source: Dumescu, Danoiu, 2010 
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Tab. 2. 
Concentration of natural radioactive elements in Ranusa steril dumps and in 

the soil of a garden in the area 

Sampling 
point 

238U 
(Bqkg-1) 

226Ra 
(Bqkg-1) 

232Th 
(Bqkg-1) 

40K 
(Bqkg-1) 

Valea Creţului 135 + 13.9 63.4+ 0.85 62.8 + 1.33 927 + 23.9 

Zelea Neagră 36.6 + 2.5 43.2 + 0.8 66 + 1.2 1091.3 + 24.1 

Garden soil 39.1 + 2.3 32 + 1.1 40.9 + 1.3 519.8 + 19.5 

Avarage value 
for soil  
(UNSCEAR) 

35 35 30 400 

Source: Dumescu, Danoiu, 2010 

 
The main conclusions regarding the concentration of 238U are the 

following: 

- the content in Bârzava dump substantially exceeds the reference 
value, 

- the contamination of plants is not notable and it exists only due 
to the dust deposed on them;  

- in surface water flowing near the dumps the 238U concentrations 
are low but the contamination still exists due to the natural 
background; 

- concentration of elements belonging to series  232Th and 40K are 
not important. 

 
It can be concluded that concentration in 238U and 226Ra are 

increased mainly in Bârzava dump and that concentrations are used 
for estimating the radiologic risks for population in the area.  
 
4.3. Estimating radiologic risk 

Sterile dumps in Arad county influence the health of population 
by external irradiation, internal irradiation and by consume of 
contaminated food or water. Risks were estimated so for adults as for 
children. The results of measurements proved the following: 

 there is no significant radiologic danger as regards consume of 
foods originating in the area, due to the fact that the natural 
radioactive elements existing there are not water soluble; 

 the radiologic risk by external contamination was evaluated by 
calculating de annual doze got by a person; 



The effect of specific economic activities on environment and health… 

27 

 the radiologic risk due to the air contaminated with dust needs 
special measurements.  

 
Scenarios for establishing external iradiation both for Rănuşa and 

Bârzava area were carried out. 
   
Conclusions 

The radiological risks due to external irradiation are not 
significant for adults, but for children it must be taken into account in 
case of Bârzava dump. 

Studies carried out by monitoring the areas with anthrop changes 
proved that the sterile dumps in Bârzava, respectiv Rănuşa present no 
notable danger for population , except the above mentioned risk for 
children and also that it is not recommended to use that material for 
constructions. 

Also, as a general, it can be stated that the radioactive deposits in 
Arad county do not represent a danger for the health of population, 
but a permanent monitoring is obviously necessary for preventing not 
controlled human activities. 

The effect of specific former geological and mining activities on 
environment and health in Arad county and its continuous study and 
survey represent an example for all of these being important aspects of 
sustainable development. 
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ĽUBICA LESÁKOVÁ 
 
GLOBALIZATION AND NEW FORMS OF 
ORGANIZATION IN SME´S SECTOR  
 
 
Abstract 

Small and medium enterprises are faced with the critical question 
of how to react to the changes caused by the process of globalization. 
Globalization creates new business environment with new challenges, 
but also with new threats. Their survival will depend on their ability to 
adapt to the changes in global business environment. The question 
that every small or medium large enterprise competing in this 
environment needs to ask is: how to react to the changes in global 
business environment. The success arises from their ability to adapt to 
the changing nature of market opportunities. The aim of the article is 
to present globalisation and main changes in business sector as well as 
the influence of globalization on small and medium enterprises. 
Special attention is devoted to new forms of organization in SME´s 
sector which is wieved as one of the crutial atributes determining 
future success in the new world of globalization.   
 

1. Introduction 
Small and medium enterprises (SMEs) represent dynamic and 

essential element of the entire structure of enterprises at the market. 
These enterprises are faced more and more with the critical issue of 
how to respond to the changes caused by the process of globalization. 
Small and medium enterprises are not immune from the impact of 
globalization and are in turn faced with the need for a strategic 
response. The aim of the article is to present globalization and main 
changes in business sector as well as the influence of globalization on 
small and medium enterprises. Presented are changes in character and 
functioning of SMEs. Changes in business enviroment have stimulated 
the rise of new forms of their organization. Special attention is 
therefore devoted to new forms of organization in SME´s sector 
wieved as one of the crutial atributes determining future success in the 
new world of globalization 
 

2. Globalisation and main changes in business sector 
Globalization is a complex phenomenon that affects many 

aspects of our live. It is a diverse process including economic, political 
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and cultural change which is deepening the integration of the world 
economy, strengthening political interdependence between countries 
and causing values to coverage across countries. 
 

The concept of economic globalization is not new. It referes to 
the increasing integration of economies around the world, particularly 
through trade and financial flows. The term sometimes also refers to 
the movement of people (labour) and knowledge (technology) across 
international borders. It refers to an extension beyond national 
borders. Markets promote efficiency through competition and division 
of labour – the specialization allows organizations and economies to 
focus on what they do best. Organizations have access to more capital 
flows, technology, cheaper imports and larger export markets. 
 

To the most important changes in the business sector belong 
trade liberalization and movement of financial capital, innovation and 
technological processes, changes in international division of labour 
and international trade, a huge concentration of capital connected with 
qualitative and quantitative changes in the size as well as in a character 
of enterprises. 
 

Trade liberalization opens up the internal markets for foreign 
competition. High-cost and less-productive producers find themselves 
no longer able to compete. Globalization rewards firms that are 
innovative and competitive, regardless of their size and country of 
origin. As global companies enter local markets, local companies are 
entering global ones. The resulting competition drives up product 
quality, widens the range of available goods and services, and keeps 
prices lower. 

 

The liberalization of trade, which promotes the movement of 
goods and services, needs to be facilitated by the movement of 
financial capital. The movement or flow of financial capital is central 
to the process of economic growth because it provides the means by 
which enterprises make possible the investment into a variety of 
projects for financial returns wherever they are located. 
 

All waves of globalization in modern history have been, in one 
way or another, fuelled by technological inventions or innovations in 
transport and communication. As a result of information and 
communication technologies (ICT) revolution, the global business is 
changed in fundamental way (Šikula, 2006, p. 967– 968). The ICT 
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eliminates distances between producers and consumers. Thanks to 
ICT, geografical distance is not significant for the transportation of 
information. ICT makes the information flow more complete and 
makes the information more accurate, timely and accessible. Thanks to 
ICT managers are able to coordinate their global businesses, including 
procurement, inventory, manufacturing, logistic, distribution, sales and 
after-sales service, to reduce costs and to achieve high speed in 
delivering their products and services. 
 

Implementation of information and communication technologies 
has impact on changes in size of business entities. On the one hand it 
comes to a huge concentration of capital into transnational 
corporations, on the other hand, because of outsourcing, 
reengineering and mass implementation of ICT, it all stimulates 
creation of small and medium sized enterprises.  
 

Transnational corporations try to find and use the differencies in 
the cost of labour, tax regimes, business regulations and the overall 
investment climate. Gone are the days when manufacturing companies 
obtained inputs only from domestic sources. Economies of scale are 
giving way to economies of scope finding the right size for synergy, 
market flexibility, and above all, speed (Mellahi, 2005, p. 15-16). 
 

Implementation of ICT caused changes in internal structure of 
enterprises as well as in changes in division of labour. It comes to the 
rise of new, through network created business associations. New 
forms of business organizations appear on permanent or part time 
basis. The economy obtains the character of network represented by a 
number of elastic, flat entities. 
 

Globalization has influence on all business entities. It is evident, 
that the decisive actors in the process of globalization are transnational 
corporations. Except transnational corporations the chance to develop 
is given by many experts also to small and medium enterprises. 
 

Thought SMEs produce more for domestic market, it is evident, 
that they are becoming more and more significant actors also at 
international markets. It is quoted, that SMEs could fill up the niche 
market not only on domestic, but even at international level. The trend 
towards ever narrower market niches creates growing opportunities 
for small firms that recognise these trends and are able to match and 
identify market needs (Burns, 2003). 
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In era of global business, when goods and services can be sold in 
ways that were not realistic in the past, SMEs need to compete more 
and more not only within their domestic market but globally and also 
be prepared to fight for market share. 
 

3. Small and medium enterprises in the process of 
globalization 
Small and medium enterprises have fulfilled in their history many 

tasks. They manufactured products which were ignored by large 
enterprises and offered various specialized services. Up to the present 
they play an important role in GDP creation, in the process of 
employment, labour productivity increasing and in regional 
development; they are viewed as an important source of new ideas and 
innovation. 
 

Untill 1960 SMEs represented a segment of economy, the 
imporatance of which was quite low (what concerns their share on 
HDP creation and share on employment). New sight on the role of 
SMEs appears after the year 1980. The adaptation processes, as a 
reaction to the oil shock, and the revolution in information and 
communication technologies, have caused changes in perception of 
small-scale and large-scale enterprises as well as in the character of 
their interaction (Šikula, 2006). One of the main characteristics of large 
enterprises became their transnationalization. This all had caused a 
basis for SMEs rise, especially for those SMEs, which are through 
various activities cooperating with transnational corporations. These 
small enterprises arise wheather through outsourcing from 
transnational corporations or from large enterprises (as a result of 
their restructuralization, re-engineering, mergers and acquisition), or 
they arise as a reaction to the impulses caused by from foreign direct 
investments. Exactly this segment of SMEs perform important role in 
the process of globalization. This segment of SMEs is formed as 
an subcontracting segment, which is viewed as an contemporary part 
of global functioning of transnational corporations. 
 

It can be stated, that new forms of SMEs organization – 
especially networking, information and communication technologies, 
innovation, as well as implementation of strategic small business 
management occurs an important atribut of SME´s sector and will 
fundamentaly determine their success in the process of globalization. 
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4. New forms of organization in SME´s sector 
Changes in business environment have stimulated the rise of new 

forms of organization in SME´s sector. Global business market, 
increasing competition, limited resources of SME´s, but especially 
development of information and communication technologies, it all 
have forced small firms to search for new flexible and effective forms 
of organization (Storey, 1997, 157 – 158). 
 

At present are evident tendencies of grouping SMEs into various 
forms of networks. In European Union are evident three types of 
networks: homogeneous (horizontal), heterogeneous (vertical) and 
combined network. The first one – homogeneous (horizontal) 
network is represented by association of SMEs with the same or 
similar activity; the aim of such association is to gain the advantages of 
common marketing/sale of goods or services. The example of such 
a network is evident especially in commerce and services (for example 
network of COOP Jednota stores, DM drug stores or Nay electronic 
stores). Second type of SMS´s network – heterogenous (vertical) 
network is represented by association of enterprises with different but 
together layed up activities. SMEs are associated (tied into) to produce 
the complex (entire) product /service. The example of vertical 
network is the association of hotels with sport, cultural or other 
organization. Such a network has more local or regional character and 
is characterized by unformal relations between members of a network. 
Third type - combined network is represented by association of 
enterprises, where large scale enterprises are cooperating with small 
and medium enterprises (famous are industrial clusters). Exactly this 
type of network becomes very popular in SMEs sector.  
 

Cluster represents a special form of network, which is of 
particular relevance, especially to SMEs (Lesáková, Ľ., 2007, p. 42 – 
43). A strong final producer creates for SMEs rear for their activities, 
enables them regular purchase and a regular income. It helps also to 
create  stability in a region. As a member of cluster could appear also 
various organizations and institutions (universities, research 
institutions, ...). Cluster could appear in various lines of businesses; 
they represent the integration of enterprises concentrated 
geografically.  
 

With a large enterprise is cooperationg a number of small 
enterprises (for example large producer and small subcontractors, 
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purchasers, research institutions, infrastructure). This is the case of 
Volkswagen Bratislava cooperating with a number of small and 
medium subcontractors. It can be mention also Whirpool Slovakia in 
Poprad. The company is cooperating with many small and medium 
enterprises from Eastern Slovakia in white technic production. 
 

Clusters in different area involve various degrees of interaction 
between the firms involved (from simply loose networks of 
association to extensive interrelationships involving a mix of co-
operation) (Porter, 2000). Porter argues, that there are four variables 
which are seen as important in the interaction processes: the 
characteristics of the parties involved, the processes of interaction, the 
atmosphere surrounding the interaction and the environment in which 
the interaction takes place.  
 

Special form of networks, especially suitable for SMEs, represent 
virtual organizations. These organizations are more and more important 
in growing competitive environment. Virtual organization is in this 
connection defined as a network of subjects based on information 
technologies, the aim of which is to use quickly and effectively any 
opportunity. Through virtual organization have small and medium 
enterprises with their common potential in ad hoc cases grater 
opportunities to win suitable order. Members of virtual organization 
don´t create formal organizational structure, they are independent, 
each of them contributes to utilization of existing opportunities by 
their specific ability and is winning from being a member of virtual 
organization. These organizations have the advantages of cost savings 
in physical space, flexibility and responsiveness. In order to be 
competitive, the selection of partners is essential and the organization 
must be able to exploit its core competencies to the full. 
 

To the main advantages of networking belong: a) concentration 
of every member on their own superior ability and the possibility to 
share advantages of all enteprises associated in a network; b) quick 
adaptation to technological changes and competition at the market 
and c) working independently. Networking entrepreneurhip is 
supported especially through partner´s confidence and respect. SMEs 
consider networking as a new and flexible form of organization. Many 
positive examples also in Slovakia (from commerce, services, 
automobile industry or machinery industry) confirm the advantages of 
this progressive form of organization. 
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The development of new technologies has been responsible for 
many changes in business. Technology has created opportunities for 
the movement of information, goods, services and techniques as never 
before. Implementation of modern information and communication 
technologies has changed the traditional forms of purchase and sale. The 
integration between enterprises and customers has changed. The 
creation of new channels means that enterprises need to manage 
across complex webs of marketing and distribution. Technology has 
transformed the entire supply chain. 

 

Increasing sophistication in communication technologies has 
revolutionized the ways in which also SME can communicate and 
maintain relationships with customers. Global communications such 
as satelite, cable TV and the internet, have made it possible also for 
SME to reach a wider audience. The interactive nature of these 
technologies is conductive to developing effective two-way 
communication. 

 

The internet has reduced the distance between buyers and sellers, 
allowing the elimination of the need for an expensive sales force, 
distributor or other intermediary. It offers a number of opportunities 
arising from its potential as a powerful distribution channel. These 
opportunities are associated with the new technology (Lesáková, D., 
2007, p. 78). 

 

Through e-commerce all goods could be purchased from the 
internet. The growth of telecentres offers a platform for SME to sell 
through the world. Especialy through e-commerce small and medium 
enterprises win potential advantages, which enable them to compete 
with large enterprises.  

 

Of course, it is not just e-commerce that is encompasses by the 
umbrella of new technologies. We must include interactive media, 
electronic databases, EPOS (electronic point of sale) and other 
technological discoveries. Therefore, the new challenge for small and 
medium enterprises is not to stay ahead of new technologies, but also 
to benefit from them.  
 

Conclusion 
Small and medium enterprises are faced with the critical task how 

to respond to the changes in global business environment. 
Globalization creates new opportunities, but also new threats. Small 
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and medium enterprises have to react to these changes;  the success 
arises from their ability to react to the changing nature of market 
opportunities. If they will not be able to adapt to the new condition, 
they will not survive. Examples of leading SMEs around the world 
confirm, that implementation of new forms of organizing – especially 
networking, information and communication technologies, innovation 
and implementation of strategic small business management become 
more and more crutial atributies of their success. For SME´s 
management it means to continue in the process of their 
transformation and to implement new managerial approaches and 
methods. 
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NAGY RÓZSA 
 
AZ ÁLLAMADÓSSÁG ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI 
KÉRDÉSEI 
 
 

Az államadósság kérdése az, amely napjaink gazdaságpolitikai 
kérdései közül leginkább a viták középpontjába került. Ha az állam 
többet költ, mint amennyit az adókból beszed, akkor a magánszférától 
vesz fel kölcsönt a deficit finanszírozására. A múltbeli kölcsönök 
felhalmozása az államadósság. Minden államnak van valamekkora 
adóssága, igaz, annak nagysága országonként eltérő. Részben a 
magasabb kiadások, részben az alacsonyabb adók miatt az államok 
többet költenek bevételeiknél. 
 
1. Hogyan vélekednek a közgazdászok az államadósságról? 

Az államadósság gazdasági hatásairól nagyon eltérő álláspontot 
képviselnek. Egyesek súlyos gazdaságpolitikai hibának tartják, míg 
mások nem tulajdonítanak túl nagy jelentőséget neki. 

2010 őszén, részben megismerve a magyar kormány 2011-re 
vonatkozó elképzeléseit, azt láthatjuk, hogy jelentős adócsökkentést 
terveznek. Az állami kiadások csökkentésének kicsi az esélye, ezért az 
adócsökkentés növeli a költségvetési deficit esélyét. Rövidtávon a 
deficit mértékét a különadók, a magánnyugdíj pénztártagoktól elvont 
járulékok némileg kompenzálhatják a hiány mértékét, hosszú távon 
azonban számolni kell annak növekedésével.  
 

A kérdés az, mi lehet az adócsökkentés gazdasági hatása? Az 
államadósság hagyományos megítélése szerint az adócsökkentés 
ösztönözi a fogyasztói kiadást és csökkenti a nemzeti megtakarítást. A 
magasabb fogyasztói kiadásoknak rövid és hosszú távú gazdasági 
hatásai vannak. Rövidtávon a nagyobb fogyasztói kiadások növelik a 
keresletet, ezáltal a termelést és a foglalkoztatást. A megtakarítások 
csökkenése azonban a kamatlábak emelkedését váltja ki, mivel verseny 
alakul ki a kevesebb megtakarításért. A magasabb kamatláb 
kedvezőtlen a vállalkozásoknak, mivel megdrágítja a beruházásokat. A 
beruházások elmaradása vagy elhalasztása rontja a vállalatok világpiaci 
versenyképességét. Ez azt eredményezheti, hogy kevesebbet 
exportálhatnak, és ha az importot nem korlátozzák, a külfölddel 
szembeni adósságállomány növekszik. Tehát ma előnyünk származik a 
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nagyobb fogyasztásból és foglalkoztatásból, de a jövő nemzedéke egy 
alacsonyabb tőkeállománnyal és nagyobb külföldi adóssággal 
rendelkező társadalomba születik bele.  
 

Az államadósság ricardói szemlélete szerint az adócsökkentés 
önmagában nem ösztönözné a fogyasztói kiadást. A kérdés az, hogy 
gazdagabbak leszünk-e az adócsökkentés következtében? Lehet, hogy 
nem. Ugyanis az államnak a jövőben valamikor emelni kell az adókat, 
hogy visszafizethesse az államadósságot és a felhalmozott kamatokat. 
Vagyis a gazdaságpolitika valójában egy mai adócsökkentést és 
átmeneti jövedelmet biztosít, amit végül vissza kell fizetni. 
 

Az általános elv szerint az államadósság a jövőbeni adóval 
ekvivalens és, ha a fogyasztók kellőképpen jövőbe tekintők, akkor a 
jövőbeni adók megegyeznek a jelenbeni adókkal: ez a ricardói 
ekvivalencia elve. Ennek az elvnek a következménye az, hogy az 
adóssággal finanszírozott adócsökkentés nem hat a fogyasztásra. A 
háztartások megtakarítják a többlet jövedelmet, hogy a jövőbeni 
adófizetési kötelezettségeiknek eleget tudjanak tenni. A magán 
megtakarítás növekedése ellensúlyozza az állami megtakarítás 
csökkenését, így a nemzeti megtakarítás változatlan marad. Az 
adócsökkentésnek tehát nincs olyan hatása, amit a hagyományos 
szemlélet állít. 

A ricárdói ekvivalencia logikája nem jelenti azt, hogy a fiskális 
politika változásait figyelmen kívül lehet hagyni. Például azt, hogy a 
kormányzat visszafogja jövőbeni kiadásait. Már pusztán ennek ígérete 
arra ösztönözheti a fogyasztót, hogy többet költsön, növelje a 
fogyasztást, még akkor is, ha a jelenlegi adók nem változnak, mivel az 
alacsonyabb kiadás alacsonyabb jövőbeni adókat jelent. 

 
2. Tragikusan felduzzadt az államadósság  

Az elmúlt nyolc évben több mint kétszeresére nőtt hazánk 
államadóssága. Ma minden magyar emberre több mint kétmillió forint 
adósság jut. 
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1. ábra 
Nemzetközi Valutaalap szerint is kiugróan magas a magyar adósságállomány 

a kelet-közép-európai országokkal összehasonlítva. 

Forrás: Államadósság- kezelő központ honlapja 

 
Magyarország súlyosan eladósodott az elmúlt nyolc évben – derül 

ki a statisztikákból. A magyar államadósság GDP-arányosan nyolcvan 
százalékra rúg, szemben a hatvanszázalékos, unióban „megtűrt” 
szinttel, amely az euró bevezetésének is a feltétele. Gondot jelent, hogy 
az 2010-ben tovább nő az adósságállomány: szakértői becslések szerint 
GDP-arányosan elérjük a 82,5 százalékot. Míg az ország 
adósságállománya 2002-ben 7965,4 milliárd forint volt, addig az idén 
már 19 394,8 milliárd forint – derül ki az Államadósság-kezelő 
Központ honlapjáról. Mindez annyit jelent: ma minden magyar 
emberre több mint kétmillió forint adósság jut. Szorosan idetartozik, 
hogy a régiós országok GDP-arányos államadósságát tekintve 
Magyarország – a maga nyolcvan százalékával – rendkívül rossz 
helyzetben van, hiszen Csehország államadóssága csaknem 28, 
Lengyelországé pedig 45,5 százalék.  

Számítások szerint 25 százalékot költöttek beruházásra, illetve 
fogyasztásra az államadósság címén felhalmozott összegből. „Vagyis az 
államadósság döntő része a halmozódó kamatterhek kifizetésére megy 
el. Csak az államháztartási hiányjelentős csökkenése esetén áll meg az 
eladósodottság növekedése” – jelentette ki Csaba László közgazdász, 
hozzátéve: az államháztartási hiány és az államadósság alakulása 
természetesen összefügg. Ha ugyanis deficit van, azt kölcsönből, 
állampapírból fedezik, a hitel pedig adósságot hoz. Következmény: ha 
hiány van, nő az adósság is.  
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3. Államadósság néhány Európai Uniós országban 
Az államadósság nemcsak Magyarországon, hanem az Európai 

Unió több tagországában is problémát jelent. Egy londoni gazdasági 
napilap szerint az uniós pénzügyminiszterek brüsszeli tanácskozása elé 
kerülő figyelmeztetés "még komorabb képet fest a kilátásokról", mint 
az EU-bizottság múlt korábban nyilvánosságra hozott féléves 
gazdasági jelentése, amelyben még az állt, hogy az euró övezet 
közadósság-rátája jövőre 84 százalékra, 2011-ben 88,2 százalékra nő. 

A bizottsági előrejelzés szerint költségvetési konszolidációs 
lépések nélkül az EU egészének GDP-arányos bruttó államadósság-
rátája, még akkor is elérheti a 100 százalékot 2014-ig - és innen tovább 
is nőhet -, ha a gazdaság visszatér a válság előtti hosszú távú 
növekedési pályára. 
 

A Financial Times megjegyzi: az euró övezet közadósság-rátája 
2007-ben még csak 66 százalék volt, de már ez is meghaladta a 
valutauniós tagjelölt országok számára megszabott 60 százalékos felső 
tűréshatárt. A brüsszeli bizottság féléves gazdasági jelentésében azt 
jósolta, hogy a görög államadósság-ráta már 2011-ben 135,4 százalékra 
duzzadhat, ami példátlan szint lenne az 1999-ben létrejött euró övezet 
történetében. 

Az EU-bizottság a lap által idézett új prognózisban 
Görögországot, Írországot, Lettországot, Spanyolországot és Nagy-
Britanniát nevezi meg az adósságnövekedéstől leginkább 
veszélyeztetett uniós országok között. 

Ezzel a listával jórészt nagy londoni elemző és hitelminősítő 
házak is egyetértenek. A Fitch Ratings például nemrég minősítette le 
agresszív mértékben, egyszerre két fokozattal Írország szuverén 
adóskockázati besorolását, az euró övezeti alapító tagállam gazdasági 
teljesítményének meredek zuhanásával és a kormányzati 
kötelezettségek "kivételes mértékű" emelkedésével indokolva a lépést. 
A legnagyobb európai hitelminősítő becslése szerint az ír hazai 
össztermék az idén - nominálértéken - 9 százalékkal, 2007-2010 között 
összesítve 14 százalékkal zuhan, az ír államháztartási hiány az idén eléri 
a GDP-érték 12,5 százalékát, és jövőre is 12 százalékos lesz, a GDP-
arányos bruttó ír államadósság pedig 2010 végére 110 százalék fölé 
emelkedik. A cég megjegyezte, hogy az ír adósságráta 2007 végén még 
alig 25 százalék volt. 

Egy másik nagy nemzetközi hitelminősítő, a Standard & Poor's 
nemrégiben hatalmas globális piaci visszhangot kiváltó intézkedéssel 
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stabilról leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta Nagy-
Britannia - az euró övezeten kívüli legnagyobb EU-gazdaság - lehető 
legjobb, "AAA" szintű szuverén adóskockázati besorolásának kilátását, 
arra a várakozására hivatkozva, hogy a jelenlegi költségvetési 
folyamatok mellett a brit nettó államadósság középtávon megközelíti a 
GDP-érték 100 százalékát. 

Nagy-Britannia GDP-arányos államháztartási hiánya az idei 
pénzügyi évben a költségvetésbe beállított előrejelzés szerint eléri a 
12,4 százalékot. Ekkora deficit még nem fordult elő a modern brit 
gazdaságtörténetben. 

Az EU 27 tagállamából jelenleg 20 (melyből 13 tagja az euró 
övezetnek) lépte át a 3 százalékos államháztartási deficitet, a 
Stabilitási és Növekedési Paktumban, valamint a maastrichti 
konvergencia-kritériumokban meghatározott küszöbértéket.  
Stabilitási és Növekedési Paktum, melyről az 1992-es Maastrichti 
szerződésben határoztak, felhatalmazza a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy figyelemmel kísérje az euró övezethez csatlakozott tagállamok 
fiskális helyzetét. 
  

A nehéz gazdasági helyzet esetén nem kell szigorúan ragaszkodni 
a stabilitási egyezmény által meghatározott költségvetési értékekhez. A 
paktumban foglaltak szerint jelenleg 11 túlzott deficit eljárás zajlik EU 
tagállamokkal szemben. 

Németország júliusban az államháztartási hiány 6 százalékos 
értéket jelezte előre 2010-re és 86 milliárd eurós nettó 
adósságállományt irányzott elő. 

A francia kormány is az államháztartási hiány emelkedésével 
számol, az idei év 8,2 százalékos értékével szemben jövőre 8,5 
százalékos deficitet tervez és 2015-re irányozza elő az első 
egyensúlyban lévő költségvetést. A jövő évi regionális választások 
jelentős mértékben csökkentik annak valószínűségét, hogy 
Franciaország felhagyjon a gazdasági növekedés 2011-es visszaállítását 
célzó különös intézkedésekkel. 

2009-ben a legnagyobb költségvetési hiányt Írország könyvelhette 
el (ez a GDP 14,4 százalékát tette ki), de szintén nagy volt a deficit 
mértéke Nagy-Britanniában (-11,4%), Spanyolországban (-11,1%), 
Lettországban(-10,2%), Portugáliában(-9,3%), Litvániában(-9,2%), 
Romániában(-8,6%), Szlovákiában(-7,9%), Franciaországban(-7,5%) és 
Lengyelországban (-7,2%). 
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A hiány mértéke Luxemburgban (-0,7%), Svédországban (-0,9%) 
és Észtországban (-1,7%) volt a legalacsonyabb. Magyarországon 
tavaly a deficit a GDP 4,4 százalékát tette ki, az eredetileg 3,9 
százalékos hiánycéltól tehát 0,5 százalékpontos volt az eltérés. 

A magyar államadósság mértéke ezzel egyidejűleg az egyik 
legmagasabb volt az EU-ban (78,4%). A magyarnál csak az olasz 
(116%) és a belga (96,2%) államadósság volt magasabb tavaly. 
Az államadósság mértéke Észtországban (7,2%), Luxemburgban 
(14,5%), Bulgáriában (14,7%), Romániában (23,9%)és Litvániában 
(29,5%) volt a legalacsonyabb.1 
 
4. Konvergencia-kritériumok 

A konvergencia kritériumok az Európai Uniót létrehozó 
maistrichti szerződés121. paragrafusában felsorolt feltételek, 
amelyeket az EU-tagállamoknak teljesíteniük kell az Európai 
Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakaszába való belépéshez és 
az euró bevezetéséhez. A kritériumok célja, ahogy már a nevükben is 
szerepel, az uniós országok egymás felé való konvergálása és stabilitása, 
amelyek egy monetáris unióhoz feltétlenül szükségesek. 
 
A kritériumok a következők: 

 Az infláció rátája egy éves referencia-időszakban nem lehet 1,5%-
nál több a három legalacsonyabb mutatóval rendelkező tagállam 
inflációs rátájának átlagánál, s ezt az alacsony inflációt 
fenntartható módon kell produkálni. Jelenleg ez az érték 3,2%.  

 Az éves költségvetési hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át; a 
bruttó államadósság nem lépheti túl a GDP 60%-át (illetve 60% 
feletti adósságráta esetén az adósságrátában folyamatos és jelentős 
csökkenést kell felmutatni).  

 A tagállam nemzeti valutájának árfolyama a Gazdasági és 
Monetáris Unió harmadik szakaszába lépést megelőző két évben 
nem lépheti át a második szakaszban megállapított árfolyamsávot. 
A gyakorlatban ez azzal is jár, hogy az adott országnak be kell 
lépnie az Európai Árfolyam-mechanizmusba (ERM).  

 A hosszú távú hitelek kamatlába az egyéves referencia-időszakban 
legfeljebb 2%-kal lehet több, mint a három legalacsonyabb 
inflációs mutatóval rendelkező tagállam államkölcsöneinek átlagos 
kamatlába. Ez az érték jelenleg 6,5%.  

 

                                                 
1 http://hvg.hu/gazdasag/20091109_szaz_szazalek_Eu-adossag 
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A konvergencia kritériumokat számos közgazdász részéről érte 
bírálat. Ők úgy vélik, hogy az országok gazdaságának egészséges 
fejlődéséhez olykor szükség van az egyensúlytól való eltávolodásra 
(például 3%-nál magasabb költségvetési hiányra vagy inflációra) – ezért 
szerintük a konvergencia kritériumok éppen eredeti céljaikkal, a 
stabilitással és a konvergenciával ellentétes hatást érhetnek el.1999 óta 
a Gazdasági és Monetáris Unió több tagállama, köztük Németország 
és Franciaország is megsértette a konvergencia kritériumokat, 
büntetést azonban nem kaptak ezért. Félő, hogy ez a hozzáállás más 
országokat is a kritériumok semmibevételére ösztönöz majd. 

