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ELŐSZÓ 
 

A Kitekintés-Perspektive 
című nemzetközi periodika a 
Szent István Egyetem 
Gazdasági, Agrár- és 
Egészségtudományi Karának 
(illetve annak jogelődjének) 
kiadványa, ami 1996-ban jelent 
meg elsőként. Magyar-román 
közös kiadványként indult, 
melyhez később szlovák 
partner is kapcsolódott. Így 
évek óta és jelen esetben is a 
Vasile Goldis Nyugati Egyetem 
(Arad) és a Bél Mátyás 
Egyetem (Besztercebánya), 
valamint intézményünk, a 
SZIE GAEK nemzetközi 
periodikája. 
A mostani soron lévő szám 
hagyományosan a Magyar 
Tudomány Ünnepe keretében 
2012 novemberében 
szervezett szimpózium 
anyagának egy részét 
tartalmazza, szerkesztett 
formában. A szimpózium 
különlegességét az adta, hogy 
az MTA SZAB felkérésére, 
velük közösen szerveztük. 
Témája Az élhető város és 
vidéke gondolatkört fogta át. 
Az előadók közül többen 
Békéscsaba város jellemző 
vonásait mutatták be. Mások 
városfejlődési innovációs 
tényezőket elemeztek, 
kisebbségi identitásokat 
(román, szlovák) írtak le, 

FOREWORD 
 
The Kitekintés-Perspektive 
international paper was first 
published in 1996 and is the 
publication of Szent István 
University Faculty of Economics, 
Agricultural and Health Studies 
(as well as its predecessors’). It 
started as a Hungarian-Romanian 
publication partnership, which 
was later extended with the 
joining of our Slovakian partners. 
Thus the Vasile Goldis Western 
University and Matej Bel 
University in Banska Bystrica are 
our permanent partners in 
elaborating this periodical paper, 
alongside with our institution, 
SZIE GAEK. 
The present volume has been 
released at the traditional event 
organised by our faculty in 
November 2012, The Hungarian 
Science Day, and it contains part 
of the papers presented there in 
an edited form. The speciality of 
this symposium was provided by 
the fact that the conference was 
initiated by the Hungarian 
Academy’s Szeged Committee so 
we organised the event together. 
The topic of the conference was 
The Liveable Town and Its 
Surroundings. Several of the 
contributors presented the typical 
features of Békéscsaba, others 
analysed urban development 
innovation factors, national 
minority characteristics 
(Romanian, Slovakian), 
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turisztikai feltételeket vázoltak. 
A szerzők a Kar munkatársai 
vagy a Karhoz szakmai téren 
kapcsolódó szakértők. 
Tudományos fokozattal 
rendelkeznek vagy doktori 
iskola munkatársai is az oktató 
feladataik mellett.  
Különleges megközelítést 
hoztak az egészségügyi 
témakörök, erős 
figyelmeztetést jelentenek a 
drogproblémák, benne a család 
felelőssége. 
A kötet második részében a 
gazdasági campus (Békéscsaba) 
TDK-s hallgatóinak 
pályamunkáiból adunk közre. 
A hallgatók munkáinak egy 
része is térségi 
sajátosságokat (Csabagyöngye 
Kulturális Központ, művelődés 
Szarvason, Sarkadon) mutat be. 
A gazdasági, pénzügyi 
folyamatok elemzését vállaló 
jelöltek ugyancsak aktuális 
témaköröket (Budapest Bank 
tevékenysége, Uniós 
támogatások megyénként, 
TESCO fogyasztók stb.) 
választottak. A Kar pályázati 
lehetőségének eredményei 
teszik lehetővé, hogy minden 
eddiginél nagyobb számú 
diákmunkákat tehetünk 
közkinccsé. 

 
 
 
 

and touristical conditions. 
Authors are all members of the 
Faculty’s staff or specialists 
closely related to our faculty. 
Most of them have scientific 
degrees or take part in a doctoral 
course beside their lecturer tasks. 
Health topics have been a new 
aspect within the conference and 
the volume. These provide a very 
serious warning as far as drug 
problems are concerned, 
highlighting the role and the 
responsibility of the family within 
a community. 
The second part of the volume 
contains the papers of our 
Faculty’s Economics Campus 
(Békéscsaba) students, who took 
part in the Student Scientific 
Competition organised within the 
conference. Part of the papers 
presented local characteristics 
(Csabagyöngye Cultural Centre, 
cultural education in Szarvas, 
Sarkad). Those presenting 
economic, financial phenomena 
and processes have also chosen 
current topics (the activity of  
Budapest Bank, European Union 
grants allocated to the different 
counties, TESCO consumers, 
etc.).  
The grants gained by the 
university have made it possible 
for us to publish these research 
results and papers to a higher 
extent than before. 
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A publikációk minden 
vonatkozásban megfelelnek a 
tudományos feltételeknek. Így 
a választott téma aktuális, 
térségfejlesztés szempontjából 
jól hasznosítható, 
összehasonlításokra ad 
lehetőséget, s természetesen 
számos korábbi vonatkozó 
szakirodalmat is felhasznál. 
A közreadott kötetet egyrészt 
szakmai kézikönyvnek ajánljuk, 
másrészt abban bízunk, hogy a 
politikai döntéshozók is 
eredménnyel fogatják a térség 
pozitív fejlődése érdekében.  

 
Jó olvasást kívánunk! 

 
Békéscsaba, 2013. április 

 
 
 

A lektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All papers published meet the 
requirements of scientific 
research. The topics chosen are of 
current interest and they are not 
only of good use as far as regional 
development is concerned, but 
provide a good subject content 
for comparative analysis as well, 
also integrating previous scientific 
research and literature. 
We intend this volume to be not 
only a manual for specialists, but 
hope that decision makers will 
also find it useful for the progress 
of the local community. 
 
Have a good lecture! 
 
April 2013 Békéscsaba 
 
 
 

Proofread by: 
Magdolna Micheller 
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ALENA KAŠČÁKOVÁ – GABRIELA NEDELOVÁ 
 
UNPAID WORK IN THE VILLAGES IN THE SLOVAK 
REPUBLIC – ITS PARTICULARITIES AND EFFECTS ON 
THE QUALITY OF LIFE 
 
Abstract 
This article focuses on the problem of the unpaid work, its structure 
and extent, as well as its effects on the quality of life of the households 
in the specific environment of the Slovak villages. The aim of the 
article is to find an answer to the question, whether the local municipal 
policy can or cannot influence the quality of life of household with 
regards to the unpaid work performed by households. It also focuses 
on the effects of the unpaid work on the development and the quality 
of life in the villages. In the article, we present results of the unique 
field research about the unpaid work in Slovakia, which was 
conducted by the team of researchers from the Faculty of Economics 
Matej Bel University in Banská Bystrica.  
 
Keywords: unpaid work, Slovak villages, municipal policy, households 
 
Introduction 
In the 2012, interdisciplinary team of researchers from the Faculty of 
Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia 
conducted a primary research on the unpaid work. Our team tried to 
complete information about the extent of the unpaid work carried out 
in the households in Slovakia. The research was unique and it was 
organised for the first time in Slovakia. By using the questionnaire 
method, we collected data about the extent of the unpaid work, 
particular types of the unpaid work, as well as about the households´ 
tendency to continue with the same extent of the unpaid work or to 
reduce amount of time spent for it. This research was part of the 
VEGA 1/1141/11 project – “The Labour Market in the Specific 
Context of the Unpaid Work, the Measurement of Unpaid Work 
Value and its Impacts into Households, the Business Sector and the 
Economy”. The main aim of the project was to quantify the value of 
the unpaid work and to evaluate the effects of the unpaid work on the 
households, the business sector and Slovak economy. One of the 
particular aims of the project was to analyse the unpaid work as well as 
the reasons for its existence, in accordance with the identified 
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characteristics of the labour market from the supply side, it means 
from the side of households (more details about the labour market in 
Slovakia in Uramová – Tuschlová, 2012). Within this part, we also 
tried to identify extent of the unpaid work and reasons for it in the 
towns and villages of Slovakia. Authors of this article focus on the 
particularities of the unpaid work in Slovak villages. They follow the 
same methodology as Uramová and Tuschlová, authors of the article 
“Unpaid work in the towns in the Slovak republic – its particularities 
and effects on the quality of life” (article is about the unpaid work in 
the Slovak towns). 
 
1. Methods and methodology 

Besides theoretical methods, we also conducted field research, by 
using the questionnaire method. We inquired 1559 respondents – 
households and 4435 respondents – individuals. Our research was 
adequate and representative according to the gender, age and place of 
living of the respondents. From all individual respondents, there was 
47.55 % of men and 52.45 % of women. Regarding the households, 
937 of them (it means 60.1 %) live in the towns and 622 (39.9 %) live 
in the villages. Following graph presents information about the ratio 
of households in vilages living in flats (block of flats) and family 
houses.  
 

Graph 1: Households living in family houses and flats in block of flats 

 
Source: Own elaboration 
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Unpaid work, for the purposes of our research, is defined as any 
human activity that is generally considered as a work (productive 
activity) for which person does not get salary (or any other financial 
revenue). Within these activities, we focused on food preparation, 
housekeeping, preparation and maintenance of cloths, growing 
ornamental plants, pet care, preparation and maintenance of furniture 
and cars, shopping and services, children care, adults care, volunteer 
work. We asked respondents how much time they spend by 
performing each particular type of unpaid work activity. They 
indicated time for each activity in hours per day (eventually in hours 
per week – in case of the children care, adults care and volunteer 
work). The total average time that individual respondents spend by 
unpaid work is 25,8 hours per week. It is evident, that unpaid work 
covers and influences important part of the everyday life of the 
individuals and the households. It also strongly influences the 
environment, in which individuals and households live. 
The questionnaire consists of two groups of questions. The first group 
of questions helped us to obtain data about the extent of the unpaid 
work. We consequently priced the required extent of unpaid work in 
money term, according to the input method (Považanová – Nedeľová, 
2012). We found out that unpaid work covers nearly 30 % of the 
GDP of Slovak republic in 2011. The second group of questions 
focuses on the motivation of the respondents for performing the 
unpaid work activities during they free time. 
According to the results of the research, we tried to answer following 
questions: 

 What is the extent of the unpaid work in Slovak villages? 

 What are the motives for the unpaid work of the individuals 
and households in Slovak villages? 

 How can unpaid work influence the quality of life in Slovak 
villages and are there any possibilities to influence motivation 
for the unpaid work by the municipal policy?  

 
2. Results and discussion 

In the vilages, most of the households live in the family houses. By the 
mean of the field research we have confirmed, that households in 
family houses spend much more time by unpaid work than 
households in bolck of flats (we verified our hypothesis on the 
significant level α=0,01 by using the Monte Carlo 1-tailed test). 
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According this test there are statistically significant differences in the 
amount of all types of unpaid work, except the adults care and 
volunteer work. Following table displays avarage time that household 
spend by particular types of the unpaid work (comparison accoring to 
the type of living). 
 

Table 1: Unpaid work in villages according to the type of living 

food 

preparation

house 

keeping

preparation 

and 

maintananc

e of cloths

growing 

ornament

al plants pet care

preparation 

and 

maintanace 

of furniture, 

cars

shopping 

and 

services

children 

care 

(weekly)

adulst 

care 

(weekly)

volunteer 

work 

(weekly)

other 

activities

total 

unpaid 

work in 

family 

(weekly)

flats (96) 13,76 8,93 4,1 2,35 2,94 1,77 6,6 7,18 1,98 0,52 2,82 52,95

family houses (513) 18,31 15,87 5,15 3,82 5,65 3,95 8,41 15,07 3,46 1,72 11,83 93,24

living in villages (family houses and block of flats)

time spent for:

 
Source: Own elaboration 

 
Within the responded households, the most remarkable differences 
were in the time spent for food preparation (in family houses nearly 5 
hours more than in flats), housekeeping (in family houses nearly 
double the time than in flats) and, surprisingly, also for the children 
care (more than double the time in family houses than in flats). It is 
surprising, that time spent for children care is so diverse according to 
the type of living. One of the reasons could be difference in the 
number of households´ members. In the family houses there were 
3,31 members in average and 0,36 child up to 14 years in average 
living, while in the flats there were only 2,43 members in average and 
only 0,24 children up to 14 years. It seems that in villages, the children 
care is diversified in the wider families and also other persons (not 
only parents) supervise the children (on the contrary, households in 
Slovak towns spend 13,67 hours per week by children care in flats and 
12,86 hours per week in family houses). 
In the research, we also focused on the differences in households with 
children and without children (we assumed that households with 
children up to 14 years of age spent more time by unpaid work than 
households without children). Following table shows average time that 
tested households spent by particular types of unpaid work, as well as 
results of the 1-tailed Monte Carlo test (significant level is α=0,01). 
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Table 2: Unpaid work in households with children and without children 

type of 

family

food 

preparation

house 

keeping

preparation 

and 

maintanance 

of cloths

growing 

ornamental 

plants pet care

preparation 

and 

maintanace of 

furniture, cars

shopping 

and 

services

children 

care 

(weekly)

adulst care 

(weekly)

volunteer 

work 

(weekly)

other 

activities

total unpaid 

work in 

family 

(weekly)

without 

children

15,60 13,02 4,45 3,58 5,17 3,26 7,58 3,41 3,40 1,11 9,67 70,26

with 

children

23,13 19,60 6,50 3,39 5,54 4,52 9,61 44,84 2,52 2,83 12,23 134,70

Monte 

Carlo Sig. 

(1-tailed)

,000
a

,000
a

,000
a

,466
a

,066
a

,000
a

,000
a

,000
a

,300
a

,499
a - ,000

a

 
Source: Own elaboration 

 
Research confirmed that most of the activities within the unpaid work 
were performed longer time in households with children (in case of 
food preparation it is almost 8 hours more and in case of 
housekeeping difference is more than 6 hours). Also in other activities, 
households with children spent significantly more time by performing 
them, than households without children. In case of the growing 
ornamental plans, pet care, adults care and volunteer work there was 
not a statistically significant difference between households. It is, 
however, clear that these activities are either hobbies (plants and pets) 
or activities independent from the amount and age of children. 
Households with children spent altogether nearly twice as much time 
by unpaid work activities as households without children. 
We obtain interesting results also by comparing extent of unpaid work 
performed by men and women. We assumed that women spend more 
time by unpaid work activities. This assumption was confirmed in all 
activities, except the pet care and voluntary work (there are no 
significant differences in these activities according to the gender). The 
biggest differences regarding the extent of the unpaid work activities 
are in case of food preparation (women 8,33 hours/week in average 
and men only 2,86 hours/week), housekeeping (women 6,11 and men 
3,37 hours/week) and children care (women 5,86 hours/week in 
average and men 2,63 hours/week). It could be caused by more 
traditional attitudes towards the roles of genders in the villages. 
Results of the research also demonstrate that individuals voluntary 
perform most of the unpaid work activities and these activities are 
mostly based on the family traditions (Martinkovičová – Kika, 2012). 
 
Conclusion 
Our research confirmed that unpaid work represents very important 
part of everyday life of households and individuals in Slovak villages. 
The requested households spend more than 86 hours per week by 
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performing unpaid work activities. This is more than double time that 
particular person spend in the paid work (employment or business). 
Households in the villages are still strongly influenced by the 
traditional behaviour and by the family traditions. It is also evident 
that households and individuals performed many unpaid activities 
voluntary, just because of the subjective feeling of the welfare and 
happiness (more about welfare in Orviská, 2012). Even not all 
activities of the unpaid work are of the same importance and 
performed by all households or individuals, it is evident, that these 
activities could help to increase living conditions not only for the 
particular individual and household, but also for the whole 
community. That is why we consider inevitable that local municipal 
policy support those unpaid work activities, which lead to the higher 
living standards. Another possibility is to realise part of the 
traditionally unpaid work activities by the market and to liberate 
households and individuals from those activities, which are performed 
involuntary. This could also lead to the growing employment and 
increasing of the living standard of the households and individuals in 
Slovak villages.  
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ARANY ZOLTÁN 
 
AZ INTEGRÁLT SERDÜLŐ ADDIKTOLÓGIAI ELLÁTÁS 
LEHETŐSÉGEI  
 
Összefoglaló 
Magyarországon mindeddig nem működött hivatalos formában, 
gyermek addiktológia ellátás. A jogszabályi háttér megteremtésével 
lehetőség nyílik ennek megvalósítására. Jelen tanulmányunkban az 
általunk kidolgozott integrált ellátás alapjait (Szegedi modellt) kívánjuk 
bemutatni. Programunk alapjául, a 25 éves kezelési tapasztalataink, 
szolgálnak.  
 