2010-ben kiderült, hogy a 2000-es évek elején Görögország és 
Olaszország devizás csereügyletekkel javította GDP-arányos 
hiánymutatóját, ezzel veszélybe sodorta az eurót.[1]2 

 
A forint és a kritériumok 

 Teljesítendő konvergencia-kritériumok Tervezett átállás 

Ország Infláció Államháztartási mutatók Kamatláb 
ERM II-
tagság 

  

  
A költségvetési 
hiány a GDP 
arányában 

Bruttó 
államadósság a 
GDP 
arányában 

    

Referencia-
értékek 

max. 3,2 % 
[2] 

max. 3 % max. 60 % 
max. 6,5 % 

[3] 
min. 2 év – – 

HUN 

4,2 % [4] 
(2010: 3,9% 

[5] 

2009: 3,9 % 
(2010: ~3,8–
4 %) [7][8] 

79,4 % [9] 
(2010: 

~80 %)[10] 

7,07 % [11] 
(Jegybanki 
alapkamat 
jelenleg:  

5,25 %) [12] 

nem tag 
(várhatóan 

2012-
től) [13] 

? 
1 hónap 

[15] 

1 Teljesített feltétel 
2 Teljesítésre váró feltétel 
3 Legfeljebb 2 %-kal lehet több a három legnagyobb stabilitással rendelkező EU-

tagállaménál.  
4 Magyar Nemzeti Bank, 2009. november: http://www.mnb.hu/  
5 A 2009. novemberi inflációs jelentés inflációs és GDP előrejelzése: 

http://www.mnb.hu/Resource.aspx?ResourceID=mnbfile&resourcename=inflacios_jele
ntes_2009nov_hu  

6 http://www.inforadio.hu/hir/gazdasag/hir-317176  
7 Lezárult a novemberi felülvizsgálat, a kormány tartja az eredeti hiánycélokat: 

http://www.pm.gov.hu/web%5Chome.nsf/portalarticles/62937A34B8CD8736C125767
1002A587A?OpenDocument  

8 Hétfőn és egy hónap múlva is csökkenhet a kamat: 
http://index.hu/gazdasag/magyar/2009/11/19/hetfon_es_egy_honap_mulva_is_csokke
n_a_kamat/  

9 A háztartások és az államháztartás előzetes pénzügyi számlái, 2009. III. negyedév: 
http://www.mnb.hu/Resource.aspx?ResourceID=mnbfile&resourcename=s13s14tajekoz
tato_hu  

                                                 
2 http://hvg.hu/gazdasag/20091109_szaz_szazalek_Eu-adossag 
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10 Az EU-ban hamarosan a GDP 100 százalékára hízik az államadósság: 
http://index.hu/gazdasag/vilag/2009/11/09/az_eu-
ban_hamarosan_a_gdp_100_szazalekara_hizik_az_allamadossag/  

11 Long-term interest rate statistics for EU Member States: 
http://www.ecb.int/stats/money/long/html/index.en.html#fn2/  

12 Orosz: lassít az MNB, a választásokra 5,5 százalék lesz az alapkamat: 
http://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/orosz-lassit-az-mnb-a-valasztasokra-55-
szazalek-lesz-az-alapkamat-300279  

13 ERM II. 2012-től 
http://index.hu/gazdasag/magyar/2009/07/30/johet_a_255_forintos_euro/  

14 Bajnai: „A következő négy évben be lehet vezetni az eurót”  
15 Azon időtartam, amíg a régi és az új fizetőeszköz is forgalomban van.  
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ROMANIAN TOURISM DYNAMICS IN THE 2008 – 2010 
PERIOD  
 
 
Abstract 

The tourism sector in Romania was affected by the absence of an 
overall policy guidance and direction of the sector. Romania is 
equipped with a very varied, diversified and focused tourist potential. 
In relation to the existing potential in our country and compared with 
other Central and Eastern European countries, Romania is now 
presented in terms of modest economic performance of the tourism 
industry. Even if during the last year various government programs to 
support tourism were approved, it can not be said that they were 
successful. A continuous decrease of foreign tourist arrivals in 
Romania, of overnight, and of the index of net use in tourism over the 
past three years can be seen.  

An important competitive factor that could lead to a revival of 
tourism in Romania is the quality of tourism products which in turn is 
given by natural quality (environmental conditions), material quality 
(hotel, dining, transportation, trade, cultural, sports, and other kind of 
equipment), intangible quality ("software") of services, organization, 
information management/administration etc.). 
 
Keywords: tourism, foreign tourists, arrivals, overnights, 
development. 

 
 

1. Introduction 
The tourism sector in Romania was affected by the absence of an 

overall policy guidance and direction of the sector. However a Master 
Plan for tourism development in Romania was established more than 
ten years ago, due to the major frustration of shareholders in the 
tourism sector, its recommendations were never implemented. During 
the recent years, technical assistance was provided by the United 
Nations Development Program (UNDP), by several NGOs and by 
donor agencies including USAID, GTZ and CHF International for a 
number of separate projects (such as development of  website of the 
National Authority for Tourism (NAT), market research, consulting 
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local information centers set up for tourists). Although undoubtedly 
tourism was the area that most benefited from this assistance, sole 
implementation of these measures, without being integrated into an 
overall strategic plan, seems to generate only partial results. In 
addition, most of these agencies have reduced their activity after 
Romania‟s integration into the European Union in January 2007. 

The immediate objective is to formulate a framework for 
sustainable development and management policy of tourism industry 
in terms of natural and cultural resources. This is to be presented as a 
Master Plan of long-term tourism development, covering the 2007-
2026 period. This plan has to be an umbrella policy that includes 
different plans and strategies described in such a way as to optimize 
the sector's contribution to the national economy. Romania's 
population is expected to benefit from tourism development through:  

 Increased foreign exchange earnings; 

 Rising the Romanian economy and society to the level of the 
European Union countries; 

 Improved life quality; 

 Increase and encourage investments in all areas adjacent to 
tourism; 

 Stimulating job creation; 

 Stimulating development; 

 Strengthen and enhance the preservation of cultural heritage; 

 Contributing to development and conservation of natural 
resources and materials across the country, and 

 Sharing the benefits of tourism in all regions of Romania. 

 Romania is equipped with a very varied tourist potential, 
diversified and focused, characterized by: 

 Availability of affordable landforms harmoniously combined 
throughout the territory; 

 A favorable climate for tourism practice during the entire year; 

 Rich fauna and flora potential, species and ecosystems those are 
unique in Europe; 

 Natural factors recommended in complex spa treatments; 

 Internationally appreciated historical and architectural heritage 
that may qualify Romania among the attractive tourist 
destinations in Europe and worldwide.  
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Romania has been a destination for foreign tourists and had 
developed domestic tourism which was conducted under a legal 
framework (Law on Tourism) since the interwar period.  

During the first half of the „60s Romania experienced a significant 
development of tourist accommodation capacity, particularly in the 
area of Black Sea coast. In the early „70s Romania was already known 
in other major European tourists generating markets, mainly in 
Germany, Great Britain, Scandinavia, France, Italy, Austria, Belgium 
etc. 

Since the „80s Romania experienced a sharp decline in foreign 
tourist arrivals, and this trend was maintained, as mitigated, also in the 
90s. The main reason is the lack of investment funds for development, 
rehabilitation and upgrading of tourism infrastructure as a result of 
slow and complicated privatization process, of inadequate income tax 
application, of the bank credit facilities absence, etc. 

Relatively to the existing potential in the country and compared to 
other Central and East European countries Romania is now presented 
in terms of modest economic performance of the tourism industry. 

 
2. Characterization of the current situation 

Studies made in the WTO, based on market information and on 
analysis made in large countries generating tourism flows in Europe, as 
well as consequently to surveys conducted among foreign tourists 
visiting Romania, the Romanian tourism offer is characterized by the 
following aspects: 

 All types of programs offered by Romania have to face fierce 
competition on Western European markets; 

 Competing destinations offer a wide range of facilities for all 
categories of tourists; 

 Romanian offer is relatively limited, confined to a few resorts, and 
within these, only a few hotels; 

 Services are inferior to those of competing destinations such as 
Bulgaria, Turkey, Greece and Cyprus; 

 Leisure is not up to the supply of other destinations; 

 Technical and road infrastructure is inadequate; 

 Absence of superior comfort hotels in major cities and tourist 
resorts of international concern; 

 In terms of quality-price ratio, Romania has ceased to be an 
attractive tourist market. 



Romanian tourism dynamics in the 2008 – 2010 period  

47 

Romania is situated at the 
crossroads of several European 
transport corridors linking the 
south-east to the north and the 
west. These corridors form the 
backbone of strategic internal and 
external links land policy in 
Romania, and major infrastructure 
investments in roads, as follows: 

 

 Corridor VII, the Danube, which connects the Black Sea to the 
North Sea 

 Corridor IV, a road and rail corridor linking the western part of 
Germany to southeast Europe. After passing through Germany, 
Austria, Slovakia and Hungary, the corridor branches away for 
reaching three main terminus points, namely Istanbul, 
Thessaloniki and Constanta; part of this corridor, the main road 
E68, enters Romania at Nadlac (Arad County). 

 Corridor IX, a road and rail corridor linking Finland, Lithuania in 
the North and Greece in the South. This transport artery passes 
through Minsk in Belarus, Moscow, Moldova, Romania and 
Bulgaria to Greece. It enters Romania from Moldova at Albita, 
passes through Focsani, Buzau, Bucharest and Giurgiu and there 
leaves for Bulgaria. 

 
Transport infrastructure in Romania has long suffered due to a 

serious lack of investments. As a result, existing infrastructure is 
overcrowded. For example, the volume of goods transported on road 
in Romania is 1390 tons/km, while the EU average is 252 tons/km. 
Romania developed an extensive series of programs to improve 
transport infrastructure, which is still below European standards. 

 
SWOT analysis of policy, management and national tourism 
organization 
Strengths 

 Prime Minister's commitment 

 Establishing tourism as a national priority 

 Comprehensive legal framework 

 Liberalization of visa regime 
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Weaknesses 

 No private sector representation in leadership 

 Lack of a semi-independent NAT (National Agency for Tourism) 

 Lack of currently resources for NAT 

 Inadequate funding 

 Lack of government objectives for NAT 

 Lack of communication and cooperation between public and 
private sector 

 Regulatory authority that does not correspond to market 
conditions 

 Inadequate implementation of existing legislation and quality 
control 

 Lack of results planning  
 
Opportunities 

 Implementing of Master Plan for Tourism 

 Access to EU Funds 

 Reorganize NAT involving representatives of the tourism sector 

 Ensure adequate resources for NAT  

 Strengthening local tourism organizations  

 Government objectives for NAT  

 A strong influence of industry 

 Implementation of public - private partnership legislation in 
tourism   

 Introduction and implementation of updated quality control tools  

 Improving communication between public and private sector  

 Implementation of awareness regarding the importance of 
tourism 

 Inter-ministerial cooperation on an official level  

 Strengthening communication within central and local 
administration  

 
Threats 

 Inability to implement the Master Plan for Tourism Development 

 Exclusion of tourism from the national priorities   

 Inability to restructure state and local administration 

 Maintaining the fragmented nature of this activity 
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 Lack of goals and priorities 

 Continuing instability in tourism management and a non 
functional NAT. 

 
3. Investments 

Until this year (2010) tourism investment policy has been 
inconsistent. Prior to joining the European Union, Romania was able 
to access PHARE and SAPARD funds for diverse investments in 
tourism. With integration of Romania, Structural Funds occurred 
which can be accessed for development of tourism activities by both 
private organizations and by the State. But although serious funds are 
allocated for Romania, their attraction to tourism was not very 
successful. For this year the Ministry of Regional Development and 
Tourism has approved projects within the four sub-national 
investment programs in tourism: skiing in Romania, tourism 
infrastructure development in high mountain areas, balanced and 
integrated development of tourist resorts and spas balanced and 
integrated development of tourism in the Danube Delta area and 
tourist resorts on the Black Sea. 

Also, this year a new brand for tour of Romania was launched. 
Romania's tourism brand was launched in late July in Shanghai, with 
the occasion of Romanian presence in the World Expo. The slogan 
under which the country will be promoted and its brand is "Explore 
the Carpathian garden”. Although it came with the launch of several 
controversies related to its originality - sometimes it can be believed 
that even negative publicity can be good. The new country brand has 
been designed and will be promoted with funding from European 
funds, according to Ministry of Tourism. The amount allocated by the 
end of 2013 amounted to 75 million euros. 

 
4. Tourists from Romania 

Romanians consider hotels in the country - especially those on 
the Black Sea coast - as being expensive and offering poor services, 
compared for example with properties in resorts on the Bulgarian 
Black Sea coast. This leads those who can afford to travel abroad to 
spend the holidays, Bulgaria and Turkey being favorites. It is a fact 
that the cost of a holiday at a four stars all inclusive hotel in Turkey is 
identical with that of a Black Sea holiday at a three star hotel with only 
half of the services included. Also service quality is better in resorts in 
Turkey. Some foreign destinations are very attractive. The main 
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international tourist destinations for Romanians‟ holiday are Greece, 
Bulgaria, Turkey, Spain, European Circuit (France - Italy), Tunisia, 
Malta, Egypt, Cyprus.  

In addition to the above listed countries other destinations where 
holidays were booked through travel agents using scheduled flights 
included Dubai, Thailand, South America (e.g. Brazil), while low-cost 
flights permitted development of weekend holidays to destinations like 
Paris, Rome, Milan, Venice, Barcelona, Vienna, Budapest and Istanbul 
- the last three being mainly for shopping.  

 
5. Compared analysis of the first eight months of the last three 

years (2008-2009-2010) 
Most foreign visitors come from countries located in Europe. The 

EU countries produced 61.2 percent of total arrivals in Romania. Most 
arrivals were from Hungary, (40.3 percent), followed by Bulgaria, 
Germany, Italy and Poland. 

The arrival of a tourist in a tourist accommodation structure is 
recorded when that person is entered in the register of those to be 
hosted for one or more nights. Each tourist recorded for 
accommodation is considered a single tourist arrival, regardless of the 
number of nights he continuously stays. 

Overnight is the 24 hours long period that begins with the 
registration moment even if the effective stay in the hotel is shorter. 
The statistics include also the supplementary beds installed according 
to the tourists‟ request and paid by them.     

 

January 
Arrivals and overnight stays in tourist accommodations 

 
 

In January 2009, arrivals and overnight stays decreased by 10.6% 
and 16.2%, compared to the previous year. Compared to January 
2008, arrivals of foreign visitors at border points decreased by 7.8% in 
January 2009. 

In January 2010, both arrivals and overnight stays decreased by 
10.1%, respectively, by 12.3% compared to the previous year. 
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Compared to January 2009 in January 2010, decreases were recorded 
at the checkpoints both for foreign visitor arrivals (5.0%) and the 
departures for abroad of Romanian visitors (5.3%). 

 

February 
Arrivals and overnight stays in tourist reception 

 
 

Compared to the previous year, in February 2009 both arrivals 
and overnight stays in tourist receptions with functions of 
accommodation decreased by 18.9% and 23.0%. Compared to 
February 2008, in February 2009, decreases were recorded so in 
arrivals of foreign visitors at border points (-21.2%) as in departures of 
Romanian visitors abroad, registered at border points (-10, 4%). 

Compared to the previous year, in February 2010 both arrivals 
and overnight stays in tourist receptions with functions of 
accommodation decreased by 10% and respectively by 16.4%. 
Compared to February 2009 in February 2010, decreases were 
recorded both at the checkpoints for foreign visitor arrivals (6.9%) 
and for departures for abroad of Romanian visitors (5.8%). 

 

March 
Arrivals and overnight stays in tourist reception 

 
 

Compared to the previous year, in March 2009 both arrivals and 
overnight stays in tourist receptions with functions of accommodation 
decreased by 17.4% and 21.9%. Compared to March 2008, in March 
2009, decreases were recorded both as arrivals of foreign visitors at 
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border points (-12.0%) and departures of Romanian visitors abroad, 
registered at the border (-0 2%). 

Compared to the previous year, in March 2010 both arrivals and 
overnight stays in tourist receptions with functions of accommodation 
decreased by 4.9%, respectively, by 6.4%. Comparing March 2010 to 
March 2009, decreases were recorded both at the checkpoints for 
foreign visitor arrivals (0.2%) and for departures for abroad of 
Romanian visitors (8.2%). 

April 
Arrivals and overnight stays in tourist reception 

 
 

Compared to the previous year, in April 2009 both arrivals and 
overnight stays in tourist receptions with functions of accommodation 
decreased by 17.2% and 28.9%. Compared to April 2008, in April 
2009 decreases were recorded in arrivals of foreign visitors at border 
points (-7.4%), and the departures for abroad of Romanian visitors 
grew at border points (+ 5.2%). 

Compared to the previous year, in April 2010 both arrivals and 
overnight stays in tourist receptions with functions of housing, rose by 
3.6%, respectively by 4.9%. Compared to April 2009, in April 2010 so 
the arrivals of foreign visitors were dropped at the checkpoints (-
1.8%) as the departures for abroad of Romanian visitors (-0.8%). 

 

May 
Arrivals and overnight stays in tourist reception 

 
 

Compared to the previous year, in May 2009 both arrivals and 
overnight stays in tourist receptions with functions of accommodation 
decreased by 10.6% and 12.2% respectively. Compared to May 2008, 
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in May 2009 decreases were recorded in arrivals of foreign visitors at 
border points (-16.8%), and also the departures of Romanian visitors 
for abroad were dropped at border points (- 1.7%). 

Compared to the previous year, in May 2010 both arrivals and 
overnight stays in tourist receptions with functions of accommodation 
decreased by 1.3% and but the overnight stays grew by 0.3%. 
Compared to May 2009 the May 2010 achievements were dropped at 
border points both as the arrivals of foreign visitors (-4.1%) and the 
departures of Romanian visitors abroad (12.2%). 

 

June 
Arrivals and overnight stays in tourist reception 

 
 

Compared to the previous year, in June 2009 both arrivals and 
overnight stays in tourist receptions with functions of accommodation 
dropped by 12.9% and 11.1% respectively. Compared to June 2008, in 
June 2009 decreases were recorded in arrivals of foreign visitors at 
border points (-10.4%), but the departures of Romanian visitors 
abroad grew at border points (four 3%). 

Compared to the previous year, in June 2010 both arrivals and 
overnight stays in tourist receptions with functions of accommodation 
decreased by 5.2%, respectively by 5.2%. Compared to June 2009, in 
June 2010 so the arrivals of foreign visitors (-3.1%) as the departures 
of Romanian visitors abroad (-16.2%) were dropped at the 
checkpoints.  

July 
Arrivals and overnight stays in tourist reception 
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Compared to the previous year, in July 2009 both arrivals and 
overnight stays in tourist receptions with functions of accommodation 
decreased by 10.9%, and 14.9% respectively. Compared to July 2008, 
in July 2009, decreases were recorded as arrivals of foreign visitors at 
border points (-18.6%) and as departures of Romanian visitors abroad 
at border points (-14.8 %). 

Compared to the previous year, in July 2010 both arrivals and 
overnight stays in tourist receptions with functions of accommodation 
decreased by 9.4%, and by 23.2% respectively. Compared to July 2009, 
in July 2010 at the checkpoints an increase in foreign visitor arrivals 
(4.0%), and a decrease in the departures of Romanian visitors abroad 
(- 11.0%) was registered. 

August 
Arrivals and overnight stays in tourist reception 

 
 

Compared to the previous year, in August 2009 both arrivals and 
overnight stays in tourist receptions with functions of accommodation 
decreased by 10.1%, and 13.1%. Compared to August 2008, during 
August 2009, decreases were recorded as arrivals of foreign visitors at 
border points (-18.2%) and the departures of Romanian visitors 
abroad at border points (-26.3 %). 

Compared to the previous year, in August 2010 arrivals and 
overnight stays in tourist reception with functions of accommodation 
decreased by 2.3% and 15.7%. Compared to August 2009, in August 
2010 at border points an increase in foreign visitor arrivals (+8.9%), 
and a decrease in departures of Romanian visitors abroad (-2.0%) was 
registered. 

 
Conclusions 

Although Romania has a highly diversified natural tourist 
potential so far failed to seize its fruits. It is expected that with the 
launch of the new country brand, the new web - site of the National 
Tourism Agency, the health tourism development programs initiated 
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by the Ministry of Regional Development and Tourism in our country 
that will be accessed more foreign tourists. 

Compared to the corresponding period of the previous year, in 
the first quarter of 2009 both arrivals and overnight stays in tourist 
receptions with functions of accommodation, were dropped, by 15.9% 
and 20.6%. 

Compared to the corresponding previous periods, in the first 
quarter of 2010 both arrivals and overnight stays in tourist reception 
with functions of accommodation dropped by 6.7%, respectively by 
10.2%.  

The data analysis of the last three years shows that in 2009 there 
was a drastic reduction in the number of tourists, and since April 2010 
for foreign tourist arrivals a small increase was registered. 
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BODNÁR GÁBOR 
 
RURÁLIS TÉRSÉGEK TÁRSADALMI SZERKEZETÉNEK 
VIZSGÁLATA 
 
 
1. A vidéki tér folyamatai 

A területi egyenlőtlenségek vizsgálata a társadalmi-gazdasági 
elemzéseknél Magyarországon általánosan a figyelem középpontjában 
állt és áll ma is (Nemes Nagy 2003; Obádovics 2004). Ha vidék és 
város kapcsolatáról beszélünk, az is világos, hogy a vidéki térségek 
kutatása és fejlesztésük kidolgozása sem új jelenség a regionális 
tudományokban (Csatári 2000).  

A 20. századra és napjainkra is jellemző, világméretű és átfogó 
urbanizációnak – amely a gazdasági, társadalmi és települési 
folyamatokat is mélyen áthatja – két jellegzetes és jól 
megkülönböztethető térszerkezeti egységét alkotják a városi és a vidéki 
területek (Csatári 2001). Csatári (2000) azt is kifejti, hogy ennek a 
globális urbanizációs folyamatnak mindig a „túlsó végén” szerepelt, 
illetve szerepel a vidék, amely döntően „elszenvedője” volt ezeknek a 
hatásoknak.  

Ha az urbánus és rurális térségeket társadalmi szempontból 
vizsgáljuk, az emberi erőforrások területi differenciálódása ma is igen 
jól megfigyelhető (Obádovics 2004). Persze ezen a különbségen túl 
még számos olyan hátrány van, amely a „vidékeket” sújtja. Nem 
véletlen, a fejlett térségekben az urbanizáció dinamikus szakaszai után 
az utóbbi évtizedekben a vidék felé egyre nagyobb figyelem fordult 
(Csatári 2000).  

Hazánkban a vidék helyzetét jól szemlélteti, hogy a fővároson 
kívüli településeket a népesség jó része vidéknek tartja (Kovács 2003) 
és a vidék szó használatakor érezhető bizonyos alá-fölérendeltségi 
viszony (Csatári 2004).   

Magyarországon a vidék, és annak jelentőségének felismerése 
megkésve történt meg, amelyben a rendszerváltozás is komoly 
szerepet játszott. A rurális térségek és azok fejlesztése a magyar 
gazdaságpolitikában az utóbbi években került előtérbe. A mögöttünk 
hagyott időszak gazdasági-társadalmi változásai több területen is 
negatívumot idéztek elő, így a foglalkoztatás terén is, amely esetében a 
legszembetűnőbb a mezőgazdasági foglalkoztatás szerepvesztése 
(Tóth-Hamza 2000). A mezőgazdaság és a foglalkoztatás viszonya 
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számos kérdést felvet. Ha „felülről” közelítünk, akkor szembetűnnek 
bizonyos strukturális problémák is. Tóthné Mohácsy (2001) szerint 
teret adva a felismerésnek, hogy a gazdaság hatékonyságán a 
mezőgazdaság szerkezetátalakítása segíthet, a vidékfejlesztés 
hozzájárulhat a természeti környezet védelméhez és a foglalkoztatás 
javításához is. Az agrárium mellett a tevékenységek kiszélesítése, illetve 
az alternatív jövedelemszerzés szükségszerű a vidéki lakosság 
megélhetéséhez, a jövedelmek stabilizálásához és az életszínvonal 
emeléséhez. 
 
2. Vidékies terek lehatárolása és azok néhány jellemzője 

A vidék fogalma megközelíthető az erre a térre jellemző 
települések mérete, funkciói, épített környezete szerint, de mivel a 
város meghatározhatósága lényegesen egyértelműbb, sokan vélik úgy, 
hogy a falu egyszerűen nem városi település, s vidéki térség pedig az, 
ami nem városias térség (Csatári 2001). 

Csatári (2001) szerint a magyar vidékies kistérségek 
lehatárolásakor, illetve kategorizálásánál az OECD 150 fő/km2-es 
határértékét 120-ra csökkentve kapunk olyan értéket, amely az átlagos 
magyar népsűrűséghez és hazánk sajátos településszerkezetéhez is 
illeszkedik. Így megkísérelhető a magyar területfejlesztési kistérségek 
besorolása az urbanitás/ruralitás indexe alapján. Magával az indexel az 
állapítható meg, hogy egy adott kistérségen belül a lakosság hány 
százaléka él 120 fő/ km2 alatti népsűrűségű településen (1. sz. ábra).  
 

1. sz. ábra:  
Vidékies térségek - A 120 fő/km2 alatti népsűrűségű településeken élők 

aránya 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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Összesen 105 kistérség került lehatárolásra, mint rurális 
területegység. Az egyes területek „vidékiességének” foka a már tárgyalt 
1. sz. ábrán látható. Ezeknek a területeknek az adatai: 

- a már említett 105 kistérség közül 43 abszolút vidékies, 21 erőteljesen 
vidékies, 41 vidékies jelleggel rendelkezik 

- területük összesen 59.493 km2, amely az ország területének 64%-a 

- Lakónépességük 3.416.771 fő, amely Magyarország lakosságának 34%-a 
 

Ezen túl jellemző rájuk, hogy változó mértékben, de csökkenő és 
elöregedő a népesség. A mezőgazdaság még mindig a legjellemzőbb és 
legdominánsabb ágazat. Ezen túl a munkanélküliség általánosságban 
minden korcsoportban magasnak nevezhető, bár mértéke némileg 
különböző. Ráadásul az átlagos iskolai végzettség is alacsony. 

 

3. Módszertan 
Magukat az adatsorokat a TEIR internetes adatbázisából nyertem. 

Az indikátorok kiválasztásánál a 67/2007. (VI.28.) OGY-határozatra 
támaszkodtam. A határozat gyakorlati alkalmazásával sorolják be az 
egyes magyarországi kistérségeket fejlettségi osztályokba, és ezek 
alapján határozzák meg a támogatásra jogosult területeket (KSH 2008). 
Ezen határozat 3. sz. mellékletében öt fejezetre3 bontva megtalálható a 
kistérségek elmaradottságát/fejlettségét mérő komplex mutató 
kiszámításánál használt adatok köre. Jelen dolgozat az öt fejezet közül 
a harmadikat, vagyis a társadalmi mutatókat dolgozza fel, minimális 
módosítással4, amely szükségessé vált az adatelérhetőség és a lehető 
legújabb adatsorok elemzésére való törekvés miatt. 
 
Az elemzett adatok köre: 
1. Az épített 3 és annál több szobás lakások aránya az időszak végi 

lakásállományból, %, 2006–2009 
2. A személygépkocsik kor szerint súlyozott 1000 lakosra jutó száma, db, 2007 
3. Vándorlási különbözet: időszak közepi 1000 fő népességre jutó évi átlag, fő, 

2006–2009 
4. Halálozási ráta (az 1000 lakosra jutó halálozások száma), db, 2009 
5. Az egy állandó lakosra jutó szja-alapot képező jövedelem, Ft, 2008 
 

                                                 
3 1. Gazdasági mutatók, 2. Infrastrukturális mutatók, 3. Társadalmi mutatók, 4. Szociális mutatók, 
5.  Foglalkoztatási mutatók 
4 A 2. indikátor, vagyis a személygépkocsik esetében az első forgalomba helyezéssel tudtam súlyozni, nem 

az életkorral, illetve a 67/2007. (VI.28.) OGY-határozat 3. fejezetében a 6. indikátor az az 
urbanitás/ruralitás index, amelyet én már a területi lehatároláskor (2.1. fejezet) használtam, így itt, 
ismételten már nem vettem számításba. 
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Az indikátorokat pedig a faktoranalízis nevű eljárással dolgoztam 
fel5. Ez lényegében egy dimenziócsökkentési eljárás. 

A faktoranalízishez kapcsolódik néhány mintaalkalmassági eljárás. 
Az egyik az, hogy a módszernek akkor van csak értelme, ha az adatok 
szorosan összefüggnek (korrelálnak). Az eljárással kapcsolatos összes 
szükséges mintaalkalmassági elemzést elvégeztem és azok a 
faktoranalízis alkalmazhatóságát alátámasztották.  

Az indikátorokat az SPSS nevű statisztikai programmal 
elemeztem, mely program felhasználásával és annak módszereivel 
kapcsolatban több munka is született (Ketskeméty – Izsó 2005; 
Lengyel – Katona 1999; Nemes Nagy 2005, 2007). Az így kapott 
eredményeket pedig az EuroOffice 2005 nevű szoftver segítségével 
szemléltettem. 

A már említett 5 adatsorból 1 faktort képeztem. Ebben azonos 
osztályközöket alkalmazva, típusaik szerint 4 csoportba soroltam a 
kistérségeket és elneveztem őket: Fejlett kistérség, Viszonylag fejlett 
kistérség, Gyengén fejlett kistérség, Fejletlen kistérség. 

Vagyis így megkaptam a „rurális térségek komplex társadalmi 
helyzetképének” területi differenciálódását. Mivel – mint az a következő 
részben is látható lesz – néhány kistérség kimagaslik fejlettségét 
tekintve, így eltérő elemszámmal rendelkeznek az egyes csoportok.   
 