Kulcsszavak: rekreációs szerhasználat, problémás szerhasználat, 
rendszerelmélet, addikció, Prohasca-Diclemente modell, Integrált 
gyermek és serdülő addiktológiai ellátás, habilitáció, rehabilitáció, 
folyamat ellátás, rehabilitációs centrum 
 
25 éves a szegedi Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum. Az 
elmúlt két-három évben sok fejlődésen ment és megy keresztül az 
Intézet, amely egyedülálló módon a szenvedélyekkel kapcsolatos 
problémák teljes spektrumában kínál szolgáltatást.  
Az intézmény funkcionálisan négy szakmai részlegre tagolódik, 
szociális és egészségügyi tevékenységet egyaránt ellát, (1. ábra) így 
egyfajta hídszerű működés jellemzi, amely nemcsak az intézményen 
belüli struktúrára vonatkozik, hanem Szeged és környéke 
ellátórendszerében is élő együttműködést jelent, illetve azt facilitálja. 
Az intézmény egyik működési alapelve a belső és külső integráció 
kombinációja. (2) 
Bármilyen ellátásban is részesül valaki, helyzete illeszkedik a Prohasca-
Diclemente (7) modellben megfogalmazott hat állapot (elszánás előtti 
állapot – elszánás – döntéshozatal – akció – fenntartás – visszaesés) 
valamelyikéhez, ami kijelöli a szükséges beavatkozási eszközrendszert, 
teret is. Így a munkatársak a szolgáltatásokat és a klienseket is 
orientálják egymás felé. 
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1. sz. ábra 
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küszöbű ellátás
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Service
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Klub Célzott 

prevenciós 
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Egészségügyi 
ellátás
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Felnőtt  ellátás
Serdülő  
ellátás

Egészségügyi -
szociális ellátás

Szenvedélybeteg
RehabilitációsCentrum

Serdülő 
Ellátás  

8-15 fő

Felnőtt ellátás  
10-15 fő

Integrált Gyermek –és Serdülő addiktológia fejlesztés

Korai elérés és a 

megelőzés hangsúly

Integrált ellátás a Drogcentrumban

 

A meglévő rendszer filozófiáját követi az integrált gyermek-
addiktológiai ellátás megszervezése. Függetlenül attól, hogy ambuláns, 
akut, illetve rehabilitációs kezelésről van szó az ellátásnak, 
eszközrendszerében tudni kell reagálni az illegális – legális drogok 
okozta, illetve a viselkedésfüggőséggel kapcsolatos problémákra, 
amelynek elemei: a nappali ellátás, a gyermek-rehabilitációs intézet, az 
alacsonyküszöbű közösségi ellátás, a drogambulancia, az utcai szociális 
munka és a partiszervíz-szolgáltatás.(3) 
Több módszer is hatékony lehet a páciens kezelésében. A terápiát, az 
alkalmazott módszereket a tünetekhez és az igényekhez igazítjuk. A 
kezelési protokollok szigorú betartása mellett valamennyi terápiás 
technika alkalmazható, ha azzal eredményt érünk el. (4) 
(A fiatalkorú kliensek legnagyobb hányadát a rekreációs, illetve a szereket 
kipróbálók adják. Ezt követik nagy számban a problémás szerhasználók, és az 
előző három kategóriához képest elenyésző számban jelennek meg a függőséggel 
küzdő fiatalok. Számuk ennek ellenére magas, nem telik el olyan hét az 
ambulancián, hogy ne jelenne meg 1-2 fiatal problémás szerhasználó. ) 
Az országos jelentés tartalmazza, hogy a tűcsere programok adatai alapján a 
szolgálatoknál országosan 449 fő 25 év alatti jelent meg. (5) 
Gyakran tapasztaljuk a problémát, hogy a néhány hónapja 
kábítószerező fiatalt, valódi leszokási motiváció, illetve azt megelőzően 
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semmilyen kezelési múlttal nem rendelkezve, azonnal rehabilitációs 
otthonban kívánják elhelyezni. Az esetek 95%-ában ezek a kezelések 
teljesen sikertelenek, hiszen egy teljesen alacsonyküszöbű szintről 
azonnal a legmagasabb színtérre kívánjuk eljuttatni a serdülőt. Ez azért 
nagyon veszélyes, mert minden sikertelen próbálkozás növeli a fiatal 
azon gondolatait, amelyben önmagát képtelennek tartja a változásra.  
Jelen előadásban a keretek adta korlátok nem teszik lehetővé, hogy 
minden szintet, a folyamatot alkotó faktorokat kellő mélységig 
felvázoljuk. Feltétlenül fontos lenne beszélnünk a serdülőkor 
jellemzőiről, fejlődési krízisekről, pszichiátriai kórképekről, duál 
diagnosztikáról, az iskoláról, a családról…stb. Mindezekből négy 
meghatározó beavatkozási dimenziót emelnék most ki. Az első 
dimenzió a család. A környezet bevonása, illetve aktiválása nélkül 
csökkennek a pozitív kimenetelű beavatkozások esélyei. A másik két 
dimenzió a rehabilitáció, illetve a habilitáció területe. A 
korosztályi sajátosságok, illetve a társadalmi változások miatt sok 
esetben (jellemzően a felnőtt ellátásban is), egyre nagyobb hangsúlyt 
kell fektetni a ki nem alakult készségek megtanítására, a sérültek 
korrekcióján felül. Eszközrendszerében családias, több generációt, 
többféle terápiás modult, szakmacsoportot szükséges integrálni. A 
negyedik dimenzió az oktatás kérdése. A pozitív kimenetelű 
beavatkozáshoz feltétlenül szükséges, hogy a fiatal minél több pozitív 
dimenzióval, illetve jövőképpel rendelkezzen élete különböző 
területein. A sikerhez pozitív énképre, jövőképre van szükség. 
Lehetőség szerint az oktatást szükséges integrálni a terápiás 
folyamatba. Sok esetben a magántanulói jogviszony a realitás, de 
törekedni kell az osztályközösségbe való visszaintegrálásra. 
 
1. Integrált ellátás gyakorlati kérdései – Gyermek- és Serdülő 
Drogambulancia 

Az ellátás folyamán a hálózati terápiás rendszert, a folyamat 
ellátást kell kialakítania. Amint már azt említettem, a tapasztalataink 
azt mutatják, hogy nem csupán a problémás szerhasználók kerülnek 
ellátásba, hanem nagy számban jelennek meg a kipróbálói, illetve a 
rekreációs szerhasználó réteg. Egy részük hatóság által, másik részük a 
család és az iskola motivációjára keres fel minket. Általánosan 
elmondható, hogy a kezelési igény elsődlegesen a környezet oldaláról 
jelenik meg. A problémás droghasználat kezelésének időtartama 
tapasztalataink szerint általában minimum 3-5 évre tehető. A korai 
elérésnek, illetve a változásokra azonnal reagáló beavatkozásoknak 
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nagy jelentősége van a pozitív kimenet szempontjából. Első lépcső a 
megelőzés, ártalomcsökkentés, alacsonyküszöbű szolgáltatások 
összehangolása: a tanácsadáson, felvilágosításon, önsegítő és moderált 
csoportokon való részvétel lehetőségének a megteremtése. A legtöbb 
esetben nem fogadják el direktben a kezelést. Ezért a kapcsolt 
alternatív programokba integrált beavatkozások szintén hatékony 
eszközei a korai elérésnek és a fiatal terápiában tartásának. 
Az integrált intézményi rendszer lehetővé teszi egy, a szélesebb 
időspektrumban történő ellátást, átölelve a gyermek- és 
ifjúságvédelmet, gyermek szakellátást, önsegítő és egyházi 
közösségeket. Az ellátásnak látni és érzékelni kell, hogy a fiatal a 
folyamat (Prohasca-Diclemente – változás modellje (7)) mely szintjén 
áll. Jelen kell lennie mindazon a színtereken, ahol a fiatal is jelen van. 
Ennek megfelelően az integrált intézményi ellátás és a hálózatiasság a 
legmegfelelőbb forma (2. ábra) Fontos, hogy a jelzőrendszer aktív 
szereplőként legyen jelen a folyamatban. Az ellátás origójának, a 
rendszer irányítójának minden esetben ki kell jelölnie egy ellátási 
elemet, mely a folyamatot átlátja és összefogja. Az integráció 
teljesülése esetén a Gyermek- és Serdülő Drogambulancia 
megfelelően el tudja látni ezt a feladatot.  
 

2. sz. ábra 
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•Gyermekvédelmi 
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2. Rehabilitációs Centrum 

Az intézmény felvállalja a szenvedélybeteg felnőttek, gyermekek és 
fiatalkorúak gondozását, reszocializációját. Teszi ezt a Terápiás 
Közösségi Modell kereteiben, a kognitív viselkedésterápiás program 
biztosításával a felépülni akaró szenvedélybetegek számára. 
Lényegében a Terápiás Közösségi Modell egy integrált, speciális 
tanítási módszer, melynek célja a pszichés és szociális változás elérése. 
Az egyén, a „közösség erejét” használva segítséget kap, hogy a negatív 
viselkedését és gondolkodásmódját megváltoztassa, illetve egy szociális 
és felelős, drogmentes életmódot elsajátítson. (1) 
A serdülő és felnőtt ellátás egymástól független, de egymással 
összekapcsolt terápiás program. Mindkét ellátási forma önálló szakmai 
irányítással és szakmai stábbal kell, hogy rendelkezzen. Mindkét modul 
alapvető eszközrendszere a közösség, a peer-hatás, a hierarchia, a 
felelősségeken keresztül való tanulás, a motiváció folyamatos 
fenntartása. A gyermekvédelmi szakellátástól megtanulhattunk, hogy 
tisztán azonos korcsoportú serdülő terápiába vonása, alacsony 
sikereket eredményez. Mindamellett a serdülőkorra jellemző a 
kritikátlan példaképkeresés (6). Így egy idősebb, a talpra állás 
(gyógyulási) folyamatában előrébb tartó kliens aktiválása az ifjúsági 
közösség hétköznapjaiba, ezáltal a terápiás folyamatba, pozitívan 
hathat a motiváció folyamatos fenntartására és az idő előtti kiugrások 
megelőzésére (3. ábra). Visszafelé a felnőtt ellátásban, a „családi 
szerepek rehabilitálásában” óriási a terápiás haszon, a fiatalabbakért 
vállat felelősség megtanulása, működtetése. /Ez a felnőtt ellátásra is 
visszahat, jelentős terápiás haszonnal a „családi szerepek 
rehabilitálásában”, azáltal hogy, a fiatalabbakért vállalt felelősség 
tanulását segíti./ A két terápiás modell összekeverése, összeolvasztása 
nem célravezető, mivel mindkét korosztálynak más-más beavatkozási 
metódusra van szükség. 
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3. sz. ábra 
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3. A beavatkozások elsődleges célja, várható eredmények 

1. Elsődleges pszichológiai cél: a negatív viselkedés, gondolkodás és 
érzésvilág megváltoztatása. 
2. Elsődleges szociális cél: a felelős, drogmentes életmód elsajátítása, 
alkalmazkodás és beilleszkedés megtanulása, egészséges társas 
kapcsolatrendszer kialakítása. 
3. Egyéb célok: a kapcsolatteremtés és autentikus kifejezésmódok 
elsajátíttatása, az attitűdök kialakulásának analízise, a traumás élmények 
feldolgozása. Nagy hangsúlyt kell fektetni az egyéni felelősségvállalás 
megtanulására (önértékek tisztázása, fejlesztése, demisztifikáció, reális 
belátási képesség kialakítása). 
A rehabilitáció elvégzése után négy irány képzelhető el. Az elsődleges 
cél a fiatal visszaintegrálása az eredeti családba. Sok esetben ez nem 
kivitelezhető, mert nincs fogadókészség a család részéről, illetve maga 
a család rizikófaktor a visszaesés szempontjából a fiatal számára. Ezen 
esetekben, a családdal folytatott folyamatos munka mellett, adekvát 
megoldás lehet a normál kollégiumba, illetve félutas házba való 
integrálás. Olyan esetekben, ahol nincs természetes támaszték, a fiatal 
számára szükséges a nevelőszülői hálózat, a gyermekvédelmi 
intézményrendszer bekapcsolása. Ezen esetekben fontos már a 
terápiás folyamatba bekapcsolni az ellátórendszer megfelelő szintjeit. 
(3)  
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Összegezés 
A szakmai teamünk aktív közreműködője volt, hogy mindennek 
megszülessen a jogszabályi háttere, legyen a szakmának kódja, és 
megfogalmazásra kerüljenek a szakmai minimumfeltételek. 2013-ban 
indul el a Drogcentrum Rehabilitációs Centrumának építése 
Szatymazon. Első ütemben 10 szenvedélybeteg felnőtt és 8 gyerek 
számára nyújt gyógyulási lehetőséget. Az indulás 2014 tavaszára 
várható. A második ütemben további 5 felnőtt és 7 gyermekággyal 
bővülhet az intézmény. Időközben pályázatot adtunk be, hogy még 
2013-ban az ambuláns ellátáson belül serdülő részleg kerüljön 
elindításra. A már meglévő rendszert kiegészítve, ez által alkalmassá 
válik intézményrendszerünk – az országban elsőként –, hogy hálózati 
terápiás rendszert, és folyamat ellátást valósítson meg a felnőtt- és 
gyermekellátás területén.  
 
Abstract 
In Hungary, pediatric addictology care has not functioned officially, so 
far. By creating the legal background, it is possible to achieve this. In 
this paper, we want to present the bases of the integrated care (the so-
called “Szeged” model) elaborated by us. Our program is based on 25 
years of therapeutic experience. 
 
Keywords: recreational drug use, problematic drug use, systems 
theory, addiction, Prohasca-Diclemente model, Integrated Pediatric 
and Adolescent Addiction Care, habilitation, rehabilitation, process of 
care, rehabilitation centre 
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BEKE SZILVIA – TURCSÁN JUDIT 
 
„MINTAMENZA” KÉT „MINTAVÁROS” TÜKRÉBEN 
 
Összefoglaló 
Minden város életében meghatározó szolgáltatások sorába tartozik a 
gyermekek és felnőttek részére nyújtott közétkeztetés. 2009-ben az 
OÉTI és az ÁNTSZ közös felméréséből kiderült, hogy a Dél - alföldi 
régióban jelentős változtatásokra lenne szükség, annak érdekében, 
hogy az egészséges táplálkozás követelményeinek megfeleljen. Az 
ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete és a Magyar Gasztronómiai 
Szövetség egyedülálló partnerkapcsolatot alakított ki, melynek 
eredményeként született meg a MINTAMENZA elnevezésű program. 
Tanulmányunkban ennek a programnak a tapasztalatait szeretnénk 
bemutatni Mezőkovácsháza és Gyula város tükrében. Vizsgálati 
módszerként az étkezést igénybevevők oldaláról a kérdőívet 
választottuk, gyermekek esetében pedig a szülők véleményét 
igyekszünk bemutatni, hiszen a változást kisgyermekkorban kell 
elkezdeni. Egyben interjú formájában a programmal találkozó 
szakemberek véleményét is kikértük, nekik mi a véleményük a 
Mintamenzáról. A kutatás során az alábbi kérdésekre kerestük a 
választ: 

 Milyen fogadtatásban részesült a program a gyermekek, illetve 
szülők részéről? 

 Kihat-e ez a program valamilyen formában a családok 
táplálkozási szokásaira is? 

 Vannak-e olyan észrevételek, mellyel még hatékonyabbá 
lehetne tenni a programot? 

 
Kulcsszavak: prevenció, egészséges táplálkozás, közétkeztetés 
 
Bevezetés 
Magyarországon közel egymillió iskolás, és valamivel több, mint 
hetvenötezer óvodás gyermek részesül közétkeztetésben. 
Iskoláskorúak esetében a legtöbben az alsó tagozatosok (85%-a) közül 
étkeznek menzán. Ez az arány a kor előrehaladtával fokozatosan 
csökken: felső tagozatosok 47%-a, középiskolások mindössze 20%-a 
veszi igénybe az iskolai ebédeltetést. (OÉTI 2008) 2009-ben az óvodai 
menza felmérés során a 3-6 évesek 20%-a volt beíratva az óvodákba.  
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A 2008-ban az OÉTI által végzett Iskolai menza körkép illetve a 2009-
es ÁNTSZ felmérés az óvodai közétkeztetésről eredményei 
rávilágítottak arra, hogy a gyermekek intézményi táplálása, az ételek 
készítése, adagolása a legtöbb esetben korszerűtlen, és a szakmai 
előírásoknak nem felel meg. 
A korábbi vizsgálatok és eredmények tükrében 2011 szeptemberében 
Békés megye több városának közétkeztetésében az ÁNTSZ Dél-
alföldi Regionális Intézete és a Magyar Nemzeti Gasztronómiai 
Szövetség bevezette az ún. Mintamenza programot. A program célja, 
hogy a gyermekek jó minőségű, az egészséges táplálkozás alapjainak 
megfelelő ételeket kapjanak. A zöldségben, gyümölcsben, tej- és 
tejtermékekben gazdagabb, változatosabb alapanyag felhasználással a 
zsír – és elsősorban a telített zsírok–, valamint sóbevitel csökkentése 
az elsődleges cél. 
A gyermekek táplálkozási szokásainak kialakítása a felnőttek feladata. 
Igen fontos a szülői (elsősorban az édesanya) táplálkozási attitűdje, de 
a gyermek étkezési szokásait befolyásolhatja az intézményi étkeztetés 
is. (BERGE ÉS MTSAI 2010); (HUFFMANN ÉS MTSAI 2010); 
(O’BRIAN ÉS MTSAI 2009) 
Egy évvel a Mintamenza program bevezetése után ezért arra voltunk 
kíváncsiak, mennyire fogadták el a gyermekek az egészségesebb 
ételeket. 
 
1. Anyag és módszer 

A gyulai általános iskolák menzáin valamint a mezőkovácsházi 
általános iskola éttermében osztottuk ki a kérdőíveket 9-14 éves 
gyermekek között A kérdőív 14 állítást tartalmazott, melyből 7 állítás a 
mintamenza bevezetése előtti, 7 a mintamenza bevezetése utáni ételek 
minősítésére vonatkozott. A diákok ételekről és a kiszolgálásról feltett 
állításokat 1-től 5-ig terjedő skálán pontozhatták (1: egyáltalán nem 
értek egyet, 5: teljes mértékig egyetértek). A kapott válaszokat 
Microsoft Excel 2007 programmal értékeltük. 
 
2. Eredmények 

A kiértékelhető kérdőívek száma a mezőkovácsházi iskolából 61, 
Gyuláról 71 darab volt. 
Mezőkovácsházán a fiúk aránya (29,51%) kevesebb volt, mint Gyulán 
(53,52%). 
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Ételekkel való megelégedettség 

A megkérdezett gyerekek nagy része úgy gondolta, hogy a mintamenza 
során kiszolgált ételek változatosak. A gyulai gyermekek a mintamenza 
által kínált ételeket változatosabbnak találtak (3,67±1,37), mint a minta 
menza előttieket (3,26±1,25). Mezőkovácsházán a gyermekek 
régebben is meg voltak elégedve, szerintük a menü paletta akkor is 
színes volt, azonban a mintamenza után ez a megelégedettség 
szignifikánsan nőtt (előtte: 3,65±1,38; mintamenza: 4,16±1,38). Mind 
a mezőkovácsházi (3,78±1,36), mind a gyulai (3,67±1,12) gyermekek a 
mintamenza által kínált ételeket közel érezték saját ízlésvilágukhoz. 
A mintamenza bevezetése előtti ételek fűszerezésére és sóhasználatra 
adott pontok minél kisebbek voltak, annál jobban megfelelt a diák ízlés 
világának, hiszen a megfogalmazás így szólt: „ Az ételek túl zsírosak és 
fűszeresek volt” illetve „Az ételek túl sósak voltak”. Ezek alapján 
elmondható, hogy az ételek fűszerezésével a gyermekek inkább 
kevésbé értettek egyet (Mezőkovácsháza: 2,35±1,62;. Gyula: 
2,56±1,26). A mintamenza bevezetése után „Az ételek megfelelően 
fűszeresek és sósak” állításra a mezőkovácsházi diákok szignifikánsan 
magasabb pontszámot adtak (3,55±1,54), mint a gyulaiak (2,66±1,35).  
A mintamenza előtt „kevés volt a zöldség alapú ételek aránya” állítással 
mind a mezőkovácsházi, mind a gyulai gyermekek inkább nem értettek 
egyet (2,98±1,57 illetve 2,98±1,35). 

 
1. sz. táblázat: 9-14 éves gyermekek ételek minőségére adott átlagos pontszámai 

Állítások Értékelés (átlag±szórás) 

 Mezőkovácsháza Gyula 

Mintamenza előtt 

Az ételek változatosak voltak 3,65±1,38 3,26±1,24 

Az ételek zsírosak és fűszeresek voltak 2,78±1,62 2,56±1,26 

Az ételek közel álltak a saját 
ízlésvilágomhoz 

3,32±1,41 2,52±1,36* 

Kevés volt a zöldségalapú ételek 
aránya 

2,98±1,57 2,94±1,35 

Az ételek túl sósak voltak 2,35±1,57 2,22±1,26 

Mintamenza bevezetése után 

Az ételek változatosak 4,16±1,38 3,67±1,12* 

Az ételek közel állnak a saját 
ízlésvilágomhoz 

3,78±1,36 2,4±1,12* 

Az ételek megfelelően fűszeresek és 
sósak 

4,16±1,2 3,19±1,14* 

Örülök, hogy több zöldségalapú étel 
van. 

3,55±1,45 2,66±1,35* 

*p<0,05 
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Kiszolgálással való megelégedettség 

Az ételek mennyiségével és a tálalás minőségével a mintamenza 
bevezetése előtt és után is a mezőkovácsházi gyermekek 
elégedettebbek voltak, mint a gyulaiak. A mezőkovácsházi gyermekek 
pontszámai nem változtak jelentősen a mintamenza bevezetése után. A 
gyulai gyermekek a tálalás minőségével a mintamenza bevezetését 
követően szignifikánsabban elégedettebbek voltak, mint előtte 
(2,81±1,35 vs. 3,25±1,35). Az ételek mennyiségét azonban a gyulai 
gyermekek inkább kevesebbnek találták, mint a mezőkovácsháziak, s 
ez a mintamenza bevezetése után sem változott jelentősen. 

 
2. sz. táblázat: Kiszolgálás minőségével való megelégedettség 

Állítások Értékelés (átlag±szórás) 

 Mezőkovácsháza Gyula 

Mintamenza előtt 

Az ételek mennyisége megfelelő 
volt 

3,41±1,44 3,07±1,55 

Az ételek tálalása mindig 
megfelelő volt 

3,86±1,15 2,81±1,35* 

Mintamenza bevezetése után 

Az ételek mennyisége megfelelő 3,80±1,36 2,97±1,31* 

Az ételek tálalása mindig 
megfelelő 

3,96±1,37 3,25±1,35 

-p0,05 

 
Javaslatok a konyha felé 
Nyitott kérdésünkre, hogy milyen javaslatuk lenne a konyha felé, a 
mezőkovácsházi gyermekek nem válaszoltak. A gyulai gyermekek 
válaszait az 1. sz. ábra szemlélteti. A gyulai tálalókonyhával szembeni 
leggyakoribb kifogás a hideg étel (12,5%) és a kis mennyiség (14%) 
volt. Súlyos problémaként jelenik meg a mosogatás szembeni 
kifogások magas aránya (15,1%). 
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1. sz. ábra: Gyulai gyermekek javaslatai a konyha felé 

 
 
Összefoglalás 
Eredményeink alapján elmondható, hogy a gyermekek véleménye az 
ételek minőségével kapcsolatban pozitívan változott. Az ételeket 
ízletesebbnek és változatosabbnak találták. A mezőkovácsházi 
gyermekek jobban elfogadják a mintamenza által nyújtott ételeket. És a 
kiszolgálást. Ezt erősíti az a tény, hogy a mezőkovácsházi gyermekek 
észrevételeket nem tettek a konyha felé. 
A gyulai gyermekek minőségi kifogásai a kiszolgálással kapcsolatban, 
és javaslataik a konyha felé súlyos higiéniai és problémákat jeleznek a 
gyulai kiszolgálókonyhákon. 
A kamasz gyermekek a mennyiséget mindkét városban kevesellték. 
Ennek oka lehet, hogy a konyhákon az ételeket nem az életkornak 
megfelelően adagolják. 
A mintamenza program bevezetése hasznos és elfogadott a gyermekek 
körében, azonban a minőségbiztosítást és szabályozást pontosabban 
kell irányítani. 

 
Abstract 
Public catering offered to adults and/or children is one of the most 
decisive services of all cities. A joint research of National Institute for 
Food and Nutrition Science and National Public Health and Medical 
Offer Service (NPHMOS) in 2009 pointed out that major changes in 
catering are necessary in order to meet the requirements of healthy 
diet. The Hungarian Gastronomic National Association and the 
South-Plan Regional Office of NPHMOS has developed a unique 
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partnership, which resulted in the Model Catering or „Minta-Menza” 
programme. We present the experiences of the “Model Catering” 
introduced in two South-Plan Regional towns: Gyula and 
Mezőkovácsháza. To study the effectiveness and effects of the 
programme questionnaires were filled out by the recipients of the 
catering. Opinions of parents whose children consume the meals 
served by Model Catering are also presented. To learn the attitude of 
adults to healthy diet is important since instruct children in healthy 
diet should be started in the very early childhood by parents. 
Professionals participating in the programme were interviewed to 
know what they think about the Model Catering.The research aimed 
to answer the following questions: 

 How will the program was released in the children's and 
parents' part? 

 Implications to this program in some form of family eating 
habits as well? 

 Are there any comments, which could make the program more 
effective? 

 
Keywords: prevention, healthy diet, public catering 
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EGRI ZOLTÁN – PARASZT MÁRTA – MOLNÁR MELINDA 

 
A REGIONÁLIS NÖVEKEDÉS MINŐSÉGI ÉS/VAGY 
TÉRBELI DIMENZIÓI KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN 
 
Összefoglaló 
Elemzésünkben a közép-kelet-európai térség növekedési dimenzióit, 
sajátosságait vettük górcső alá. Bemutattuk a felzárkózás főbb 
elméleteit: a nominális-, a reál- és a strukturális konvergencia területeit. 
Ezek után NUTS3 szintű adatbázist állítottunk elő, amely segítségével 
elemeztük a növekedési kilátásokat a térségben. Végül egy regressziós 
modellel vizsgáltuk meg a feltételes és a klub-konvergencia 
sajátosságait a vizsgált térségben. 
 
Kulcsszavak: reál-konvergencia, régió, növekedés, térbeliség 
 
Bevezetés 
A gazdasági, társadalmi és területi kohézió elérése régóta 
megfogalmazott cél az Európai Unióban.  A 2004-től csatlakozott 
országok jelentősen differenciálták az európai teret, a területi 
különbségek soha nem látott szintekre nőttek. A dolgozat a területi 
egyenlőtlenségek, azon belül a térségi növekedés és konvergencia 
vizsgálatát tűzi ki célul a közép-kelet-európai térségben. Arra keressük 
a választ, hogy a területi növekedés milyen jellemzőkkel írható le: 
melyek azok a tényezők amelyek befolyásolják a növekedést és milyen 
szerepe van a térbeliségnek? 

 
1. Irodalmi áttekintés 

A konvergencia vizsgálatok alapjában véve három területre irányulnak: 
nominális-, reál- és strukturális- konvergencia tárgykörére. A 
nominális-konvergencia a Maastrichti konvergencia kritériumokra, 
illetve a Stabilitási és Növekedési Paktumra vonatkozik, előbbi a nem 
EMU, utóbbi az EMU tag uniós tagországokra kötelező jelleggel. A 
reál-konvergencia vizsgálata a vizsgált területi egységek adott 
tényezőinek (termelési tényezők, GDP/fő, stb.) adott 
időintervallumban történő összehasonlítására épül, azonosságok és 
különbözőségek feltárására és kimutatására, azok okainak 
megválaszolásának keresésére irányulnak, különböző elméletetek és 
módszertanok szembeállításával. A szerkezeti konvergencia kiterjedhet 
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éppúgy a szektorális foglalkoztatottság, üzleti környezet, mint 
tényezők aggregált vizsgálatára. (Potvorszki 2010) 
Dolgozatunk középpontjában a reál-konvergencia vizsgálata áll.1 A 
reál-konvergencia mérését háromféleképpen végezhetjük el: szigma-, 
béta (abszolút és feltételes), valamint klub-konvergencia elemzésekkel. 
A bevezetésben felvázolt céloknak megfelelően a béta- és a klub-
konvergencia sajátosságait ismertetjük az alábbiakban. 

 Abszolút konvergencia: abszolút konvergenciáról akkor 
beszélünk, ha a kevésbé fejlett országok vagy régiók a 
fejlettekhez tartanak minden egyéb tényezőtől függetlenül, 
vagyis az egyes országok közötti különbségek csak 
időszakosak. Ez azt is jelenti, hogy az egyes országok azonos 
egyensúlyi állapothoz tartanak. 

 Feltételes konvergencia: ebben az esetben az egyes országok a saját 
egyensúlyi állapotukhoz tartanak. Ez gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy konvergencia csak akkor mutatható ki, ha bizonyos 
kontrollváltozókat (amelyek az egyensúlyi állapotot 
meghatározzák) bevonunk a vizsgálatba, vagyis az egyes 
országok közötti eltérések állandóak.  

 Klub-konvergencia: azt jelenti, hogy az egyes országok 
csoportspecifikus egyensúlyi állapotukhoz tartanak, például az 
Európai Unió tagállamai az EU-átlaghoz konvergálnak. Ez a 
megközelítés abban különbözik a feltételes konvergenciától, 
hogy nem strukturális változók, hanem az egyes országok 
között megfigyelhető, pontosabban egyes országok csoportjára 
vonatkozó kezdeti feltételek azok, amelyek meghatározzák a 
konvergencia-folyamatokat. (Gáspár 2010) 

 
2. Vizsgálati anyag és módszer 

A dolgozatban tehát be kívánjuk mutatni az ún. közép-kelet-európai 
térség növekedési és felzárkózási sajátosságait. 
Először definiáljuk az elemzés terét. A makroszintű térbeli keretet az 
Európai Unióhoz 2004-ben és 2007-ben csatlakozott közép-kelet-
európai tagállamok jelentik: Észtország, Lettország, Litvánia, 
Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Magyarország, 
Románia és Bulgária. A tényleges mezoelemzési keretet pedig a 
NUTS3 szintű térségek képezik. Ezen szint alkalmazása számos 

                                                 
1 Az Európai Unió kohéziós politikájának eredményessége, hatékonysága is ezen 
konvergenciaféleség mentén vizsgálható. 
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hátrányt jelent az elemzések során, de úgy véljük, hogy legalább annyi 
előny is származik belőle.2 
Az elemzés adatait az Eurostat és az ESPON kutatóintézet online 
adatbázisa szolgáltatta. A mutatókat, mutatócsoportokat gyűjtöttük le 
és számoltuk ki: 

 gazdaság, gazdasági szerkezet: egy főre jutó GDP (vásárlóerő-
paritáson számolva, logaritmizálva, 2002, 2008), az egyes 
szektorok (mezőgazdaság, ipar, szolgáltatás) bruttó hozzáadott 
értékei (%, 2002); 

 megközelíthetőség: a közúti, légi és vasúti megközelíthetőség 
komplex mutatói; 

 demográfiai mutatók: népsűrűség, nettó migráció; 

 egyéb származtatott mutatók: az egy főre jutó GDP növekedési 
üteme, a GDP aránya az egyes térségekben, ezek változása, 
gazdasági sűrűség (GDP/km2), és az egyes régiók 
szomszédjainak átlagos növekedési üteme. 

A célok eléréséhez egydimenziós és többszörös módszereket 
alkalmaztunk.  

 utolérési idő: egy képlet segítségével a jelenlegi fejlettségi szint és 
a növekedési ütem adatok tudatában kiszámítható, hogy 
mennyi idő alatt éri be az adott térség a kitűzött célentitás 
fejlettségét. (Pl. az EU egy főre jutó átlag GDP-jét. Lásd 
bővebben Nemes Nagy 1998) 

 többszörös regresszióelemzés: a regresszióanalízis olyan eljárás, 
melynek során egy metrikus függő és egy vagy több független 
változó közötti változó közötti összefüggést elemezzük. A 
regressziószámítás során (csakúgy, mint a korrelációszámítás 
esetében) ugyancsak a változók közötti kapcsolat meglétére, 
irányára és erősségére keressük a választ. A 
korrelációszámításnál nem ismertük a változók viszonyát 
(melyik a függő és melyik a független), a regresszióelemzésnél 
viszont meg kell adnunk a függő és a független paramétereket. 
(Sajtos – Mitev 2007) A vizsgálatot az SPSS for Windows 18.0 
programmal futtattuk le. 

                                                 
2 Általában hátrányként jelenik meg a GDP statisztikák megbízhatóságának 
problémája. Minél alacsonyabb szintre becslik a GDP-t, annál óvatosabban kell 
kezelnünk a mutatót. Szintén hátrányt jelent a szegényes adatbázis, igaz ez 
folyamatosan bővül. Az előnyök közé sorolhatjuk az elemzés térbeli keretének 
pontosabb értelmezését. 
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3. Eredmények, következtetések 

Első lépésként megvizsgáltuk a térség növekedési potenciálját. Az 1. 
táblázatban láthatóak az utolérési idő-vizsgálat főbb eredményei. 
Ebben az esetben a kutatási kérdés: mennyi idő szükséges ahhoz, hogy 
az adott térség utolérje az EU egy főre jutó átlag GDP-jét. 

 
1. sz. táblázat: A gazdasági utolérés területi különbségei Közép-Kelet-

Európában 

Ország Utolérte Felzárkózók Lemaradók – 
Örökre lemaradók 

Bulgária Szófia Várna (11,2 év) Vidin (359,6 év) 

Csehország Prága Dél-Morva kerület 
(7,73 év) 

Karlovarský kerület 
(nem éri utol) 

Észtország Põhja-
Eesti 

Dél-Észtország 
(13,59 év) 

Közép-Észtország 
(31,19 év) 

Lettország - Riga (0,74 év) Kurzeme (18,95 év) 

Litvánia - Vilnius (0,84 év) Taurages (44,99 év) 

Magyarország Budapest Komárom-
Esztergom (11,73 év) 

Nógrád (nem éri utol) 

Lengyelország Varsó Krakkó (4,35 év) Szczecin (140,10 év) 

Románia Bukarest Temes (5,24 év) Szucsáva (35,51 év) 

Szlovákia Pozsony Zsolnai kerület (7,69 
év) 

Eperjesi kerület 
(21,84 év) 

Szlovénia Központ Obalno-Kraska (2 év) Pomurska (60,14 év) 

Forrás: alapadatok – Eurostat, saját számítás, szerkesztés 2012 

 
A térségeket három kategóriába soroltuk, megkülönböztettünk olyan 
régiókat, amelyek már utolérték, akik belátható időn belül elérik a 
célként kitűzött gazdasági teljesítményt, ill. olyanokat akik jelentősen 
elmaradnak az EU-s egy főre jutó GDP-től. A vizsgált térség fővárosai 
mind elérték az uniós átlag GDP-t (kivétel Riga és Vilnius), a 
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felzárkózók 0,7-11,2 év alatt elérik ezt a szintet. Utóbbi csoportot 
általában egy-egy nagyvárosi körzetet jelenti az egyes országokban, 
ezzel is erősítve a divergencia, a területi egyenlőtlenségek 
felerősödését. A Lemaradók – Örökre lemaradók kategóriában széles 
skála tapasztalható a gazdasági utolérés tekintetében: két dekádtól 
egészen a „nem éri utol” időtartamig. Magyarországot itt Nógrád 
megye képviseli. 
A következő lépésben azt vizsgáltuk meg, hogy melyek azok a 
tényezők, amelyek meghatározzák, befolyásolják a NUTS3 térségek 
növekedési rátáját? Vajon a feltételes béta-konvergencia, vagy a klub-
konvergencia a jelentősebb sajátossága a növekedésnek?  

 
1. sz. ábra: A növekedést magyarázó tényezők Közép-Kelet-Európában 

 
Forrás: alapadatok – Eurostat, saját számítás, szerkesztés SPSS alapján 2012 

 
Ehhez egy regressziós modellt állítottunk fel: a függő változó a 
növekedési ráta, a független pedig az adatbázis összes többi mutatója. 
Az elemzést a Backward eliminációval tökéletesítettük. Az 
eredményeket az 1. ábra mutatja be. A modellünk megbízható és 
jelentős magyarázóerővel bír.3  

                                                 
3 A nyilakon lévő számok a regressziós egyenlet standardizált béta együtthatói, 
amelyek segítségével az egyes magyarázó tényezők hatását és erejét tudjuk 
megbecsülni.  
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A modell szerint van felzárkózás a térségben (ezt jelzi a GDP/fő 
mutató negatív előjele), jelentős hatással bír a térbeli koncentrálódás is. 
(Erre a szomszédság, a GDP részarány és annak változása mutatók 
pozitív értéke utal. Ebből következtethetünk a klubosodás jelenségére 
is egyébként.4) A felzárkózás további jellemzője az, hogy a periférikus 
térségekben is megindult a növekedés (a közúti elérhetőség negatív 
előjele jelenti ezt), az ipari teljesítmény is hozzájárul ehhez, ill. a 
migráció is a növekvő térségekbe irányul. (Ez utóbbi jellemzők pedig a 
feltételeket, az ún. kontrollváltozókat jelentik.) Lefuttattuk az elemzést 
úgy is, hogy a városi térségeket kihagytuk, az eredmény egy nagyobb 
magyarázóerővel bíró modell. (R2= 0,814.) A magyarázó változók 
közül egyedül a közúti elérhetőség maradt ki, a többi esetében a 
hatások iránya (előjele) megegyezik az előbbi modellben 
ismertetettekkel. 
Az eredmények alapján kijelenthetjük, hogy mind a feltételes, mind 
pedig a klub-konvergencia megjelenik a közép-kelet-európai térség 
növekedésének magyarázatában.  

 
Összefoglalás 
A dolgozatban a közép-kelet-európai térség növekedési sajátosságainak 
kimutatását tűztük ki célul. A szakirodalmi feldolgozásban bemutattuk 
a felzárkózás, a konvergencia főbb ide vonatkozó elméleteit, majd 
több módszerrel vizsgáltuk a térség növekedését, annak időbeli 
változását, szerkezeti és térbeli jellegzetességeit. Többszörös elemzés 
segítségével megállapítottuk, hogy a térségi növekedésre mind a 
feltételes, mind pedig a klub-konvergencia érvényesül.  
Természetesen további vizsgálatok szükségesek a közép-kelet-európai 
térségre vonatkozóan, hiszen a gazdasági válság felülírta a növekedés 
térképét, annak hatásait a későbbiekben modellezni szükséges. 
 
Abstract 
In our research work we examined the growth dimensions and 
features of the Central and Eastern European area. We showed the 
main convergence theories: the topics of the nominal-, the real- and 

                                                 
4
 Azt, hogy mely térségek állnak össze klubokba, azt térképi ábrázolással tudjuk 

eldönteni. Sajnos a terjedelmi korlátok miatt ezt itt nem tudjuk bemutatni. A vizsgált 
térségben növekedési zónaként értelmezhetjük szinte Románia egész területét, ill. a 
Balti államokat, valamint elszórva megjelennek a nagyobb városok is, ill. azok 
környéke. 
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the structural convergence. Hereupon a NUTS3 level database was 
maden to research the growth prospects in the area. Finally the 
conditional and clubconvergence were examined with a regression 
modell in the research area. 
 