Munkám eredménye, kiértékelés 

A vidéki térségek társadalmi fejlettségét vizsgálva szembetűnő, 
hogy csak néhány kistérség az, amely igazán fejlettnek6 nevezhető, (2. 
sz. ábra) szám szerint kilenc. Ezen túl, ha e kilenc kistérséget együtt 
vizsgáljuk a viszonylag fejlett kistérségek csoportjával, akkor sem 
beszélhetünk túl nagy elemszámról. Ebben, az utóbbi típusban, 
tizenhét kistérség található, tehát összesen 26 kistérség nevezhető 
fejlettnek valamilyen szinten, ez pedig a vizsgált 105 rurális kistérség 
kevesebb, mint negyede. 

                                                 
5 Tehát nem a Központi Statisztikai Hivatal módszertanát (KSH 2008) használtam. 
6 Értelemszerűen minden fejlettséggel kapcsolatos megállapítás (pl.: fejlett, fejletlen) a lehatárolásra került, 

105 rurális kistérségre vonatkozik. 
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4. sz. ábra:  
Vidékies térségek társadalmi fejlettsége 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

E területegységek (a huszonhat, fejlettnek nevezhető kistérség) 
térbeli elhelyezkedése jelentős területi koncentrálódást mutatat. 
Néhány kivételtől eltekintve ezek a „tágabb” értelemben vett Budapest 
körül, illetve északnyugaton koncentrálódnak Győr és Sopron 
környezetében.  

Az előbbiekből adódik, hogy igen nagy eltérések adódnak az 
ország keleti és nyugati fele között is. Ha a már említett budapesti 
térségtől eltekintünk, a keleti országrészben összesen három vidékies 
kistérség nevezhető fejlettnek, ezek közül is csak a hajdúszoboszlói 
ilyen. Vagyis kirajzolódik, hogy csak az igazán fejlett térségek képesek 
„magukkal” húzni a vidéket. Így egy városokra felállított vizsgálat 
eredményénél (Koltai 2006) is élesebb az eltérés. Hiszen abban a keleti 
országrésznek legalább a megyei jogú városai viszonylag jól 
szerepelnek.  

A fejletlen kistérségekre térve (ide értve a fejletlen és gyengén fejlett 
kistérségeket), Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl és Nyugat-
Dunántúl északi részét leszámítva mindenhol ezek a kistérségek a 
dominánsak, vagyis az ország nagy részének vidéki társadalma igen 
fejletlen. A legfejletlenebb 33 kistérség területi elhelyezkedésében is 
megfigyelhető bizonyos koncentrálódás. A legtöbb, fejletlen kistérség 
egy helyen a nyírségi és borsodi – illetve a történelmi Abaúj és 
Zemplén megyei – területeken található, de a román határ mentén 
végig, számos fejletlen társadalmi struktúrájú kistérség van. Illetve meg 
kell említeni a Dél-dunántúli régiót, ahol szintén található több 
alacsony fejlettségű terület. 

A legfejletlenebb kistérségek rangszámaira tekintve, láthatók is az 
előbbiek (1. sz. táblázat). Többek között, az is hogy az ország keleti 
fele társadalmi szempontból is milyen súlyos kihívásokkal áll szemben. 
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1. sz. táblázat:  
A legmagasabb és legalacsonyabb társadalmi fejlettséggel rendelkező 

vidékies térségek 

 
Legfejlettebb 
kistérségek  

Legfejletlenebb 
kistérségek 

1. Mosonmagyaróvári …96. Abaúj-Hegyközi 

2. Bicskei …97. Bácsalmási 

3. Adonyi …98. Letenyei 

4. Hajdúszoboszlói …99. Jánoshalmai 

5. Dabasi …100. Csengeri 

6. Kapuvár-Beledi …101. Pétervásárai 

7. Pannonhalmai …102. Sarkadi 

8. Paksi …103. Bodrogközi 

9. Csepregi …104. Bélapátfalvai 

10. Rétsági …105. Mezőkovácsházai 

Forrás: saját szerkesztés 
 

A legfejlettebb Mosonmagyaróvári kistérség, és még néhány, a 
lista elején található térség az, amely egy képzeletbeli, országos 
összevetésben is jól szerepelne, „megállná a helyét”. Sajnos ez a rurális 
térségek többségéről nem mondható el.  

Ha a komplex fejlettségét (KSH 2008) vizsgáljuk ennek a 105 
kistérségnek, jól kivehető, hogy döntő többségük részesül valamilyen 
felzárkóztatást célzó támogatásban. Ugyanebből a KSH (2008) által 
készített tanulmányból szintén kiolvasható, hogy eltérő mértékben, de 
számos közülük hátrányos helyzetűnek minősíthető. 

A vidékies térségek elhelyezkedését vizsgálva (1. sz. ábra) is 
látható, hogy főleg az ország keleti felében koncentrálódnak a 
leginkább vidékiesnek nevezhető kistérségek (összesen 43 abszolút 
vidékies). A társadalmi fejlettség kapcsolatban áll az elhelyezkedéssel és 
a „vidékiesség” mértékével. Hiszen annak ellenére, hogy az egyes 
kistérségek urbánus, illetve rurális besorolása az adott térség 
településszerkezetétől is függ, jól látható, hogy pont azok a kistérségek 
rendelkeznek a legalacsonyabb társadalmi fejlettséggel, amelyek erősen 
vidékies jellegűek. 
 

Összefoglalás 
Munkámban a magyarországi rurális térségek társadalmi 

fejlettségét vizsgáltam. Igyekeztem átfogó képet nyújtani a vidékiesnek 
nevezhető kistérségek ilyen irányú helyzetét illetően. Ennek érdekében 
a témában fellelhető szakirodalom segítségével lehatároltam azon 
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területeket amelyek rurálisnak nevezhetőek, majd többváltozós 
adatelemzési módszerrel komplex képet alkottam a felhasznált 
mutatók segítségével. Az így elvégzett elemzés alapján megállapítható 
több következtetés is. 

Igazán csak néhány rurális kistérség fejlett társadalmi 
szempontból. A négy csoportba sorolt 105 kistérség közül, az első, 
fejlett kistérség kategóriába összesen kilenc területegység került. Az ez 
után következő viszonylag fejlett kistérség kategóriát is csak tizenhét terület 
alkotja. 

Az előbbiből következik, hogy a magyar vidéket döntően fejletlen 
társadalmi szerkezettel rendelkező területek alkotják. Gyengén fejlett 
kistérségből 46 van az országban összesen, míg fejletlen kistérségből 33 
darab. Ezek területi koncentrációja egyrészt egy keleti irányba süllyedő 
fejlettségi lejtőt mutat. Vagyis Magyarország keleti területein számos 
alacsony társadalmi fejlettségű kistérség van. Másrészt, ha a 
legfejlettebbek területi koncentrálódását vizsgáljuk, akkor 
egyértelműen kirajzolódik a szélesebb értelemben vett budapesti térség 
és az északnyugati területek fejlettsége.  

Az előbbiekből az is levonható következtetésként, hogy csak az 
igazán fejlett területek tudják „magukkal húzni” a vidéket. Egy-egy 
fejlettebb város önmagában erre nem képes, jól szemlélteti ezt a keleti 
országrész példája. 

Megvizsgálva, hogy a legalacsonyabb társadalmi fejlettségű 
kistérségek általában a legerőteljesebben vidékiesek, megállapítható 
hogy társadalmi fejlettség kapcsolatban áll mind az elhelyezkedéssel 
mind a „vidékiesség” mértékével. 
 

Abstract 
The countryside is a unique territory in terms of economics and 

social science which manifests significant differences from the features 
of cities. The rural areas, moreover, have different attributes in the 
developed countries and in the currently developing ones. 

In this paper, I examine the LAU1 areas situated in the 
countryside and the ones that are classified as rural by the relevant 
publications. I present a possible solution to determine and distinguish 
the rural spaces. The Hungarian micro-regions (LAU1) are the 
subjects of my research. After determining the location of rural-type 
micro-regions, my data analysis aims to point out their development 
based on social indicators. This descriptive analysis is to discover and 
present differences in variation of social development amongst the 
analyzed areas. To achieve this, I used visual materials and indicators 
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which afford enough information to apply factor analysis for a 
complex and in-depth research.  

My approach to the matter is: to characterize comprehensively the 
rural-type Hungarian micro-regions‟ social picture. I lay my hope on 
the success of my analysis of the social diversity now we have a more 
nuanced view on the Hungarian countryside.  
 

Keywords: countryside, rural regions, social relations, complex social 
picture 
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LADISLAU KLEIN 
 
ORDER AND DISORDER IN ECONOMICS – A 
THERMODYNAMIC APPROACH 
 
 
Abstract  

Critical periods periodically appear in economy and now world 
economy and national economies are affected by such a crisis. Crisis 
can be understood as a period of disorder and a method to forecast 
and prevent and treat it would be necessary. A model for that purpose 
could be taken from nature studies and technology. A result of such 
studies is attempt of using concept of entropy in economics. Entropy 
is since long largely and successfully used in thermodynamics and in 
technologies and also there are attempts to introduce it in economics 
and social sciences. Such attempts can help for optimal development 
and preventing crises or recessions. They could allow quantitative 
approaches by connecting entropy of an economic system to the 
speed of value entrance into a system e.g. a national economy, or the 
world economy and by that could allow crises preventing steps. 
 
Keywords: entropy, technology, economics, social life, crises.   
 
 
1. The classical approach of order and disorder in study of 

natural processes 
The industrial revolution started after the discovery and use of 

machineries based on thermal energy. The empirical achievements 
started interest for theoretical approach of these phenomena in order 
to make the machineries safe and effective. Such way the basic laws of 
thermodynamics were settled. Later the accumulated knowledge was 
extended to other sciences permitting the rapid and safe developments 
in industry and in society as a whole.  

The first law of thermodynamics, commonly known as the Law 
of Conservation and Conversion of Energy, establishes a constant 
relationship between heat and work in their mutual conversion 
(Gerasimov Y.A., et all, 1974). Simply it can be said that the first law 
of thermodynamics states that energy can not be made or destroyed 
but transformed. At least it can be lost from the point of view of the 
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user by heating the surrounding instead of totally being used for 
moving the machinery. 

The second law of thermodynamics was stated by Clausius in 
1862. According to it the algebraic sum of all the transformations 
occurring in a cyclical process can only be positive, or, as an extreme 
case, equal to nothing (Ben-Naim A., 2007). In everyday terms, the 
second law states the direction of energy transfer. It means that in 
natural way a stone falls spontaneously ever from an upper point to 
the downer one, and heat transfers naturally ever from the warm point 
towards the cold one and reverse phenomena do not appear without 
use of energy originated from outside the system. Quantitatively, the 
mathematical expression of this law can be defined according to the 
following judgment. When the energy of a system is divided into 
“useful” energy (energy that can be used, for instance, for pushing a 
piston), and “useless” energy (which cannot be used to do external 
work), then entropy can be used to estimate the “useless”, or “lost” 
energy. The absolute temperature T of the surroundings is involved in 
the counts. In systems held at constant temperature, the change in 
entropy, ΔS, is given by the equation (1) 
ΔS = Q/T  (1) 

Q being the amount of heat absorbed by the system in an 
isothermal and reversible process and T is the absolute temperature at 
which the process is occurring (Perrot P., 1998). If the temperature in 
the system is not constant, the relationship becomes a differential 
equation (2)  
dS = dq/T  (2) 

This thermodynamic way of calculating the entropy is subject to 
several narrow restrictions which must be respected, one main of 
them being reversibility of processes. The entropy of a system 
depends on its internal energy (E) and on external variables, such as 
volume. This fact leads to an equation relating the change in internal 
energy to the changes in the entropy and external variables. This 
relation is known as the fundamental thermodynamic relation. If the 
volume is the only external variable: 
dE = TdS – PdV (3) 
 
2. Thermodynamics and statistical mechanics 

Historically the concept of entropy evolved in order to explain 
why some processes are spontaneous and others are not. Systems tend 
to progress in the directions of increasing entropy (McQuarrie D.A., 



Ladislau Klein 

66 

Simon J.D., 1997). As such, entropy is a function of a system‟s 
tendency towards spontaneous change (Haynie D.T., 2001). For 
isolated systems entropy never decreases (Sandler S. I., 1999). This fact 
has several important consequences in science – it prohibits 
perpetuum mobile-s and also suggests an arrow of time. Increases in 
entropy correspond to irreversible changes in a system, because some 
energy must be expended as waste heat, limiting the amount of work 
system can do (Cutnell J. D., Johnson K. J., 1998). In statistical 
mechanics, entropy is essentially a measure of the number of ways in 
which a system may be arranged, often taken to be a measure of 
“disorder” (Oxford Dictionary of Science, 2005). An everyday 
example of entropy can be seen in mixing salt and pepper in a bag. 
Separate clusters of salt and pepper will trend to progress to a mixture 
if the bag is shaken. Furthermore, this process is thermodynamically 
irreversible. The separation of the mixture into separate salt and 
pepper clusters via random process of shaking is statistically 
improbable and practically impossible because the mixture has higher 
entropy. At an end, the conclusion can be that entropy is a measure of 
how organized or disorganized a system is.            
 
3. Common effects of law of entropy 

Entropy, as expressed by the Second Law of Thermodynamics, is 
in all pervasive natural force, similar in importance to gravity or 
electro-magnetism (http:/www.rationality.net/entropy.htm). The 
Second Law of Thermodynamics and entropy constitutes the 
theoretical basis of many processes in technology, for instance in 
chemical technology. Entropy explains why water only runs downhill 
and why it is easy to lose money and difficult to make money. The 
profound nature of the Second Law and entropy connected to it 
manifest themselves in every aspect of human existence. Inevitable 
collapse of bridges and buildings can be counteracted only by addition 
of new energy, in form of money, labor and/or energy itself. If a 
bridge is not re-painted, repaired, if money and energy for 
maintenance is not spent, earlier or later but inevitable, that bridge will 
collapse. A collapsed bridge is a system in disorder compared to a 
functional bridge. It is evident that entropy increased.  

Money is not energy, but it represents energy. Therefore money 
becomes randomized automatically, in compliance with the Second 
Law. As well known, money has a high tendency to dissipate, to 
randomize.   
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On the other hand, the creation of wealth requires an infusion of 
energy from a source outside the system, such as a competent strategy 
and/or additional capital or labor. Things do not organize themselves 
into more complex artifacts unless new energy is inserted from outside 
the system. Without competent management, without the energy to 
organize and structure transactions, a business will fail. It will be a 
victim of entropy (http:/www.rationality.net/entropy.htm). 

 
4. Entropy as means of studying non physical/chemical 

processes 
Not only the so called exact sciences and technologies based on 

them use the concept of entropy. It also was introduced in other 
studies. 

 
4.1. Social entropy 

Study of social entropy is a macro-sociological systems theory. 
Social entropy is a measure of the natural decay within a social system. 
It can refer to the decomposition of social structure or of the 
disappearance of social distinctions. Much of the energy consumed by 
a social organization is spent to maintain its structure, counteracting 
social entropy. For instance, legal institutions, education or even force 
are used for such purposes. Anarchy is the maximum state of social 
entropy. 

The modern complex societies remain organized by large inputs 
of energy to mitigate the increasing disorder (entropy), in accordance 
with the Second Law of Thermodynamics. According to this law, 
entropy (that means disorder) increases in time. For instance, it is 
proved by the problems created by energy resources. Through access 
to energy, the social system becomes more complex. But it becomes 
more susceptible to changes that may occur if problems appear with 
the energy supply. Decrease in available energy makes society less 
cohesive and trends to anarchy. In this respect anarchy can mean 
disorder inside states, revolutions, war, and terrorism.   

When taking into account human relationships, entropy can be 
studied as two different categories: 

 Social entropy, a measure of social system structure, having both 
theoretical and statistical interpretation, i.e. society (macro societal 
variables) measured in terms of how the individual functions in 
society (micro societal variables), also related to social equilibrium 
(Balley K. D., 1990); 
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 Corporate entropy, energy waste as business team inefficiency, i.e. 
energy lost to waste (De Marco T., Lister T., 1999). This 
definition is compared to von Clausewitz‟s concept of friction in 
war. 

 
It can be stated that social entropy highly depends on the 

economic situation of the area, of the country or of the entire world. 
If studied in detail, not only the economy itself, but also changes in it, 
mainly changes in a negative direction, can determine changes in social 
entropy, namely in direction of its increase. It results in increased 
social disorder. As proved by the economic crises developed during 
the last years, an unhealthy development of economy, towards 
excessive consumption can cause an increased social entropy, meaning 
social disorder. 

 
4.2. Entropy in economics 

There are known some attempts to use entropy to measure order 
and disorder in economics and to predict positive or negative trends in 
economic development, such way making possible the necessary 
improvements for encouraging positive changes.   
a.) Thermoeconomics 

The first attempts to use the concept of entropy in economics are 
connected to the activity of Nicholas Georgescu-Roegen 
(Georgescu-Roegen N., 1971) and of Myron Tribus who 
introduced the term of thermoeconomics. Thermoeconomists 
claim that economic systems can be modeled as thermodynamic 
systems. Based on this premise, they attempt to develop 
theoretical economic analogs of thermodynamics. In this concept, 
the thermodynamic quantity exergy (measure of the useful work 
energy of a system) is a measure of value. So as in 
thermodynamics, systems exchange heat, work, and mass with 
their surroundings, and relations can be determined between the 
energy associated with the production, distribution, and 
consumption of goods and services 
(http://telstar.ote.cmu.edu/environ/m3/s3/05account.shtml).   

Thermoeconomists argue that economic systems always 
involve matter, energy, entropy, and information. The aim of 
many economic activities is to achieve a certain structure. In this 
manner, thermoeconomics attempts to apply the theories of non-
equilibrium thermodynamics, and information theory, in which 
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information entropy is a central construct, to the modeling of 
economic activities in which the natural flows of energy and 
materials function to create scarce resources. 

b.) Bioeconomics 
According to system ecologists real economy is the study of how 
people transform nature to meet their needs (wikipedia). The 
main idea in their judgment is that the survival of all living 
creatures is limited by the concept of energy return in investment. 
Bioeconomists also sustain that society is fast approaching the oil 
production peak and after that a decline will follow. In same way, 
exhausting of other resources, gas or coal for instance, is 
considered by bioeconomists also a source of economic decline. 
Intellectual effort was invested to find alternatives in social 
systems. For assuring a more realistic representation of energy 
value many variations of energy accounting are now in use. This is 
related to current economics directly (for instance by a suitable 
price system), but there are also projected models in possible non-
market economic systems. Industrial ecology offers some 
solutions and even performs more efficiency in energy use. In the 
author‟s opinion this is strongly related to the efforts for 
sustainable development.  

c.) A different approach of entropy in economics 
Another way to use entropy as a concept in economics is to use it 
for describing the disorder produced by economic crisis situations 
and to try to predict crisis taking into account energies that enter 
into a closed economic system or into the global economic 
system (Klein L., 2009). As already stated money is not energy, 
but it represents energy. Therefore money becomes randomized, 
in compliance with the Second Law. As well known, money has a 
high tendency to dissipate, to randomize. Creation of wealth 
requires an infusion of energy from a source outside the system, a 
competent strategy and management, additional capital or labor. 
That means to insert into the system new energy from outside to 
organize and structure transactions. Otherwise business will fail, 
victim of entropy (http:/www.rationality.net/entropy.htm).  

Globalization produces rather quick spreading round the 
world of crisis situations and deepening the disturbances in the 
world economy. The consequent social problems appear as well. 
It can be considered that crisis is a situation of disorder compared 
to the normal development and it can lead to social disorders as 

http://en.wikipedia.org/wiki/Information_entropy
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well. Therefore it would be of good use to have a mathematical 
tool to preview the critical economic and social situations. Such a 
tool could allow preventing actions. An analogy with the sciences 
that study nature could be used in this respect by means of 
entropy concept (Klein L., 2010). As already mentioned, entropy 
has been associated with the amount of order/disorder and, in 
exact entropy formulas exist to account and measure it in 
molecular systems. As a general, now entropy can be defined as a 
measure of disorder in the universe or of the ability of the energy 
in a system to do work (en.wikipedia.org). However there is an 
important difference between physical and economic/social 
processes, mainly due to the conscious activity of people in 
contrast with the passive position of molecules, study of 
worldwide crisis situations using the entropy model can be 
proposed to get suitable solutions. Similar to physics and 
chemistry where flows of material and energy are studied in 
conditions of equilibrium, non-equilibrium and trend to 
equilibrium, economics studies flows of values in similar 
situations. The mathematical relation that defines entropy in 
physical phenomena (1) is taken into account as a model for 
entropy in economy and such way a similar relation can be 
proposed: 
ΔS = kV/T  (4) 
where V is the total of values introduced into an economic 
system, T is the time factor, and k a proportionality factor. An 
economic system in the above judgment can be, for instance a 
national economy, the economy of a group of states or the world 
economy. 

For continuous economic phenomena, the differentials of the 
variables are to be used:   
dS = kdv/T  (5) 

 
It is rather difficult to prove by exact figures the above proposed 

equation. But it can be seen that the crisis during the last years and the 
consequent economic (and not only economic) disorder was generated 
by the too high speed of values input (as money, goods, and loans). 
And the other extreme can be illustrated as well. The centrally lead 
economies, where economy is under a strict control such way the 
increase of entropy being minimized produce a minimal economic 
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development or a negative one (a small or negative value for dv/T) 
leading finally to the collapse of the system. 

Usually, as values introduced into an economic system, the 
amount of money is taken into account. In this case the increase of 
disorder is defined by the term of inflation. But not only must the 
financial flow be taken into account. Also a too rapid increase of other 
values on the market can increase the entropy. A good example is the 
crisis started during the last years, a crisis due to the large amount of 
goods, mainly credit sold buildings offered on the marked. 

It is well known that the crisis that affects world during the last 
years started because of a too high rate of goods, mainly immobile 
goods introduced to the market and valued; the high rate means 
compared to the real acquisition possibilities of the market. A loan 
excess appeared. According to the entropy theory a too high rate of 
values appeared and that resulted in high economic entropy. In some 
countries it led to social movements, in other words it led to high 
social entropy. The source of all these movements was the higher rate 
of development in production than the demand that could be paid. 
This sounds similar to overproduction crisis defined in Marx‟s theory 
(Marx K., 2009). But Marx‟s solution for such problems leads to 
catastrophic results. In terms of entropy Marx‟s solution led to a non 
functional economy, with almost no energy input and output. 
Therefore other solutions must be found. In terms of economic 
thermodynamics this means to keep economic entropy within 
reasonable limits by keeping energy inputs (real values and loans) 
inside reasonable limits. Translating this into everyday language, a self 
control of society as regards the consumption/economic possibilities 
ratio is necessary.  

The degree in which dv/T can influence increase or decrease of 
entropy, which means order or disorder in economy, depends on 
some factors. For instance it depends on allocations of resources for 
innovation. The capacity of economy to achieve sustainable prosperity 
is related to allocations (Mary O‟Sullivan, in J. Michie, J. Grieve Smith, 
2002). Allocations for sustainability reduce entropy. 

Globalization has an important role in carrying out capital flow 
(that being equivalent to economic energy flow) throughout the world 
(Remes E., KleinL., 2009). This paper does not deal with positive or 
negative effect of globalization, but it can be stated that due to the 
high degree of globalization, the capital flows in any of its form and 
magnitude (normal flow, excess or lack of capital and resources) 
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spreads quickly through the world. Consequently high or low entropy 
is exported or imported, economic order or disorder is exported or 
imported.    

Of course, not any approach of only one field of any human 
activity, either economy, technology, politics, science, can give a 
solution for the complicate problems of the world. A holistic view is 
necessary (A. Kelleher, L. Klein, 1999). It is necessary to study the 
question of entropy in economics being conscious of this truth. 
 
Conclusions 

Entropy is a concept since long largely and successfully used in 
thermodynamics and in technologies and since longer there are 
attempts to introduce it in economics and social sciences too. The use 
of entropy in economics can help in predicting economic situations, 
creating conditions for optimal development and preventing crises or 
recessions. A quantitative approach should be necessary and in the 
paper such an attempt is presented. The actual economic crisis is 
shortly discussed taking into account the thermodynamic approach by 
entropy. 
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KRAJCSÓNÉ KRASZKÓ ILONA 
 
EGY FELMÉRÉS EREDMÉNYEI - VÉGZETT HALLGA-
TÓINK VÉLEMÉNYE ÚJABB TANULMÁNYOKRÓL, 
ILLETVE A BÉKÉSCSABAI KÉPZÉSRŐL 
 
 
Bevezetés 

A 2005-ös, majd a 2008-as tanévet követően a 2010-es tanévben is 
lehetőségünk volt a végzett hallgatóink között felmérést végezni arról, 
milyen a véleményük a nálunk folyó képzésről, milyen újabb 
képzéseken vettek részt, miben alakult ki a végzés óta hiányérzetük 
tudásukat illetően. (A felmérésre az adott lehetőséget, hogy 2010. 
január végén tartották a 2000-ben végzett pénzügy szakos hallgatók a 
10 éves találkozójukat, az ő véleményüket kérdeztük.) 
Ebben az értékelésben a kérdőív második kérdéscsoportjának 
értékelését végeztem el, két nagy kérdéscsoport köré gyűjtve a 
véleményeket. Az első ezek közül az újabb képzésen való részvételre 
vonatkozott, míg a második a békéscsabai képzésről alkotott 
véleményre. 
 

1. Újabb tanulmányok, képzésen való részvétel 
Fontos dolognak tartom azt az információt, hogy a végzett 

hallgatók részt vettek-e a békéscsabai tanulmányok befejezését 
követően valamilyen képzésben, ha igen akkor milyen volt az a képzés. 
Erre a kérdésre a megkérdezett 42 volt hallgató közül 26 hallgató 
válaszolt, 16 hallgató nem adott választ. Ebből a 16 hallgatóból 11 női 
hallgató volt, 5 fő pedig férfi. Ez nyilván azt jelenti, hogy a 
megkérdezettek 38 %-a nem vett részt újabb képzésen szervezett 
formában, 62 %-uk viszont részese volt valamilyen szervezett 
formában történő képzésnek. (1. számú tábla, 1. számú ábra) 
A 26 hallgató 33 konkrét képzést jelölt meg, vagyis volt több olyan 
hallgató, aki több szervezett képzésen vett részt, végzett ott 
eredményesen. 
Az összes újabb képzésen résztvevők 51,5 %-a főiskolát, illetve 
egyetemet jelölt meg képző helyként, felsőfokú képzésen 33,3 %-uk 
vett részt, míg egyéb képzésen 15,2 %-uk volt. 
Nincsen számottevő eltérés a nemek között a képzés helye és szintje 
között.  

Az egyes válaszokat olvasva jó dolognak tartom azt, hogy a 
konkrét képzések, amelyeken a hallgatóink részt vettek, rendkívül 
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szorosan kapcsolódnak a Békéscsabán megszerzett képesítéshez, 
illetve a megkezdett tanulmányok folytatása, továbbfejlesztése történt 
meg. Az egyetemi, főiskolai tanulmányok a gazdasági felsőoktatásban 
történtek, a felsőfokú szakképzés és az egyéb képzések pedig döntően 
adótanácsadó, könyvvizsgáló területekre vonatkoztak. 
 

1. sz. tábla 
Újabb képzésen való részvétel 

A képzés 
helye 

Férfi Nő Összesen 

Száma 
(fő) 

Megosz-
lása 
(%) 

Száma 
(fő) 

Megosz-
lása 
(%) 

Száma 
(fő) 

Megosz-
lása 
(%) 

Egyetem, 
főiskola 

8 53,4 9 50,0 17 51,5 

Felsőfokú 
szakképz. 

5 33,3 6 33,3 11 33,3 

Egyéb 
képzés 

2 13,3 3 16,7 5 15,2 

Összesen 15 100,0 18 100,0 33 100,0 
 

1. sz. ábra 
Újabb képzésen való részvétel 

 
 

Jelentős információtartalommal bír az újabb képzésen való 
részvételt kiváltó ok. 18 hallgató egyáltalán nem válaszolt erre a 
kérdésre, olyan hallgatók is voltak sajnos közöttük, akik részt vettek 
képzésen. A válaszadásban lehetőség volt a több kiváltó ok 
megjelölésére is, több hallgató élt is ezzel a lehetőséggel. 

Az okok között döntő súlya volt a saját indíttatásból történő 
részvételnek, 77,8 % (2. számú táblázat, 2. számú ábra) ez az együttes 
arány. Viszonylag magas az eltérés a férfi és a női hallgatók által adott 
válaszokból kiolvasható arányok között, a női hallgatóknál több mint 
10 %-ponttal magasabb az arány az együttes aránynál, a férfi 
hallgatóknál közel 20 %-ponttal alacsonyabb arány olvasható ki. 14,8 
%-ban jelölték meg motiváló okként a jobb elhelyezkedés reményét. 
Érdekes módon, ennél a válasznál a férfi hallgatók 30 %-a ezt tartotta 
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fontosnak, míg a női hallgatók mindössze 5,9 %-a. Viszonylag 
alacsony arányban találkozunk a munkahelyi elvárás megjelöléssel, ami 
a Békéscsabán folytatott képzés tartalmi oldala szempontjából egy 
pozitívumnak tekinthető. Bár annak is nagy a valószínűsége, hogy 
hallgatóink megelőzték ennek az elvárásnak a bejelentését, és korábban 
elkezdték az adott képzést.   

Az előző két hasonló felmérésben is a saját belső indíttatást 
jelölték meg a hallgatók a legmagasabb arányban, bár a jelenleginél 
lényegesen alacsonyabb értékkel, 60 % illetve 56 % volt a konkrét 
érték. Ezekben a,  korábbi felmérésekben viszont a jobb elhelyezkedés 
reményének aránya duplája a jelenleginek. 
 

2. sz. tábla 
Az újabb képzésen való részvételt kiváltó ok 

Ok 

Férfi Nő Összesen 

Száma 
(fő) 

Megosz-
lása 
(%) 

Száma 
(fő) 

Megosz-
lása 
(%) 

Száma 
(fő) 

Megosz-
lása 
(%) 

Munkahelyi 
elvárás 

1 10,0 1 5,9 2 7,4 

Jobb 
elhelyezk.remény 

3 30,0 1 5,9 4 14,8 

Saját belső 
indíttatás 

6 60,0 15 88,2 21 77,8 

Összesen 10 100,0 17 100,0 27 100,0 

 

2. sz. ábra 
Az újabb képzésen való részvételt kiváltó ok 

 
 

2. A békéscsabai képzésről alkotott vélemény 
Nyilván része kell legyen egy ilyen típusú megkérdezésnek a képző 

helyről alkotott vélemény is. 
Több év eltelte után ez rendkívül komoly információtartalommal bír, 
egyrészt a hallgató véleménye letisztul, másrészt komoly tapasztalat 
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alakulhat ki a munkában eltöltött időben arról, mit kell nyújtania az 
iskolának, milyen ismeretekkel kell felvértezni a hallgatót annak 
érdekében, hogy a munkaerőpiacon jó eséllyel rendelkezzen. 
Úgy gondolom reálisan válaszoltak a hallgatók, segítő szándék érződik 
a válaszaikból, még akkor is, ha néhány kérdésre több hallgató nem 
válaszolt. 