Keywords: real convergence, region, growth, spatiality 
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FARKAS ATTILA 
 
A CSALÁD SZEREPE A SERDÜLŐKORI DROGPROBLÉMA 
KIALAKULÁSÁBAN, ELKERÜLÉSÉBEN 
 
Összefoglaló 
Nincs még egy normatív életszakasz az emberi életben, aminek 
feladata olyan nagy különbségeket hidalni át, mint a serdülőkor. A 
családtól a külvilág felé fordulás, az énkép újraszintetizálása a csecse-
mőkorral ellentétben nem egy szociális uterusban történik, hanem a 
család és a külvilág közötti határmezsgyén. Számtalan tévhit él a 
felnőttek világában – és a szakemberekében is – arról, hogy miként 
vélekednek a serdülők a világról. Gyakran maguk a serdülők sem 
tudnak erre pontos választ adni, ezért sajnálatos módon bélyegzik őket 
deviánsnak, veszélyeztetettnek, vagy drogosnak. Tanulmányomban a 
családterápia ismeretanyaga és a gyakorló szakember tapasztalatai 
alapján próbálok némi betekintést nyújtani a család és a serdülő között 
zajló interakciókba, amelyek hol a szerhasználat és/vagy más 
devianciák, hol pedig egy konstruktívabb élet megélése felé 
fordíthatják a serdülőt.  
 
Kulcsszavak: rendszerszemlélet, motiváció, család és differenciálódás, 
centripetális és centrifugális családi erő, életciklus-elméletek 
 
Bevezetés 
Egyre nagyobb visszhangra találnak hazánkban és külföldön is azok a 
fiatalok egészség-magatartásával és szerfogyasztásával foglalkozó 
kutatási eredmények, amelyek mondandója általában két lényegi 
megállapítás körül forog. Egyrészt, a serdülők egyre fiatalabb 
életkorban és egyre többen használnak valamilyen tudatmódosító 
szert. (Pikó, 2004) Másrészt a szerhasználat még akkor is statisztikailag 
igazolhatóan kapcsolatban van a családi viszonyokkal, ha a serdülő 
életkori sajátosságainál fogva családjától a külvilág felé fordul. 
Demetrovics Zsolt vizsgálatában úgy találta, hogy a család szerepe 
inkább kisgyermekkorban jelentős és egyfajta személyiségre, 
személyiségfejlődésre ható lenyomatként közvetve fejti ki hatását 
(Demetrovics, 2007), míg Cherin és mások pedig olyan eredményt 
kaptak, amely azt erősíti meg, hogy az ún. strukturális viszonyok a 
családon belül, mint például az érzelmi közelség, a családi élet 
szervezése („életmenedzsment”), a kommunikáció – elsősorban 
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minősége, másodsorban, de nem elhanyagolhatóan a mennyisége, 
meghatározóak a serdülőkori szerhasználat szempontjából. (Cherin et 
al, 2010) Nagy hangsúlyt kap az ún mértékadó nevelési stílus is, amely 
jelentős hatással bír a serdülők egészségmagatartása kapcsán. (Pikó, 
2004)  
A fenti megállapítások fényében elmondható, hogy a család fontos 
szerepet játszik a serdülőkori fejlődésben, és az egészségkárosító vagy 
az egészségmegőrző viselkedések kapcsán. E tanulmány célja a 
teljesség igénye nélkül áttekinteni néhány fontos és a terjedelmi 
korlátok miatt vállaltan önkényesen, de szakmai szempontokat 
figyelembe véve válogatott szempontot, amelyek a szerző reményei –
szándéka szerint segítségül szolgálhatnak a gyakorló szakemberek, 
laikus érdeklődők és a családok számára.  

 
1. A család sajátosságai 

A család felfogható egy olyan önszabályozó kibernetikus rendszerként, 
amelynek belső és külső határai vannak, dinamikus egyensúlyra 
törekszik és eképpen minőségileg több, mint tagjainak összessége. A 
család működését érzelmi világa nagyban befolyásolja, lényegében a 
család érzelmi rendszere egy olyan sajátos rendszer, ami nagyon közeli 
vonásbeli rokonságot mutat más természeti rendszerekkel, mint 
amilyen egy méhkaptár, egy atom belső szerkezete – mindezeket 
ugyanolyan természeti folyamatok befolyásolnak. (Goldenberg, 2008) 
A család működésének egyensúlya lehet egészséges (funkcionális), vagy 
egészségtelen (diszfunkcionális). Illusztrációképpen utalunk itt 
Minuchin híres kísérletére: Dede szuperlabil cukorbeteg kislány, 
mesterséges helyzetben a szülők feszültségének növekedését egyirányú 
tükör mögött testvérével együtt megfigyelve majd visszaengedve, a 
stressz miatt megnövekvő szabad zsírsav szint minden családtagnál 
hamarosan normalizálódott, kivéve Dedét, akinek kiugróan magas 
maradt. Őt mindkét szülő megkísérelte a vitában a maga pártjára 
állítani és ezzel feloldhatatlan helyzetbe hozta. Ebben az esetben a 
szülők párkapcsolatának alulműködése az, ami egy családra kihat: 
viszonylagos nyugalmukért gyermekük cukorbetegségével fizetnek. 
Hasonló módon termelhet ki a család problematikus működése egy, 
valamilyen szempontból a leggyengébb láncszemnek számító 
családtagnál tünetet, amely azonban nem csupán az egyén tünete, 
hanem a családé is. Ennyiben a tünethordozó családtag erősnek is 
tekinthető: ő az, aki elbírja a család terhét, bár ezért kivétel nélkül 
minden esetben súlyos árat fizet ő maga és fizetnek családtagjai is. 
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Általánosságban megállapítható, hogy a serdülőkori szerhasználat tehát 
hasonlóan a fentebb taglalt törvényszerűségekhez, a családi 
működéssel függ össze. A konkrétumok felé haladva Bowen 
transzgenerációs családterápiás irányzata szolgálhat hasznos és meg-
szívlelendő megállapításokkal: a családtagok felnőttsége (amelyre 
Bowen a differenciáltság kifejezést használja, ami azt jelenti, hogy a 
családtagok képesek különválasztani az érzelmeikből fakadó 
késztetéseiket és a cselekvést azáltal, hogy elég érett a személyiségük 
ahhoz, hogy elviseljék a családra jellemző kettős, ambivalens helyzetek 
feszültségét, amely általában az összetartozás és az elkülönülés 
ellentmondásaiból ered). Az a személy differenciált kellően, aki 
elviselve a kettősségből eredő szorongást, képes különválasztani a 
cselekvését és az érzelmeit és egyszerűen fogalmazva dönteni tud, 
hogy a józan eszére hallgat-e, vagy az érzelmeire, így objektivitását 
megőrizve képes érett felnőtt viselkedésválaszokat adni stresszes 
családi helyzetekben (idézi Goldenberg, 2008). Bowennél kissé 
elidőzve nyolc kulcsfogalmából a differenciáltságon túl még a 
társadalmi regressziót érdemes kiemelni. A társadalom családhoz 
hasonló működése révén nagymértékben akadályozni tudja az egyének 
differenciálódását, így a személyiségfejlődés sérülést szenved el, amely 
nemzedékről nemzedékre lélektanilag továbbörökítődve egyre 
nagyobb mértékű lesz, míg végül pszichiátriai megbetegedést, 
addiktológiai problémákat okozhat. A társadalmi regresszió tetten 
érhető a reklámok üzeneteiben: szinte minden panaszra van 
készítmény, amely elmulasztja a bajt, a jelszó pedig a gyorsaság. A 
média befolyásoló ereje mintaképzésként működik és a szerhasználat 
irányába hat. Ugyancsak a reklámok sugallják azt, hogy mindenképpen 
szépnek, fiatalnak, sikeresnek, gondtalannak kell maradni, hiszen így ér 
valamit az ember. Ez két szempontból is káros: az ember többek közt 
erőfeszítései, kudarcai és újrakezdései, feszültségei és azok átdolgozása 
révén fejleszti ki magában a képességet a boldogságra, másrészt pedig 
önmagában érték, teljesítményétől függetlenül. Sokan a családot – 
hamisan – a felhőtlen boldogság intézményének állítják be, miközben 
az legalább annyira a küzdelem, az elszakadás és az újra egymásra 
találás révén a túlélés és a fejlődés intézménye, színtere is és mint ilyen, 
ellentmondásos intézmény. Megint csak a társadalmi regresszió 
jelenségét helyezi előtérbe: lényegében egyre nagyobb erőfeszítést 
jelent a korszellemmel szembehelyezkedve a fejlődés útját választani és 
megfizetni a fejlődés árát.  
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A család működésének eddig inkább a keresztmetszeti működését 
vehettük jobban szemügyre.  
A serdülőkori szerhasználat szempontjából fontos még 
megemlítenünk a család egy ún. strukturális jellemzőjét, amelyet 
Combrick-Graham (idézi Bagdy, 2010)centrifugális és centripetális 
erőként írnak le. A családban, hasonlóan más rendszerekhez, az élet 
ciklikus szakaszokból áll, amelyek egy fejlődési ívvé állnak össze és az 
egyes szakaszaik között az átmeneteket a fejlődési feladatok feloldása 
jelenti. Amennyiben a család elakad az életciklusa egy pontján (például 
a serdülőt a szülők képtelenek elengedni a felnőtt életbe, így kerülve 
meg saját problémáikat), komoly elakadások alakulnak ki a családtagok 
életében. A fejlődés így torzulásba fordul, mindez pedig akkor jelent 
nagy gondot, ha a közelség és a távolság összekeveredik: közel marad a 
serdülő, amikor távolodnia kellene, vagy távol maradnak egymástól a 
család tagjai, amikor közel kellene maradniuk. Graham és Combrick 
(idézi Bagdy, 2012) a családi életciklust centrifugális és centripetális 
erők váltakozásaként írják le, amely spirálisan halad előre. Centripetális 
erő például akkor lép fel, amikor a családban kisgyermek születik és 
fontos, hogy a család „összezárjon”, hiszen így alakul ki olyan családi 
szerkezet, amely lehetővé teszi, hogy mindenki megkapja és megadja 
mindazt, amire a családtagoknak szükségük van a fejlődéshez. Amikor 
valaki a családból a külvilág felé fordul, akkor a centrifugális erők 
jelennek meg a család életében. Mindkét esetben működik a családban 
egyfajta egyensúlyozó tendencia, ezek az erők ellenhatásokat is 
generálnak a családi rendszer egyensúlyának megőrzése érdekében. A 
serdülő felnövekvésének megakadályozása a szülők részéről a 
centrifugális erő túlkompenzálása, átfordítása centripetális 
viszonyokba. A serdülőnek így a szer hozhatja el az elszakadás, a 
felnőttség illúzióját.  
 
2. A serdüléskori rizikó és egészség néhány családi sajátossága 

Röviden tekintsük át, hogy milyen oki tényezőket tártak fel a 
kutatások, amelyek növelik a serdülők rizikós egészségmagatartásának 
valószínűségét. Ismét a teljesség igénye nélkül négy olyan tényezőt 
érdemes megemlíteni, amely a családi hatásokkal kapcsolatos. Ezek a 
(1) társas hatás, népszerűség, kortárs-nyomás, (2) problémamegoldás 
(érzelmi alapú coping), stresszoldás, menekülés, (3) önbizalom, énhaté-
konyság növelése (4) izgalom- és élménykeresés: rítuspótló 
szerhasználat. (Pikó, 2004; Ranschburg, 2010) Ezeket a működésmó-
dokat különféle családi vonások segíthetik elő. Ha a családtagok nem 
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tanultak meg érzéseikkel és problémáikkal mit kezdeni a rossz érzések 
megoldásának képtelensége jellemzi őket, amely megjelenhet az 
őszinteség hiányában, hitegetésben, problémák bagatellizálásában, 
amely később külső viselkedésben is megnyivánul. (Hoyer, 2010) 
Jellemző lehet ezekre a családokra a hármas jelszó: „Nem érzünk” 
„Nem beszélünk” „Nem bízunk” (Arany é.n.) A családtagok 
pszichológiai határai rendezetlenek: egybemosódottság (mindenki tud 
mindenkiről, egy családtagot ért impulzus dúcidegrendszer-jellegű kon-
vulzív működést eredményezve minden családtag viselkedését, 
érzésvilágát nagymértékben befolyásolja így a család úgy működik, 
mintha összességében alkotnának egy személyiséget) vagy szétkap-
csoltság jellemző (differenciálódás helyett elidegenedés, elszigeteltség 
jelentkezik, a serdülőnek nincs kiről leválni és differenciálódni). A 
családi szerepek felcserélődnek, a család alrendszerei egymásba 
csúsznak (szélsőséges házastársi-gyermeki alrendszeri 
egybemosódottságra példa a családon belüli szexuális bántalmazás). 
Súlyos titkok vannak a családban, így nő az érzelmi távolság. Fontos 
még megemlítenünk a kodependenciát, amelyet félreértelmezhetően, 
de lényegében kifejezően társfüggőségnek szokás fordítani. A 
kodependencia kóros mértékű függést jelent valaki mástól, s mint 
ilyen: szenvedélybetegség, azon belül viselkedésfüggőség, kigyógyulni 
belőle kezelést kíván. A családban a kodependencia úgy jelenik meg, 
hogy a tünethozó serdülő a szertől függ, a kodependens családtag és a 
többiek pedig a szerhasználó problémájától – amíg van egy problémás 
családtag, nem kell szembenézni a tudattalanul is súlyosabbnak vélt–
érzett problémákkal.  
A konstruktív működés szempontjából az alábbiakat érdemes 
megjegyeznünk: a serdülőkor nemcsak a serdülő, hanem a család 
változása is, amely nehéz lehet, de sok örömet is rejtő fontos fejlődési 
folyamat, amelynek egyik lényege a szükséges szimmetrizálódás a 
családon belül az addigi szükséges aszimmetrikus viszonyok ellenében. 
Ha egy serdülő szüleihez, hozzánk fordul drogproblémájával, érjük el, 
hogy belássa: szakember segítségét is igénybe kell vennie, hogy 
tisztában lehessen helyzetével. Tartsunk ki álláspontunk mellett: 
őszinte, tiszta életet szánunk neki és magunknak. Érdemes megfogadni 
a következőket: ne vezessük félre a gyereket: ha kétségeink vannak, ne 
mondjuk azt, hogy minden rendben. Ne essünk pánikba gyanú esetén, 
vagy ha árulkodó jelet találunk. Kerüljük az agresszív hangot, a 
fenyegetőzést, az érzelmi zsarolást! Ne kutassunk utána - ne 
bizonyítékokkal próbáljuk az igazunkat elfogadtatni vele Ne 
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biztosítsuk a feltételeket további drogfogyasztásához, hogy érezze: 
választania kell. Ne erőltessük rá akaratunkat, hagyjuk, hadd döntse el 
ő, milyen segítséget képes elfogadni! 
A serdülés gyakran a harcok ideje is – az egymás elleni harc helyett 
érdemes tudatosítanunk, hogy mi az a teljesületlen szükséglet, ami 
harcra késztet bennünket, mit várunk és mit adhatunk egymásnak – ez 
a tudatosítás vezethet el a konstruktív párbeszédhez, amelyben minden 
érintett önbecsülését megőrizve tud kapcsolódni egy új szinten a 
másikhoz. Nagyon fontos a viszonyok újraszerkesztése, igények, 
elismerések megfogalmazása, szülők és gyermek kölcsönös erősítése a 
konstruktív viselkedésben. Ehhez őszinte és időt igénylő párbeszédre 
van szükség, amely akkor válthatja be a hozzáfűzött reményeket, ha 
egészen az életmódig, életstílusig emelkedik és nem néhányszori aktus. 
Fontos tudatosítani, hogy az önállósodás az elköltözés előtt 
elkezdődik. Gyermekünkkel szemben fontos, hogy érdeklődjünk 
örömei, gondjai iránt és mindig őszintén osszuk meg véleményünket, 
tapasztalatainkat, ha ennek van tere a beszélgetésben. Bátorítsuk a 
gyereket, hogy problémái kezeléséhez, megoldásához kérje tanácsain-
kat, ha pedig megteszi, vele közösen próbáljuk megtalálni a számára is 
elfogadható megoldást. 
 
Abstract 
In man’s living there is no such stage of life like the teen-age when so 
large differencies needed to bridged. Turning from family to the outer 
environment happens in an interface between family and outer 
environment and not in a social uterus. There are several misbelief in 
adults’ mind apropos of teenagers conceiveing about the world. Even 
the teenagers are not able to give exact answers and this is reason they 
become regrettably being condemned as deviant, drug user or 
threatened or socially endangered. Based on the family therapy’s 
knowledge and aprofessional practitioner, in my presentation I try to 
give a little inrospection in the interactions between family and 
teenagers what turn adolscences sometimes to drug using and other 
deviant acts and turn sometimes to live a constructive life.  
 
Keywords: systems approach, motivation, family and differentiation, 
centripetal and centrifugal forces in a family, life-cycle theories 
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ESÉLYEGYENLŐSÉG TELEPÜLÉSEN INNEN ÉS TÚL – 
BETEKINTÉS BUDAPEST XII. KERÜLETÉNEK 
VÁROSTERVEZÉSI INNOVÁCIÓIBA 
 

„Mindenki egyenlő, de nem egyforma.” 
Patricia Broadfoot 

 
Összefoglaló 
Egy város, település magvát, jellegét a benne élő emberek adják. 
Ahogyan élnek, ahogyan gondolkodnak és élik meg mindennapjaikat 
lenyomatot képez az infrastruktúrán, a körülöttük levő épületeken, 
szolgáltató és vendéglátóegységeken, munkahelyi körülményeken. 
Napjaink élhető városával, vidékével szemben alapvető elvárás, hogy 
jól kiépített közlekedési rendszerrel, impozáns épületekkel, összefüggő 
zöld területekkel rendelkezzen és biztosítsa a megélhetéshez, 
kikapcsolódáshoz szükséges feltételeket. Ezek az igények különböző 
mértékben, de biztosítottak a lakosság egy bizonyos hányada számára. 
Mivel a társadalom összetétele mentes a homogenitástól, így 
véleményem szerint az élhető településről alkotott elképzeléseket 
célszerű több aspektusból is megvizsgálni. 
A lakosság körülbelül 5 százalékát fogyatékkal élő emberek alkotják, 
akiket ugyanúgy megillet a munkához, közlekedéshez való jog. A 
fogyatékkal élő emberek azonban szinte napjainkig elszigetelve, az 
épektől fizikailag jól elkülönítve léteztek a társadalomban, ezért nem 
tudták eredményesen hallatni a hangjukat. Pedig ők is szeretnének 
közlekedni, utazni, munkát vállalni, részt venni a közösség életében, 
hozzájárulni a lakókörnyezet alakulásához. Itt az idő, hogy az ő 
igényeik is tükröződjenek a település fejlesztési terveiben, 
korszerűsítést támogató elképzeléseiben. Az Európai Unió ráadásul 
kiemelt prioritásként kezeli a fogyatékkal élők helyzetének javítását a 
tagállamokban, ami ösztönzőleg hathat az ilyen irányba elmozduló 
innovatív városvezetésnek. 
Jelen előadásban szeretném az élhető város és vidék kérdéskört a 
fogyatékosság szemszögéből bemutatni és körbejárni, felhívni a 
figyelmet a társadalom egy nem elhanyagolható csoportjára, akik 
megfelelő körülmények biztosítása esetén aktív tagjaként tudnak 
szerepet vállalni a közösség mindennapjaiban, hozzájárulva a település 
gazdasági növekedéséhez, erkölcsi gazdagodásához. 
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Kulcsszavak: esélyegyenlőség, fogyatékkal élő személyek, 
akadályozottság, városrendezés, társadalmi integráció, inklúzió 
 
1. A fogyatékkal élő személyek megítélésének változásai 

A társadalom sokszínűségéhez hozzátartoznak a társadalmat alkotó 
egyének szellemi, fizikai, megjelenésbeli és kulturális eltérései. Pusztán 
azért, mert valaki más adottságokkal rendelkezik, mint az átlag még 
nem jelenti azt, hogy értéktelenebb a többségnél.  Az adottságok 
jellege és mértéke meghatározza a társadalmi szerepvállalás 
sikerességét, de a szocializáció során számtalan lehetőség van a velünk 
született képességek, a környezetünk adta lehetőségek hatékony és 
elképzelésen felüli kihasználására. A fogyatékkal élő személyek 
számára azonban sok tekintetben határt szabnak a környezet által 
támasztott akadályok. 
A fogyatékkal élő személyek társadalmi lehetőségeinek felvázolása előtt 
szeretnék kitérni a „fogyaték” szó orvostudományi és szociológiai 
értelmezésére. Az orvosi megközelítés a fogyatékosságra testi vagy 
szellemi károsodásként tekint, amit meghatározott és elfogadott 
normához viszonyít. 1980-ban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
által is használt definíció az egyént életterétől elszigetelten vizsgálja, 
kizárólag a fogyatékkal élő személyre fókuszál. A szociális és 
társadalmi megközelítés azonban a fogyatékkal élő személyt a társas 
közegben elfoglalt helyzete alapján határozza meg. A fogyatékosságot 
egy adott szituációban, környezetben értelmezi és figyelembe veszi 
azokat a tényezőket, amelyek szerepet játszanak a fogyatékosság 
mértékének kialakulásába. Ez a megfogalmazás egy olyan személetet 
tükröz, amely egy képesség sérülését, károsodását önmagában már 
nem tartja fogyatékosságnak, a sérült személy a környezete, a 
társadalom hozzáállása következtében válik fogyatékossá (Csernus, 
2011). A társadalom befogadó, elfogadó attitűdje, a település által 
biztosított feltételek az esélyegyenlőség érdekében, mind hozzájárulnak 
a fogyatékkal élő emberekben rejlő lehetőségek, potenciálok minél 
szélesebb kiaknázáshoz. „A testi vagy szellemi hátrányból még nem 
fakad közvetlenül társadalmi hátrány is, ez egyedül abból fakad, 
ahogyan a társadalom a sérült embert kezeli, és ahogy őhozzá 
viszonyul” (Csernus, 2011. 1). 
A fogyatékkal élő személyek szinte napjainkig elzárva létezhettek a 
társadalomban, a nekik kialakított intézmények falai között, vagy 
éppen saját otthonukra korlátozódó életterük magányában. Az 
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integrációs, inklúziós törekvések következtében azonban egyre 
nagyobb figyelmet kapnak és egyre több lehetőségük van, hogy 
hallassák a hangjukat, részt vegyenek az őket érintő kérdésekben, 
döntésekben. A semmit róluk, nélkülük elv térhódítása nagy előre 
lépést jelent a fogyatékkal élő emberek társadalmi érvényesülésében. 
Az érintettek és a téma iránt elkötelezett szakemberek közvetítésével 
remélhetőleg hamarosan magasabb szinteken, akár egy egész 
társadalmi réteget, közösséget érintő döntési helyzetekben is elsődleges 
szemponttá válik ennek az elvnek az érvényre juttatása (Papp, 2004). 
Ennek megvalósulásához nagymértékben hozzájárul a 
neveléstudomány tárgykörén belül megjelenő új nevelésfilozófiai 
szemléletmód, ami a fogyatékkal élőkhöz új emberképet kapcsol, ami 
már nem arra fókuszál, hogy mi a deficites, negatívum az egyénben, 
hanem arra, hogy milyen egyéni szükségletek kielégítése révén tudja 
maximalizálni teljesítőképességét, milyen többletigényre van szüksége, 
amit a környezetének biztosítani kell. A sajátos nevelési igényű személy 
jóval több, mint fogyatékossága, elsősorban ember, mint bármelyik 
másik társa. (Speck, 1998. 286. Idézi: Réthyné, 2002). Az 
esélyegyenlőséget támogató nevelésfilozófiai felfogás nem a 
képességhiányokra, a másságra, a szociális problémákra, a hátrányokra 
koncentrál, hanem a speciális szükségletekre, amire minden 
személynek szüksége van a tartalmas, eredményes és minőségi 
életvitelhez (Réthyné, 2002). 

 
2. Egy példaértékű kezdeményezés a társadalmi esélyegyenlőség 
megteremtéséhez 

A fogyatékkal élő lakosság magyarországi számadatainak 
meghatározásához a 2001-es népszámlás szolgál adatokkal, aminek 
alapján a lakosság 5,7%-a tekinthető fogyatékkal élőnek. A fogyatékkal 
élő lakosság 44%-a mozgássérült vagy testi fogyatékos, 14%-uk vak 
vagy gyengén látó, 11%-uk siket, nagyothalló vagy beszédhibás és 
10%-uk értelmi fogyatékos (KSH, 2007). Munkaerő-piaci helyzetük 
sajnálatos módom nem javult a rendszerváltás után, továbbra is kevés 
köztük a foglalkoztatott és magas az inaktív keresők aránya. A 
munkavállalásukat nehezíti, hogy többnyire aluliskolázottak és kevés a 
befogadó, akadálymentesített munkahely. A rendszeres visszautasítás, 
sikertelenség következtében kényszerülnek lemondani az aktív 
munkakeresésről, alacsony önértékelésük, csalódottságuk, és a 
lehetőségek hiánya kiszolgáltatott helyzetbe sodorja a fogyatékkal élő 
személyek többségét. (KSH, 2007.). Komoly nehézségekkel küzdenek 
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a munkavállalás, továbbtanulás, közlekedés, egy színvonalas életvitel 
kialakítás terén. A fogyatékkal élő személyeket a társadalmi akadályok 
kivédhetetlenül a segélyezési csapda irányába taszítják (Gyulai, 2003). 
A fogyatékkal élő személyek esélyegyenlőségének kulcsa a társadalmi 
integráció, inklúziós szemlélet térhódításában keresendő. Budapest 13. 
kerületében a városvezetés 2011/2012-ben elindított egy programot, 
amely figyelembe veszi a kerületben élő személyek egyéni sajátosságait, 
igényét és ahhoz mérten igyekszik biztosítani a forrásokat, 
lehetőségeket. Az Esélyegyenlőségi Program továbbá rögzíti, azokat az 
intézkedéseket, vállalásokat, amelyek e célcsoport életminőségében 
javulást eredményezhetnek. 
Az önkormányzati filozófia kulcseleme: „az ember érték akkor is, ha 
vannak fogyatékosságai. Ezt tiszteletben tartva kell megadni e 
célcsoportnak minden segítséget az uniós szemlélettel összhangban: az 
akadálymentesítés, a részvétel, az egyenlőség, a foglalkoztatás, az 
oktatás és képzés, a szociális védelem és az egészség (Budapest 
Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja 19. 
o.)” 
Az Esélyegyenlőségi Programban megfogalmazódik a hátrányos 
helyzetű állampolgárok életkörülményeinek javítását segítő 
esélyegyenlőséget prioritásként kezelő esélyegyenlőségi politika és az 
esélyegyenlőség érvényesülését biztosító, az egyenlő bánásmódot szem 
előtt tartó intézkedések előnyben részesítése. Az Esélyegyenlőségi 
Program a társadalomban hátrányos helyzetbe került csoportjainak 
szeretne lehetőséget adni a minőségi életvitelhez, a társadalmi 
megbecsüléshez. 
Jelen összefoglalóban a fogyatékkal élő személyek életkörülményeinek 
javítását célzó intézkedéseket, elképzeléseket emelem ki. 
A fogyatékkal élő emberek mindennapi életvitelét segítő innovációk 
lehetővé teszik, hogy megoldás szülessen olyan sarkalatos 
problémákra, mint az önérvényesítés hiányának megszüntetése, a napi 
ügyintézések elvégzése, információkhoz való hozzáférés, 
tömegközlekedés igénybe vétele, továbbképzéseken való részvétel és a 
munkaerő-piacra való belépés sikeressége.  
A helyi sajátosságokat nézve a kerületben a civil szervezetek és egyes 
támogatásokra jogosultság szerint körülbelül 1737 fő számít 
fogyatékkal élőnek, és hozzávetőlegesen 9%-uk jelenik meg a 
munkaerő-piacon. A kerületben a megváltozott munkaképességűek 
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száma 751 fő, akik leginkább védett környezetben képesek dolgozni, 
munkát vállalni.  
Az Esélyegyenlőségi Programban megfogalmazott intézkedések a 
fogyatékkal élő személyek mindennapi biztonságának növelésére, 
elszigeteltségük csökkentésére, a tudásbővítés lehetőségeinek 
kiszélesítésére és a lakókörnyezet akadálymentesítésére terjednek ki. 
A fogyatékkal élő személyek számára a mindennapok biztonságának 
megteremtése is komoly feladatot jelent. Az alacsony iskolázottság, a 
nagymértékű munkanélküliség, a szakképzettség szinte teljes hiánya 
növeli az elszigeteltségüket, társadalmi kirekesztettségüket, 
életminőségük fokozatos romlásához vezet. A szociális védelmi 
rendszer és társadalmi esélyegyenlősítő programok hiányában 
végérvényesen marginalizálódnának. Éppen ezért kiemelt figyelmet 
fordítanak a fogyatékkal élő lakosok tartós munkanélküliségének 
csökkentésére, a családi biztonság erősítésére, egyes csoportokat segítő 
szolgáltatások működtetésére (intézmények, ellátási szerződések), 
érdekvédelmi szervezetekkel való kapcsolattartásra és a fogyatékkal élő 
emberek számára szervezett programokkal. 
A fogyatékkal élő személyek és családtagjainak elszigeteltsége, 
csökkent munkaerő-piaci jelenléte nyilvánvaló. A fogyatékkal élő 
családfenntartó számára kevés lehetőség nyílik arra, hogy önállóan, 
állami támogatás nélkül tisztességesen el tudja tartani hozzátartozóit. A 
társadalmi aktivitásukat a szolgáltatások hozzáférhetetlensége sem 
segíti. A helyzet normalizálása érdekében a kerület vezetése 
együttműködési megállapodásokkal, a megváltozott munkaképességű 
lakosság számára biztosított foglalkoztatási lehetőségekkel igyekszik 
segíteni.  
Tudásalapú társadalmunkban a folyamatos ismeretbővítés, képzéseken 
való aktív részvétel a mindennapok részét képezi. A fogyatékkal élő 
embereknek ugyanolyan joguk van a tanuláshoz, tudásuk bővítéséhez. 
A kerület vezetése figyelembe kívánja venni a lehetőségeiket és a 
körülményeket úgy igyekszik alakítani, hogy minél szélesebb körben 
hozzáférhetővé váljanak ezek a szolgáltatások. A digitális 
esélyegyenlőség segíti a fogyatékkal élő személyt és családtagjait a 
kapcsolattartásban, kapcsolatteremtésben, a közösség életében való 
aktív részvétel megvalósításában. A digitális eszközök, mint 
tudásszerző, ismeretbővítő eszközök napjainkban már kifinomultabb 
formában kínálnak akadálymentesített hozzáférést, felületet a 
felhasználók számára. A közterületen térítésmentes WIFI szolgáltatást, 
internet és számítógép használatot segítő képzések szervezését és az 
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internethez való hozzáférést segítő támogatások bevezetését jelenti a 
kerületen belül. Fontos viszont, hogy a kommunikációt lehetővé tevő 
eszközök megfizethetőek, hozzáférhetőek és felhasználóbarátok 
legyenek. Ennek megvalósításában és biztosításában szintén 
meghatározó szerepe van az adott település vezetőinek, 
elkötelezettségének.  
A program negyedik kiemelt célkitűzése az akadálymentesítés a 
lakókörnyezetben, kerületben, ami kiterjed a közlekedésre, a 
lakóhelyre, az informatikai és kommunikációs technológiák és 
rendszerek igénybe vételére és a fizikai környezetre. A minőségi 
életvitelhez továbbá hozzátartozik az egészséges életmód is, amihez 
ugyanolyan joguk van a fogyatékkal élő személyeknek, mint bárki 
másnak. Éppen ezért az „élhető város” fogalomkörhöz hozzá kell, 
hogy tartozzon a fogyatékkal élő személyek számára is elérhető 
sportrendezvények, kulturális események, rendezvények, szolgáltatások 
biztosítása, a hozzáférhetőség megteremtése. Az akadályok 
megszüntetésének egyik formája a kommunikációs lehetőségek 
elérhetővé tétele is.  
A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv támogatási rendszeréhez 
pályázatot nyújtott be a fogyatékossággal élő embertársaink 
esélyegyenlőségének javításáért. A projekt keretén belül megvalósult a 
polgármesteri hivatal külső megközelítésének, illetve az ügyfélfogadás 
helyiségeinek teljes körű akadálymentesítése, lehetővé téve bármely 
fogyatékossággal élő személy (mozgássérült, hallássérült, látás vagy 
értelmi sérült) közlekedését, tájékozódását, információhoz való 
hozzájutását az épületben. A 2011 októberében kezdődött munkálatok 
eredményeként rámpákat építettek, vezetősávot helyeztek el az 
épületen belül, az épület oszlopaira optikai jelöléseket festettek, 
emeletenként tapintható áttekintő táblát helyeztek ki és a szervezeti 
egységeket, kommunális helyiségeket braille írásos tájékoztató 
táblákkal tették felismerhetővé, az ügyfélpult kialakításkor a 
kerekesszékkel közlekedő személyek igényeire is odafigyeltek. Az 
akadálymentesítés érdekében végzett munka a Vakok és Gyengénlátók 
Közép-magyarországi Regionális Egyesületének, az Értelmi 
Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi 
Szövetségének, a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének 
együttműködésével valósult meg 
(http://frimjakab.bp13.hu/tartalom/nincs-tobb-akadaly). 

http://frimjakab.bp13.hu/tartalom/nincs-tobb-akadaly
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Záró gondolatok 
A fogyatékkal élő emberek esélyegyenlőségének megteremtése 
mindössze elhatározás és szándék kérdése. A lehetőségek adottak. 
Jelen tanulmányban egy kerület bemutatására volt lehetőség, de kisebb 
nagyobb mértékben számtalan kezdeményezés figyelhető meg 
szűkebb-tágabb környezetünkben. Véleményem szerint az 
esélyteremtés, a fogyatékkal élő emberek elfogadása, befogadása 
nagymértékben hozzájárul egy élhetőbb, barátságosabb, nyitott és 
toleráns településarculat kialakításához.  
Az akadálymentes élettér, a fogyatékkal élő emberek jogainak 
biztosítása nem csupán a hátrányos megkülönböztetésben élő személy 
számára jelent előnyt, előrelépést. A lakóközösség különböző 
rétegeinek igényeit figyelembe vevő városvezetés példát mutat 
toleranciából, elfogadásból, emberségből és nyíltan felvállalja az 
egyenlő bánásmódhoz való jog elismerését. Az ebben a szellemben 
irányított, fejlődő település lakói számára természetessé válik a másság, 
a sajátos, egyéni szükségletek jelenléte, háttérbe szorul a 
diszkrimináció, csökkennek a sajátos szükségleteik vagy védett 
tulajdonságaik miatt kiközösített embercsoportok. Az eredmény: 
élhetőbb város és elégedettebb lakosok.  
 
Abstract 
Every city and its settlements are determined by the people whom live 
in. The way they lead their life and they think are effect on the 
infrastructure, the type of the buildings, the services and the working 
environment as well. For the citizens in a livable city are essential a 
well-organized public transport system and imposing buildings with 
green area. The city and its surrounding which focuses on its 
inhabitant’s claim can offer working possibilities, provide good living 
standards and wide range of relaxing opportunities as well. These 
expectations unfortunately are not automatically exist in everybody’s 
life. Because of the fact that our society is very heterogeneous, I 
suggest to negotiate the issue in a specific point of view which related 
to disability and special needs. Approximately five percent of the 
Hungarian population are considered as disabled or people with 
special needs. According to the Hungarian and international law or the 
EU directives they have the right to work, live a complete and eventful 
life in our globalizing world. Unfortunately most of the participants of 
that non-negligible social class are suffer from handicapping in their 
everyday life.  
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In this study I would like to present the issue of the livable city and 
the surroundings in the point of view which related to disability. My 
set purpose is to attract attention to people with special needs whom 
can take part in an important role in society and the developmental 
process in their settlement if the appropriate conditions are provided. 
 
Keywords: equal opportunity, differently abled people, disability, city 
planning, social integration, inclusion 
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GLÓZIK KLÁRA  
 
DUALIZMUS KORI FÜRDŐÉLET BÉKÉS MEGYÉBEN 
 
Összefoglaló 
A nemzetek kultúrtörténete arról tanúskodik, hogy az emberek 
általában nem elégedtek meg alapvető szükségleteik puszta 
kielégítésével, táplálkozási ösztöneik, lakhatási igényeik, illetve a 
megszokott napi életmenet adta lehetőségekkel, hanem igyekeztek 
minden eszközt és lehetőséget felhasználni, hogy étkezési, pihenési 
körülményeiket minél élvezetesebbé, élményt adóbbá tegyék. A 
dualizmus kori Békés megyében is jellemzővé vált a fürdőzés és az 
ehhez kapcsolódó fürdőkultúra kialakulása. A gyógyhatás mellett, a 
fürdőbe járás a polgárosult társadalmi réteg számára kikapcsolódási, 
pihenési forma volt. 
 