Feltettük azt a kérdést, milyennek érzik diplomájuk elismertségét. 
A 42 hallgatóból 14 hallgató ítélte elismertnek, ez 33,3 %-a a választ 
adóknak (3. számú tábla). A női hallgatóknál magasabb aránnyal, míg a 
férfiaknál alacsonyabb aránnyal találkozunk. 61,9 %-uk közepesen 
elismertnek minősíti a Békéscsabán szerzett diplomáját. Itt a férfi 
hallgatók az együttesnél magasabb, míg a női hallgatóknál az együttes 
mutatónál alacsonyabb aránnyal találkozunk. 2 olyan férfi hallgató volt 
az összes megkérdezett között, aki rosszul elismert minősítést adott. 

A 2005. évben tartott megkérdezéskor 22 % volt az elismert és 
59,8 % a közepes minősítés. Ugyan ezek az értékek 2008-ban 35,3 % 
és 55,9 %-os értéket mutattak. 
Ha az elismert és a közepes minősítést együttesen tekintjük, akkor a 
2010. évben tartott megkérdezéskor 95, 2 % ezek együttes értéke, 
2008-ban 91,2 %, míg 2005-ben 81,8 % a két jónak tekinthető 
minősítés együttesen, azaz egy növekvő tendenciát olvashatunk le az 
adatokból, amit mindenféleképpen pozitív dolognak tekinthetünk.    
 

3. sz. tábla 
Diplomájuk elismertsége 

Minősítés Férfi Nő Összesen 

Száma 
(fő) 

Megoszl. 
% 

Száma 
(fő) 

Megoszl. 
% 

Száma 
(fő) 

Megoszl. 
% 

Elismert 3 18,8 11 42,3 14 33,3 

Közepesen 
elismert 

11 68,7 15 57,7 26 61,9 

Rosszul 
elismert 

2 12,5 - - 2 4,8 

Összesen: 16 100,0 26 100,0 42 100,0 
 

A békéscsabai képzésről alkotott véleményeket első körben 
globális vonatkozásban szondáztattuk meg, ez a kérdés az erősíteni 
javasolt ismeretkörre vonatozott (4. számú táblázat).  
Az első két erősíteni javasolt ismeretkör az összes válasznak több mint 
1/3-át adta, vagyis a nyelvi ismeretek és az informatika erősítését 
javasolta a volt hallgatóink több mint 1/3-a. A női hallgatók az átlagnál 
nagyobb arányban jelölték meg az idegen nyelvi ismeretkört, míg a 
férfiak az átlagnál lényegesen nagyobb arányban jelölték meg az 
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informatikai ismeretkört.  Magas arányt tapasztalunk a kommunikációs 
ismeretkör erősíteni javasolt értékében is, az együttes 12,4 %-os 
értékkel. Nincsen jelentős eltérés a két nem erre adott válaszában. 
Közvetlen formában azóta sem, illetve szűk körben került be a 
„közgazdász” képzésbe ez az ismeretkör, így nagyon valószínű, hogy 
hiányérzetet váltana ki a most végzett hallgatók között is. 
Úgy tűnik, az EU ismeretek, a számvitel és a pénzügyi ismeretek 
hagyott még viszonylag magas arányban hiányérzetet a volt 
hallgatóinkban, az EU ismeretek különösen a női hallgatókban, hiszen 
náluk az erősítést javaslók, azaz annak hiányát érzők aránya 12,1 %, 
míg ugyan ez az arány a férfi válaszadóknál 2,1 %.   
Viszonylag magas arányban jelölték meg a Pénzügyi ismeretek 
ismeretkört az erősíteni javasoltak között.  
Nagyon valószínűnek tartom, hogy ez ma már meglehetősen kis 
szelete a „pénzügyi ismereteknek” (10 évvel ezelőtt ezt valóban 
általános kategóriával így nevezték), speciális ismeretek hiányát jelzik 
itt a hallgatók, amik a végzésük óta eltelt időben, más tárgyi nevet 
kaptak, pl. Tőzsdeismeretek, Pénzügyi piacok, stb. Ez azt jelzi, hogy a 
jelenlegi képzésben ezek az ismeretkörök már igény esetén 
hallgathatók, nagy valószínűséggel nem okoznának hiányérzetet.  
 

Továbbra is hiányzik a képzés ismeretkörei közül a karrier 
tanácsadás.  

A 7-10. helyen, holtversenyben végzett ez az ismeretkör a 
közgazdaságtan, a controlling és a gazdasági jog ismeretkörökkel. 
Figyelemre méltónak tartom a karrier tanácsadás ismeretkör ilyen 
magas arányú hiányérzetét. Ez nyilván arra utal, hogy a munka világa 
rendkívüli mértékben igényelné, de a hivatalos képzésben nem kerül rá 
sor. Ez a hiányérzet a hivatalos óraterveket ismerve, más felsőoktatási 
intézményben hasonló módon fennállna, mivel a kötelező és a 
választható keretek között másutt sem szerepel ez az ismeretkör az 
óratervben szereplő tárgyak között.   

Talán a controlling ismereteket kell „kiemelnünk” ebből a 
hiányérzetet jelentő körből, mivel az akkori óratervben még nem 
szerepelt, a mostaniban viszont már kötelező és választható formában 
is szerepel. Ebből adódóan az itt megjelölt hiányérzet a mostani 
képzésben valószínűleg már nem lenne ilyen nagymértékű hiányérzet. 
Ez hasonlóan elmondható az EU ismeretekről is, ez is szerepel a 
választható ismeretkörök között a jelenlegi képzésben. 

A gazdasági jogra megjelölt hiányérzet véleményem szerint azt 
jelzi, hogy a napi életben, a vállalkozói világban való helytállás 
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elengedhetetlenül szükségessé teszi a gazdasági - jogi ismeretek kellő 
szintjének ismeretét, amire a főiskolai képzés, mai kategóriákkal az 
alapképzés nem nyújt elegendő lehetőséget, nagy valószínűséggel ezek 
növelésére, illetve jobb elmélyítésére van szükség rövid időn belül.   
Mindkét korábbi felmérés az idegen nyelvet tartotta a leginkább 
erősítést igénylő ismeretkörnek. Ennek fontossága tovább nőtt, hiszen 
a mostani felmérés szerint a válaszadók 69 %-a használja munkája 
során az idegen nyelvet, valamilyen szinten. 
A megjelölt többi ismeretkör szerepelt már a korábbi megkérdezéskor 
is, a sorrendiségben több változás volt már.    
 

4. sz. táblázat 
Erősíteni javasolt ismeretek 

Ismeretkör 

Férfi Nő Összesen 

Száma 
(fő) 

Megosz-
lása 
(%) 

Száma 
(fő) 

Megosz-
lása 
(%) 

Száma 
(fő) 

Megosz-
lása 
(%) 

Idegen nyelv 6 12,7 15 25,9 21 20,0 

Informatika 10 21,3 5 8,6 15 14,2 

Kommunikáció 5 10,6 8 13,8 13 12,4 

EU ismeret 1 2,1 7 12,1 8 7,5 

Számvitel 3 6,4 4 6,9 7 6,7 

Pénzügyi 
ismeret 

3 6,4 4 6,9 7 6,7 

Közgazdaságtan 2 4,3 3 5,2 5 4,8 

Controlling 2 4,3 3 5,2 5 4,8 

Gazdasági jog 3 6,4 2 3,4 5 4,8 

Karrier 
tanácsadás 

4 8,5 1 1,7 5 4,8 

Egyéb 8 17,0 6 10,3 14 13,3 

Összesen: 47 100,0 58 100,0 105 100,0 
 

Az előző kérdéssel rokon kérdésnek tekinthetjük azt a kérdést, 
milyen készségek, képességek hiányát érezte a legjobban eddigi 
munkája során. 35 hallató válaszolt erre a kérdésre, összesen 50 
válaszlehetőséget jelöltek meg (5. számú táblázat, 3. számú ábra).  

A legnagyobb arányban a kommunikációs, a vezetői, a 
kapcsolatépítési és az adminisztrációs készségek szerepelnek a válaszok 
között.  
Kiegyenlítettnek tekinthető a nemek közötti hiányérzet a 
kommunikációs készségek vonatkozásában, az abban fellelhető 
minimális eltérés miatt. Úgy gondolom a nálunk folyó képzés minden 
részterülete fontos feladattal és ezzel együtt lehetőséggel rendelkezik 
ennek a hiányérzetnek a megszüntetésben. Gondolok itt arra, hogy a 
szóbeli kommunikációt mindenki fejleszteni tudja a maga területén, 
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például szóbeli vizsgák nagyobb arányú alkalmazásával, vagy a 
gyakorlati foglalkozások, szemináriumok hallgatót nagyobb arányban 
megszólaltató megvalósításával.  
A javítás, fejlesztés egyik lehetősége az óratervi keretben való 
megjelenítés, ami bizonyos szakokon, szakirányokon már megvalósult, 
a választható lehetőségek közé pedig van mód beépíteni.  
A kommunikációs készségek hiánya után, minimális eltéréssel a vezetői 
képességek, készségek hiánya olvasható ki a válaszok közül. Itt viszont 
rendkívül nagy a különbség a két nem által adott válaszok között. 8,5 
% ponttal magasabb a nők aránya ebben a vonatkozásban, mint az 
együttes arány, ugyanakkor a férfiak több mint 10 % ponttal 
alacsonyabb válaszadási aránnyal rendelkeznek. Elgondolkodtató ez a 
különbség, nyilván a két nem eltérő habitusa, lelkülete is benne van az 
eltérésben. A közelmúlttól a vezetéshez kapcsolódó elméleti ismeretek 
nagyobb arányban szerepelnek már a kötelező ismeretkörök között, 
így nyilván egy mostani képzés bővebb elméleti megalapozást ad 
hozzá, de az is tény, hogy ezt a készséget igazán jó szinten a 
gyakorlatban szerzett tapasztalatokkal lehet megszerezni.   
Magas a kapcsolatépítési készség hiányérzet a férfi válaszadók között, 
több mint kétszerese a nők arányszámánál. Minden bizonnyal az a 
dolog húzódik meg mögötte, hogy a választ adó férfiak több mint 80 
%–a felső vagy középvezetőként dolgozik, ugyan ez az arány a nőknél, 
nem éri el az 50 %-ot. 
Nyilván van lehetőség az ilyen típusú ismeretek elméleti közvetítésére 
is, de egy közgazdász képzésben a fontossági sorrendben nem az elsők 
között szerepel, nem lehet mindennek helyt adni, bár szükséges lenne 
a megismertetésük, ugyanakkor a gyakorlat során lehet ezekben a 
készségekben igazán magas szintre jutni, nem képzelhető el az ezekkel 
való rendelkezés gyakorlat nélkül. Ugyan ez mondható el véleményem 
szerint a vállalkozási, és az elemzési ismeretekről is, „gyakorlat teszi a 
mestert”. 



Egy felmérés eredményei - végzett hallgatóink véleménye… 

81 

5. sz. táblázat 
Hiányérzetet keltő képességek, készségek 

Képesség, 
készség 

Férfi Nő Összesen 

Száma 
(fő) 

Meg-
oszl. 

% 

Száma 
(fő) 

Megoszl. 
% 

Száma 
(fő) 

Megoszl. 
% 

Kommu-
nikációs 

6 28,6 8 27,6 14 28,0 

Vezetői 3 14,3 10 34,5 13 26,0 

Kapcsolaté-
pítési 

5 23,8 3 10,3 8 16,0 

Adminiszt-
rációs 

2 9,5 3 10,3 5 10,0 

Vállalkozási 2 9,5 1 3,4 3 6,0 

Elemzési 2 9,5 - - 2 4,0 

Egyéb 1 4,8 4 13,9 5 10,0 

Összesen 21 100,0 29 100,0 50 100,0 

 

3. sz. ábra 
Hiányérzetet keltő képességek, készségek 

 
 

Sajnos viszonylag kevesen válaszoltak arra a kérdésre, hogy milyen 
erősségek-gyengeségek jellemezték tapasztalataik szerint a Békéscsabán 
folytatott képzést.  Ezek közül értékelhető válaszok a képzés tartalmi 
oldalára vonatkozóan voltak.  
16 tartalmi erősséget jelöltek meg a választ adók (6. számú táblázat), 
ezek 50 %-a a számvitelre vonatkozott, ami vitathatatlanul egy 
rendkívül kimagasló érték. 4 fő, azaz az erősséget megjelölők 25 %-a a 
pénzügy ismereteket jelölte meg a képzés erősségének. Ez némiképp 
ellentmondásban van azzal a korábban leírt dologgal, amikor 7 volt 
hallgató az erősíteni kívánt ismeretek között jelölte meg a pénzügyi 
ismeretkört. Nyilván nem ugyan azok a hallgatók adták az egymásnak 
ellentmondó értékelést. 
3 fő a képzés szakmai jellegét jelölte meg erősségnek, míg 1 fő egyéb 
dolgot jelölt erősségként (statisztika volt ez). 
A gyengeségekre vonatkozóan 12 választás esett. A legnagyobb 
arányban a nyelvet jelölték meg gyengeségként, az összes válasz 41,6 
%–a volt ez a minősítés. A gyakorlati ismeretek hiányát a gyengeséget 
megjelölők 25 % –a választotta, ez 3 főt jelent, míg 2 fő a gazdasági - 
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jog ismeretkört választotta, ez 16,7 %-os megoszlás. 1-1 válasz 
érkezett a gyengeségek között az informatikára és az elemzésre. Ezeket 
az egyéb soron szerepeltettem a táblázat jobb áttekinthetősége 
érdekében. 
Emberi oldalról a családias hangulatra érkezett 4 erősségként megjelölt 
válasz, de ebben a kérdéscsoportban nem volt több értékelhető 
válaszadás.  
Eszköz oldalról a számítógépes ellátást minősítette gyengének 3 
hallgató, ez az eltelt 10 év alatt jelentősen fejlődött, nem valószínű, 
hogy egy jelenlegi megkérdezésben is ilyen minősítést kapna.   
 

6. sz. tábla 
Erősségek – gyengeségek 

Ismeretkör 

Tartalmi oldalról 

Erős Gyenge 

Száma 
(fő) 

Megoszl. 
% 

Száma 
(fő) 

Megoszl. 
% 

Szakmai jell. 3 18,8 - - 

Számvitel 8 50,0 - - 

Gyakorlati ism. - - 3 25 

Egyéb 1 6,2 2 16,7 

Gazdasági jog - - 2 16,7 

Nyelv - - 5 41,6 

Pénzügyi ism. 4 25,0 - - 

Összesen 16 100,0 12 100,0 
 

Napjaink minden féle képzésének elengedhetetlen eleme a nyelvi 
ismeret, annak meghatározott szintje. Ebből a meghatározó 
jelentőségből adódóan ennek a felmérésnek is – a korábbiakkal 
megegyező módon –, több kérdése vonatkozott a nyelvi kompetenciák 
szintjének megállapítására. 
Ennek a kérdéssorozatnak az első eleme arra vonatkozott, milyennek 
ítéli a hallgató nyelvtudásának szintjét. Szándékosan nem az volt a 
kérdés, hogy milyen nyelvvizsgával rendelkezik, hanem az, hogy 
milyen szintű a nyelvismerete. Minden hallgató válaszolt a kérdésre, és 
egységesen úgy ítélik meg, hogy rendelkeznek valamilyen szintű idegen 
nyelv ismeretével.  
30 olyan hallgató volt, aki egy nyelvből, 10 fő két nyelvből, 1 fő 3 
nyelvből, míg 1 fő 4 nyelvből jelölt meg valamilyen szintű tudást. 
Az egy nyelv tudását birtoklók közül 22-en az angol nyelvet, 7-en a 
német nyelvet és egy fő a francia nyelvet ismeri.  
A két nyelvet birtoklók között 7 fő angol-német, 1-1 fő angol-orosz, 
angol-francia, angol-eszperantó párosításban rendelkezik 
nyelvismerettel. 
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Természetesen a nyelvtudás minősége, szintje is igen fontos 
tényezője a nyelvismeretnek. Ezért annak szintjére is tettünk fel 
kérdést, két kategóriát képezve. Az egyik kategória a társalgási, a másik 
a tárgyalási szint volt. 39 hallgató jelölt meg 1-1 nyelvre vonatkozóan 
társalgási ismeret szintet (7. számú tábla), 18 választás pedig a 
tárgyalási szintű nyelvismeretre vonatkozott. Ez azt jelenti, hogy a 
választ adó 42 hallgató összesen 57 esetben jelölt egy valamilyen szintű 
nyelvtudást, ami más megközelítésben azt jelenti, hogy átlagosan 1,36 
„nyelvet ismernek” személyenként.  
Társalgási szinten az angol nyelv aránya együttesen 46,2 %. Nincsen 
számottevő eltérés a két nem által adott válaszokban, a férfiak 50 %-, 
míg a nők 44,5 %-a birtokolja ezt a nyelvet ezen a szinten. A német 
nyelvet az összes társalgási szintű nyelvet ismerők 30,8 %-a jelölt meg, 
a férfiaknál 25 %, míg a nőknél 33,3 % az arány. Egyéb csoportba 
soroltuk az összes többi választ, az alacsony hozzájuk tartozó 
gyakoriság miatt. Egy-két választás esett a francia, orosz, holland, 
eszperantó nyelvekre Ez a csoport a társalgási szintű nyelvismeret 23,0 
%-át alkotja, nincs jelentős eltérés a nemek közötti arányban. 
18 hallgató jelölt meg tárgyalási szintű nyelvtudást, közülük 15-en, azaz 
83,3 %-ban az angol nyelvet. Itt sincs számottevő eltérés a nemek 
közötti arányokban. 2 hallgató német nyelvből rendelkezik ilyen szintű 
nyelvtudással, ők mindketten férfiak, egy nő pedig román nyelvből 
ismeri ezen a szinten a nyelvet. 
 

7. sz. tábla 
Nyelvtudásának szintje 

 
Nyelv 

Társalgási 

Férfi Nő Összesen 

Száma 
(fő) 

Meg-
oszl. 

% 

Száma 
(fő) 

Meg-
oszl. 

% 

Száma 
(fő) 

Meg-
oszl. 

% 

Angol 6 50 12 44,5 18 46,2 

Német 3 25 9 33,3 12 30,8 

Egyéb 3 25 6 22,2 9 23,0 

Összesen 12 100 27 100,0 39 100,0 
 
 

Nyelv 

Tárgyalási 

Férfi Nő Összesen 

Száma 
(fő) 

Meg-
oszl. 

% 

Száma 
(fő) 

Meg-
oszl. 

% 

Száma 
(fő) 

Meg- 
oszl. 

% 

Angol 9 81,8 6 85,7 15 83,3 

Német 2 18,2 - - 2 11,1 

Egyéb - - 1 14,3 1 5,6 

Összesen 11 100,0 7 100,0 18 100,0 
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Mivel a megkérdezett hallgatók viszonylag régen végeztek, ezért 
tartottuk fontosnak megkérdezni azt, hogy hol tettek szert a 
nyelvtudásukra. Három válaszlehetőséget adtunk a válaszadásra, azt is 
lehetővé téve, hogy akár egy nyelv ismeretéhez is több elsajátítási 
helyet adjon meg a hallgató. 
90 válasz érkezett összesen, ezek 25,6 %-a (23 választás) tartalmazta 
azt, hogy a főiskolai tanulmányok ideje alatt szerezte nyelvtudását, 36,7 
% (33 választás) a főiskolai előtti, 37,7 %-uk (34 választás) a főiskola 
utáni időt jelölte meg. Jó lenne, ha ezt nyelvenként meg tudnánk 
vizsgálni, sajnos erre nincsen lehetőség, mivel nem külön-külön 
nyelvhez fogalmazott a kérdés. 
 

Szerepelt a kérdések között az is, hogy a munkája során használja-
e az idegen nyelvet. 29 olyan válasz érkezett, hogy használja (8. számú 
tábla, 4. számú ábra). Ez a választ adó hallgatók 69 %-a, a 2008-ban 
tartott felmérésben 62 % volt ez az arány. Nagy valószínűséggel 
további növekedés várható az elkövetkezendő évek során. A 
munkájuk során idegen nyelvet használó hallgatók között 24 válaszban 
az angol nyelv iránti igényt olvashatjuk, 4 válaszban a német nyelvet, 1 
válaszban pedig a francia nyelvet.   
A munkahelyi nyelvigény 40 % körüli arányban társalgási és 60 % 
körüli arányban tárgyalási szintű igény, vagyis a feladatok tartalmi 
megoldását kell idegen nyelven megtenni.   
 

8. sz. tábla 
Munkahelyi nyelvigény és annak szintje 

 
Megnevezés 

Angol Német Egyéb Összesen 

Száma 
(fő) 

Megoszl. 
% 

Száma 
(fő) 

Megoszl. 
% 

Száma 
(fő) 

Megoszl. 
% 

Száma 
(fő) 

Megoszl. 
% 

Társalgás 10 41,7 2 50,0 - - 12 41,4 

Tárgyalás 14 58,3 2 50,0 1 100,0 17 58,6 

Összesen: 24 100,0 4 100,0 1 100,0 29 100,0 

 

4. sz. ábra 
Munkahelyi nyelvigény és annak szintje 
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A munkánk minősítése, az újabb feladatok kijelölése 
szempontjából fontos dolog ismerni azt, mennyire elégedettek a 
hallgatók a nálunk megszerzett tudásukkal, illetve az mennyre felel 
meg a munkaerőpiac igényeinek.  
A válaszok 19 %-a a teljes megfelelést látja, 66,7 % a részleges 
megfelelést. Ez összességében 85,7 %, amit rendkívül jó értéknek 
tarthatunk. 3 hallgató (7,1 %) teljes eltérést lát, ugyan ennyi volt a nem 
válaszolók száma (5. számú ábra).  
A 2008-as felmérésben a részleges és a teljes megfelelés együttes 
aránya magasabb volt a mostaninál, ott 95 % együttes aránnyal 
találkoztunk. 
Meggyőződésem az, hogy egyre nehezebb a teljes megfelelést, de még 
a részlegest is produkálni. Ennek egyik oka a munka iránti igények 
egyre nagyobb specializációja, amire a felsőoktatási intézetek nem 
tudnak teljes körű felkészítést adni.  A másik okot abban látom, hogy a 
hallgatók között egyre nagyobb arányban találunk kevésbé 
motiváltakat, ami azt eredményezi, hogy nagyobb arányban keresnek 
más területen munkát, mint a korábbiakban, így nyilván a képzés nem 
készíti fel őket a későbbi munkájukra olyan teljességgel, mint amilyen 
az a munka szempontjából kívánatos lenne. Ezzel együtt, a kevésbé 
motivált hallgató az elsajátítandó ismereteket is alacsonyabb szinten 
teljesíti. 

5. számú ábra 
A főiskolán tanultak és a munkavégzés ismeret igényének összehasonlítása 

(fő) 
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IOAN ALEXANDRU SZABO 
 

A KÖNYVSZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG MEGSZERVEZÉSE 
ÉS MŰKŐDÉSE ROMÁNIÁBAN 
 
 

Bevezetés 
A Romániai Könyvszakértők és Engedélyezett Könyvelők 

Testülete (CECCAR) által kiadott Standard szerint „ a könyvszakértői 
jelentés bizonyítási eszköz, melyet olyan ügyek megoldásában 
használnak, amelyek egy szakterületre vonatkozó szaktudást 
igényelnek olyan személyek részéről akiknek könyvzakértői 
minősítésük van. A polgárjogi, illetve a kereskedelmi ügyekkel 
kapcsolatas, hivatalból elrendelt, vagy a felek kérése alapján végzett 
vizsgálat, igazságügyi könyvszakértői tevékenységnek nevezzük. 
Minden más könyvszakértői tevékenység peren kivüli könyszakértői 
tevékenységnek minősül.” 

Ezen, engedélyezett személyek által (könyvszakértők) végzett 
tevékenység, a számvitel által szolgáltatott dokumentumok, adatok és 
információk vizsgálatán alapszik, s célja a gazdasági műveletek 
valósságának rekonstruálása. 

A továbbiakban a könyvszakértői tevékenység azon fő 
jellemvonásait mutatjuk be, melyek megkülönböztetik más szakértői 
tevékenységtől.  

Tevékenységének tárgya szempontjából, magában foglalja a 
gazdasági-pénzügyi, vagyonkezelési és patrimoniális jellegű 
cselekményeket illetve helyzeteket, illetve egy gazdasági szereplő 
gazdasági-pénzügyi tevékenységét, melyekkel kapcsolatosan a jogi 
hatóság, vagy más személy könyvszakérői véleményt igényel. 

Másodsorban, miként a fentiekben is utaltunk, a könyszakértői 
feltárás a bizonylatokon, az tehnikai-operatív, az analituks és 
szintetikus számviteli kimutatásokon alapszik. 

A feltárások során, a könyszakértő értelmezi a megszerzett 
adatokat és információkat, és az illető tevékenységet szabályozó 
rendelkezések alapján, véleményt alkot a kivizsgálás tárgyát képező 
kérdéssel kapcsolatosan. 

A megállapítások alapján kialakított következtetések, a 
könyvszakértői munkát elrendelő hatóságnak ténymegállapítási 
eszközként, míg a felkérő jogi személy esetében döntéshozatali 
alapként szolgál.  
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Következtetéseinek megalapozása céljából, a könyvszakértő 
elemzi a pénzügyi és számviteli szabályoktól való eltérés okait, rámutat 
a perben lévő felek közötti gazdasági-pénzügyi kapcsolatokra, 
megállapítja a gazdasági személynek tevékenységi területét a vizsgált 
esetre vonatkozó rendelkezések függvényében, kidomborítva az ok és 
a felelősség közötti kapcsolatot. 

 

1. A könyvszakértői tevékenységet szabályozó rendelkezések  
Úgy az igazságügyi, mint az azon kívüli könyvszakértői 

tevékenység törvényi, eljárási illetve szakmai rendelkezéseknek van 
alávetve, melyek alapját a könyvszakértői és az engedélyezett könyvelői 
tevékenységet szabályozó 1994. évi 65. számú Kormányrendelet 
képezi. 

Ezen rendelet szerint a könyszakértői tevékenység kizárólagosan a 
könyvszakértők hatáskörébe tartozik, s következésképpen ezt nem 
gyakorolhatják sem a közép és felsőfokú végzettséggel rendelkező 
engedélyezett könyvelők, vagy más szakemberek. 

Eljárás szempontjából a könyvszakértői tevékenységet a polgári, 
illetve a büntetőjogi perrendtartás előírásai szabályozzák.  

Általában e jogszabályok képezik az eljárás alapját minden 
könyszakértői formának, mint birósági bizonyítéknak, s 
következésképpen alkalmazhatóak az igazságügyi könyvszakértői 
területen is. 

Az igazságügyi és más könyvszakértői tevékenységre vonatkozó 
szakmai rendelkezéseket a Könyvszakértői és az engedélyezett 
könyvelői munkaszabályai a valamint a Romániai Könyvszakértők és 
Engedélyezett Könyvelők Testülete által kibocsátott, és a 
könyvszakértői tevékenységre vonatkozó 35. számú Szakmai Standard 
képezi. 

Az említett szakmai rendelkezések közül az első kimondja, hogy 
szakmájuk gyakorlásában a könyvszakértők, olyan a hatóságok, illetve 
fizikai és jogi személyek által kért tevékenységeket is folytathatnak, 
mint a pénzügyi, számviteli, gazdálkodási és döntőbirósági szakértői 
vizsgálatok.   

A második rendelkezés, vagyis a könyvszakértői tevékenységre 
vonatkozó 35. számú Szakmai Standard, kimondja, hogy 
könyvszakértői vizgálatot csakis azon személyek végezhetnek, akik 
törvényes keretek között szerzett könyvszakértői képesítéssel 
rendelkeznek és tagjai a Romániai Könyvszakértők és Engedélyezett 
Könyvelők Testületének.  
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2. A könyvszakértői tevékenység területei 
Elsősorban azon, a gazdasági szereplők pénzügyi tevékenységéhez 

kapcsolódó cselekedetekről, körülményekről vagy tényállásokról van 
szó, melyek megoldása könyvszakértői munkát igényel. 

A könyvszakértői tevékenység kutatási tárgyát képezheti a cég 
vagyonkezelésének, a műszaki és üzemeltetési módnak a számviteli 
nyilvántartásokban való tükröződése. 

A könyvszakértői tevékenység tárgyát képezheti egy gazdasági 
személy gazdasági-pénzügyi tevékenységének elemzése is, melynek 
célja a különböző szintű managamenti munkának a munkaköri 
feladatokhoz viszonyított felmérése, véleményzése, s az erre 
vontakozó jelentés elkészítése.  
A könyvszakértői tevékenység körébe tartozik még: 

 a számviteli bizonylatok összeségének, a gazdasági-pénzügyi 
kérdések és jogszabályozások komplex, átfogó tanulmányozása, 

 a felek szerződésbeli vállalásai elemzése és az ezzel kapcsolatos 
megállapítások, 

 kereskedelmi ügyekben, a könyvszakértői munka a törzstőkét 
képező természetbeni hözzájárulás értékének a vizsgálata és 
szükséges korrekciók megállapítása.    
 

Természetesen, a fenn említett tevékenységi kör nem korlátozó 
jellegű, mivel a könyvszakértői munka nagyon széleskörű. 

Ugyanebben a szellemben összegezve, meg kell említenönk, hogy 
a könyvszakértői munka csakis a gazdasági és pénzügyi tényekre, 
körülményekre vonatkozik, ezek jogi vonatkozásai kizárólagosan az 
igazságügyi szervek hatáskörébe tartoznak.  