Kulcsszavak: dualizmus kora, Békés vármegye, fürdőélet 
 
Bevezetés 
A 19. század fürdőélete, melyben még nem, vagy alig vált szét a 
gyógyulás, a nyaralás és a szórakozás, egyértelműen kapcsolódott a 
polgári létformához. A kiegyezés korában már a munka – tágabb 
értelemben a feladatvégzés – és a pihenés szétválasztódásával 
megjelenik a szabadidő korábban nem ismert fogalma, ami tiszta 
formában polgári gondolkodásra vall. Az embereknek tudatosan ki kell 
kapcsolódniuk megszokott, leginkább fárasztó, testet, lelket igénybe 
vevő életkörülményeikből és roborálódniuk kell, hogy a jövőben 
teljesíthessék kötelezettségeiket, leküzdhessék a jelentkező 
nehézségeket és gondokat, azaz eredményesebben végezhessék a 
létfenntartáshoz és a vagyoni gyarapodáshoz szükséges tevékenységet.5  
A fürdőbe járás a polgárosult társadalmi réteg számára már 
kikapcsolódási, pihenési forma is volt. A szabadidő eltöltésének efféle 
módjára a parasztságnak nem lett volna lehetősége, mivel a szabadidő-
felfogás teljesen eltérő volt ennél a két társadalmi rétegnél. Ugyanakkor 
a fürdőorvosok sem mindig tolerálták azokat az embereket, akik nem a 
fürdő gyógyhatása miatt látogatnak el a gyógyintézetbe.6  
 

                                                 
5 Dusnoki (szerk.), (1997), 76. p. (in: Kósa László: A fürdővendégek társadalmi 
összetétele a kiegyezéskori Magyarországon) 
6 Kósa (1999): Fürdőélet a Monarchiában, Holnap Kiadó Kft., Budapest, 158. p.  
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1. A feldolgozás módszerei és forrásai 

Fontos eleme a tanulmánynak az a levéltári kutatómunka során 
összegyűjtött forrásanyag, mely számos mikrotörténeti hivatkozás 
alapjául szolgál. A választott módszer társadalomtörténeti 
megközelítésű. 
Tanulmányom Békés megye vonatkozásában levéltári forrásokra és a 
korabeli Békés megyei sajtóra alapozódik. A cikkek a korabeli Békés 
újság és Békésmegyei Közlöny hasábjain olvashatók. 

 
2. Eredmények 

a) Dualizmus kori fürdőkultúra 
A kiegyezés jelentős változásokat idézett elő a fürdő, illetve a 
fürdőkultúra történetében is, amit az 1867. évi egészségügyi törvény a 
következőkképpen mondott ki: „Minden gyógyfürdőnek az egészség 
és kényelem igényeinek megfelelő fürdő- és lakházzal, fürdő-
szabályzattál, a fürdőidény alatt állandó fürdőorvossal és 
gyógyszertárral kell ellátva lennie, szükséges továbbá, hogy a 
gyógyforrások a légköri kártékony befolyásoktól és mindennemű 
tisztátalanítástól megvédve legyenek, végül, hogy gondoskodva legyen 
a betegeknek egészséges eledellel való ellátásáról, valamint nyugalmuk 
és kényelmük megóvásáról.”7 Jelentős fejlesztéseket irányzott elő az 
1896. évi, az állami költségvetésről szóló törvény VI. törvénycikk VII. 
fejezetének 6. pontja: „A kincstári fürdők balneotechnikai fejlesztésére, 
a szükséges beruházások és építkezések eszközlésére, s a hazai magán-
gyógyfürdők emelése érdekében teendő beruházások, tanulmányok 
geológiai felvételek és vegyelemzések, s a legnevezetesebb fürdők 
ismertetésének terjesztésére” – amikor arra huszonötezer forintot írt 
elő.8 Annál is inkább szükség volt erre, mivel az 1896. év, egyben a 
millennium éve is volt, s az ezredéves országos kiállítás megrendezése 
fontos feladatává vált az ország minden településének.  
E kiállításon képviselte magát a Magyar Balneológiai Egyesület egy 
kiállító pavilonnal, ami a rendezvényen résztvevő IV. csoport 
(egészségügy, gyermeknevelés) programjának I. alcsoportját képviselte.  
A programot Az 1896. Ezredéves Országos Kiállítás Közleményei a 
következőképpen vezette be: „Ha tekintetbe vesszük, hogy a 
külföldiek mily áldozatok útján igyekeznek a gyógy- és élvezeti 
ásványvizeiket hazánkban terjeszteni, s úgy a betegeket gyógyhelyeikre, 

                                                 
7 http://www.1000ev.huindex.phpa=3&param=5727 
8 http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=6623 
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mint az üdülést keresőket klimatikus telepeikre terelni, míg a 
leghatásosabb magyarországi ásványvizek forgalma aránylag még 
mindig szűk keretben mozog, a legjobban felszerelt magyar fürdők 
pedig nemcsak a külföldi látogatókat nem vonzzák, de még itthon sem 
részesülnek kellő figyelemben, úgy, hogy e téren még valóságos 
gazdasági és kulturális missió vár reánk, melynek teljesítése volt az 
országos balneológiai egyesület megalakításának legfőbb rugója – : 
akkor alig szükséges bővebben fejtegetni, hogy a magyar ásványvíz- és 
fürdőügyet az ezredéves kiállítás alkalmával a lehető legimpozánsabban 
kell bemutatnunk. Kevés ország van, mely annyi kitűnő annyi 
különleges ásványvízzel és fürdővel dicsekedhetik, mint Magyarország, 
ezeket a kincseket a kiállításon kellően feltüntetni, az ország jól 
felfogott érdeke parancsolja. Ezen célra közreműködni, minden egyes 
fürdő- és ásványforrás-tulajdonos kötelessége, ezen cél lebeg szemeink 
előtt, midőn a kollektív balneológiai kiállítás rendezését magunkra 
vállaljuk, számítva egyrészt az érdekeltek hathatós közreműködésére, 
másrészt a kiállítás igazgatóságának, de a magas kormánynak is 
támogatására, mely utóbbi eddigi munkálkodásunkat is jóakaró 
figyelemben és erkölcsi pártolásban részesíteni kegyes volt…”9  
A kiállításon bemutatták a balneotechnikai eszközöket és 
fürdőberendezéseket, az ásványvizeket és az azokból készült 
termékeket, valamint az egyes fürdők, gyógyhelyek és ásványvíz-
telepek leírásait, prospektusait, térrajzait, tájképei statisztikai 
kimutatásait, jelentéseit, monográfiáit.  

b) Békés megye első fürdői: Gyula 
Békés megyében az első fürdők a Körösök vizét felhasználva jöttek 
létre. 1879-ben Herbert Alajos a gyulai Élővíz-csatornán, majdnem a 
városháza mögött nyári fürdőházat készítetett, „módot nyújtva 
különösen az úri hölgyeknek, akik szabadban nem fürödhetnek, a 
folyóvíz élvezetére.” A kis fürdőháznak öt fülkéje és a férfiak részére 
egy nagyobb tükörfürdője volt. A Békés azonban felhívta a városi 
tanács és a rendőrkapitány figyelmét arra, hogy húsz lépéssel a fürdő 
felett, nyers bőrök áznak, százlépésnyire pedig lovakat és disznókat 
fürösztenek.  
1886-ban Herbert több száz forint költséggel egy új nyolczárkás 
fürdőházat építtetett.10 „A szabadban fürdeni szeretők örömére 
tudatjuk, hogy Herbert úr jó berendezésű Körös fürdője, – mely a 
városháza háta megett áll – megnyílt s most már megkezdhető az 

                                                 
9 BéML IV. B. 407. b. 47/1892 
10 Scherer (1938): Gyula város története, II. kötet, Gyula, II. kötet, 198. p. 
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egészségre nézve annyira előnyös folyóvízben fürdés. Ajánljuk 
különösen a szülők figyelmébe, hogy gyermekeiket küldjék folyóvízbe 
fürödni.”11  
1891-ben Kövér László főszolgabíró kezdeményezésére mozgalom 
indult egy uszoda létesítésére, melyet a méhészkert szomszédságában, 
tehát a grófi park tövében kívántak volna felállítani. A szükséges 
kétezer-ötszáz forint tőkét kétszázötven darab tíz pengő névértékű 
részvény kibocsátásával akarták fedezni. A részvényjegyzés azonban 
nem sikerült, mire 1893-ban Herberth Alajos a régi helyen új 
fürdőházat és uszodát létesített, amely a Békés szerint kivitel 
tekintetében felette állt a nagyváradi Körösfürdőnek. A parton 
hatalmas kút és víztartály épült, melynek vizét zuhanyozásra 
használták. A fürdőbizottság a szabályzatot akként állapította meg, 
hogy délelőtt csak nők és kisebb gyerekek látogathatták az uszodát. Az 
uszodán kívül voltak kabinfürdők is, külön a férfiak és külön a nők 
számára.12 „A melegebb napok beálltával a Herbert-féle Körös uszoda 
is megélénkült és hova tovább nagyobb közönséget vonz a hűs habok 
közé. Délelőtt 7-től 11 óráig az uszoda csakis nők által használható, 
azután férfiak veszik igénybe. Női kabinokban nők egész napon át 
fürödhetnek, míg az urak csakis a férfiak részére fenntartott idő 
alatt.”13  
A Herbert-féle uszoda a századforduló után is többször megújult, 
hogy a vendégek számára még kecsegtetőbb szórakozási lehetőségként 
szolgáljon. 1905 júniusában ismét új felszereléssel látták el a Herbert-
féle nyári uszodát: „Az uszoda megnyiltával kapcsolatosan 
megelégedéssel konstatáljuk, hogy az Élővízcsatorna medrében tiszta, 
friss víz folyik lefelé, ami különben a közegészségügy szempontjából is 
feltétlenül kívánatos dolog, s remélhető, hogy panaszra tiszta vízhiány 
miatt, az idei nyár folyamán nem lesz ok…”14  
Gyula város közönsége – mint láttuk – gőzfürdő hiányában a kórházi 
kádfürdőket és zuhanyt vehette igénybe. 1873-ban a zsidók létesítettek 
egy rituális meleg fürdőt, melyet ez év július 5-én nyitottak meg. A 
fürdő négy szobából állt, öt fürdőkáddal. Herodek Lipót, a Magyar 
Király vendéglő tulajdonosa volt a bérlője. 1878-ban a későbbi Erkel 
malommal kapcsolatban rendeztek be egy gőzfürdőt. Ennek az volt a 

                                                 
11 Békés, 1887. június 26. 
12 Scherer (1938), II. kötet, 199. p. 
13 Békés, 1894. május 27. 
14 Békés, 1905. június 04. 
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hibája, hogy messze volt a város központjától. 1887-ben Popp Alajos a 
Békésmegyei Takarékpénztár székházával szemben létesített egy 
gőzfürdőt. Az egészet gyulai iparosok készítették: az épületet Scher 
Konrád, a gépet, vízvezetéki berendezést és zuhanyokat Schmidt Antal 
rézműves. Az új gőzfürdőt 1887. július 2-án nyitották meg 
ünnepélyesen, zeneszó mellett.15  

c) További fürdők kiépítése Békés megyében 
Békéscsabán is nehézséget okozott a fürdőzés kérdésének megoldása, 
s már az 1870-es években is folyamatosan cikkeztek erről a helyi 
újságokban. Békéscsabán még bizottságot is alakítottak a leendő fürdő 
létrehozására, aminek az elnöke Reök István volt. Az uszoda tervezete 
1876 júliusára el is készült: „A csabai uszoda ügyében. A t. aláírók 
tudomására hozom, hogy az eddigelé 65 részvény jegyeztetett 650 frt 
értékben. Az uszoda terve kész, költségvetése 1200 frtra rúg, hat külön 
és egy 18 négyszög öles közös fürdőt számítva. Az ügy fejlesztése 
érdekében tisztelettel kéretnek a részvényes urak, hogy ma, azaz július 
30-án délután 3 órakor a kaszinóba megjelenni szíveskedjenek. Reök 
István bizottsági elnök.”16 
A fürdőzés örömeit nem csak a nagyobb megyei településeken élők 
igényelték, hanem a kisebbeken élő, jelentős értelmiségi és polgári 
családok is. „Fürdőmegnyitás. Gyomán nagy ünnepélyességgel 
készülnek mint halljuk az új fürdőházat megnyitni, ami mindenesetre 
az élénk társadalmi életjelensége, másrészt pedig jele annak, hogy a 
gyomaiak érzékkel bírnak a közegészségügyi viszonyok iránt. A fürdő 
megnyitásra, vagy talán inkább egy kis barátkozásra Gyuláról is többen 
készülnek átmenni Gyomára.”17 
A korabeli sajtó hasábjain olvashatjuk még, hogy Szarvason is 
terveztek fürdőt: „Ártézi fürdő Szarvason. Szarvas község 
közönségének egy régi kívánsága közeledik a teljesüléshez. Ugyanis a 
község tevékeny első jegyzője Salacz József kezdeményezése folytán 
Szarvas község, a Szarvasi Takarékpénztár és a Szentandrási 
Takarékpénztár részvénytársaság közkereseti társaságként szövetkezve 
egy nagyszabású ártézi fürdőt készülnek felállítani. Már érintkezésbe is 
léptek egy fővárosi vállalkozóval, s remélhető, hogy az annyira 
kívánatos fürdő a jövő nyáron már rendelkezésére is fog állani a 
közönségnek.”18 

                                                 
15 Scherer (1938), II. kötet, 242–243. p. 
16 Békésmegyei Közlöny, 03. évf., 061. sz., 1876. július 30. 4. p. 
17 Békés, 1888. június 17. 
18 Békés, 1901. augusztus 11. 
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Ha mégsem épült volna fel az uszoda, a leleményes és vállalkozó 
szelleműek, mint az özvegy Wladár Pálné gyulai lakos is, erre is talált 
megoldást. „Van szerencsém a nagyérdemű közönséggel teljes 
tisztelettel tudatni, hogy páratlan gyógyhatású szabadalmazott, 
hordozható gőzfürdőmmel körutat szándékozok tenni, hogy a 
szenvedő emberiségnek rendelkezésére legyen. E gőzfürdő 
vidékünkön több év óta ismeretes az áltál, hogy a csúszós fájdalmak 
eltávolításában kitűnő sikert mutatott fel, melyekből bizonyítványok 
állanak rendelkezésre. – közelebb megyénk főbb helyeit u. m. Csaba, 
Orosháza, Békést stb. szándékozom meglátogatni. – tekintve, hogy a 
csúzos bántalmak ellen használni szokott fürdők a téli idényen át 
beszüntetve vannak, eme hordozható gőzfürdő által óhajtok az e 
bajokban szenvedő emberiségnek hasznára lenni. Megjelenésem 
mindenütt külön értesítések által közölve leend. – Kegyes pártfogást 
kér: özv. Wladár Pálné, a szab. hord. gőzfürdő tulajdonosnője. B.-
Gyulán, Mészárszék utca 223. szám alatt.”19 
 
Összegzés 
Békés megyei első fürdőinek története szorosan összefügg egymással, 
hiszen először a Körösök vizét használták fel fürdőzésre. Az ártézi 
kutak fúrása és a tisztálkodási szokások változása hozzájárult a mai 
fürdők elődeinek kialakításához. Fontos kiemelni, hogy Békés megye 
legrégibb élővíz mellett kialakított fürdője a gyopárosi, mely dr. László 
Eleknek köszönheti létét, aki 1869-től 1896-ig volt a község orvosa. 
Kezdeményezésére 1869-ben társadalmi összefogással megépült a 
kezdetleges fürdő. A fürdő történetével kapcsolatban számtalan irat, 
sajtóanyag került feldolgozásra, mely külön tanulmányban kerül 
közlésre. 
 
Abstract 
The cultural history of several nations gives evidence that people were 
not contented with only fulfilling their basic needs like eating, domicile 
or everything needed for every-day-life. But they do make an effort in 
order to make efforts in order to make their life more delightful and 
enjoyable. During the Dual Age in Békés County the bath culture were 
developed. Next to the healing power of the medicinal water going to 
bathes become a new way of entertainment for the citizens.  
 

                                                 
19 Békés, 1886. január 10. 
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KISS FERENC 
 
FÜRDŐFEJLESZTÉSEK A 21. SZÁZADBAN 
MAGYARORSZÁGON ÉS EURÓPÁBAN PROJEKT 
 
Összefoglaló 
A 20. és 21. századi magyarországi fürdőfejlesztések problémái és 
várható irányvonalainak ismertetésén túlmenően az előadás bemutatta, 
miért kell a magyar hagyományos történelmi fürdőkultúrát 
visszaállítani a fürdőüzemeltetés fókuszába.  
Bemutatásra kerültek a Széchenyi Terv (2001-2005), a Műemlékfürdő 
Rekonstrukciós Program (2006-2009), és az Új Széchenyi Terv (2011-) 
erényei és hibái. Az előadás rávilágított a fürdőfejlesztések lehetséges 
irányvonalaira. Az előadó ismertette javaslatait, melyek szakmai 
alátámasztását az előadás részletesen taglalja. 
 
Kulcsszavak: fürdő, gyógyfürdő; fürdőfejlesztés; spa; wellness; 
egészségturizmus; gyógyturizmus; termálvíz; gyógyvíz 
 
A 20. és 21. századi magyarországi fürdőfejlesztések problémái és 
várható irányvonalainak ismertetésén túlmenően a projekt bemutatja, 
miért kell a magyar hagyományos történelmi fürdőkultúrát 
visszaállítani a fürdőüzemeltetés fókuszába. Bemutatásra kerülnek a 
Széchenyi Terv, a Műemlékfürdő Rekonstrukciós Program, és az Új 
Széchenyi Terv erényei és hibái. Vázolja a fürdőfejlesztések lehetséges 
irányvonalait, és ismertettük javaslatainkat, melyek szakmai 
alátámasztását a projekt részletesen taglalta. 
A projekt ötlete 2011. évben született. Az ötlettel megkerestük a 
Nemzetgazdasági Minisztériumot és Budapest Főváros 
Főpolgármesterét. Alapvetően a projekt a rendszerváltás óta eltelt 
időszak tapasztalatait összegezve a magyarországi fürdők – gyógy, 
wellness, sport, és kikapcsolódási célú – lehetőségeit felhasználva, 
többek között Budapestet pozícionálja, amit e városnak, kitűnő 
adottságai ellenére az elmúlt évtizedekben nem sikerült elérnie. A 
projekt az ország nevét össze kívánja kovácsolni a történelmi fürdők 
kínálta, és a 20. század elején megfogalmazódott „Fürdőország” 
címmel. Megreformálja a fürdőország-kép mögött az elhanyagolt tárgyi 
és szellemi értékeket. Felszínre kívánja hozni az évtizedek során 
elfeledett, és méltatlanul kezelt természeti értékeinket. Új alapokra 
szeretné emelni az ország fürdőüzemeltetési gyakorlatát, és a 
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hiányterületeket fel kívánja számolni. Új szellemi eszközökkel élve, a 
múlt hagyományain felemelkedve, azt előtérbe helyezve vissza kívánja 
állítani azt a konzervatív értékrendet, amire alapozva még mindig a 
fürdővilág élvonalába tartozunk. 
A hazai fürdők műszaki állapota az elfogadható kategóriába sorolható. 
Bár az elmúlt 13 évben – a korábban lezajlott fejlesztéseknek 
köszönhetően – jelentős mértékű beruházásokat hajtottak végre, az 
elhibázott pályázati rendszernek köszönhetően bár az épületek állapota 
kielégítő, az üzemeltetéshez szükséges gépészeti rendszerek elavultak, s 
így jelenleg az üzemeltetés költsége irracionálisan túlméretezett. A 
gazdálkodásban fennálló hiányok miatt, a jelenlegi rendkívül alacsony 
arányú marketing és PR tevékenységnek köszönhetően a fürdők 
mintegy tetszhalott állapotban tengődnek. Annak érdekében, hogy a 
gazdálkodás ne boruljon fel – nyilván ésszerűsítési okokból – a 
fürdőket üzemeltető cégek a vendégeket kiszolgáló humánerő 
létszámát minimalizálták. Ennek eredményeképpen a bevétel 
szempontjából legkiemelkedőbb budapesti fürdők a 
szakszolgáltatásokat nem tudják csúcsidőben 3 órán belül teljesíteni. 
Az idegenforgalom szempontjából létfontosságú, szakmailag 
elengedhetetlen, képzett hostess személyzet létszáma minimális. A 
szükséges szakszemélyzet hiányát – host, hostess, uszodamester – 
munkaerőkölcsönzéssel hidalják át. A törvényes szabadságokat úgy 
tudják kiadni, hogy szakmailag elégtelen helyettesítésekkel operálnak. 
Az esetleges betegállományok sokkolják az üzemeltetést. A fentiek 
miatt alkalmazott megoldások – munkaerő kölcsönzések – drágák, és a 
nem megfelelő helyismerettel rendelkező munkaerő kölcsönzött 
diákmunkaerő, a fluktuáció és a rossz munkahelyi légkör indokolatlan 
vendégpanaszokat generál. A hazai fürdők irányában megnyilvánuló 
vendégbizalmi index az általunk áttekinthető tíz év mélypontján van. 
A fürdők stratégiai szerepet töltenek be a hazánkban történő 
fizioterápiás és járóbeteg ellátásban és a fürdőgyógyászati kezelések 
lebonyolításában. Magyarországon a reumás és mozgásszervi 
megbetegedések a „népbetegség” körébe tartoznak. Fenti 
megbetegedések természetéből adódóan a betegek – a célcsoport – az 
idősebb, nyugdíjas korosztályba tartoznak. Ez a célcsoport a 
társadalom alacsonyabb jövedelmű körébe sorolható. A korábbi 
kormányok elhibázott egészségpolitikájának köszönhetően a 
fürdőgyógyászati kezeléseket jelenleg az OEP a 2006-os árakon 
finanszírozza, így a kezelések végrehajtása veszteséget termel. A 2006 
óta bevezetett magas árszintű co-payment rendszer a betegek nagy 



Kiss Ferenc 

62 
 

részét elriasztotta. A társadalombiztosítás által finanszírozott kezelések 
igénybevételét körülölelő bonyolult adminisztráció a kiszolgálás 
költségeit az egekbe emelte, ezzel tovább csökkentve a gazdasági 
eredményességet. A fürdők fentiekben vázolt stratégiai helyzeténél 
fogva a tevékenységi kör kiemelt fontosságú alapelemévé kell emelni a 
fürdőgyógyászatot, melyet egy korábban nem alkalmazott elemmel, az 
egészséges emberek célcsoportját megcélzó egészségmegőrző 
tevékenységgel szükséges kiegészíteni. A Projekt célja, hogy jövőben a 
hazai és európai egészségpiacon a magyar fürdők – egyfajta 
újrapozícionáló tevékenység eredményeképpen – vezető szerepet 
töltsenek be. 
 
Abstract 
Spa improvements of the 20th and 21st centuries in Hungary and in 
Europe. Beyond reflecting the problems and expected trends of the 
Hungarian spa improvements of the 20th and 21st centuries, the 
lecture revealed reasons why the Hungarian traditional historic spa 
culture should be brought again into the spa management’s focus. 
Virtues and failures of Széchenyi Plan (2001-2005), Historic Spa 
Reconstruction Program (2006-2009) and New Széchenyi Plan (2011-) 
were described as well. The lecture pointed out the possible lines of 
spa improvements. The lecturer presented his proposals professionally 
backed up and detailed by the lecture. 
 
Keywords: spa, medical spa; spa improvement, wellness, health 
tourism, thermal water, medical water 
 
A projektről további információ kérhető a projekt tulajdonosától. 
Dr. Kiss Ferenc ügyvezető Magyar Fürdőkultúra Kft.  
info@magyarfurdokultura.hu  
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KÖLCSEYNÉ BALÁZS MÁRIA 
 
BÉKÉS MEGYE TELEPÜLÉSEINEK PÁLYÁZATI 
AKTIVITÁSA 
A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Szakmai Kollégium pályázási 
vertikumának területi jellemzői 2007-2011 között 

 
Összefoglaló 
Kutatásom során a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Szakmai 
Kollégiumához beérkezett pályázatok területi jellemzőit vizsgálom a 
2007-2011 közötti ötéves időszakban. 
E tanulmányban kiemelten foglalkozom a Békés megyei települések 
pályázati aktivitásával, eredményességével, pályázati altémákként.  
Az ötéves időszakot tekintve – hipotéziseim szerint – a pályázati 
aktivitás a kulturális intézmények „talpon maradásának” egyik módjává 
vált, ugyanakkor nem feltétlenül adott mindenütt, különösen a 
kistelepüléseken, illetve a több szempontból is hátrányos helyzetű 
térségekben az a pályázatíró potenciál és innovációs készség, ami az 
eredményes forrásszerzéshez jutáshoz szükséges. 
 
Kulcsszavak: közművelődés, kultúrafinanszírozás, pályázat, település, 
térség 
 
1. Bevezetés, témaválasztás indoklása, koncepció 

Hosszú idő óta – évekig a közművelődésben illetve napjainkban is a 
közösségi művelődésben tevékenykedő emberként – foglalkoztat a 
kultúrafinanszírozás kérdésköre. Egyrészt azért, mert mind az 
intézmények, mind a civil szervezetek a közösségi kezdeményezések 
forrásait valamilyen módon maguk próbálják egy-egy tevékenység 
mögé felsorakoztatni, s ennek pályázatíróként jómagam is aktív részese 
vagyok. Másrészt azért, mert egy más aspektust vizsgálva, azt 
gondolom, hogy a kultúrafinanszírozás, csakúgy, mint az 
oktatásfinanszírozás, egy társadalom befektetése, mely hosszabb távon 
megtérül.  
„A gazdaság a tágabb kultúra része….rövid távon a gazdaságtól függ a szűkebb 
kultúra, …a kulturális szféra finanszírozása, működése.” (Koncz 2004, 
47.o.)  
Kultúrafinanszírozási vizsgálódásaimat leszűkítettem a Nemzeti 
Kulturális Alap (továbbiakban NKA) Közművelődési Szakmai 
Kollégiumához a 2007-2011 közötti ötéves időszakban beérkezett 
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pályázatok területi jellemzőinek vizsgálatára. Jelen tanulmányom ezen 
belül is a Békés megyei települések pályázati aktivitását mutatja be, 
főként a kvantitatív adatok feldolgozásával, elemzésével.  
Módomban állt az NKA Közművelődési Szakmai Kollégium 
pályázatait még egy megközelítésben megismerni. A Magyar 
Népművelők Egyesülete delegáltjaként 2009-2011 között 3 évig 
kuratóriumi tagként vettem részt azok bírálatában.  
Jelen tanulmányom koncepciója a következő:  
A vizsgált időszakra vetítve bemutatom az NKA Közművelődési 
Szakmai Kollégiumához Békés megyéből beérkezett pályázatok 
kvantitatív jellemzőit. Egy kiválasztott év (2007) részletesebb 
bemutatásával modellezem, hogy mely szempontok szerint vizsgálom 
az adatokat. Békés megyére koncentrálva bemutatom – néhány kiemelt 
adat összehasonlító elemzésével – a 2007-2011 közti időszak területi 
jellegzetességeit és természetesen kitérek ezek közművelődést érintő, 
befolyásoló hatásaira is. 
Mivel az adatok összegyűjtését már befejeztem, ám azok többségében 
még elemzésre várnak, tervezem, hogy további kutatási irányok 
felvázolásával mutatom be vizsgálati céljaimat, módszereimet. 
 
2. Kutatási cél, hipotézisek 

Célom a közösségi művelődés forrásszerzési potenciáljának vizsgálata, 
koncentrálva az NKA Közművelődési Szakmai Kollégiumához a 
2007-2011 közötti ötéves időszakban beérkezett pályázatok területi 
aspektusainak elemzésére. Ezen túl – bár nem tartozik szorosan és 
közvetlenül a területi különbségek vizsgálataihoz, mindenképpen 
elemezni tervezem a pályázati kiírásokat és az azokra beérkezett 
pályázatokat, az innovációt, újszerűséget, reagáló készséget állítva 
középpontba.  
 
2.1 Hipotéziseim a következők: 

- Az intézmények, szervezetek szakmai tevékenységéhez 
elengedhetetlenül szükséges a pályázati források bevonása. 

- A projektötletek adottak a szervezeteknél, azonban a 
benyújtott pályázatok minősége indokolja a pályázatíró 
képzések szorgalmazását, támogatását. 

- A hátrányos helyzetű illetve a leghátrányosabb helyzetű 
térségek forrásbevonási készségei gyengék. 

- A felosztható források több mint 50%-át a városok 
(legnagyobb mértékben a megyeszékhelyek) tudták 
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felhasználni, a kistelepülések kis számban nyújtanak be 
pályázatot, s azok is gyakran eredménytelenek. 

 
3. Békés megye – a téma szempontjából releváns – adatai 

Békés megye Magyarország dél-keleti részén található, területe 5 629,7 
km2. Népessége a KSH 2013. január 1-i adatai szerint 357 740 fő.20 A 
megyei járások száma 9 db, a települések száma 75 db.  
A településtípusokat vizsgálva megállapítható, hogy Békés megye 
összes településének 28%-a város, azaz mindösszesen 21 db, ez több 
mint kétszerese az országos mutatónak, mely épp, hogy elhagyja a 
10%-ot. Magyarországon a városodás folyamata a rendszerváltást 
követően felgyorsult, ám ez a folyamat nem egyértelműen járt együtt a 
városiasodással. A 2011. évi adatok alapján, Magyarországon a városok 
száma 328, a községeké 2826. (Magyarország 2011, KSH) 
 
4. A Nemzeti Kulturális Alap 
4.1 A Nemzeti Kulturális Alapról röviden az NKA honlap történeti 
visszatekintője alapján 
A Nemzeti Kulturális Alapot a Magyar Országgyűlés 1993-ban, az 
1993. évi XXIII törvény elfogadásával hozta létre, összetett 
célrendszerrel: 

- Elsődlegesen a nemzeti és az egyetemes értékek 
létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli 
terjesztésének támogatását biztosítja sajátos forrásaiból az alap. 

- Az államtól „karnyújtásnyira”, ám attól mégis függetlenül 
működő szervezet társadalmasított kuratóriumi rendszer 
működtetésével pályázati úton nyújtson támogatást a kulturális 
programok megvalósításához. 

- Elkülönített pénzalapként a kultúrafinanszírozás e fontos 
eleme ne legyen kitéve az évenkénti költségvetési vitáknak, a 
különböző nyomásgyakorlásoknak. (Az NKA-ról 
röviden.www.nka.hu) 

Az NKA átmenetileg 1999-2006 között elveszítette az elkülönített 
állami pénzalap státusát, s fejezeti kezelésű célelőirányzatként a 
központi költségvetés ágazati minisztériumi fejezetének egyik alcímébe 
integrálódott, ám 2006-tól ismét visszaalakult alappá. Az NKA fő 
bevételi forrása több alkalommal is megváltozott, a kulturális járulék 
megszűnése óta az ötös lottó szerencsejáték játékadójának 90 százaléka 

                                                 
20

 Továbbvezetett népesség. http://www.ksh.hu/interaktiv_moterkepek  
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biztosítja annak bázisát. (1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti 
Kulturális Alapról) 
 
4.2 Az NKA szervezeti felépítése a vizsgált időszakban 
Az elkülönített állami pénzalap feletti rendelkezési jogot az 1993. évi 
XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról a kultúráért felelős 
miniszter jogkörébe utalta. A miniszter az elvi, irányító és koordináló 
döntések meghozatala érdekében létrehozta az NKA Bizottságot. Az 
alap forrásainak felhasználásáról az állandó és ideiglenes szakmai 
kollégiumok döntenek. Az alapot az költségvetési szervként 
funkcionáló NKA Igazgatóság kezeli, mely felel a bizottsági és 
kollégiumi döntések előkészítésének és végrehajtásának 
törvényességéért, valamint az Államháztartási törvényből adódó 
feladatok ellátásáért, az NKA működtetéséért. (1993. évi XXIII. 
törvény a Nemzeti Kulturális Alapról; A Nemzeti Kulturális Alap 
Igazgatósága Alapító okirata) 
Nagyon leegyszerűsítve így működött a vizsgált időszakban az NKA, s 
így működik napjainkban is, bár azóta jelentős átalakulások mentek 
végbe, melyek leginkább a szakmai kollégiumokat érintették. 
2007-2011 között 17 állandó szakmai kollégium végezte munkáját, 
melynek tagjai a társadalmi és szakmai szervezetek delegálásával és 
miniszteri kijelöléssel kerülhettek be a kuratóriumokba.  
A kollégiumok munkáját annak elnöke irányította, nem mindig látható, 
ám annál jelentősebb szervezési és adminisztrációs háttérfeladatok 
elvégzésével segítséget nyújtott ehhez az Igazgatóság egy munkatársa, 
aki kollégiumi titkárként tevékenykedett. 
 
4.3 NKA Közművelődési Szakmai Kollégium 
A 2007-2011 közötti vizsgált időszakban a 17 szakmai kollégium 
egyike a Közművelődési Szakmai Kollégium (a továbbiakban KSZK) 
volt, melynek magam is 3 évig kurátora lehettem. A kollégiumi tagsági 
megbízatás eredetileg 4 évre szólt, azonban az NKA 2012. január 1-től 
történt átszervezésekor minden kurátor megbízása megszűnt, s a 
kollégiumok is jelentősen átalakultak. 
A kollégiumok értékrendjének folytonosságát a vizsgált időszakban 
biztosította az a rotációs rendszer, mely lehetővé tette a tagok cseréjét 
úgy, hogy sosem egyidejűleg cserélődött mindenki, hanem mindig 
voltak olyan tagok, akik az állandóságot képviselve „betanították” a 
munkamódszerekbe, értékelési elvekbe az újonnan bekerülőket. 
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Az NKA Bizottsága 2010-ben elkészítette stratégiáját, s ehhez 
csatlakozva a szakmai kollégiumok, köztük a közművelődési is, 
megfogalmazták saját stratégiájukat. A prioritások közt szerepel a 
területi egyenlőtlenségek csökkentése, a hazai és határon túli kulturális 
szereplők együttműködésének ösztönzése és támogatása, a gyermek és 
ifjúsági korosztály kulturális-közösségi szocializációjának segítése, a 
szakmai innováció elősegítése, a közművelődési humán erőforrás 
szakmai fejlesztését elősegítő szolgáltatások támogatása. (A Nemzeti 
Kulturális Alap Közművelődési Szakmai Kollégiumának stratégiája, 
2010) 
 
4.3.1 Az NKA KSZK felosztható forrásai 
Az NKA KSZK felosztható forrásait tekintve a vizsgált időszakban 
látható, hogy a 2007. évi támogatáshoz viszonyítva 2008-ban 
emelkedés, majd 2009-ben visszaesés tapasztalható. S bár jól látható, 
hogy az NKA források 2010-2011-ben jelentős emelkedést mutatnak, 
a KSZK által felosztható források nem emelkedtek ugyanilyen 
arányban. (1. sz. táblázat) 

 
1. sz. táblázat: Az NKA és a Közművelődési Szakmai Kollégium felosztható 

forrásai a 2007-2011 közötti években (millió Ft) 

  2007 2008 2009 2010 2011 

NKA 4.117,1 4.155 4.003 6.435 7.784 

Közművelődési Szakmai 
Kollégium 

330 380 323 377 406 

Forrás: Saját szerkesztésű táblázat a www.nka.hu oldalon elérhető éves 
beszámolók alapján 

 
A 15 évi közművelődési intézményben töltött időszak során evidens 
feltételezés volt számomra, hogy az NKA, kiemelten a KSZK minden 
intézmény és kulturális civil szervezet számára az alapvető pályázati 
lehetőséget jelenti, mellyel legnagyobb számban élnek is a szervezetek, 
intézmények. A 3 év kurátori tevékenység során sem figyeltem fel a 
tényre, hogy ez nem így van. Tulajdonképpen a kutatásom 
megkezdésével irányult rá a figyelmem, hogy a potenciális pályázók 
milyen kis százaléka él a lehetőséggel, s pályázik rendszeresen az NKA 
közművelődést támogató forrásaira. 
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4.3.2 NKA KSZK beérkezett pályázatai 

A vizsgált időszakban az NKA összes kollégiumához beérkezett 
összes pályázatok száma egyenetlen, hullámzó (2. sz. táblázat). A 
változások okait egyaránt okozhatta az NKA források hullámzása, a 
kiírások feltételrendszerének változásai, de még valószínűbb, hogy a 
társadalmi-gazdasági változások, s a gazdasági válság következtében 
történt intézménybezárások, összevonások is hozzájárultak a 
mélypontokhoz. A források szűkülése akár az intézményi, akár a civil 
szférában nagyobb ösztönzést jelenthetett a pályázásra, így indokolt 
lehet az emelkedés is. Ennek vizsgálata önálló kutatást érdemelne, 
azonban a nagyrészt átalakult intézményrendszer ezt jelentősen 
megnehezítené. 