 

3. A könyvszakértői tevékenység osztályozása 
A Romániai Könyvszakértők és Engedélyezett Könyvelők 

Testülete által kibocsátott, 35. számú Szakmai Standard értelmében a 
könyvszakértői tevékenység két szempontból osztályozhatő, melyek 
közül a legfontosabb e tevékenység elvégzésének a célja. 
E szempont szerint megkülönböztetünk: 
a.) igazságügyi könyvszakértői tevékenységet, melyet a polgári, a 

büntetőjogi perrendtartás más rendelkezéseek előírásai 
szabályoznak,  

b.) más könyvszakértői tevékenységeket, melyek nem jelentenek 
bizonyítékot a bíróság számára és elvégzésük előfeltétele lehet az 
igazságügyi könyvszakértői munka elrendelésének, vagy egyes 
peresügyek békés úton való rendezésének. 
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A másik szempont, mely alapján a könyvszakértői tevékenységet 
osztályozzák, az a megválaszolandó kérdések természete, mely szerint 
megkülönböztetünk:  
a.) polgári könyvszakértői tevékenységet, melyet a polgári peres 

ügyek esetében rendelnek el, 
b.) bűnügyi könyvszakértői tevékenységet, melyet a bűnügyi perek 

polgári jellegű kérdéseinek a megoldása érdekében rendelnek el, 
c.) kereskedelmi könyvszakértői tevékenységet, melynek eredményeit 

a kereskedelmi jellegű perekben használnak, 
d.) adó könyvszakértői tevékenységet, melyet adó jellegű perekben 

rendelnek el, 
e.) egyéb igazságügyi és más könyvszakértői tevékenységet, melyet a 

hatóságok rendelnek el, illetve más érdekelt személyek kérnek.  
 

Ezen fenn említett könyvszakértői tevékenységek, a maguk során 
lehetnek igazságügyi, illetves más könyvszakértői tevékenységek. 
 

3.1. Az igazságügyi könyvszakértői tevékenység 
Az igazságügyi könyvszakértői munka elvégzését, melynek 

eredménye bírósági bizonyítékként szolgál, az igazságügyi szervek 
rendelik el a jogi és fizikai személyek közötti perek rendezése, valamint 
a büntetőjogi eljárások esetében az anyagi kár megállapítása céljából. 

Ezek bizonyítékként szolgálnak, melyekre a bűnüldöző szerv és a 
bíróság hivatkozik bizonyos tényállások és az igazság megállapítása 
érdekében. A bíróság a könyvvizsgálat elvégzésével szakembereket bíz 
meg, annak érdekében, hogy értékeljenek egyes tényállásokat, melyeket 
a joghatóság nem tudna feltárni, és választ adjanak mindazon 
kérdésekre, melyeket a joghatóság feltesz. A könyvszakértő csakis 
megalapozott okok miatt utasíthatja vissza a bírósági felkérést, s ezek 
között nem szerepelhetne etnikai, vallási politikai és más jellegű 
kitételek. 

A megbízás elfogadása előtt, a könyvszakértőnek mérlegelnie kell 
a lehetőséget, mely szerint eltudja-e végezni feladatát, szem előtt tartva 
a szakértői függetlenségre, képességre és hozzáférhetőgre vonatkozó 
szabályokat. 

A könyvvizsgálat megállapítása szilárd, megdönthetetlen 
bizonyítékként kell szolgáljon az igazságügyi szervek számára, a 
pénzügyi-valutáris fegyelem megsértői, valamint a vagyoni kárt okozok 
felelősségre vonásában. 

Az igazságügyi könyvszakértői tevékenység esetében a szakértő, 
mint harmadik személyként szerepel a perek ideje alatt, és e 



Ioan Alexandru Szabo 

90 

minőségében járul hozzá az igazság megállapításához. A szakértői 
jelentésnek, mint bizonyitéknak, tudományos jellege van, mivel 
tényekre alapozottan, szakszerűen, a szakértő munkájaként, a tények 
formális bemutatása mellet, tartalmaznia kell a szakértői értelmezést az 
illető esemény okaival és hatásaival kapcsolatosan. A könyszakértői 
munka alapját az alapdokumentumok, illetve az események és 
tranzakciók számviteli nyilvántartása. 

Összefoglalva, az igazságügyi könyvszakértői tevékenység 
jellemző vonásai a következők: 

 bizonyiték a bíróság előtt, melyet csak akkor használnak fel, 
amikor az igazságügyi szervek szükségesnek tartják nyomozási, 
vagy bírósági egyes esetek tisztázását, 

 egy szakértői munka, mely gazdasági-pénzügyi információkat 
szolgáltat az igazságügyi szervek számára azon célból, hogy a 
nyomozás, illetve a per tárgyát képező cselekménnyel 
kapcsolatosan meg lehessen állapitani a teljes igazságot, 

 korlátolt jellege van, mivel a kutatás tárgyát a gazdasági és 
pénzügyi tevékenységnek azon területe képezi, melyet az 
igazságügyi hatóság jelöl ki, 

 az igazságügyi szervek felkérésőnek teljesitése érdekében, a 
könyvszakértő gyakorolja a vizsgálathoz szükséges 
dokumentumok valamint a tehnikai és számviteli kimutatások 
ellenőrzési jogát, 

 megerősíti vagy érvényteleníti a pézügyi ellenőrző szerveknek az 
okozott kárral, kihágásokkal, hiányosságokkal kapcsolatos 
megállapításait, 

 azáltal, hogy a hatóságok bizonyitéknak használják a 
könyvszakértő megállapításait, ez hozzájárul, a hiányosságok, a kár 
kialakulási körülményeinek a megismeréséhez, tudatosításához,  

 egy alkalmi tevékenység, melyet az igazságügyi szervek felkérésére 
végeznek.  

 

3.2. Más könyvszakértői tevékenység 
Ezen tevékenységet nem az igazságügyi szervek közbenjárására 

végezik, hanem jogi illetve fizikai személlyel kötött szerződés 
következtében. Cégek vezetése igényli, azon célból, hogy megismerje a 
cég vagyonával kapcsolatosan felvetődött kérdéseket, illetve a 
tulajdonos társak és más személyek a cég működésének ideje alatt, cég 
egyesüléskor illetve cégfelszámoláskor. 
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Szerepe megelőzni a cég vagyoni károsodását, a vagyon 
integritásának a biztosítása, valamint a gazdasági tevékenységgel járó 
kockázatok kiküszöbölése és a törvényi rendelkezések tiszteletben 
tartása. Ugyanakkor, fontos szerepe van választottbírósági, polgári és 
büntetőjogi eljárásokban. A jogi személyek akik választottbírósági vagy 
polgári eljárást indítanak biztosak és felelősek kell legyenek abban, 
hogy a dokumentumok és nyilvántartások, melyekre eljárásukat 
alapozzák, megfelelnek a törvényes elvárásoknak, pontosak és hűen 
tükrözik a cég gazdasági, pénzügyi, vagyonkezelési helyzetét és 
szerződéses vállalásait. 

Ugyanakkor, e könyvszakértői tevékenységet alkalmazni lehet a 
mérleg, az eredménykimutatás, a cég vagyoni helyzetének igazolására, 
hozzájárulván a cég tevékenységével járó kockázatok 
kiküszöböléséhez.  

 

Összefoglalva, célszerű bemutatni az igazságügyi könyvszakértői 
tevékenységen kívüli szakértői tevékenység fő jellemző vonásait, 
melyek közül a következőket említjük meg: 

- ezen tevékenység segít a döntéshozatalok megalapozásában, 
megkönnyíti a kereskedelmi partnerek közötti megegyezést, 
valamint hozzájárul a bírósági eljárások előkászítéséhez, 

- egy lehetőség, mely által az érdekelt felek, a bírósági eljáráson 
kívül, szakképzett, független, a nemzetközi szakmai és etikai 
elveket tiszetelebentartó számviteli szakemberektől kaphatnak 
felvilágosítást gazdasági és pénzügyi területen, 

- habár e tevékenység a felkérő által kijelölt témára összpontosít, 
emellet a számviteli szakértő kiemelhet más aspektusokat is 
melyeket adott esetben relevánsnak vél, 

- egy szerződéses természetű, opcionális tevékenység, melyet azok 
kérésére végeznek, akik e munkát időszerűnek tartanak jövőbeni 
tevékenységük szempontjából. 

 

4. Záró következtetések 
Az utolsó években, a gazdasági válság pozitívan befolyásolta a 

romániai könyvszakértői munka fejlődését.  
Olyan feltételek között, melyekben a fizetőképtelen, csődbe jutott 

cégek száma eddig ismeretlen szintre emelkedett, a könyvszakértői 
munka tartalmilag gazdagodott, újabb tevékenységekre terjedt ki, mint 
például az egyszerű vagy csalárd csőd büntette.   

A gazdasági válság közepette nőtt a bűncselekmények és a 
szabálytalanságok száma a közintézmények esetében is, mely 
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következtében a közvagyonnak okozott károk megelőzésében, illetve a 
vagyonőrzésben, valamint a rendeleti szabályok betartásában a 
könyvszakértői tevékenységre egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek. 

Következésképpen, a könyszakértői vizsgálat nem csak bírósági 
bizonyíték, hanem mely az alapdokumentumokban és a számviteli 
nyilvántartásban feltüntetett adatokra épülő eszköz, melyet a 
választottbírósági, a polgári és büntetőjogi eljárások megalapozására 
használnak. 

Nem utolsó sorban, mint a pénzügyi ellenőrzés folytatója, a 
könyvszakértői vizsgálat, magas szakmai kompetenciával, független 
módon, bizonyos körülmények között megerősítí, vagy megcáfolja a 
pénzügyi ellenőrző szervek megállapításait, s ez által hozzájárul a 
gazdasági és pénzügyi tevékenység átláthatóságához, úgy a 
közszférában, mint a magánszektorban. 
 

Abstract 
The paper begins by defining the concept of auditing, and then its 

main features are presented. 
Further, the author deals with the scope of expertise and its 

normative objectives, and then the classification criteria and the 
activity typology of expertise are revealed.  

In terms of classification of auditing, the most important criterion 
is the reason or purpose for which they were made. 

In relation to this criterion distinguished judicial auditing and 
extra-legal expertises. 

At the end of the paper concludes that, now and in the near 
future, will significantly increase the role of auditing in economic 
crisis, both in Romania and worldwide. 
 

Keywords: accounting expertise, expert accounting, economic crisis 
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SZIGETI CECÍLIA - MÉSZÁROS GÁBOR - BORZÁN ANITA 
 
VÁLLALATI MÉRET ÉS FELELŐSSÉG 

„A nagyság ára a felelősség.” 
W. Churchill 

Bevezetés 
Tanulmányunkban a méret és vállalati felelősségvállalás (CR) 

kapcsolatát vizsgáljuk. Egy nagyvállalatnak több dolgozója lehet, mint 
egy nagyváros lakóinak a száma, gazdasági ereje meghaladhatja egy 
országét. Hipotézisünk szerint a nagyvállalatnak nem csak a mérete, 
hanem a felelőssége is nagy. Prognosztizáljuk a jóléti rendszerekben a 
növekvő nagyvállalati szerepvállalást. 
 

A vállalatok a gazdasági élet résztvevőiként, munkát adnak, 
erőforrásokat használnak fel, hulladékot termelnek, kötelezettségeket 
vállalnak és jogokat szereznek. Termékeikkel, szolgáltatásaikkal az 
emberek életének meghatározó részeivé váltak.  Szerepüket a gazdasági 
életben jogszabályok, gazdasági törvényszerűségek és a hagyományok 
határozzák meg. A vállalati felelősség egyik dimenziójaként a vállalati 
méret és a felelősség kapcsolatát vizsgáljuk, a fő kérdésünk, hogy lehet-
e felelős egy (nagy)vállalat. Ebben a koncepcióban a hangsúly a 
különböző mutatószámokkal meghatározott vállalati méreten van. 
Tanulmányunkban az alkalmazotti létszám illetve az árbevétel és 
felelősség kapcsolatát vizsgáljuk. 

Ezzel a kérdéskörrel a tudományos érdeklődésen messze 
túlmutatva, népszerű könyvek, filmek is foglalkoznak. Ilyen közismert 
alkotás például Joel Bakan: The Corporation című könyve7, amelyből 
filmet is készítettek. A könyv fontos kiindulási pontja, hogy a 
gazdasági társaságok olyan intézmények, amelyek a maguk 
tevékenységével, egyedi kényszerpályáival megszabják a körülöttük élő 
emberek életét is. Ugyanakkor létezésük és működésük, legyen az 
bármilyen veszélyes és fenyegető az államra nézve, jól megfogható jogi 
szabályozás alatt áll. A vállalatnak törvényes felhatalmazása van rá, 
hogy minden esetben kizárólag a saját érdekei mentén tevékenykedjen, 
tekintet nélkül arra, hogy ez gyakran mások számára káros 
következményekkel jár. Ez nem kevesebbet jelent, mint hogy a 
gazdasági társaságok tekintet nélkül a másoknak okozott károkra, 
kizárólag a saját érdekeiket követik. A társadalom és az emberek fölött 
kialakult hatalmukkal az óriáscégek komoly veszélyforrássá váltak.  

                                                 
7 Független Média Kiadó  2005 
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1. Foglalkoztatottak száma és a vállalati felelősség 
A vállalati méret meghatározására, közgazdasági kategóriaként 

nincs egységes mérőszám, több tényező (dolgozói létszám, árbevétel, 
mérlegfőöszeg) együttes vizsgálata során határozható meg, hogy nagy- 
közép-, kis- vagy mikrovállalkozásról beszélhetünk-e. Cikkünkben két 
dimenzió, az alkalmazotti létszám és az árbevétel kapcsolatát vizsgáljuk 
a vállalati felelősséggel. A létszámmal, mint a méret egyik 
mérőszámával kapcsolatos vállalati felelősséget jól mutatja Csermely 
Péter írásának8 alábbi részlete:  
 

„Az emberi agy hihetetlenül alakítható, plasztikus. 
Agykapacitásunknak igen nagy része arra szolgál, hogy a kapcsolataink 
leltárát őrizgesse. Ismerem-e ezt a személyt, mit tudok róla, mit tud ő 
rólam, mit mondtam neki a múltban, erre ő hogyan reagált, mit szeret, 
mit nem szeret, mit ígértem neki - és millió más dolog. Ez rengeteg 
információ. Nem csoda, hogy baráti körünk létszámát igen 
drasztikusan le kell faragni ahhoz, hogy a jellemek, helyzetek, elvárások 
és emlékek erdejében el tudjunk igazodni. Ez az oka annak, hogy 5, 15, 
35, 80 és 150 ember koncentrikus köreiben éljük életünk (Dunbar, 
1998). Ezek a körök megfelelnek a családunknak/legjobb barátainknak 
(5 fő), közeli barátainknak (15 fő), munkatársainknak és közeli 
ismerőseinknek (35 fő), olyan távolabbi ismerősöknek, akikkel 
rendszeresen találkozunk (80 fő) és a falunknak (150 fő). Érdekes, 
hogy a legtöbb ember - akkor is, ha elképesztően nagy városban él, 
mint mondjuk Budapest vagy New York - úgy alakítja a környezetét, 
hogy maximum 150 fős "faluja" legyen. Miért? A válasz egyszerű. Egy 
átlagos ember nem tud több arcot megőrizni a könnyen előhívható 
memóriájában. A kapcsolati leltár jól kezelhető, ha a társadalmi hálózat 
változatlan, stabil. A kis falvak, a zárt közösségek évszázadok alatt 
finomíthatják a hagyományaikat egészen odáig, hogy a mindennapi élet 
rendkívül szabályozottá, biztonságossá és könnyűvé válik. A 
modernizáció ennek az idillnek véget vetett. Napjaink nagyvárosának 
társadalmi hálója percről percre átalakul. Új emberek tolakodnak bele, 
a régi tagok közül meg jó pár hipp-hopp egy kontinenssel odébb 
települ.”  

                                                 
8 http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2005/tv0504/csermely.html  

http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2005/tv0504/csermely.html
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1. táblázat 
Európa legnagyobb foglalkoztatói 

Cég (ország, 
ágazat) 

Foglalkozta-
tottak száma 

2009 

Város 
(ország) 

Lakosság 
szám 

2002-2006 

Carrefour 
(francia, 
kiskereskedelem
) 

475.976 
Dublin 

(Írország) 
471.841 

Tesco (brit, 
kiskereskedelem
) 

468.508 
s'Gravenhage 
(Hollandia) 

469.059 

Deutsche Post 
(német, postai 
szolgáltatás) 

424.686 
Bratislava 
(Szlovákia) 

425.155 

Siemens 
(német, 
energetika) 

405.000 
Eindhoven 
(Hollandia) 

402.783 

Compass (brit, 
élelmiszer-ipari 
szolgáltatás) 

386.170 
Mainz 

(Németország 
386.173 

Gazprom 
(orosz, gázipar) 

386.000 
Charleroi 
(Belgium) 

386.060 

Sodexo (francia, 
élelmiszer-ipari 
szolgáltatás) 

379.749 
Bologna 

(Olaszország) 
373.539 

Volkswagen 
(német, 
autóipar) 

368.500 
Brno (Cseh 

Köztársaság) 
367.729 

Forrás: vállalati adatok: HVG 2010 (Fortune adatai), városok adatai:  
EUROSTAT urban audit http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

 

Az 1. táblázatban Európa legtöbb dolgozót foglalkoztató cégei 
mellett azok a városok láthatók, amelyek közel azonos nagyságú 
lakossággal rendelkeznek, mint a cégeknél foglalkoztatottak száma, 
ennek alapján a Carrefour alkalmazottainak száma megegyezik Dublin 
lakosainak számával.  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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2. táblázat 
Legtöbb alkalmazottat foglalkoztató magyarországi cégek 

Helye
-zés 

Cégnév 
2009 

Ágazat 
Létszám 

fő 

Hasonló 
méretű 
város 

lakosság-
szám  

2008-ban 
(fő) 

1. Magyar Posta Zrt. 
postaszolgálta

-tás 
35.580 

Szekszárd 
(36.007) 

2. 
Mol Magyar Olaj- 
és Gázipari Nyrt.** 

energia ipar 34.090 Vác (34.085) 

3. OTP Bank Nyrt.** 
pénzügyi 

szolgáltatás 
31.051 

Gödöllő 
(31.091) 

4. 
Tesco-Global 
Áruházak Zrt. 

kiskereskede-
lem 

20.307 
Oroszlány 
(20.538) 

5. 
Magyar 
Államvasutak Zrt. 

fuvarozás 19.868 
Komárom 
(19.808) 

6. 
Spar Magyarország 
Kereskedelmi Kft. 

kiskereskede-
lem 

14.107 
Tiszafüred 
(14.034) 

7. 
Budapesti 
Közlekedési Zrt.* 

fuvarozás 12.899 
Dorog 

(12.943) 

8. GE Hungary 
elektronikai 

ipar 
11.430 

Szigetvár 
(11.462) 

9. 
Magyar Telekom 
Távközlési Nyrt.** 

távközlés 10.828 
Csorna 
(10.834) 

10. 
Richter Gedeon 
Vegyészeti Gyár 
Nyrt.** 

gyógyszeripar 10.394 
Szerencs 
(10.307) 

*Konszolidált adatok, **IAS/IFRS-adatok 
Forrás: vállalati adatok HVG 2010 (CREDITREFORM Kft. adatai), városi adatok: 

http://www.turabazis.hu/telepules.php 

 
A 2. táblázatban a legnagyobb magyarországi foglalkoztatókat 

hasonlítjuk össze a magyar városok méretével. Az első táblázat adatait 
áttekintve a legnagyobb Dunbar- számhoz képest ezerszeres a második 
táblázat adataihoz képest százszoros nagyságrendekkel találkozunk. A 
legnagyobb cégek tulajdonosainak és vezetőinek felelőssége abban is 
lemérhető, hogy nem csak városnyi ember sorsáért, hanem akár több 
ezer közösség életéért is felelnek.  
 
2. Gazdasági erő és felelősség 

A vállalati méret másik dimenziójaként a forgalom/GDP 
nagysága alapján elkészítettük Európa legnagyobb gazdaságainak 

http://www.turabazis.hu/telepules.php
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toplistáját. A 3. táblázatban az egyes országok GDP, a 
vállalatok(kiemelve) az éves forgalom alapján csökkenő sorrendben 
szerepelnek. Az első tíz legnagyobb gazdaságban csak országokat 
találunk, a második tízben már két vállalat szerepel, a harmadik tízben 
fele-fele arányban szerepelnek a vállalatok és az országok, a negyedik 
tizes csoportban pedig már csak vállalatok jelennek meg9. Ennek 
alapján azt mondhatjuk, hogy Európa 40 legnagyobb gazdaságából 17 
vállalat, nagy számban vannak olyan vállalatok, amelyek nagyobb 
gazdasági erővel bírnak, mint egy ország. A lista természetesen a világ 
országaira és az összes vállalatra is kiterjeszthető. 

3. táblázat 
Európa 40 legnagyobb gazdasága 

Ország /Vállalat GDP, forgalom 
(millió $) 

Németország  3.66.513 

Franciaország  2.865.737 

Nagy-Britannia 2.674.085 

Olaszország 2.313.893 

Oroszország  1.676.586 

Spanyolország  1.611.767 

Hollandia  868.940 

Törökország  729.443 

Lengyelország  525.735 

Belgium  506.392 

Svájc  492.595 

Svédország  484.550 

Norvégia  456.226 

Ausztria  415.321 

Görögország  357.549 

Dánia  342.925 

Royal Dutch Shell 
(brit-holland) 

285.100 

Írország  273.328 

Finnország 273.080 

BP (brit) 246.100 

Portugália  244.492 

                                                 
9 A lista alapötlete David Kortentől származik, magyar nyelvű feldolgozása ismereteink szerint először 

Tóth Gergely (2007): A Valóban Felelős Vállalat című könyvében olvasható. 
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Csehország  217.077 

Románia  199.673 

Ukrajna  179.725 

AXA (francia) 175.300 

ING (holland) 163.200 

Magyarország  156.284 

Total (francia) 155.900 

Volkswagen (német) 146.200 

BNP Paribas (francia) 130.700 

Generali (olasz) 126.000 

Allianz (német) 126.000 

Carrefour (francia) 121.400 

ENI (olasz) 117.200 

E.On (német) 113.800 

GDF Suez (francia) 111.100 

Daimler (német) 109.700 

Crédit Agricole 
(francia) 

106.500 

Banco Santander 
(spanyol) 

106.300 

HSBC Holdings (brit) 103.800 

Forrás: IMF 2009 adatbázis és HVG 2010 (FORTUNE alapján) 

 
Amíg egy ország vonatkozásában a demokratikus 

intézményrendszerek és jogrendszer garanciákat adhat a pénz 
felhasználására, addig az óriásvállalatok ellenőrzésének lehetőségei 
rendkívül korlátozottak. Ennek oka többek között az, hogy a vállalatok 
esetenként jóval nagyobb gazdasági erőt képviselnek, mint azok az 
országok, amelyekben működnek. Ez a probléma fokozottan jelenik 
meg akkor, ha a cég székhelyét jelentő település és a vállalat 
erőviszonyát vizsgáljuk. A város gyakran jelentősen kisebb 
érdekérvényesítő erővel bír és ha elvileg rendelkezésére is állnának 
eszközök, amelyekkel kontrollálni tudja a vállalati működést, azt nem 
biztos, hogy tudja, vagy akarja alkalmazni. A nagy gazdasági erő 
nagyobb felelősséget, de nagyobb lehetőséget is jelenthet a vállalatok 
számára. Prognosztizálható, hogy a vállalati szerepvállalás az állami 
szerepvállalás mellett a következő években egyre jelentősebbé válik a 
jóléti feladatok ellátásában. 
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Abstract 
The size and Corporate Responsibility (CR) this article examines 

this relationship. A company's employees may be more than a number 
of city residents. The economic power of corporations can be more 
than a state. We hypothesize that the greater the responsibility of large 
companies. Welfare systems is projected to increase in the role of large 
corporations. 
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GÁSPÁR ANDREA - TAKÁCSNÉ GYÖRGY KATALIN 
 

MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK ADÓBEVALLÁSÁNAK 
VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN (2000-2008) 
 
 
Összefoglaló 

Az országos adatok arról tanúskodnak – mely szerint az 
őstermelők mintegy 5-8%-a ad bevallást tevékenységéről - hogy az 
engedmények, adómentes bevételi határ, valamint a szigorú 
elszámoltatás hiánya mind az adókikerülést, illetve a törvény által 
engedélyezett adóminimalizálást eredményezi.  

A vizsgált régióban egyre több mezőgazdasági őstermelő ért el 
adóbevallása szerint bevételt, ami az úgynevezett adómentes bevételi 
határ (mely 250.000 Ft-ról 600.000 Ft-ra) megemelésének volt 
köszönhető. Az egyéni vállalkozók esetében a bevétel emelkedésének 
oka a minimálbér (mely járulékalapot meghatározó tényező, és a 
vállalkozói kivétet is nagymértékben befolyásolja), a végrehajtott 
ellenőrzések száma és a kivethető szankciók mértékének növekedése 
volt. 

Egy főre vetített költség az egyéni vállalkozók esetében 4,5 az 
őstermelőknél 2,5-szeresére emelkedett a vizsgált időszakon belül.  
A mezőgazdasági őstermelők és egyéni vállalkozók mezőgazdasági 
tevékenységük során elért bevételeikről és költségeikről közel azonos, 
egymásnak sok tekintetben megfeleltethető bevallást adtak be a 
vizsgált években. Azonban hiányosságnak tartjuk, hogy: 

- mint őstermelő még mindig elkülönítetten kezelendő járulék 
tekintetében az egyéni vállalkozótól (mivel ez utóbbinál a 
minimálbér kétszerese a járulékfizetés alapja),  

- az őstermelők esetében nincs olyan szoros nyilvántartás és 
bevételi elszámoltatás (pénztárkönyv, naplófőkönyv) mint az 
egyéni vállalkozók esetében, 

- továbbá az adómentes bevételi határ őstermelőknél meglévő 
intézménye.  

 
Kulcsszavak: adórendszer, őstermelő, egyéni vállalkozó, adóteher 
 
 

Bevezetés 
A magyar mezőgazdasági üzemi szerkezet változatos képet mutat. 

A rendszerváltás előtt a mezőgazdasági termékek döntő hányadát a 
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nagyüzemi gazdaságok állították elő, amelyek mellett a nagyszámú 
háztáji gazdaságok (ez kb. 1,4 millió háztartást jelentett) jelentős 
termelést produkáltak. A lezajlott politikai-gazdasági változások a 
mezőgazdasági üzemi szerkezetet megváltoztatták, és most már egy 
heterogén sokszereplős mezőgazdaság működik.   (Kvancz 2002) A 
gazdálkodó és egyéb szervezetek a társasági adó, a magánszemélyek, és 
az egyéni vállalkozók mezőgazdasági tevékenységének adózása a 
személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozik. (Alvincz 2003) 
 

Több mint 20 éve már, hogy hatályba lépett a magánszemélyek 
jövedelemadójáról szóló törvény, mely először foglalkozott a 
mezőgazdasági termelésből származó jövedelemmel és annak 
adózásával. A törvény ekkor még nem volt önálló, a végrehajtásáról 
minisztertanácsi rendelet gondoskodott. Adómentes volt a 
mezőgazdasági kistermelésből származó jövedelemnek 500.000.- Ft-ot 
el nem érő része. Jövedelemnek a mezőgazdasági termeléssel elért 
bevétel 500.000.- Ft-ot meghaladó részének növénytermesztés esetén 
30%-a, állattenyésztés esetében 10%-a minősült. Egyéni vállalkozó 
fogalma csak az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatályba lépését 
követően (1990. április 01.) vált ismertté. (Ágóiné – Legenyei, 2010) 
 

1995. évben hatályba lépett a jelenleg is hatályos személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. (továbbiakban szja) törvény. 
A törvényben ekkor még nem szerepelt a mezőgazdasági őstermelő 
fogalma. Mezőgazdasági kistermelőnek az, az önálló tevékenységet 
folytató magánszemély minősült, aki saját gazdaságban a szja 
törvényben meghatározott tevékenységből az adóévben 2 millió Ft-ot 
el nem érő bevétele származott, és e tevékenységét nem egyéni 
vállalkozói igazolvány birtokában végezte. Ezt követően 1997. évben 
megtörtént a mezőgazdasági őstermelő letisztázása a jogszabályban, 
ezen belül is a 3 millió Ft-os bevételi határig a mezőgazdasági 
kistermelő fogalma (bár ezt azt értékhatárt a 2000. évet követően 
folyamatosan emelik). (Ágóiné – Legenyei, 2010) 
 

A magyarországi üzemi struktúrát még az is színesíti, hogy a 
magánszemélyek a mezőgazdasági termelést őstermelőként, gazdasági 
társaságban tagként illetve alkalmazottként, valamint egyéni 
vállalkozóként egyszerre egy időben is végezhetik. (Kvancz 2002) A 
versenysemlegességet a mezőgazdaságon belül is érvényesíteni kellene, 
ami nem zárja ki a kisebb vállalkozások méretből fakadó hátrányainak 
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adókedvezményekkel történő ellensúlyozását. Popp (2001) rámutatott 
arra, hogy az adózási és társadalombiztosítási rendszert úgy kell 
átalakítani, hogy figyelembe vegye az adózók (őstermelők, kistermelők) 
speciális helyzetét.  
 
Magánszemélyként mezőgazdasági tevékenység: 

- mezőgazdasági őstermelőként, /illetve bizonyos feltételek 
fennállása esetén kistermelőként/ 

- valamint egyéni vállalkozóként végezhető.  
 

Ennek a két kategóriának főbb adózási jellemzőit fogjuk a 
következőkben bemutatni. 
 
1. Mezőgazdasági őstermelők 

A szja törvény taxatíve felsorolja a mezőgazdasági őstermelők10 
által végezhető tevékenységeket. Az őstermelő, mint adójogi kategória 
bevezetését követően tömegek váltották ki az őstermelői igazolványt 
Magyarországon. 1997-2000. év között a legtöbbet az Észak-alföldi 
régióban található Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében igényelték (az 
ország összes igazolványából mintegy 13,5%-ot). (Kvancz 2002)  
 
Az őstermelő három féle adózási mód közül választhat:  
1. Átalányadózás 
2. 10% vélelmezett költséghányad levonásával, így a bevétel 90%-a 

minősül jövedelemnek 
3. Tételes költségelszámolás, mely esetben a törvényben költségként 

elismert és igazoltan felmerült kiadások tételes figyelembe 
vételével kell a bevételéből a jövedelmét megállapítani 

 
Kvancz (2002) az őstermelő adózási módjainak összehasonlítását 

végezte el, előnyeiknek és hátrányaiknak szembeállításával. A legtöbb 
hátránnyal a 10%-os költségelszámolású, majd az átalányadózási 
adózási forma jár. Megállapítása szerint legkevesebb hátránya a tételes 
költségelszámolású adózásnak van. A legtöbb kedvezményre a tételes 
költségelszámolású őstermelők jogosultak, majd a 10%-os 
költséghányadot alkalmazók, végül pedig az átalányadózást választók 
azok, akik a legkevesebb kedvezményt érvényesíthetik. Schablik (2002) 

                                                 
10 Mezőgazdasági őstermelőnek minősül az a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, 

aki a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet folytat, és 
ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik. 
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szerint Magyarországon 2000. évben a regisztrált őstermelők száma 
1.110 ezer fő volt, melyből 1.076 ezer fő gyakorolta tevékenységét. 
Ebből a létszámból 76 ezren tettek bevételi nyilatkozatot, miszerint 
tevékenységükből származó bevételük nem haladta meg a 1,5 millió 
Ft-ot, és a bevételük legalább 20%-ának megfelelő költségszámlával 
rendelkeznek. A fennmaradó 1 millió termelőből mindössze 9.600 fő 
vallott összevont jövedelmet őstermelői tevékenységéből, és 36,5 ezren 
átalányadózóként szerepeltek a bevallásokban. Tehát összességében 
több mint 950 ezer őstermelő 2000-ben nem is került kapcsolatba az 
adóhatósággal, mivel vagy nem volt jövedelmük, vagy annak nagysága 
nem érte el a 250 ezer Ft-os küszöbértéket.   
 
2. Egyéni vállalkozók 

Egyéni vállalkozó a szja törvény szerint az olyan magánszemély, 
aki vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, és az abban feltüntetett 
vállalkozói tevékenységet folytatja. 2008. január 1-re az előző évhez 
viszonyítva a bejegyzett vállalkozások száma Magyarországon 50 
ezerrel nőtt. A regisztrált vállalkozások számának nagymértékű 
emelkedését a nyilvántartott egyéni vállalkozók számának 2007. év végi 
kiugró növekedése okozta. Ennek kiváltó oka az volt, hogy az 
áfatörvény kimondja, hogy adóköteles tevékenységet csak adószámos 
adóalany folytathat. A változások miatt 2008-tól némely őstermelőnek 
is adószámmal kell rendelkeznie, így a vállalkozások száma 1 év alatt 4 
százalékkal nőtt. 2007 II. félévének végén 702 és fél ezer egyéni 
vállalkozást tartottak nyilván, számuk egy év alatt közel 5%-kal (32 
ezer fővel) nőtt az őstermelők kötelező adószám kiváltása miatt.  
 

Az egyéni vállalkozó az szja törvény rendelkezései szerint a 
jövedelmét – a törvényben is megjelölt feltételek figyelembevételével – 
kétféle módszer szerint állapíthatja meg: 

 Az első módszer a költségek tételes elszámolása alapján a 
vállalkozói jövedelem szerinti adózás,  

 A második lehetőség az átalányadózás. 
 

Az Észak-alföldi régió több statisztikai adatsor alapján is 
Magyarország gazdaságilag egyik legelmaradottabb régiója. A régió 
Magyarország területének közel egy ötödét teszi ki, vidéki jellegét az 
országosnál (109 fő/km2) jóval kisebb népsűrűsége mutatja. Az Észak-
Alföldi mezőgazdasági térségben a mezőgazdaságnak nagyobb 
jelentősége van, mint az ország egészében, vagy más régiókban. A 
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régió a magas mezőgazdasági foglalkoztatottságú területek közé 
sorolható. A mezőgazdasági tevékenységet melléktevékenységként 
végzők száma többszöröse a főfoglalkozású termelőknek. Azokkal is 
számolni kell, akik az ún. szociális mezőgazdaságból próbálják a 
megélhetéshez szükséges javakat előállítani. Az ő esetükben a 
mezőgazdasági tevékenység adózatlan és nem nyújt lehetőséget 
nyugellátás, egészségügyi biztosítottság valamint egyéb szociális 
juttatások megszerzéséhez.  (Baranyi, 2008) 
 
3. Anyag és módszer 

Az elemzést a magyar adóhatósághoz hibátlanul benyújtott 
személyi jövedelemadó bevallások adatai alapján végeztük el. Ezek az 
adatok összevontak, egyedileg be nem azonosíthatóak, így az adótitkot 
nem sértenek. A vizsgált időszak a 2000-2008 közötti éveket öleli fel. 
Elemzésünkbe csak azok a magánszemélyek (őstermelők és egyéni 
vállalkozók) adóbevallási adatai kerültek bele, akik mezőgazdasági 
tevékenységet folytattak az Észak-alföldi régióban.  

További feltétel volt a vizsgálat során, hogy csak azokat a bevallási 
sorokat hasonlítottuk össze, mely mind a két adózói körben 
megtalálható. Feltétel volt továbbá, hogy nem vontuk elemzésünk alá 
az átalányadózást. Így az elemzésünkben csak az összevonás alá eső 
jövedelmet és annak adóvonzatát vizsgáltuk.  

Az adatok felhasználásával matematikai és statisztikai 
mutatószámok segítségével vontuk le a következtetéseinket a 
magánszemélyként végzett mezőgazdasági tevékenységből származó 
jövedelem összetételét és adóvonzatát illetően. 

 
4. Eredmények 

Az őstermelők által beadott bevallások száma a vizsgált 
időszakban 2005-ig lassú, majd 2006-ban egy erőteljes emelkedést 
mutat az előző év adatához képest. 2004. évben volt a legkevesebb 
beadott bevallás (334.077 darab), mely 2008-ra több mint 
másfélszeresére (516.352 darab) emelkedett. Ennek oka a törvényi 
változásokban és a mezőgazdasági őstermelők számának alakulásában 
keresendő.  

Egyéni vállalkozók esetében a beadott bevallások számában 
folyamatos csökkenés (18%-os) figyelhető meg régiós szinten 2007-ig. 
A kiinduló évhez (2000. év) képest 2008-ra 2%-kal többen adtak be 
szja bevallást egyéni vállalkozói minősítésben. Ennek kiváltó oka az 



Mezőgazdasági termelők adóbevallásának vizsgálata az észak-alföldi régióban… 

105 

egyéni vállalkozókat érintő ellenőrzések számának emelkedése volt, 
illetve az a törvényi változás, mely szerint egyes őstermelőnek 
adószámot kellett kiváltani, s ezzel az egyéni vállalkozók száma 
megnövekedett. A régióban mezőgazdasági tevékenységet folytató 
egyéni vállalkozók a személyi jövedelemadó bevallásukat átlagosan 
99%-os helyességgel adták be.  
 
4.1. A mezőgazdasági termelésből származó bevétel alakulása 

Az egy adózóra jutó bevétel növekedési üteme az őstermelők 
esetében lassabb volt 2008-ra (két és félszeres), mint az egyéni 
vállalkozók esetében (ahol a növekedés közel négy és félszeres) (1. 
ábra). Ennek kiváltó oka véleményünk szerint a két adózói kör 
jellemzőiben keresendő. Egy egyéni vállalkozó az igazolvány 
kiváltásával korlátlan felelősséget vállal kötelezettségeiért, és sokkal 
nagyobb a felelőssége, mint egy őstermelőnek, akinek vagy volt abban 
az évben elszámolható bevétele, vagy sem, a törvény nem kötelezi 
minimumra. Sőt, a főállású egyéni vállalkozót kötelező járulékfizetési 
kötelezettség terheli, bevételtől függetlenül, s ez a járulékfizetés a 
minimálbér (mely évről évre emelkedik) kétszerese. Ezért is válik 
érdekeltebbé egy egyéni vállalkozó abban, hogy bevételt érjen el 
vállalkozói tevékenységéből.  
A bevétel alakulást torzítja, hogy a vizsgált időszakban számos bevételt 
csökkentő tétel létezett, ezek folyamatosan változtak. A csökkentő 
tételek száma jelzi az adó meghatározás bonyolultabbá válását, mivel 
2000-ben még csak két ilyen kedvezmény volt, mely 2008-ra ötre 
emelkedett.  
 
4.2. A költségelszámolás gyakorlata 

Az őstermelő és az egyéni vállalkozó is a bevételével szemben 
költségeket számolhat el, ha tételes költségelszámolással vagy 10%-os 
vélelmezett költséghányad alkalmazásával határozza meg adott évi 
jövedelmét. Régiós szinten az őstermelők esetében 5.141 fő vallott 
2000.évben költséget, mely 10.971 főre emelkedett 2008-ra. Az egy 
főre eső elszámolt költségek 2000-hez képest 257%-kal 
megnövekedtek 2008-ra. Egyéni vállalkozók esetében a változás üteme 
erőteljesebb volt, hiszen költséget 2000-ben csupán 119 fő 2008-ban 
pedig 818 fő vallott be. Az egy főre vetített értékbeli növekedés 2000-
ről 2008-ra 4,5-szeres volt.  
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1. ábra 
Az egy főre jutó bevétel változása őstermelőknél és egyéni vállalkozóknál az 

előző év adatához viszonyítva a vizsgált régióban 
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Forrás:APEH adatbázis alapján saját számítás 

 

4.3. Jövedelmek alakulása 
A jövedelmet valló őstermelők száma a vizsgált időszakon belül 

2.145 főről 2.935 főre változott, mely 37%-os emelkedés. (1. számú 
táblázat). Az egy főre vetített értéket vizsgálva 211%-os volt a 
növekedés üteme. Veszteséget ezzel szemben 726 fő vallott 2000-ben, 
és 1.367 fő 2008-ban. Ez egy főre vetítve 184%-os változást mutat a 
vizsgált időszakon belül.  

1. sz. táblázat 
Az őstermelésből jövedelmet és veszteséget valló adózók számának alakulása 

az előző év adatához viszonyítva a vizsgált régióban 

Év 

Jövedelmet vallók számának 
változása 

Veszteséget vallók számának 
változása 

Őstermelő Egyéni vállalkozó Őstermelő Egyéni vállalkozó 

2001 97% 91% 155% 125% 

2002 139% 315% 261% 2850% 

2003 60% 77% 101% 101% 

2004 102% 97% 102% 105% 

2005 102% 148% 52% 44% 

2006 115% 105% 69% 101% 

2007 145% 125% 91% 80% 

2008 98% 107% 139% 164% 

Forrás: APEH adatbázis alapján saját számítás 
 

53 egyéni vállalkozó vallott őstermelésből származó jövedelmet a 
2000. évben, mely 233 főre emelkedett 2008-ra. Egy adózóra jutó 
értékben ez 289%-os emelkedést jelent. Veszteséget 2000-ben 8 egyéni 
vállalkozó vallott, 2008-ra ez a szám 179 főre emelkedett. Az egy főre 
jutó érték is nagyobb ütemben növekedett az egyéni vállalkozók 
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körében, mint az őstermelők között, a növekedés üteme 2000-hez 
viszonyítva 2008-ban 477%-os volt.  
 

A 2002.év kiemelkedik az egyéni vállalkozók esetén, mivel ebben 
az évben mind a jövedelmet, mind pedig a veszteséget valló 
vállalkozók száma jelentős mértékben megemelkedett az előző évhez 
viszonyítva. Ez a tendencia az őstermelők esetében is megfigyelhető.  
 

Az országos adatok arról tanúskodnak – mely szerint az 
őstermelők mintegy 5-8 %-a ad bevallást tevékenységéről  - hogy az 
engedmények, az adómentes bevételi határ, valamint a szigorú 
elszámoltatás hiánya mind az adókikerülést, illetve a törvény által 
engedélyezett adóminimalizálást eredményezi.  
 

Összességében megállapítható, hogy a törvény az őstermelőknek 
nagyobb mozgási lehetőséget, több engedményt tartalmaz, kevesebb 
megkötést és szigort, mint az egyéni vállalkozók esetében. Ez hatással 
van arra, hogy a mezőgazdasági tevékenységet törvény folytatni 
mezőgazdasági őstermelői minősítésben sokkal kedvezőbb. Kevesebb 
adminisztrációs kötelezettség, kisebb tőkeigény miatt is. De 
ugyanakkor a hátránya is megvan ennek, hiszen a hitelfelvétel esetén 
egy egyéni vállalkozó hitelképesebbnek minősülhet.   
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A PERSPECTIVE ON THE RECENT DEVELOPMENTS IN 
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING 
 
 

Abstract 
The objective of the present paper is to provide a synopsis of the 

recent international financial reporting developments as well as to 
identify some of the related worldwide implications. The 
unprecedented joint activity of the International Accounting Standards 
Board (IASB) and US Financial Accounting Standards Board (FASB) 
has caused, in the last decade, a series of debates on whether or not 
International Financial Reporting Standards (IFRSs) represent what is 
best of the international accounting practices. The adoption of these 
IFRSs by more than one hundred jurisdictions around the world is 
probably one of the most important recent changes in financial 
information environment. In this context it is imperative to examine 
the position of the United States of America and European Union in 
relation to the endorsement of these standards, in order to 
differentiate the institutional decisions able to influence greatly the 
adoption process. Moreover, this paper explores several aspects 
connected to the changes in IASB‟s conceptual framework and in the 
main accounting standards. From the proposed analysis, it emerges the 
image of IASB‟s standards complex nature and the role played by 
these recent developments in reshaping the future of accounting.  
 

1. Introduction 
Due to the growing interdependence of economies around the 

world, the global economic and financial crisis had influenced greatly 
the general public‟s perception on financial reporting issues. The role 
that accounting plays in the contemporary society has been largely 
debated over the last two years as a wide range of key organizations 
such as UNCTAD, G-8 Finance Ministers, G-20 Summit, the 
European Council of Ministers and the United States Congress paid 
more attention to the need for a sound accounting language able to 
ensure financial and economic stability.  
 

Recently, at the Pittsburgh Summit, the G-20 leaders urged the 
international accounting bodies to speed up their convergence efforts 
in order to achieve a single set of high quality global accounting 
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standards by June 2011. In addition, in its declaration of April, 2nd, 
2009, the G-20 agreed that the standard setters should consider the 
following aspects: 
(a) Reduce the complexity of accounting standards for financial 

instruments; 
(b) Strengthen accounting recognition of loan-loss provisions by 

incorporating a  
(c) Improve accounting standards for provisioning, off-balance sheet 

 
(d) Achieve clarity and consistency in the application of valuation 

standards, internationally, working with supervi  
(e) Make significant progress towards a single set of high quality 

global accounting standards; 
(f) Within the framework of the independent accounting standard-

setting process, improve the involvement of stakeholders, 
including prudential regulators and emerging markets, through the 
IASB‟s constitutional review. 

 

The consequence of this G-20 summit was the establishment of 
the Financial Stability Board as a successor to the Financial Stability 
Forum, with a clear task to call on standard setters to work without 
delay with regulators to improve standards on valuation and 
provisioning in order to achieve the desired set of high quality global 
accounting standards. 
 

However, beyond the difficult task to rise up to these 
expectations, the increasing complexity of IFRSs as well as its growing 
volume has put many developing and in transition countries in a 
constant struggle to keep up with the frequent changes in these 
standards. For this reason and not only, at the June 2009 United 
Nations Conference on the World Financial and Economic Crisis and 
its Impact on Development, many representatives “stressed the 
importance of strengthening the international financial system to 
overcome severe impacts of the current crisis and to help prevent the 
occurrence of similar crises in the future”11. In this regard, the 
representatives identified some major challenges related to IFRSs 
implementation (a – d) and financial reporting in a distressed 
economic situation (e – i), such as: 
(a) the complexity of accounting standards;  

                                                 
11 United Nations (2009). Conference on the World Financial and Economic Crisis and Its Impact on 
Development. A/Conf.214/3.New York. 24–25 June. 
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(b) the need for additional guidance on their practical implementation 
(as valuation of financial instruments);  

(c) the suitability of international accounting standards for SMEs;  
(d) a number of other important technical matters (e.g. fair value 

measurement).  
(e) measurement in illiquid markets (particularly of financial 

instruments); 
(f) the pro-cyclicality of IFRSs;  
(g) provisioning aspects; 
(h) risk management and related disclosures and audit considerations; 
(i) financial reporting‟s objective to provide early warning signals to 

avert major financial disasters. 
 

As a response to the crisis, IASB and FASB have established in 
2009 a Financial Crisis Advisory Group (FCAG) which comprises 
around 20 senior leaders experienced in international financial 
markets‟ related aspects. The role of FCAG is to advise the two 
Boards in regard to the implications that the financial crisis alongside 
the possible changes in the global regulatory environment might have 
on standard-setting. The latest report of the FCAG articulates four 
main principles and contains a series of recommendations to improve 
the functioning and effectiveness of global standard-setting. The main 
areas addressed by the report are: effective financial reporting; 
limitations of financial reporting; convergence of accounting 
standards; standard setter independence and accountability. 
 

Hence, due to the evolution of the financial and economic crisis, 
we can state that the convergence process between the two boards, 
IASB and FASB, had to speed up. In this context, the qualitative 
research represented by the present paper will examine the status of 
the convergence process as well as its main outcomes, including the 
responses to the expectations of the above mentioned organizations 
and the standpoints of the United States of America and European 
Union in relation to the endorsement of these standards. 
 

2. Recent developments in the iasb -fasb convergence process 
 

2.1. The status of the convergence process 
At the moment, more than 120 jurisdictions from around the 

world permit or require IFRSs for domestic listed companies12. In this 

                                                 
12 http://www.iasplus.com/country/useias.htm accessed on October, 20, 2010.  
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context, the implementation of IFRSs worldwide depends greatly on 
the status of the convergence process and on the standpoints of the 
US Securities and Exchange Commission (SEC) and of the European 
Union; since these are the “trend setters” for companies planning to 
get listed on the most developed financial markets in the world.   

Thus, it worth mentioning that through the Norwalk Agreement 
in October 2002, FASB and IASB committed for the first time to 
eliminate the differences in the accounting treatments stipulated by 
IAS/IFRS and US GAAP. In addition, the two Boards decided to co-
ordinate their future activities in order to ensure that, once achieved, 
compatibility is maintained. Moreover, in February 2006 (and updated 
in 2008), the Boards released a new Memorandum of Understanding 
(MOU) identifying short-term and long-term convergence projects 
and setting the steps and milestones towards achieving convergence. 
Recently, as reaction to the pressure exercised by international groups 
and organizations, IASB and FASB reaffirmed their commitment to 
convergence by issuing a statement outlining steps for completing the 
major joint projects by 2011. 
 

To this decision contributed in certain extend the standpoint of 
US SEC in regard to IASB-FASB convergence process, since right 
at the beginning of the economic and financial crisis, the SEC‟s 
decision to drop the reconciliation requirements for foreign registrants 
that adopt IFRSs came as a surprise. Till November 2007, the foreign 
companies had two choices: either to prepare US GAAP based 
financial statements or to fill a reconciliation form of net income and 
net assets to US GAAP (Form 20-F). Thus, this was the case for more 
than 1.100 non-US companies of the approximately 15,000 companies 
registered with SEC. The cost of such reconciliation for European 
companies was between 1 and 10 million euros annually depending on 
their size and field of activity (McCreevy, 2005). 

However, due to the progress of the convergence process, SEC 
dropped these requirements and allowed the use of IFRSs as issued by 
the IASB; by this, meaning the full set of standards including the 
carve-out made by the European Union and the continuous 
amendments to IFRSs.  

Moreover, in August 2007, SEC launched a public debate on 
whether or not to allow US domestic issuers to prepare IFRS financial 
statements for the purpose of complying with the rules and 
regulations of the SEC. To show its clear intentions, in November 
2008, SEC published for a proposed “IFRS roadmap”, which outlines 
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the milestones that, if achieved, may lead to mandatory transition to 
IFRS starting December 2014; certain entities are allowed to adopt 
IFRS in advance. In addition, in February 2010, the SEC published a 
Statement in Support of Convergence and Global Accounting 
Standards aiming at facilitating the development and execution of a 
“Work Plan” that will enable SEC to reach a decision regarding the 
use of IFRSs by US issuers by 2015 /2016.  
 

On the other hand, endorsement of IFRSs for use in the 
European Union is a long and complex process involving a series of 
EU institutions. According to the EU Accounting Regulation, IFRSs 
must be individually endorsed for use in Europe. The steps of the 
endorsement process are13: 
(a) EU translates the IFRSs into all European languages; 
(b) European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) gives its 

views to the European Commission (EC); 
(c) Standards Advice Review Group (SARG) gives its views to the EC 

on EFRAG‟s recommendations; 
(d) EC‟s Accounting Regulatory Committee (ARC) makes an 

endorsement recommendation;  
(e) EC submits the endorsement proposal to the European 

Parliament‟s Regulatory Procedure with Scrutiny Committee and 
to the 27-member Council of the EU. Both must approve 
endorsement or the proposal is sent back to the EC for further 
consideration. 

 

So far, the European Commission voted: 

 to endorse all IFRSs except the revisions to IFRS 1 and IAS 24; 

 to endorse all Interpretations except IFRIC 19 and the 
amendments to IFRIC 14; 

 the latest standard‟s  endorsement (IFRS 9) has been postponed. 
 

In regard to the last statement, after assessing the costs and 
benefits that this standard‟s implementation might have14, EFRAG 
stated that endorsement would lead to reliable and comparable 
information. However, both EFRAG and ARC postponed the 

                                                 
13 Regulation (EC) No. 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002, 

Official Journal L 243, 11 September 2002; 2006/505/EC Commission Decision of 14 July 2006 
setting up a Standards Advice Review Group to advise the Commission on the objectivity and 
neutrality of the European Financial Reporting Advisory Group's (EFRAG‟s) opinions 

14 Available on-line at http://www.iasplus.com/efrag/0911draftendorsementadviceifrs9.doc accessed on 
December 13, 2009 
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decision on IFRS 9 implementation arguing that "more time should be 
taken to consider the output from the IASB project to improve 
accounting for financial instruments"15. IASB attempted to reply to the 
European Commission expressed concerns, such as that the standard 
would have resulted in expanded application of fair value accounting, 
in particular when it is not the most decision useful measurement 
basis. The EU has linked this issue to the G20‟s and ECOFIN 
Council‟s objective to ensure that accounting standards do not 
undermine financial stability while improving decision making process.  
Thus, the issuance of IFRS 9 caused a dispute that tested the 
boundaries of current EC and IASB relationship. An exchange of 
official letters was carried out and this situation has begun to have a 
negative on European investors‟ perception of recent changes in the 
field of financial instruments. Even some Member States started to 
show some discomfort with IFRS 9 based on country particularities. 
In order to calm things down, the European Commissioner McCreevy 
stated on 19.11.2009 that "The European Commission remains fully 
committed to IFRS as the single set of globally accepted accounting 
standards"16. The Commission will continue to assess all the aspects of 
the new standards, remaining for the next college of Commissioners 
to take a final decision in regard to this.  
 

2.2. Major IASB -FASB convergence projects 
In the last years, it became increasingly difficult even for 

experienced professionals to stay up-to-date with the developments in 
the IFRSs. As previously stated the expectations of Financial Stability 
Forum, G 20 leaders and other global organizations dominated the 
IASB‟s working agenda. In response to the global financial crisis, 
IASB has launched a number of projects (such as fair value 
measurement and financial instruments). Moreover, IASB: had 
amended requirements on the reclassification of some financial assets 
from fair value categories to amortized cost categories; issued 
additional technical guidance on the determination of fair values of 
financial assets in illiquid / inactive markets; IASC Foundation made 
amendments to its governance structures as part of its 2008-2010 
Constitution Review and included a regular formal consultation with 
constituents on the IASB‟s priorities and Agenda since this year. 
 

                                                 
15 Available on-line at http://www.iasplus.com/restruct/euro2009.htm, accessed on  January 30, 2010 
16 Available on-line at http://www.iasplus.com/europe/0911responsefrommccreevy.pdf accessed on  

December 15, 2009 
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Tabel 1. Some major projects of IASB17 
 
 

Added to 
the agenda 
at: 

Last issued 
document 

Estimated publishing date 

2010 Q4 2011 
Q1 

2011 
Q2 

2011 
Q3 

2011 
Q4 

Common control 
transactions  

December 
2007 

To be 
determined      

Consolidation         

 Replacement of 
IAS 27 

April 2002 ED  
December 
2008 IFRS     

 Separate 
disclosure 
standard (IASB 
only)18 

January 
2010  

 IFRS     

 Investment 
companies 

June 2010  

 ED  IFRS   

Derecognition of 
financial 
instruments 
including balance 
sheet offsetting 
(netting) of 
derivatives 

24 July 
2008  
 

 ED  IFRS   

Emissions 
Trading Schemes  

December 
2007     ED  

Fair Value 
Measurement 
Guidance  

September 
2005 

ED issued  
May 2009 
and June 
2010  IFRS    

Financial 
Instruments with 
Characteristics of 
Equity  

  
DP 
February 
2008  ED   IFRS 

Income Taxes – 
Reconsideration of 
IAS 12 

September 
2002 

ED issued 
31 March 
200919 and  
September 
2010   

Amen
d. 

   

Joint Ventures – 
Reconsideration of 
IAS 31 

November 
2004 

ED issued 
13 
September 
2007 IFRS     

Leases July 2006 ED issued 
17 August 
2010   IFRS   

Source: http://www.iasplus.com/agenda/agenda.htm accessed on September, 28, 
2010 

 

                                                 
17 ED – exposure draft; DP – discussion paper. 
18 for a reporting entity's involvement with other entities that are not in the scope of IAS 39/IFRS 9 

(including subsidiaries, associates and joint arrangements and unconsolidated SPEs/structured 
entities) 

19 On the basis of the joint IASB-FASB discussion in October 2009, the IASB will not finalise the ED. 
Rather, the Board will proceed with more limited scope amendments to IAS 12 in the first half of 
2010. 
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Apart from the projects expected to be completed in the near 
future and revealed by Table 1, there are several other projects on 
IASB‟s Agenda (revenue recognition, financial statements 
presentation, installments on impairment, hedge accounting and so 
on). We shall address in more detail two of the major ones:  
A) Financial Instruments: Presentation, classification, recognition, 

measurement and disclosures; 
B) IASB’s conceptual framework: The objective of financial reporting & 

Qualitative characteristics of useful financial information. 
 

A) Financial Instruments: Presentation, classification, 
recognition, measurement and disclosures 

At present, the set of IASs/IFRSs issued by IASB includes four 
standards in the area of financial instruments as follows: 
■ IAS 32 Financial Instruments: Presentation; 
■ IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement; 
■ IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures; 
■ IFRS 9 Financial Instruments: Classification and Measurement. 
In April 2009, IASB had decided to undertake a three-stage 
modification of IAS 39: 
a) Classification and Measurement of Financial Instruments: this first 

stage has closed on financial assets with the consultative due 
process of September 2009 and was followed on November, 12 by 
the issuance of IFRS 9, which will replace IAS 39 from 2013, with 
early adoption permitted starting in 2009. In respect to financial 
liabilities, an exposure draft is expected in the second quarter of 
2010 (final IFRS expected in the second half of 2010); 

b) Impairment and Provisioning: the IASB issued an exposure draft 
on impairment in October 2009 (Final IFRS expected on the 
fourth quarter of 2010); 

c) Hedge Accounting: IASB is expected to issue an exposure draft in 
the second quarter of 2010 (final IFRS expected in the fourth 
quarter of 2010 or the first quarter of 2011). 

 

The general idea was that stakeholders, including investors, 
consider indispensable the revision of IAS 39 (Papa, 2010). On 7 
October 2010, IASB issued amendments to IFRS 7 as part of its 
comprehensive review of off balance sheet activities; these 
amendments will allow users of financial statements to improve their 
understanding of transfer transactions of financial assets (for example, 
securitizations), including understanding the possible effects of any 
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risks that may remain with the entity that transferred the assets; also, 
these will broadly align the relevant disclosure requirements of IFRSs 
and US GAAP.  
 

B) IASB’s conceptual framework: The objective of financial reporting & 
Qualitative characteristics of useful financial information 
The purpose of this joint IASB and FASB project was to “create 

a sound foundation for future accounting standards that are 
principles-based, internally consistent and internationally converged”20. 
The intention was to have a framework dealing with a broad range of 
accounting issues and based on the current IASB and FASB 
frameworks. The IASB has revised portions of its framework; while 
the FASB has issued „Concepts Statement 8‟ to replace „Concepts 
Statements 1 and 2‟. The initial plan was to complete the entire project 
by 2010, however taking into account the busy working schedule of 
both boards and the numerous comments received for each phase, the 
deadline postponed several times. The entire project started in 2005 
and it has eight phases: Phase A: Objective and qualitative 
characteristics; Phase B:  Elements and recognition; Phase C:  
Measurement; Phase D:  Reporting entity; Phase E: Presentation and 
disclosure; Phase F:  Purpose and status of framework; Phase G:  
Applicability to not-for-profit entities; Phase H:  Other issues. 
 

Out of the eight phases, we shall address the first phase consisting 
so far in the two chapters published this year: Chapter 1 The objective of 
financial reporting, respectively Chapter 3 Qualitative characteristics of useful 
financial information. These chapters will replace the respective 
paragraphs of the 1989 Conceptual Framework‟s version. This first 
stage represents a significant change from the previous framework as 
shown by the essential aspects shortly reviewed here: 

 The main categories of financial information users are believed to 
be the investors and the creditors, by considering that the interests 
and information needs of these categories are identical and cover 
the interests of all the other categories. We agree with EFRAG 
(2008: 7), considering that the informational needs of the users are 
not homogenous and a hierarchy of these is required;  

 In regard to the qualitative characteristics of financial information, 
the concept of reliability is replaced with faithful representation. This 

                                                 
20 IASB Press Release, 28 septembrie 2010, http://iasplus.com/pressrel/1009prframeworka.pdf accesat în 

data de 29 septembrie 2010 
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modification seems more a change of substance, one which takes 
place in the American Conceptual Framework as well. In Chapter 
3, there remain only two main qualitative characteristics relevance 
and faithful representation (IASB, 2010: QC5); 

 Materiality is no longer a constraint (IASB, 2008: QC27), but an 
entity-specific aspect of relevance based on the nature or 
magnitude, or both, of the items to which the information relates 
in the context of an individual entity‟s financial report (IASB, 
2010: QC11); 

 Comparability, verifiability, timeliness and understandability are qualitative 
characteristics that enhance the usefulness of information that is 
relevant and faithfully represented (IASB, 2010: QC19). In the 
1989 version, comparability and understandability were seen as 
main qualitative characteristics, timeliness was one of the 
requirements for the financial information to be relevant and 
credible, while verifiability was not explicitly referred to as a 
credibility aspect; 

 In both Framework versions, cost is a pervasive constraint on useful 
financial reporting. Since reporting financial information imposes 
costs, and it is important that those costs are justified by the 
benefits of reporting (IASB, 2010: QC35); 

 The substance over form principle and the prudence concept are 
omitted. The first one - seen by IASB as included into the other 
characteristics – is in fact of enormously importance for the 
ensuring the accounting improvement in all jurisdictions. The 
second principle - considered obsolete by the IASB‟s proposal– 
would continue to be useful especially in countries not accustomed 
to IFRS and which rely on professional judgment. 

 

Conclusions 
The present paper provides a synopsis of the recent international 

financial reporting developments in the context of the current 
financial and economic crisis. We notice that the convergence process 
between the two boards, IASB and FASB, had to speed up due to 
external pressure represented by the expectations of certain 
international organizations and institutions, including US SEC, 
European Union, G-20 leaders, UNCTAD and so on.  

Thus, IASB and FASB had to deal with several joint projects in 
the same time, in order to address these expectations. As reducing the 
complexity of accounting standards for financial instruments was one 



Ştefana Dima (Cristea) – Delia David - Luminiţa Păiuşan 

118 

of the core issues in the recent debates involving global financial 
reporting, we discussed shortly the IASB‟s project on the matter. Also, 
many of the reflections in the previous paragraphs concentrate on the 
improvement of the accounting Conceptual Framework as doctrinal 
basis for the present and future projects of IASB and as a support and 
guidance for the further application around the world. The choice of 
this project among all the important projects that IASB and FASB 
have on their active agenda is motivated by the great importance this 
phase and its subsequent developments would have on the entire set 
of IFRS and consequently on the international business environment. 
Therefore, from the proposed analysis, emerges the image of IASB‟s 
standards complex nature and the great role played by these recent 
developments in reshaping the future of accounting. 
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FODOR ÁKOS 
 

AZ ÉLETMINŐSÉG REGIONÁLIS EGYENSÚLYTALAN-
SÁGAI A VISEGRÁDI ORSZÁGOKBAN 
 
 
1. A HDI és a WBI értelmezése 

Az életminőség komplexitása, valamint szubjektív jellege miatt 
meglehetősen nehéz olyan mutatót előállítani, mely egyszerre nagyon 
jól mérhető, számszerű és ugyanakkor hűen reprezentálja a valóságot. 
Ennek fényében törekedtem olyan gazdasági és társadalmi mutatókat 
vegyíteni, melyek elérhetők és a szakirodalmi áttekintés alapján 
megállják a helyüket mint életminőséget alakító tényezők. Az adatok 
meghatározása és begyűjtése után azok együttes, képletben történő 
szerepeltetésével kiszámoltam a térségben használható életminőséget 
jellemző mutatószámot. Ezt WBI-nek (Well-being Index) neveztem el. 
Kiindulópontnak az emberi fejlettség indexét (HDI) vettem, melynek 
kialakítására irányuló kezdeményezéseket az ENSZ Fejlesztési 
Tervében (UNDP) találunk.  

Megvizsgáltam tehát a HDI mutatót közelebbről, amelynek a 
komponensei a következők: 
1. a születéskor várható élettartam 
2. tudás és iskolázottság 
3. a megélhetés színvonala 
 

Az UNDP módszertana értelmében e három faktort képviselő 
nyers adatokat alkalmaznak úgy, hogy azokat egy 0 és 1 közötti értéket 
felvevő mértékegység nélküli indexé alakítják. 
Mivel az indexszámításban használt viszonyítási alap nem konstans, 
hanem a vizsgált országok körétől és az azokban végbement 
változásoktól is függ, ezért a mutató kezdetben alkalmatlan volt időbeli 
összehasonlításokra. Éppen ez okból kifolyólag a szélsőértékeket 
önkényesen rögzítették, elméletben állandósítva az egyes faktorok 
minimum és maximum értékeit. A rögzített szélsőértékek 
alkalmazásától azért tekintenék el, mert azok egyértelműen nem 
felelnek meg a vizsgált térség sajátosságainak, mivel azok globális 
különbözőségek mérése céljából lettek meghatározva. 
Tanulmányomban ezért a jellemzők EU 27-ek köréből vett minimális 
és maximális értékei segítségével végzem el a számításokat.  
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A születéskor várható élettartam reprezentálja a hosszú és egészséges 
életet, ami kétségkívül a jóllét egyik meghatározó alappillére. 
A tudás és iskolázottság hatásának beépítésére két mutatót használtak az 
ENSZ szakértők. Az első az írástudók aránya a felnőtt lakosság 
körében (ALI), a második pedig a lakosság megfelelő korosztályú 
részének az oktatásban való részvétele általános iskolától egészen a 
felsőoktatásig (CGER). A képletben használt súlyszámok rendre 2/3 
és 1/3.  
Számításaimban több okból kifolyólag sem használhatom ezt a faktort. 
Az eredeti HDI-t a világ országai közötti különbségek kimutatására 
hangolták, az írástudás és beiskolázottság nem mutat a vizsgálatom alá 
vont területegységben markáns eltéréseket, vagyis a V4-ek régióiban 
feltehetően meglévő életszínvonalbeli különbségek nem ezekből 
fakadnak. Megkíséreltem tehát az oktatás különböző szintjeinek, ill. a 
különböző szintű végzettséggel rendelkezők számát felhasználni, de 
meglehetősen hiányos az Eurostat adatbázisa a vonatkozó adattípus 
tekintetében NUTS 2-es bontásban. Éppen ezért igyekeztem az 
európai sajátosságoknak megfelelő adatok alapján egy hasonló jellegű 
tényezőt alkotni, végül a HRST (Human Resources in Science and 
Technology) mutatót, valamint a foglalkoztatási arányt használtam fel. 
„A magasan-képzett humán erőforrás nélkülözhetetlen a fejlődés és a 
tudás felhalmozásának és áramoltatásának szempontjából, hiszen 
kapocsként játszik szerepet a technológiai változás, a gazdasági 
növekedés, a társadalmi fejlődés és az általános jólét között.” (EC 
2008). A HRST mutató tehát a tudásbázis méretének, fejlettségének 
jelzőszáma, ily módon nagyon fontos tényezője az életminőségnek. A 
következő két kritérium közül legalább az egyiknek megfelelő 
személyek kvalifikálják magukat tudományos és technológiai téren 
hasznosuló emberi erőforrásként: 

 Iskolázottság alapján – felsőfokú végzettséggel rendelkező 
egyének 

 Foglalkoztatottság alapján – tudományos ─ technológiai területen 
munkát végzők 
 
Felméréseim szerint az oktatásba való bekapcsolódás mérőszáma 

sem differenciál különösebben a vizsgálat alanyai között és azért sem 
lenne szerencsés használata, mert a térségben az alapszintű oktatás 
kötelező jellegű, valamint önmagában keveset járul hozzá az egyének 
boldogulásához, mivel a vizsgált országokban ez alapvető elvárás. Az 
említett okok miatt a foglalkoztatásban való részvételt kívánom 



Fodor Ákos 

121 

felhasználni, melyet a foglalkoztatási arány és a munkapiaci aktivitási 
arány hányadosaként számoltam ki, megkapva a foglalkoztatottak 
arányát a munkapiac szempontjából aktív népesség körében. Ezt 
támogatja az a gondolat is, mi szerint az esélyegyenlőség egyik 
tényezője a munkához jutás, az (esély)egyenlőség megléte pedig a jóléti 
államok alaptulajdonsága, valamint a jólléti koncepciók kiindulópontja. 

A megélhetés színvonala adja az életszínvonal anyagi aspektusát, 
szerepének beiktatása az egy főre jutó GDP segítségével történik. 
Ennek létjogosultsága sem igényel különösebb magyarázatot, 
legalapvetőbb fiziológiai és biztonság iránti szükségleteink javarészt 
materiális értelemben vett gazdagságunk függvényében elégíthetők ki. 

Végül egy, a HDI-ben figyelembe nem vett faktort is kívánok 
szerepeltetni, a tetszőlegesen megválasztott információhoz való 
hozzájutás színvonalát. Erre egy viszonylag könnyen elérhető és 
meglehetősen egyszerű mutatót építek be, az internetkapcsolattal 
rendelkező háztartások arányát az összes háztartáshoz képest (%). Az 
elmúlt időszak robbanásszerű műszaki fejlődése következtében 
ugyanis sokkal bonyolultabbá váltak az ismeretek, vagyis az átlagos 
piaci szereplőnek a korábbinál lényegesen több információra van 
szüksége a racionális döntés meghozásához. Másfelől különösebb 
magyarázatra nem szorul az a tény, hogy az interneten való 
szocializáció és szerepvállalás jelentősen megkönnyíti mind a civil 
szerveződések, mind pedig az ismeretségi kapcsolatok kialakítását és 
fenntartását. 

Felmerül még a súlyozás kérdése, vagyis hogy az egyes tényezők 
egymáshoz képest milyen erősséggel hatnak az emberek 
életszínvonalára. Ebben a tekintetben nagy nehézséget okoz az 
állampolgárok szubjektivitása A súlyok meghatározásánál tehát 1/3-ot 
adtam a GDP-nek (a HDI alapján) és 1/6-ot az összes többi 
tényezőnek, egyenlő fontosságúnak feltételezve azokat. 

 
A WBI faktorai tehát a következők: 
1. Születéskor várható élettartam, mely a hosszú és egészséges életet 

reprezentálja 
2. A tudomány és technológia területén hasznosuló humán erőforrások aránya, 

mely elősegíti az összhangot a gazdasági növekedés és a 
társadalmi fejlődés között 

3. Foglalkoztatási arány, hiszen az egyén boldogulásának alapvető 
feltétele az anyagi erőforrásokhoz jutás, valamint segíti a 
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társadalmi integritás megőrzését és a státusz leggyakoribb forrása 
is 

4. Bruttó hazai termék, mely az egyéni forrásokból útján realizálódó 
szükséglet-kielégítés mellett tartalmazza a közjószágokból való 
részesülést is 

5. Az internetkapcsolattal rendelkezők aránya, azzal indokolva, hogy az 
internetes jelenlét megkönnyíti a szociális hálóba való 
bekapcsolódást és az információhoz jutás színvonalát 

 
2. A Visegrádi Négyek régióinak életszínvonala 

Várakozásainknak megfelel a négy központi régió jó eredménye. 
Prága az első, Pozsony régiója a második, Közép-Magyarország a 
harmadik, míg a lengyel Mazowieckie a hatodik helyre került. Fontos 
megjegyezni, hogy ezen régiók ugyan mindegyike regionális 
értelemben vett központi térség (fővárosi), de tartalmuk korántsem 
hasonló egymáshoz. Míg Csehországban a főváros maga, addig 
Szlovákiában már a pozsonyi metropolitán térség, Magyarországon 
Pest megye, Lengyelországban pedig a Krakkót körülölelő vajdaság 
alkot egy-egy NUTS 2-es régiót (1. ábra). 

Köztük az életszínvonal indikátora és a GDP függvényszerű 
kapcsolatot mutat, ezért szemügyre vettem közelebbről a többi adatot 
is, hogy megállapítsam valóban a GDP határozta-e meg sorrendjüket. 
Az első kettő, a cseh és a szlovák főváros GDP-je között van 
mérsékelt különbség (rendre 172 és 160%, az EU 27-ek átlagában), ám 
Pozsony az internet kivételével a többi mutató tekintetében is második 
helyre szorul, míg a foglalkoztatottság tekintetében csak negyedik 
helyezést ér el. Közép-Magyarország és Mazowieckie is hasonlóan 
közel állnak egymáshoz GDP értékük alapján, de ez esetben sem a 
GDP önmagában határozza meg az életminőség szerinti helyezést, 
hiszen a központi magyar régió a várható élettartam kivételével 
minden tényező esetén lényegesen megelőzi a lengyelt. Fontosnak 
tartom kiemelni mennyire gyengén teljesít élettartam szempontjából a 
közép-magyarországi régió versenytársaihoz képest,  mivel csak a 18. 
helyezést érte el, nem kevesebb, mint 3,3 évvel lemaradva Prága 
mögött. Mazowieckie ezzel szemben internet lefedettségben 
könyvelhet el óriási lemaradást, mely 15%-kal kevesebb az 
életszínvonalban vezető cseh régió hasonló adatánál. 
A megkapott életszínvonal indikátorai alapján – amit meglehetősen 
torzít a központi régiók különböző tartalmi jellege – a négy központi 
régió közül a cseh és a szlovák alkotja a legmagasabb életszínvonalú 
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WBI divíziót, míg a másik kettő a második osztályban kap helyet 3 
cseh régióval egyetemben. Közép-Magyarország nyilvánvalóan a 
kimagasló egy főre jutó GDP-jének és igen kedvező internet 
lefedettségének köszönhetően vezeti e csoportot. Az előbbi 103 %-a 
az EU 27-ek átlagának, míg az internet lefedettség 71 %, ami az egész 
felmérésben a második legjobb Pozsony (75%) mögött. E térség a 
tudásbázis (HRST=44%) tekintetében is igen jól teljesít, hiszen ez az 
életszínvonal indikátorával egyetemben a harmadik legjobb. Ezeket a 
kedvező értékeket azonban jócskán beárnyalják a további kettő 
tényezőben, azaz a várható élettartam és a foglalkoztatás jellemzőkben 
fennálló gyengeségei, hiszen azok a vezető Prága értékitől érdemben 
elmaradnak, rendre 3,3 év és 21 % a lemaradás. A Pest megyét követő 
Jihovýchod és Strední Cechy cseh régiók egyaránt a 4. és 6. körüli 
helyezést érik el az egyes tényezők nagyság szerinti sorrendjében, az 
egyetlen, viszont óriási lemaradást az internet lefedettségük jelenti, ami 
63 %-os mindkét régióban, ez pedig csak a 17. legjobbnak számít a 
V4-ek körében. A lengyel központi régió (Mazowieckie) következik a 
sorban, 6. helyet elérve a teljes felmérésben. E fővárosi térség HRST, 
de különösen GDP mutatója lényegesen magasabb ugyan az őt 
megelőző két cseh régióénál, viszont a maradék három tényezője 
gyengébb értékeket vesz fel, melyből a 60,9 %-os foglalkoztatási ráta a 
legalacsonyabb (14. hely). A csoportot egy újabb cseh régió, Jihozápad 
zárja.  

1. ábra 
A NUTS 2 szintű életszínvonal-különbségek a „Visegrádi Négyek” 

országaiban a WBI mutató alapján (2007) 

HWBI
15.00

25.00

35.00

45.00

55.00
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Forrás: saját szerkesztés 
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A következő, divízióba érdekes módon mindössze két cseh régió 
került, Severovýchod és Strední Morava, ezek a 8. és 9. legjobb 
életszínvonallal rendelkező régiók. GDP-jük ezt hűen tükrözi, míg 
foglalkoztatási ráta és várható élettartam alapján kicsit jobb helyet (5-
7.) érdemelnének, ám HRST-jük, de különösképp az internet 
lefedettségük (rendre 26. és 24. legjobb) lényegesen lerontja az 
összesített eredményüket. 

A negyedik divízió foglalja magába a felmérés tárgyát képező 
régiók csaknem felét, hiszen 17 térség tartozik ide. E csoport belső 
homogenitása a benne foglalt területi egységek nagy száma ellenére 
nagyon magas, vagyis egyenként jellemezni nem kívánom a tagjait, 
mivel azok közt a különbség nem jelentős mértékű. Az adatsorokat 
jobban szemügyre véve azonban egy érdekes jelenségre lehetünk 
figyelmesek, amit a szociológiában ismert „belső státusz-
inkonzisztencia” mintájára belső tényező-inkonzisztenciának nevezek 
el. Arra kell gondolni, hogy bár egymáshoz nagyon közeli WBI 
értékeket vettek fel a negyedik divízió régiói, azok jellemzői az egyes 
tényezők skáláin egészen máshol helyezkednek el. Az első Západné 
Slovensko például GDP, foglalkoztatás és internet lefedettség 
tekintetében a helyezésének megfelelő értékekkel rendelkezik, míg 
várható élettartam szerint a 23-ik, HRST-ben pedig csak a 25-ik helyre 
kerül. Szöges ellentéte ezeknek a csoport ugyancsak elején helyet 
foglaló Małopolskie lengyel régió, mely éppen internet lefedettség és 
GDP dimenziókban nagyon gyenge (20. és 23.), míg HRST szerint 
összesített eredményének megfelelő, várható élettartamban pedig 
kiemelkedő értékkel (76,9 év) rendelkezik, ami a felmérésben a 
nyolcadik legjobb. 

Az ötödik csoportot így négy lengyel, egy szlovák és a Dél-Alföld 
régiók alkotják. Az adatok sokkal konzisztensebbek az előző 
csoporténál, viszont két szembetűnő jelenséget is meg kell említeni. Az 
első, hogy az itt helyet kapó lengyel régiók mindegyike számottevően 
jobb várható élettartam jellemzővel rendelkezik, hiszen legtöbb esetén 
a 20. hely körüli értéket vesz fel ez az adat, míg Świętokrzyskie 
esetében a legmagasabb 75,7 évvel (16.). A második észrevétel az, hogy 
internet lefedettség tekintetében a szlovák Východné Slovensko az 
egész listában 4. Warmińsko-Mazurskie és Kujawsko-Pomorskie 
lengyel régiók pedig egyaránt 8. helyezést érnek el rendre 67 és 65 %-
os értékekkel, ami megközelíti a központi régiók internetmutatóit 
(legmagasabb: Bratislavský kraj-75 %, legalacsonyabb: Mazowieckie-65 
%). E kedvező mutatókat a szlovák régió esetén a várható élettartam 
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és a HRST kedvezőtlensége, az előbbi lengyel régiónál a GDP és a 
foglalkoztatottság, míg az utóbbinál a GDP és a HRST alacsony értéke 
(25,8 %-kal a legutolsó) rontja le.  

Végül fordítsuk figyelmünk az életszínvonal szempontjából 
leggyengébb csoportra. Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-
Dunántúl régióknak kizárólag GDP és HRST mutatójuk nincs a 
legutolsó helyeken, melyek közül GDP-ben csupán Dél-Dunántúl, 
HRST szerint pedig Észak-Magyarország és Dél-Dunántúl kap helyet 
valamivel a 30 előtt. 

Dél-Dunántúl, Észak-Alföld és Észak-Magyarország minden 
életszínvonalat meghatározó mutatója nagyon kedvezőtlen, azaz 
nincsen egyetlen olyan kiugróan magas faktor sem – egyes lengyel 
régiók várható élettartamához, a csehek GDP-jéhez, vagy a szlovákok 
internet-lefedettségéhez hasonlóan – mely kicsit javítaná helyzetüket. 

 

1. táblázat 
A WBI divíziók lakossága országonként és összesen (ezer fő) 

 PL CZ HU SK sum 

1 0 1200,1 0 608,8 1808,9 
2 5180,1 4027,1 2885 0 12092,2 
3 0 1492,9 0 1863 3355,9 
4 23903,1 3614 2104,8 2925,5 32547,4 
5 9037,5 0 1338,4 0 10375,9 
6 0 0 3727,7 0 3727,7 

sum 38120,7 10334,1 10055,9 5397,3 63908 

Forrás: saját szerkesztés 
 

Összefoglalás, konklúzió 
Az elvégzett vizsgálatok segítségével egyértelműen bizonyítható az 

életszínvonal térbeli differenciáltságának a megléte. Az 
életszínvonalbeli különbségek oka általában több (eseteként minden) 
tényező együttes hatásának az eredménye. Ez alapján megállapítható, 
hogy az életszínvonal mérésére korlátozottan alkalmas GDP és az 
életszínvonal egyéb meghatározói között pozitív korreláció rejlik, 
vagyis egy nagyobb GDP-vel rendelkező régió valószínűsíthetően 
magasabb életszínvonallal is rendelkezik. Ugyanakkor e megállapítás 
alól számos eset kivételt képez, következésképp a GDP valóban nem 
alkalmas az életszínvonal pontos kifejezésére. A V4-ek lakossága 
heterogén WBI területekből áll (1. táblázat), melyek különböző 
mértékű belső homogenitással rendelkeznek régióik szerint. Ez a 
kapcsolat ugyan nem függvényszerű (a negyedik divízió belső szórása a 
legkisebb), de világos tendencia mutatja, hogy a belső homogenitás a 
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magas életszínvonalú régiók esetén kisebb, mint az alacsonyabbak 
esetén. 

Megmutatkozik a térbeli koncentrálódás is a fővárosok körül, 
vagyis a jelenség, hogy a kedvező életszínvonallal rendelkező 
területegységek általában szomszédosak a gazdasági értelemben vett 
centrumokkal. Világos, hogy mekkora életszínvonalbeli különbség áll 
fenn a nagy metropolitán térségek (fővárosok) és a mérsékelten 
urbánus, illetve rurális térségek között, az átmenetet Közép-
Magyarország és Mazowieckie csak azért adja, mert Magyarországon és 
Lengyelországban nem a főváros, illetve annak szűk értelemben vett 
környezete (agglomerációja) önmagában alkotja a központi NUTS 2-es 
régiót. 
 
Abstract 

Regional economic processes have considerable impact on the 
well-being and living standard of local communities. To measure the 
quality of life, I constructed the Well-being Index (WBI), which is 
based on and closely related to the Human Development Index 
(HDI). 

Acknowledging my basic hypothesis, the results clearly 
demonstrate that regional economic processes impose the 
differentiation of living standard geographically. Hence, the existence 
of spatial differentiation of living standard in the V4 countries is 
proved. The four central (in economic terms) and some Czech 
territorial units show pre-eminent standard of living, while several 
Polish and Hungarian ones are below the average, having been 
determined by both national and regional (urban or rural) 
characteristics. The regions are allocated into so-called WBI divisions 
according to their living standard. The content of each group is then 
examined and matched with demographic data to discover the 
population of the created WBI territories. 
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LUMINIŢA DANCIU – PĂUN ALAN 
 
REENGINEERING - ANALYSIS METHOD AND 
REDESIGNING THE INFORMATION SYSTEM 
 
 

Abstract 
Reengineering as a reorganizing method arrisses on the Western 

market with outstanding results regarding production, price and 
quality management and work production. 

 

Keywords: Reengineering, information system, management, 
resources, analysis 

 
 

1. Introduction 
The base change system of an organizational management 

method of a certain firm, leaving behind old management rules and 
methods, this is what reengineering is all about. 

Michael Hammer defines business process reengineering21 in his 
book Reengineering the Corporation as: fundamental rethinking and 
radical redesign of business processes to bring about dramatic 
improvements in performance. 

The purpose22 of business process reengineering is to radically 
improve company core processes in order to: 

- increase process capacity 

- increase or satisfy demand for products and services. 
 

Key business factors are: 
1. Transition from functional management to processional 

management 
2. Transition from simple to complex operations 
3. Transition of human resources, e.g  changing from employee to 

employer 
4. Transition of the performance reward dual process importance, 

from activity to visible results 
5. Transforming promotion criteria by replacing results with 

abilities. 

                                                 
21 Michael Hammer , James Champy, Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business 
Revolution, Harper Collins Publishers, 2003 
22 Housel Tom, Kanevsky V A, Reengineering business processes: A complexity theory approach to value 
added, INFOR, Nov 1995 

http://www.amazon.com/Michael-Hammer/e/B000APA0BO/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/Michael-Hammer/e/B000APA0BO/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/James-Champy/e/B000AP9VMI/ref=ntt_athr_dp_pel_2
http://findarticles.com/p/search/?qa=Housel,%20Tom
http://findarticles.com/p/search/?qa=Kanevsky,%20V%20A
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3661/
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3661/is_199511/
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6. Changing what is value inside a firm s culture 
7. Changing a supervisor manager job to a mentor 
8. Changing organizational structures 
9. Changing the leaders from people giving a certain label into 

leaders. 
 

Management needs to pay close attention when  dealing with:  

- human resources  

- the activity of the leadership  

- the firm s activity  

- the culture of the firm 

- the functional capacity knowledge  

- the firm s capacity to promptly react at the market s changes  

- performance indicators of the enterprise activity overall 
 

2. Concepts regarding the informational system  
In order to achieve the fundamental objectives of a firm,human 

resources, materials and tehnical purposes do not help this process 
only. The reasonable combination of all resources and its usefulness 
implies a permanent information upon the surrounding environment 
of the firm, the status of one own s resources and the customers 
demands. 

As a compulsory demand of change the informational system of a 
firm needs to follow these three functions: 

 the decisional function  

 operational or action like function   

 documentation. 
 

The decisional function presents the purpose of the informational 
system for making available elements needed in taking decisions. 

The operational function presents the purpose of the 
informational system to activate the necessary activities for achieving 
the objectives that are in the organizational strategies, ensuring the 
main application of the decisions. 

The documentation function of the informational system presents 
the main purpose of enriching the personnel s knowledge which 
eventually are used to take decisions or to operate in certain 
operations. 
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The transition from not using the computer to using this device 
as a main tool is a turning point from where we can start discuss upon 
efficiency and getting the quality of taking decisions at a higher level. 

Step 1 – transforming routine procedures with a higher volume of 
work using automatic tools. 

Step 2 – an integrated system is taken into consideration.  
Step 3 – the level of integration is getting deeper in every activity. 

 
Conclusions 

We can consider reengineering the solution for the Romanian 
corporations. For this to happen as a solution, the decisional factors 
from Romanian firms need to be well informed about this matter.  

Business analysis through reengineering is capable of producing 
the initial impulse much needed to put the production process on the 
right track. 

Romanian organizations need extreme makeovers. 
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VÉGH SÁNDOR 
 
VILLANYMOTOR VEZÉRLÉSE DIGITÁLISAN 
MŰKÖDTETETT ESZKÖZÖKKEL 
 
 
Összefoglaló 

A jelen világunkban megszámlálhatatlan aszinkron és szinkron 
villanymotor végzi a dolgát. E régi fejlesztésű motorok jó hatásfokúak, 
de korlátokkal rendelkeznek. A mai számítógépes és digitális 
technikával jobbá és hatékonyabbá tehetők, illetve módosíthatók. 
Ezen villanymotorok digitális, új típusú vezérléséről szól a tanulmány. 
 
 

A villanymotorok azon családjával foglalkozom ebben a 
cikkemben, amely jelen időnkben a legjobb hatásfokúnak tekinthető. A 
villanymotorok és azok típusai, néhány kivételtől eltekintve analóg 
rendszerű műszaki gépek. Szerkezetük és üzemelésük analóg jelleggel 
bír. A dolgozatban egy példát nyújtok, a digitalizálás egyik esetére. A 
gyakorlati életben nagyon sok esetben kell bevált analóg szerkezetű és 
működésű rendszereket digitálissá átalakítani. Tehát folytatva a bevető 
mondatot: az általam említett motornak minimális a belső súrlódása, 
kopásnak kitett alkatrész is minimális. Ha nagyon alacsonyan tartható a 
belső súrlódás, akkor az ebből adódó veszteség is természetesen 
minimális. Hogyan lehet ezt elérni? Nos, az eddigi villanymotorok 
fejlesztésében van nagyon sok típus, amely sok esetben 
specializálódott. Ezek közül az aszinkron család egy speciális típusa 
alkalmas erre a célra. Az aszinkron gépcsalád műszaki kivitele 
szerencsére nagyon egyszerű. Az egyszerű kivitel magában hordozza 
azon gépészeti alkatrészeket, amelynek súrlódása rendkívül alacsony. 
Ilyen a gördülőcsapágy, mely sokak által ismert tömegtermék. Az 
aszinkron motor is klasszikus felépítésű, rendelkezik egy 
állórésszel(sztátor), amely magában  a motorház is egyben. A 
forgórész(rotor) egy egyszerű vastest réz vagy olcsóbb kivitelben 
alumínium test. E forgórész két gördülőcsapágyon forog. A réz, illetve 
az alumínium önmagában záródó tekercs. E motortípusból rendkívül 
sokat használnak a világon, hihetetlen mennyiségben. Egy kívülállónak 
szinte érthetetlen, hogy egy ilyen motor hogyan indul el, azaz hogyan 
tud forogni. Ez azért érdekes, mert csak az állórészbe vezetjük bele az 
áramot, a forgórész nem kap direkt külső elektromos energiát. Akkor 
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hogyan forog? Nos, az állórészben forgó mágneses tér jön létre, amely 
a mágneses indukció elvén feszültséget gerjeszt és áramot indukál a 
forgórészben. Ez az önmagában zárt, korábban már általam említett 
egyszerű kivitelű tekercstestben, ez az indukálódott áram haladni fog 
körben és mágneses teret hoz létre. Az állórész forgó mágneses tere és 
a forgórészben keletkezett mágneses mező kölcsönhatásba jön 
egymással, az eredmény a motor forog. Mindez csak azért jöhet létre, 
mert a központi áramellátás, azaz a mindenki által ismert villamos 
energiaellátás váltóáram elvén alapul. A villamos energiaellátás három 
fázissal rendelkezik, amely fázisok egymástól 120 fokos eltolódással 
keletkeznek. E szabványos váltóáram Európában másodpercenként 
50-szer változik. Természetesen mind a három fázis változik. Ez 
viszonylag gyors jelenség és a motor tekercselése olyan, hogy a három 
fázis be van vezetve úgy, hogy körbe-körbe gyorsan kapcsolódnak 
tekercsről-tekercsre. Ezek nem egyszerű tekercselési megoldások, de 
ebben most nem óhajtok belemenni, a dolgozat számára most nem bír 
döntő jelentőséggel. A lényeg a következő: tudunk forgó mágneses 
mezőt előállítani mely egy nagyon egyszerű forgórészt mozgásba hoz 
és ezzel egy erős forgatónyomatékú motort kapunk. A motor 
mechanikai szerkezet oly egyszerű, hogy a súrlódási veszteség nagyon 
kevés. E motortípus nagyon jó hatásfokú, amely az üzemeltetési 
költségeiben igencsak kedvező dolog. Továbbiakban e háromfázisú 
ipari aszinkron motorokkal nem foglalkozok. Csak a működési elv 
megértésért volt rá szükség. Ugyanis az adott elektromos hálózattal 
munkára foghatók, de fordulatszám változtatása nem egyszerű, forgó 
mágneses tér illetve mező kialakítása az állórészben bonyolult összetett 
feladat. Az ipari aszinkron motorok csak megadott néhány fix 
fordulatszámmal tudnak üzemelni a villamos hálózaton. De ezen 
egyszerű és hasznos motorokat továbbfejlesztették, amely lehetővé 
tette azt, hogy még jobb hatásfokúak legyenek és a befektetett 
energiából még több forgatónyomatékot, illetve mozgási energiát 
tudjuk kinyerni a céljaink számára. A forradalmi fejlesztés a 
forgórésszel történt. Állandó mágnesből készítik az új típusú 
forgórészt. Egyben speciális összekapcsolódás történt az univerzális 
kefés motorokkal. Az állórész tekercselése jobban emlékeztet az 
egyenáramú, illetve az kefés univerzális motor tekercselésére, a kefés 
forgórész nem lett alkalmazva az új fejlesztésű motorba. Viszont a 
forgórész egy tömb, azaz centírozott henger, amely az aszinkron 
forgórészekre emlékeztet. Nos e forgórész mint az előbb említettem, 
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egy állandó mágnesből készült alkatrész. Az újonnan fejlesztett motor 
megőrizte igen jó, azaz alacsony súrlódási veszteségét. 

Az új mágnesből készült forgórész különleges anyag. Rendkívül 
erős koercitív erővel bír, nagyon nagy a mágneses mezője, rendkívüli 
mágneses fluxussal bír. Az ipar sok évtizeden keresztül nem tudott 
ilyen nagy erejű állandó mágnest előállítani. Ezek a mágnesek acél 
alapú ötvözetek, érdekességük az, hogy különleges ritka földfémmel 
ötvözik őket. Az első ilyen ötvözet a nyolcvanas évek elején jelent 
meg, svájci fejlesztésű, szamárium-kobalt ötvözetű acélból készült, 
melyet formára öntés alatt, illetve utána rendkívül erős mágneses 
térben felmágneseztek. A mágneses domének irányba állása után, a 
régi gyártású acélmágnesekhez képest 20-szor, 50-szer erősebb 
koercitív erővel rendelkező mágneseket tudnak gyártani. Majd a 
kohászati fejlesztés nem állt meg, kb. 10 évvel később megjelent a 
neodím mágnes. Ezen ötvözet különleges ritka földfémmel, 
neodímiummal ötvözött acélmágnes. Szakszerű felmágnesezés után 
megdöbbentő erejű, „szupermágnest” kapunk. Csak 
szemléltetésképpen: ha két ilyen pogácsa méretű mágnest hagyjuk 
összekapcsolódni az ellentétes pólusaival, azt élő ember szabadkézzel 
nem tudja szétválasztani. E mágnesek hosszú évekig megőrzik erős 
mágneses mezőjüket ezért gyártásuk drága ugyan, de tartósságuk miatt 
gazdaságosak. Az új motortípus ilyen brutális erejű mágneses mezővel 
bíró forgórésszel rendelkezik, működés közben „megajándékozott” 
minket egy rendkívüli hatásfokkal. Nem súrlódásról van most szó, 
hanem villamos energia felhasználás hatásfokáról. A motorok, típustól 
függően, a befektetett villamos energiát 82-90%-ban mozgási 
energiává, azaz forgatónyomatékká tudja alakítani. Ez nagyon kedvező 
hatás! A jobb hatásfok magyarázható azzal, hogy a forgórészben nem 
keletkezik réz és vasveszteség. Ugyanis nem történik benne mágneses 
indukció, a forgórész rendelkezik önálló mágneses térrel, azaz 
mágneses mezővel. Réz és vasveszteség, a villamos tekercsek 
klasszikus veszteségtípusa, csak az állórészben keletkezik, amely valljuk 
be a teljesség kedvéért, nem túl nagy veszteség. E motorok hazai 
elnevezést is kaptak: kefenélküli egyenáramú motorok. Természetesen 
lehetne rájuk kapcsolni három fázisú váltóáramot is, de nem sok 
értelme lenne, mert csak annyit forognának, amely fordulatot 
korábban már megírtam e dolgozatban. Igaz, hogy nagyobb 
nyomatékkal és jobb hatásfokkal tennék a dolgukat az új típusú 
motorok, de túl drágák ahhoz, hogy ilyen egyszerű ipari környezetben 
használják őket. A ritka földfémek, a melyek a látottak alapján 
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nélkülözhetetlenek a szuper erős mágnesek gyártásához, valóban ritkák 
a Földön. Két nagy piac is vetekszik értük. A kémia ipar, mert 
nélkülözhetetlen katalizátor anyagok. Az autógyártás, mert az 
autókatalizátorokban is ilyen és hasonló ritka földfémek kellenek. Acél 
szerencsére van bőven. Érdekes, de Kína ebben is világelső, területén 
vannak a világ legnagyobb hozamú ritkaföldfém lelőhelyek és a 
bányakitermelés igen aktív. 

Visszatérnék a lényegre, hogy van forgó mágneses terünk a 
hálózatból, de az meghatározott, nem változtatható. Azaz 
változtatható, ebben híres nagy személyiségünk: Kandó Kálmán 
jeleskedett. De az egy ipari, mértekben is nagy rendszer. Én kisebb 
mobil környezetre vetíteném ki a gondolataimat. 

Van erős, igen jó hatásfokú villanymotorunk és állítsunk elő hozzá 
változtatható sebességű, azaz változtatható /fordulatszámú/ mágneses 
teret. Ez lehetőleg legyen egy rugalmas vezérlésű mágneses tér, illetve 
mező, mert így éri meg a befektetett munkát. 

Előre tárgyalni kell még egy elektromos jelenséget. A 
villanymotorok, ha munkára vannak fogva, akkor jelentős az 
áramfelvételük. Az általam tárgyalt kefenélküli motorok 1kW-tól 10 
kW teljesítményig terjednek. Ez a tartomány igen széles ipari 
környezetet ölel fel. A villanymotorban az állórészben vannak csak 
tekercsek, ahová be kell juttatnia villamos energiát. Természetesen oly 
módon, hogy forgó mágneses tér alakuljon ki a motor belsejében. E 
tekercsekre kell kapcsolni a viszonylag nagy áramokat korrekt módon, 
lehetőleg a legkevesebb elektromos ellenállással. Az ilyen gyors 
nagyáramok kapcsolgatására legalkalmasabb elektrotechnikai elem a 
FET tranzisztor. Megjegyezendő, hogy egyenáramú környezetről 
beszélek a továbbiakban. 

A FET egy rövidítés, angol nyelvi mozaikszó: Field Effekt 
Transistoren. Érthető magyarsággal: térvezérlésű tranzisztor. Ezek 
aránylag nagyon kicsi, de több 100 Ampereket kapcsolni képes 
szilícium félvezetők. A FET-ek közül is egy alcsoport jöhet itt szóba a 
Power FET, vagy más néven Dual Gate MOS FET, de létezik Hex 
FET elnevezés is. A lényeg az, hogy ezek a viszonylag olcsó 
alkatrészek igen alacsony belső ellenállással rendelkeznek, tehát a 
rajtuk áthaladó áram nem szenved veszteséget, jelentéktelen 
áramveszteség van. Az eszközök párhúzamos üzemmódba helyezve, 
belső ellenállásuknak csak a reciproka képződik, amely tovább javítja 
jó tulajdonságukat. A FET-ek megfelő áramkörbe helyezve tehát 
kiválóan fogják kapcsolni a nagy áramokat a tekercsekbe. 
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Megjegyzendő, hogy a FET-ek érdekesen villamos térrel szabályoznak 
és ezért oly alacsony a belső ellenállásuk. A működési elvük emlékeztet 
a régi rádiócsövek működési elvére. Nos nincs új nap alatt a még oly 
csúcs modern Hi-Tech-ben sem… 

A motorok erősek és igen jó hatásfokúak, a motort vezérlő FET-
es félvezető áramkör alacsony ellenállása miatt szintén nagyon jó 
hatásfokú, tehát egy ilyen társítás, illetve rendszer kifejezetten jól fogja 
hasznosítani a ráfordított villamos energiát. A jólét nyújtotta 
kényelmes és biztonságos életről senki sem akar és nem fog 
lemondani, tehát törekedni kell arra, hogy eszközeink és gépeink 
működése továbbra is meglegyen, de sokkal, de sokkal kevesebb 
energia felhasználással. A hétköznapi élet megszámlálhatatlan sok 
villanymotor működését igényli. A világ még a rosszabb hatásfokú 
rendszerek millióit üzemelteti. De térjek vissza a konkrét példához. 

A FET-eket vezérelni kell egy „okos” elektronikával és máris 
megoldható a kefenélküli motorok változtatható fordulatszáma. Ez a 
tulajdonság megvalósítható, a kefenélküli motorok felhasználhatósága 
végtelen. 

Természetesen a személyi számítógép alkalmas arra, hogy 
valamelyik kimeneti portján olyan jelet küldjünk ki, amely a motort 
kapcsoló nagyáramú FET elektronikát vezérli logikusan. A régebbi 
kimeneti portok, LPT 1, LPT2, klasszikus TTL technológiai szintekkel 
bírnak. A TTL jelentése egyszerű: Transistor-Transistor Logic. Azaz 
érthető magyar megfelelője: tranzisztorok által működtetett 
szabványos digitális, azaz kétértékű logika. A szabvány a kötelezően 
betartandó logikai feszültségszintekre vonatkozik. Leegyszerűsítve a 
lényeg: a logikai 1 értéke 5Volt, a logikai 0 értéke 0Volt. Ez a szisztéma 
garantált a digitális rendszerekben. Az újabb általános célú USB2 
kimenet is alkalmas erre, ott CMOS technológiájú, illetve illesztésű 
input-output kimenet van. A CMOS technológia nem ragaszkodik 
szigorúan a TTL feszültségszintekhez. A mai gépek rendkívüli 
miniatürizálás és belső alkatrészek zsúfoltság végett le is szállította a 
TTL szintet alacsonyabbra, esetenként 2,5 Volt a logikai 1 értéke. A 
TTL 5 Voltos szint ezekben az új gépekben „magasfeszültség” lenne. 
Természetesen a periféria eszközök úgy vannak kialakítva, hogy kár 
nem következik be. Ahhoz, hogy forgó mágneses tér kialakuljon, 
kommutációs folyamat elinduljon, szükség van a rotor kiindulási 
pozíciójára: tehát a forgórész mágnese által keltett tér és a kommutáció 
indítására kijelölt tekercs által keltett tér által bezárt szög. Blokk 
kommutáció esetén elég csak a térhányadot (háromfázisú esetben 
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térhatodot) tudni, amelyikben a rotor áll, ennek meghatározására akár 
hall szenzorok által szolgáltatott kimenőjelek is megfelelőek. A Hall 
szenzorokat a sztátorra, azaz az állórészre szerelik. Ennek két módja is 
lehet: 

 Külön mágneseket szerelnek fel a rotorra, azaz a forgórészre, a 
rotormágnessel egyező helyzetben és ez köré építik az állórészre a 
hall szenzorokat 

 Az állórészre építik a hall szenzorokat, amelyek a rotormágnes 
által keltett teret érzékelik. 
 
A motor vezérlési feladat megoldásához készítettem már néhány 

algoritmust, mely matematikai alapokon nyugszik. Külön 
programozási ötlet kellett az álló motor megindításához. A motort, 
álló helyzetből ki kell mozdítani, de miként? Ráadásul van két irány, 
merre történjen az iránymegadás? Rendszerint 3 önálló tekercs van a 
kefenélküli motorban. Ebből egy tekercs „figyelő” azaz érzékelő 
állapotba van a szoftver szerint és a két másik tekercsre kell megfelelő 
jelet, azaz nagy áramot kapcsolni. A kapcsolás a számítógép irányából 
érkezik, de a motorra jutó nagyáram külső másik áramforrásról 
érkezik, és ezt a FET-ek kapcsolják, mert kapnak rá kapcsoló utasítást. 
Amikor a motor pedig már forog, akkor egy algoritmust kellett 
megírnom, hogy a lehető legmagasabb fordulatszámot érje el a motor. 
Nagyon érdekes probléma ez, hogy a tekercsekben az áram léptetését 
miként lehetséges megoldani. Gyorsulást kell elérnem a motorban, de 
ezt csak szintén matematikai megoldással lehetséges. A három 
tekercstestből kettőre léptetem a komoly árammennyiséget, a 
harmadik tekercs pedig „figyel” a teljes motorüzemi idő alatt. A 
„figyelő”, azaz érzékelő tekercs az időt figyeli, amikor a harmadik 
tekercsben mikor indukálódik a forgórész mozgásából következett 
feszültség és áram. A fordulatszám csak akkor emelkedik, ha az 
indukció függvényében kiszámolom, illetve a megírt program 
algoritmus kiszámolja a legrövidebb kapcsolási időt egy körön belül 
háromszor. Az algoritmus igyekszik egyre rövidebb időpillanatokban 
az áramokat kapcsolni, de ennek szinkronban kell lennie, mert akkor 
„elsieti” magát és a motor egyenletes forgása nem következik be, 
illetve kellemetlen rángatózás lesz a következmény. A folyamatot 
programozási szempontból még nem fejeztem be, mert a motorra 
változó terhelés is juthat, és ehhez az elektronikának, azaz a 
motorvezérlő rendszernek alkalmazkodni kell. Szükséges tehát egy 
terhelési szubrutin, amely szintén egy időfigyelő algoritmus. Ezeket a 
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programokat rendszerint assembly nyelven, vagy gépi kódban kell 
megírni. A gépi kódú programírás csak úgy lehetséges, hogy a vezérlő 
mikroprocesszor gépi utasításkészletét ismerni kell. Ez típustól és 
gyártótól teljes mértékben függ. Több mikroprocesszor illetve 
mikrokontroller gyártó ezen utasításkészleteket az interneten 
közkinccsé teszi. A megírt gépi kódú programot célszerű egy beégető 
segédáramkörrel, eprom égető interfésszel beégetni egy megfelelő 
típusú prom-ba, vagy eprom-ba, illetve eeprom-ba. A beégető 
eszközök minden PC-hez kapcsolhatók. A PC-vel készített működtető 
szoftverek kedvezőbbek a fejlesztés alatt, mert magasszintű 
programozási nyelvvel is lehet kísérletezni, amelyekkel a kontroll 
sikeresebb. A gépi kódú program írásakor nincs közbülső kontroll, ha 
hiba történt a programírásba, akkor elölről kell kezdeni az egész 
folyamatot. Viszont a gépi kódú program gyorsabban működik, nincs 
szüksége fordító programra. A programban az a lényeg, hogy a jel és a 
szünet, azaz a 0 és 1 értéket változtatom, ennek jelsűrűségét 
módosítom. Érdekes ebben a vezérlésben, hogy a megírt szoftverrel 
sokszor megszakítom egy másodperc alatt a motor áramellátását, 
iszonyú sokat kapcsolnak a FET-ek nagy áramokat ki-be. De ez nem 
okoz működési problémát a félvezetőknek, kifejezetten „szeretik” ezt 
a kapcsoló üzemmódot. A forgó motorban lévő inercia és 
mozgásmennyiség/perdület a motor folyamatos forgását biztosítja. A 
rendkívüli gyors digitális, azaz jel-szünet állapotok változása szinte 
érzékelhetetlen a motor forgásában. Az, hogy a motornak digitális 
vezérlése van, csak komoly műszerrel, oszcilloszkóppal 
diagnosztizálható. A digitális vezérlés működését, a vezérlő szoftver 
helyes működését is csak oszcilloszkópos méréssel lehet igazán jól 
optimalizálni. 

 
Abstract 

Nowadays countless asynchronous and synchronous electric 
motors are doing their work. These old developed engines are highly 
efficient, but have their limitations. With modern computer and digital 
technology they can be made better and more efficient, or even 
modified. This study is about the digital, namely, the new type of 
control of these electric motors. 
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RAJOS ISTVÁN 
 
A TŰZOLTÓI HIVATÁS MEGÍTÉLÉSE A MEZŐKOVÁCS-
HÁZI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG ILLETÉKESSÉGI 
TERÜLETÉN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tudományos Diákköri kutatásommal a „A tűzoltói hivatás 
megítélése a Mezőkovácsházi Tűzoltóparancsnokság illetékességi 
területén” témakört vizsgálom.  

A napi sajtóban a médián keresztül, és a különböző szaklapokban 
rendszeresen kapunk friss információkat az Európai Uniós államok 
értékeiről, eredményeiről, elvárásairól. Egy Európai Uniós országokat 
átölelő felmérés azt bizonyítja, hogy a tűzoltói hivatás a legelismertebb 
szakma a civil lakosság körében. A Mezőkovácsházi 
tűzoltóparancsnokság „C”- szolgálati csoportjának szolgálat 
parancsnokaként több mint egy évtizede kísérem figyelemmel az 
emberek reakcióit, pozitív és negatív megnyilvánulásait, különösen igaz 
ez a kialakult természeti, és katasztrófa helyzetekre, mint pl. a 
visszatérő árvizek, vagy akár az emberi sorsokat romba döntő, 
halálesettel, személyi sérüléssel járó különösen nagy anyagi, és 
természeti károkat okozó Kolontári katasztrófa, a vörösiszaptároló 
gátszakadása. Az emberek élesen figyelnek minden olyan helyzetet, 
ahol a kárfelszámolásban résztvevők naponta kénytelenek szembesülni 
újabb és újabb megoldásra váró feladatokkal. Az önkormányzati 
tűzoltóságok működése, a tapasztalatok szerint, ebbe a körbe tartozik 
és ezek a reakciók arra inspiráltak, hogy e témakört vizsgáljam. 

A témám legfrissebb szakirodalmát, Moldova György 2010-ben 
íródott „Harcolj vagy menekülj23”, című könyve adhatja meg. Amiben 

                                                 
23 Harcolj vagy menekülj Moldova György URBIS könyvkiadó Budapest 2010. 

Ha bárhol tűz lángol, én teljesítem feladatom.                                                                                 
Életeket menteni uram adj nekem elég erőt. 

Karjaimban gyermeket kivinni de anyát és öreget is, 
Akinek már ősz a haja addig, míg nem telik el az időm. 

Állandóan őrt állok, mert erre vagyok hivatott. 
Tűz elől védem  sajátjaimat és felebarátaimat és a házakat. 

Ha a Te akaratodból életemet vesztem áld meg a 
családomat. 

A Te szerető kezeddel, és add nekik vissza mindazt, 
Amit a küldetésem teljesítésekor, én másoknak adtam. 

Ámen. 

/ A tűzoltó imádsága / 
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nem csak arra kapunk választ, hogy „egyszer sem hallottam olyat, hogy 
egy tűzoltó ne lett volna büszke az egyenruhájára, soha nem láttam 
menekülő tűzoltót, nem láttam parancsot megtagadó tűzoltót, ” 
hanem arra is, hogy mennyire fontos a lakosság, és az aktív tűzoltói 
állomány körében is, a napi közművelődési tevékenységekben való 
részt vétel. 

Érdekel az is, hogy egy település, térség életében, közművelődési 
tevékenységében megtalálhatja-e helyét, szerepét a tűzoltóság. 
Kutatásomban a Mezőkovácsházi Tűzoltóság működési területének 
rövid bemutatása után kérdőíves vizsgálat segítségével kívánom 
megjeleníteni az emberek értékformáló megállapításait. A felmérést a 
működési területünkön élők véleményének feldolgozásával 
készítettem. A vizsgálódásba igyekeztem bevonni több korosztályt, 
különböző iskolai végzettségű személyeket, valamint mindkét nem 
képviselőit. Természetesen, mint minden hivatástudatból végzett 
tevékenységet, szeretném a tűzoltói munkát is úgy látni és láttatni, 
hogy annak megítélése rendkívül pozitív, a közvélemény 
szemszögéből. Ha azonban ez az érték a negatív irányba mozdul, 
akkor bízom abban, hogy a dolgozatom révén szerzett info A 
Mezőkovácsházi Tűzoltóparancsnokság „elsődleges működési 
körzete” Békés megye déli részén, 19 településre, mintegy 45 ezer 
állampolgárra, továbbá vállalatokra, intézményekre terjed ki. 
Információk segítségével sikerülhet majd az előjelet megváltoztatni.  
 
Kutatásom vezérfonala az alábbi hipotézisekre épül: 
1. Feltételezésem szerint a tűzoltók munkáját csak a médián 

keresztül eljuttatott információkból ismeri a lakosság. 
2. Úgy vélem, a közvélemény döntő többsége még mindig úgy 

gondolja, hogy a tűzoltóság tevékenysége csak és kizárólagosan a 
tűz oltására terjed ki. 

3. Véleményem szerint a lakosság körében azért vonzó a tűzoltói 
hivatás, mert többféle kedvezményt biztosít.  

 
1. A vizsgálat bemutatása 
1.1. Az alkalmazott módszer bemutatása 

A kutatás során az volt a célom, hogy a lehető legjobb, 
legáttekinthetőbb és legjobban értékelhető módszert alkalmazzam. A 
kutatást kérdőív segítségével végeztem.  

A működési területünkön a legutóbbi hivatalos adatok alapján 
közel 45.000 állampolgár él. Természetesen minden emberhez nem 
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tudtam eljutni, de igyekeztem megfelelő számú csoportot kiválasztani. 
Úgy vélem, hogy a 150 főből álló csoport megfelelő lesz erre a célra.  
A kérdőívet úgy állítottam össze, hogy a nemek szerinti 
megoszlás is értékelhető legyen. A 150 kérdőívből 80db-ot (53%) 
nő, míg 70db-ot (47%) férfi töltött ki. (1.sz. ábra )  

 

1. sz. ábra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szem előtt tartottam, hogy a 14 éves korosztálytól a nyugdíj előtt 
állókig mindenki képviseltesse magát, hiszen másként látja a helyzetet a 
pályaválasztás előtt álló, a munkaviszonyban élő, a munkanélküli és a 
nyugdíj előtt álló is.  

2.sz. ábra 
Korosztály szerinti megoszlás 

34%

18%
25%

23%

Nők

14-24 25-35

 
 

1.2. A vizsgálat menete 
Nagy segítséget nyújtott munkámban a Mezőhegyesi Harrucken 

János Közoktatási Intézmény ahol rendvédelmi képzés folyik. Ebben 
az iskolában lehetőségem nyílt arra, hogy a 14-24 éves korosztály 
körében lekérdezzem azokat a személyeket, akik segítségemre lehettek. 
Szerencsés, hogy valamennyi, a működési területünkön lévő 
településről járnak ide diákok. A kérdőívek kitöltésénél, végig jelen 
voltam, de az eredményeket nem befolyásoltam. 

47%

13%
10%

30%

Férfiak
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A többi korosztály kiválasztásánál is sikerült a megfelelő módot 
megtalálnom. A Mezőhegyesi Ménesbirtok ZRT vetőmag üzemének 
dolgozói közül sokan járnak a környező településekről dolgozni, és az 
életkori megoszlás is igen eltérő ezért úgy gondoltam, hogy 
megfelelően tudják segíteni a munkámat. Időigényes, körültekintő 
munkával sikerült mind a 150 kérdőívet kitöltetni. 

 
1.3. Az eredmények ismertetése 

Azt vizsgáltam, hogy a kérdőívekben kapott válaszok révén 
sikerül-e bizonyítani, vagy megcáfolni az általam felállított 
hipotéziseket. Feltételezésem szerint a tűzoltók kultúraközvetítésben 
vállalt szerepét, és munkáját nem ismeri eléggé a civil lakosság.  
A véleményük formálásában döntő szerepet játszik a média. Kevés 
olyan információhoz jutnak, amiből betekintést nyerhetnének a 
tűzoltók mindennapi tevékenységébe. Az emberek döntő többségének 
e tekintetben az ismeretanyaga hiányos.  
 

Mi a véleménye a tűzoltók rendezvényeken való megjelenéséről? 
Igen, elegendőnek 

tartom. 
Igen, de túlzottnak 

tartom. 
Nem tartom elegendőnek 

49
%

55
%

Férfiak

 
18%

8%

Férfiak Nők

 

38%

28%

Férfiak Nők

 

 

A kérdőívek kiértékeléséhez az előbbi diagramm típust 
használtam, amelyeket kérdésenként készítettem el, és értékeltem őket 
nem, és korcsoport szerint is. Választ keresve arra, hogy a 
kérdőívekben kapott válaszok révén sikerül-e bizonyítani, vagy 
megcáfolni az általam felállított hipotéziseket. A dolgozatomban 
inkább számszakilag, százalékos arányban értékeltem, míg a szöveges 
értékelés a dolgozat behatárolt terjedelme miatt egy kissé háttérbe 
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szorult, és nem olyan mélységig tehettem meg, mint ahogy azt én 
szerettem volna.  
 
Összegzés 

A kiértékelt eredmények alapján megállapíthatom, hogy minden 
feltett kérdésemre kielégítő válaszokat kaptam. A vizsgált populáció 
tekintetében nagy biztonsággal megállapítható, hogy a legtöbben 
felületesen ismerik a tűzoltóság munkáját. Véleményem szerint ez 
abból adódik, hogy a hétköznapi életet élők többségének nincs sem 
ideje, sem energiája arra, hogy napi rendszerességgel nyomon kövesse 
a híreket. A körülöttünk rohanó világnak részesei vagyunk, a hírek 
közül is főként azokra figyelünk, amelyek nagyobb visszhangot kapnak 
a médián keresztül. Ezek az információk azonban nem mindig 
hitelesen, tárgyilagosan jelenítenek meg dolgokat. Bizonyosan akadnak 
a válaszadók közt olyanok, akik még nem döntötték el mit is fognak 
csinálni a „nagybetűs” életben, s nem tudni hogyan választhatnának 
olyan pályát, olyan hivatást, amit csak „érintőlegesen” ismernek. Pedig 
minden kisgyermek álmában megjelenik az, hogyha nagy lesz, tűzoltó 
lesz. Ezt példázza gyermekkorunk kedves verse is  

„Tűzoltó leszel s katona! 
Vadakat terelő juhász!”24 

(József Attila) 
 

Az egész életre történő elkötelezettséget csak akkor vállalhatja az 
ember, ha ismeri a tevékenységgel kapcsolatos elvárásokat, 
kötelezettségeket, a tevékenység napos és árnyoldalát egyaránt.  
A rendelkezésre álló adatok alapján azt véltem felfedezni, hogy az évek 
előre haladtával valószínűleg megnő az emberek igénye a minél 
többrétű ismeret megszerzésére. Az emberek nyitottak a világra, 
nyitottak az információkra, érdekli őket, mi történik körülöttük, míg a 
fiatalabb korosztály ismerete felületesebb. Köztudott az - pedagógiai 
kutatások igazolják – hogy a mai fiatalok többsége alig olvas sajtót, 
nem hallgat híreket napi rendszerességgel. Őszinte elégedettséggel tölt 
el, hogy a megkérdezett 150 főből 124 fő valamilyen szinten 
figyelemmel kíséri munkánkat és mindössze 26 fő aki nem. Ez azt 
sugallja, hogy jelentős az érdeklődés a tűzoltói munkával kapcsolatos 
hírek iránt. (A megkérdezettek 83%-át érdekli.)  

A közel másfél évtizedes tűzoltói pályafutásom tapasztalata 
alapján, egyre több a lehetőségünk arra, hogy bemutassuk a 

                                                 
24 JÓZSEF ATTILA: Minden verse és versfordítása, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1983. 337.p. 
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lakosságnak miből is áll a tűzoltói munka. Az utóbbi időben egyre 
több alkalommal jelenünk meg különféle bemutatókon, gyermeknapi 
rendezvényeken. A tapasztalatom szerint a civil lakosság pozitívan 
fogadja, és nagy érdeklődést mutat főleg a technika iránt, a 
visszajelzések alapján ezeket igen jó kezdeményezésnek tartják.  

Országos, sőt a határainkon is túlmutató az a rendezvény, amelyet 
Gróf Széchenyi Ödön neve fémjelez. A szakmai- és egyben 
sportversenyeken lehetősége nyílik az embereknek megismerni 
feladatainkat. Ezek elvégzéséhez megfelelő szakmai tudás, ügyesség, 
bátorság és nem utolsó sorban komoly fizikai állóképesség szükséges, 
melyekre a 24 órás szolgálati idő alatt állandóan szükség van. Bizton 
állíthatom, hogy az állandó készültség okozta feszültség, nem jut 
eszébe a felületes véleményformálónak, amikor a tűzoltók munkájáról 
véleményt mond. Úgy vélem, hogy már az általános iskolások körében 
el kellene indítani egy olyan programot, amely megteremti annak a 
lehetőségét, hogy gyermekkortól több információhoz jussanak a 
számomra oly csodálatos hivatásról. A kérdőívemben az iskolai 
végzettséget is megjelöltem. Szándékom az volt, hogy az elemzést, 
értékelést e szempont szerint is elvégzem. Az időm is kevés lett volna 
hozzá és a dolgozat terjedelme is behatárolt, így ezt az értékelést saját 
kíváncsiságom kielégítésére fogom elvégezni. A fentiek folytatásaként 
statisztikai gyűjtőmunkát, felmérést végeztem az általam fontosnak 
tartott korosztályok véleményének megismerése érdekében. A munka 
nem volt könnyű. Mint a dolgozatból is kitűnik működési területünk 
lakói nem feltétlenül jó anyagi helyzetben élnek. Ennek ellenére jó volt 
az együttműködési készségük és a hivatásos tűzoltóságról kialakult 
véleményük nagy vonalakban megegyezik a világ mai tendenciájával.  
Nem célom mindenek fölé emelni a tűzoltói tevékenységet, de ajánlom 
az olvasó figyelmébe a következő gondolatot, A tűzoltó oda megy, 
ahonnan mindenki más menekül, nem csupán azért, mert az 
esküje kötelezi, hanem azért mert a szíve azt diktálja, segíteni 
bármi áron, ha kell életének feláldozásával is.  

Úgy gondolom, hogy a kérdésekre kapott válaszok alapján 
kijelenthetem, az általam felállított hipotézisek bizonyítást nyertek. 
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Abstract 
I study the topic of „Judgement of the firemen‟s profession in the 

Fire Department of Mezőkovácsháza” in my scientific research. 
We get recent information about the values, demands and issues of 
European Union‟s states by the daily newspapers, media and the 
different kind of specialist journals. One of the surveys which was 
made in the European Union proves that the most recognized 
profession among the civilian population is the firemen. I follow the 
reactions, positive and negative manifestations of the people with 
attention more than a decade as a service captain of „C group” in the 
Fire Department of Mezőkovácsháza, especially for nature disasters, 
for examples the returning floods or the red dross disaster of Kolontár 
which caused personal injuries, casualties, financial expenses and 
ruined lives. People pay more attention to the situations when the 
attendance of the disaster liquidation are forced to come up against 
newer and newer difficulties. According to the experiences the 
function of the municipial fire departments belong to this circles, and 
these reactions urge me to study this topic. 
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tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési 
követelményeiről és képzési rendszeréről 

 1/2003. (I. 9.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységeinek 
szabályairól 

 Mezőkovácsházi Tűzoltóparancsnokság hivatalos iktatott dokumentumai 

 Harcolj vagy menekülj Moldova György URBIS könyvkiadó Budapest 2010 

 Magyar Értelmező Kéziszótár A – K Akadémiai Kiadó, Budapest 1992. 

 Dr. Angyal Ferenc – Czimmer István László: Didactica Minima I. rész (Vázlatos 
jegyzet) 2001. 

 JÓZSEF ATTILA: Minden verse és versfordítása Szépirodalmi Könyvkiadó 
Budapest 1983. 

 Békés megye kézikönyve OKTINFÓ – SZEGED BT. – CEBA KIADÓ 1999. 

 http://www.langlovagok.hu/ 2010. okt. 19. 
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