 
2. sz. táblázat: NKA Közművelődési Szakmai Kollégium, a beérkezett 

pályázatok száma a vizsgált időszakban 

  2007 2008 2009 2010 2011 Összesen 

NKA 
Közművelődési 
Szakmai Kollégium 

1288 875 1142 992 1034 5331 

NKA 
Közművelődési 
Szakmai Kollégium  
Békés megyei 
településekről 
beérkezett pályázatok 

80 42 50 47 48 267 

Forrás: Saját szerkesztésű táblázat a www.nka.hu oldalon elérhető éves 
beszámolók alapján 

 

5. Békés megye, 2007. 

A vizsgált időszak kvantitatív elemzését Békés megye adatsorainak 
megvizsgálásával kezdtem. Kíváncsi voltam, hogy a megye pályázati 
aktivitását illetően milyen mutatókat, tendenciákat találok, s azok az 
országos helyzetképhez viszonyítva mennyire térnek el. Mind az öt év 
részletes bemutatása elengedhető, hiszen az egyes évek közti eltérések 
minimálisak, így kiemeltem egy évet, a 2007-et, majd az ötéves adatok 
összesített elemzésére is kitérek. 
2007-ben a Békés megyéből beérkezett pályázatok száma 80 db volt. 
Ez önmagában akár azt is jelenthetné, hogy minden település legalább 
egy db pályázatot benyújtott (75 db település található a megyében), 
ám valójában nem így történt. Mindösszesen 17 településről küldtek be 
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pályázatot, ez a megyei összes településszám 22, 6%-a. A nem pályázó 
települések száma 58 db – az összes Békés megyei település 77%-a, 
meglepően magas szám. 
Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a megyei települések 28%-a város. 
Megvizsgáltam a beérkezett pályázatok településtípusonkénti 
eloszlását, s azt az eredményt kaptam, hogy a pályázó 17 db település 
70%-a, azaz 12 db város. 
Az összes Békés megyei település viszonylatában mindössze a 
települések 13%-a, vagyis 10 db település részesült támogatásban az 
NKA KSZK forrásaiból 2007-ben. A pályázók közül a nyertes 10 
település (minimum 1, de akár több pályázattal is), a pályázatot 
benyújtó települések 58%-át teszik ki. 
A 2007-ben benyújtott 80 db pályázatból valamely ok miatt 
érvénytelenített a kollégium 20 db-ot, elutasított 16 db-ot és 
támogatott mindösszesen 44 db-ot. Százalékos arányokat tekintve ez 
azt jelenti, hogy 25% az érvénytelen, 20% az elutasított, s 55% a 
nyertes, vagy támogatott pályázatok aránya. Ezek az arányok több 
megállapításra is alapot biztosítanak:  
- Az érvénytelenség okai közt szerepelt a nem jogosult pályázói 
státusz, a hiányosan beküldött, vagy hibás költségvetésű, illetve a más 
kollégiumok illetékességébe tartozó pályázat. 
- Az elutasított pályázatok vagy forráshiány, vagy a pályázat tartalmi 
hiányossága, gyengesége miatt nem részesültek támogatásban. 
Ez azt jelenti, hogy az egyébként is kisszámú Békés megyei pályázatok 
közül mindösszesen 45% esetében hiányzott vagy formai követelmény 
teljesülése, vagy tartalmi kiválóság a támogathatósághoz. Ez az igen 
magas arány, alátámasztja azt a hipotézisemet, miszerint a benyújtott 
pályázatok minősége indokolja a pályázatíró képzések szorgalmazását, 
támogatását. 
Vizsgáltam a nyertes településeket illetően a településtípust is. 2007-
ben megállapítható, hogy a 10 db nyertes pályázatból 9 db-ot városok 
intézményei, szervezetei nyújtották be.  
Igen érdekes megvizsgálni a 17 pályázó települést pályázatainak 
számát, s a támogatottságát illetően. A megyeszékhely, Békéscsaba 
jelentősen kiemelkedik mindkét szempontot illetően, hiszen 39 db 
pályázat érkezett be Békéscsabáról, s ennek 66%-a támogatást nyert el. 
Ezzel szemben a többi település mindegyike 10 db alatti pályázatot 
nyújtott be. (1. sz. diagram) A pályázatok magas számát természetesen 
indokolhatja a település mérete, közművelődési ellátottsága, 
intézményrendszere, az önszerveződés magasabb foka, s így a civil 
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szervezetek magas száma, de úgy vélem a képzettség, a folyamatos 
önképzés és a gyakorlat is fontos tényező. 

 
1. sz. diagram: Benyújtott és nyertes pályázatok aránya településenként 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Saját készítésű diagram az NKA Igazgatósága adatsora alapján 

 
Kutatásom során a támogatási összegeket is megvizsgáltam. A 2007-
ben benyújtott pályázatok projektjeinek megvalósításához szükséges 
teljes összeg: 135.000.086Ft, az ehhez igényelt támogatás: 
74.091.005Ft. Az NKA KSZK a 10 támogatott pályázati projekt 
megvalósításához mindösszesen 19.150.000 Ft támogatást ítélt meg. 
Az egy nyertes pályázatra jutó támogatás igen magas, 1.915.000 Ft. A 
legalacsonyabb megítélt összeg 2007-ben 100.000 Ft volt, a 
legmagasabb 2.500.000 Ft.  Az összes megítélt támogatás 74%-a, 
14.300.000 Ft jutott Békéscsabára. Településenként vizsgálva az egy 
pályázatra jutó támogatási összeget, Vésztőn és Mezőberényben 
100.000 Ft, míg Békéscsabán 550.000 Ft volt.  
 
6. Békés megye, 2007-2011 

Összesítve a 2007-2011 közötti időszak adatait, Békés megyét, annak 
településeit tekintve a következőket állapítottam meg:  
A vizsgált időszakban összesen 27 település nyújtott be összesen 187 
eredményes pályázatot (a 75 db megyei település 36%-a). 
A 27 település közül:  

- Mind az 5 évben eredményesen pályázott: 6 db település, 
kizárólag városok 

- 4 évben nyújtott be sikeres pályázatot: 3 db település, kizárólag 
városok 

- 3 évben nyújtott be: 0 
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- 2 évben nyújtott be: 4 db  

- 1 évben pályázott sikeresen: 14 db 

- Egy évben sem volt sikeres pályázata: 6 db pályázó 
településnek ( 3 város, 3 község) 

 
A pályázó szervezeteket, intézményeket tekintve a következőket 
állapítottam meg:  
A vizsgált időszakban mindösszesen 72 db szervezet nyújtott be 
pályázatot. 

- Ebből intézmény vagy intézményegység: 27 db 

- Nonprofit Kft. (vagy fenntartásában működő intézmény): 4 db 

- Alapítvány: 13 db 

- Egyesület: 23 

- Önkormányzat, kisebbségi önkormányzat: 2 db 

- Egyéb szervezet (klub, szövetség): 2 db 

- Magánember: 1 fő. 
Valójában nem gondolom, hogy ezek a számok a pályázók teljes 
vertikumáról valós képet nyújtanak, több okból sem. Részben a 
vizsgált időszakban végbement intézményátszervezések, összevonások 
nem képeződnek le az adatokban. Nem tudható, hogy mennyi a 
jogutódlással vagy anélkül átalakult szervezet. Extrém esetben az is 
elképzelhető, hogy egy-egy intézmény vagy szervezet akár 2-3 
kategóriában is megjelenik 5 éven belül pályázóként. Szintén nehezíti a 
tisztánlátást a pályázók körét illetően a „több lábon állás”, avagy az 
intézmények „civil holdudvara”. Az intézmények székhelyén 
bejegyzett szervezetek száma több városi ház esetében igen magas. A 
célok gyakran azonosak egy-egy szakterületen, így a pályázati 
lehetőségeket is minden érintett megpróbálja kihasználni. Így 
előfordulhat, hogy egy intézmény éves programjait pályázza meg akár 
4-5 civil szervezet is, ha tevékenységi körük illeszkedik, érdekeik 
azonosak. 
Ezeket is figyelembe véve, s Békés megyében megközelítőleg ismerve 
az intézményeket, a pályázókat, úgy vélem, hogy a tulajdonképpeni 
stabil pályázók száma: 13 db. 
 
7. További kutatási lehetőségek 

Igen sok szempont szerint lehetne még folytatni a vizsgálatot. Az 
eddig bemutatottak egyelőre csak a kvantitatív megközelítést tükrözik, 
de tervezem a beérkezett pályázatok kvalitatív elemzését is. A 
kvantitatív vizsgálat igen sok adatot biztosít kutatásomhoz, hiszen 
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megyénként rendelkezésemre állnak az elemzéshez szükséges 
adatsorok. Külön kigyűjtésben szerepelnek a budapesti és határon túli 
pályázati adatok is, melyeket szintén szeretnék feldolgozni. 
Mindenképpen tervezem a közművelődési statisztikai jelentések 
összegzéseinek összevetését az általam vizsgált adatokkal.  
Kutatom a lehetőségét és módszereit, hogy a vizsgált időszakban a 
közművelődési feltételrendszert, s annak változásait nyomon követve 
megtaláljam az összefüggéseket a pályázati tényekkel. 
Közművelődési szakemberként különösen izgalmas kutatási területnek 
tűnik számomra a pályázati kiírások és az innováció összefüggésének 
elemzése, azaz mire ösztönöz bennünket egy kiírás… 

 
Abstract 
During my research I study the territorial features of applications 
recieved by the National Cultural Foundation’s Public Education 
College in five-years period (2007-2011). 
Within this, paying particular attention to the application activity and 
effectiveness of the settlements in Békés County, by subtopics. 
According to my hypotesis, in the five-years period, the application 
activity became a manner to „stay alive” for the cultural institutions. 
However, the application writing potential and innovative capacity 
which are required to be efficient in acquiring sources, are not 
necessarily given everywhere, especially in small towns and in 
disadvantaged areas. 
 
Keywords: public education, financing culture, call for proposals, 
settlement, region 
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KÖTELES LAJOS 
 
A VÁROSFEJLŐDÉS NÉHÁNY INNOVÁCIÓS TÉNYEZŐJE 
GYULA ÉS GYŐR TÖRTÉNETÉBEN 
 
Összefoglaló 
Az utóbbi évtizedben a tudás (illetve annak tárgyiasult formája, az 
innováció) kutatása világszerte a gazdasági-társadalmi elemzések 
középpontjába került. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a modern gazdaság 
működésének alapja a tudás és az információ megteremtése, terjesztése 
és felhasználása (Dőry T. 2005). 
A magyar innováció-kutatás csak a közelmúltban figyelt fel a regionális 
innovációs rendszer-elemek gazdasági fejlődésben játszott kiemelkedő 
szerepére. 
A helyi társadalmakban végbemenő innováció vizsgálatában már 
jelentős eredmények születtek. Egyértelművé vált, hogy az innovációra 
épülő fejlődés alapja egy új minőségű társadalmi erőtér kialakulása. A 
társadalmi innováció térbeli és történeti tényezőinek összefüggései 
azonban kevésbé kutatottak. 
A szerző tanulmányában Nyugat-, illetve Kelet-Magyarország eltérő 
történeti és térbeli viszonyainak a hatásait vizsgálja egy – egy város 
(Győr és Gyula) fejlődésében. Megállapításai adalékokkal szolgálnak a 
Magyarországon belüli fejlettségi különbségek okainak feltárásában. 

 
Kulcsszavak: társadalmi innováció, az innováció térségi 
összefüggései, társadalmi erőtér 
 
Az innováció mára aktuális, sőt divatos témává lett. Az új növekedési 
elméletek közül több is a tudás-teremtés, áramlás és alkalmazás 
kérdéseit vizsgálva keres magyarázatot a különböző országok és 
térségek versenyképességének alakulására (Lengyel I. – Rechnitzer J. 
2004). 
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1. sz. ábra: A versenyképességet meghatározó jellemzők „piramis-modellje” 

 
Forrás: Lengyel I. – Rechnitzer J. 2000 p. 139. 

 
Az innováció kutatások jellemzője, hogy azok kiszakadtak a kezdetben 
meghatározó műszaki-közgazdasági tudományok keretei közül és 
fokozatosan interdiszciplináris jellegűvé váltak. Egyre nyilvánvalóbb 
lett, hogy az innovációs folyamatok szervesen összefüggenek azokkal a 
területi és társadalmi feltételekkel, amelyek a diffúziós folyamat 
erőterét alkotják. 
A kutatások egyik új iránya a társadalmi innováció, mint feltárásra váró 
kutatási terület felfedezése. Az ebben a témában folytatott kutatások 
rendkívül szerteágazóak és egyelőre még a fogalom általánosan 
elfogadott definíciója sem született meg (Pakucs J. 2003). 
A mi értelmezésünkben a társadalmi innováció nem más, mint a 
társadalom működésének egyik alap-formája: egy adott térben 
érvényesülő folyamatok integrálása, szellemi és anyagi értéknövelés 
megvalósítása érdekében. 
A társadalmi innovációt külső és belső tényezők indukálják. A külső 
impulzusok csak akkor váltanak ki jelentős hatásokat, ha megfelelő 
minőségű és nagyságú belső innovációs kapacitásra is 
támaszkodhatnak. 
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Mivel a térben érvényesülő gazdasági, társadalmi és kulturális 
folyamatok a történelem során állandó változásban vannak, a 
társadalom innovációs képessége is változó. A folyamatok egy adott 
korban történő konkrét elemzése ugyanakkor lehetővé teszi a fejlődés 
tényezőinek komplex feltárását, a különböző körülmények értékelését 
és összehasonlítását is (Köteles L. 2012). 
Gyula és Győr városfejlődésének összehasonlításával konkrét képet 
alkothatunk a két város történetében érvényesülő azonos és eltérő 
innovációs tényezőkről.  
A szellemi innováció legfontosabb alkotásainak vizsgálata alapján 
Békés megyében a 18-19. században a társadalmi innováció 
legfontosabb indukátor-tényezői időrendben az alábbiak voltak: 

1. Az állami közigazgatás megszervezése a török kiűzése után. 
2. Főúri kezdeményezések. 
3. Egyházak, települések akciói. 
4. Tanítók, hivatalnokok egyéni kezdeményezései. 
5. Polgári és polgárosuló csoportok igényei. 
6. Liberális nemesek és földbirtokosok szervezetei. 
7. Magyar nemzeti érzelmű értelmiségi-alkalmazotti csoportok. 
8. A zsidó származású művelt polgárság európai igényei. 

A különböző korokban aktivizálódó csoportok szellemi kötődései is 
kimutathatóak. A Harruckern-család és főúri leszármazottaik a német-
osztrák kultúrához kapcsolódtak: színielőadásaik és a zenei kultúra 
meggyökereztetése Gyulán hozzájuk kapcsolódik. A német és holland 
protestáns egyetemeken végzett lelkészeknek nagy szerepük volt a 
civilizációs vívmányok és az írás olvasás elterjesztésében. 
A 19. század elejétől a megerősödő polgárság igényei kezdték formálni 
a helyi változásokat. 
Hosszú ideig hasonló fejlődés jellemezte az ország különböző 
területeit. Lényegében a tájpiacok határozták meg a városok-térségek 
fejlődését,ezért elsősorban csak mennyiségi különbségek voltak  Gyula 
és Győr gazdasági-társadalmi szerkezetében is (Dávid L. – Lengyel A. 
– Szabó L. 1971).  
A dunai gőzhajózás megindulása (1817) azonban hamarosan gyökeres 
változásokhoz vezetett Győr életében. A város a rohamos fejlődésnek 
indult Bécs-Pozsony és Pest ellátásához, gazdaságához kapcsolódott. 
Külső tőkebefektetésekkel nagyarányú élelmiszer-feldolgozás 
kezdődött, differenciálódott az ottani kézműipar, megerősödött a 
szállítás és kereskedelem, megindult a külföldiek betelepülése. 
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Mindezek nyomán Győr társadalma gazdagabbá és sokrétűbbé vált, 
mint Gyuláé vagy bármely más alföldi mezővárosé. 
Természetesen maradtak hasonlóságok is, elsősorban a szellemi 
innovációs folyamatokban. A magyar nemzeti kultúra 
kibontakoztatásáért indult kezdeményezések az egész országra 
kiterjedő szellemi-innovációs hullámot indítottak el. Az ebbe 
bekapcsolódó helyi polgárságot lényegében a korábban létrehozott 
„saját” gimnáziumai nevelték, a haza és a haladás szellemében. (Békés 
megyében Mezőberény, majd Szarvas lett az oktatás centruma.) Ennek 
a generációnak a fellépése fordulatot jelentett a vidék szellemi 
életében, mivel az addig jellemző egyéni kezdeményezéseket társadalmi 
szerveződések váltották fel. Az 1867-ben létrejött Történelmi 
Társulatnak például döntő szerepe volt az országot behálózó történeti 
egyesülések kialakulásában, amelyek a helyi múzeumi és könyvtári 
kezdeményezéseket is megalapozták (Köteles L. 2010). 
Békés megye nemzeti-polgári fejlődésében két átfogó szervezet 
játszott fontos szerepet. Az egyik a Békés-vármegyei Régészeti és 
Művelődéstörténelmi Társulat, a másik a Békésmegyei Gazdasági 
Egyesület volt. 
Az azonosságok sem fedhetik el azt, hogy a gyökeres változásokat 
hordozó folyamatok ekkorra már a modern gazdaság kialakulásától 
váltak meghatározottá. Míg Győr az ország legfejlettebb gazdasági 
térségének hatásai alatt formálódott, az Alföldön még az 1860-as 
évekig a korábbi tájpiacok voltak jellemzőek. Amikorra a vasút elérte 
az ország távolabbi tájait, már kialakultak a meghatározó ipari-
kereskedelmi központok és domináns piaci érdekcsoportok is. 
Ennek következményeiként az országos piacba történt integrálódás 
mások érdekeitől meghatározottan ment végbe és nem jöttek létre 
olyan jelentőségű új növekedési lehetőségek, mint a „szerencsésebb” 
fekvésű térségekben. Trianon aztán a meglévő területi gazdasági 
kapcsolatokat is szétzúzta és vegetálásra szorította a határmenti 
városok többségét (2. ábra). 
Adataink alapján egyértelműnek látjuk, hogy az innovációs folyamat 
tényezői közül a kapitalizmus idején a földrajzi fekvés, a gazdasági 
fejlődésben élen járó térségekhez való kapcsolódás lehetőségei váltak 
döntő fontosságúvá. A változások teremtette új lehetőségek 
felismerésében és kiaknázásában erősödött meg a helyi társadalom 
minőségének szerepe. Ennek összetevői közül a képzettségi szint 
mellett a társadalmi bizalmi tőke és a lokális kapcsolatrendszerek 
váltak döntő fontosságúvá. 
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Az ember és szűkebb világának kölcsönhatásai folyamatos 
változásokat indukálnak a személyes térszinten is (Rozsnyai K. 2012). 
Ezek azonban csak akkor vezetnek minőségi átalakulásokhoz, ha elég 
„közel” vannak a mindennapi élethez. Ha a változások „lecsillapodva” 
jutnak el a mindennapok szintjére, akkor csak a felszín fodrozódik. 
 

2. sz. ábra: Gyula gazdasági vonzáskörzete az I. világháború után 

 
Forrás: Scherer F. 1938 

Ma is aktuális tanulság, hogy a gazdasági fejlődés meghatározó 
folyamataihoz-központjaihoz való kapcsolódás minősége lett a fejlődés 
legfontosabb forrása. Gyula esetében ma ez úgy értelmezhető, hogy a 
térség meghatározó modernizációs centrumaival (Nagyvárad, Arad) 
kell egy kölcsönös előnyökkel járó stratégiai gazdasági hálózatot 
létrehozni. Csak egy átfogó és hatékonyan működő rendszerben lehet 
igazán kiaknázni az európai integrációban rejlő lehetőségeket. 
 
Abstract 
In the last decade, the research of knowledge (or its objective form 
innovation) has come into the limelight of socio-economic analysis all 
over the world. It becomes increasingly more obvious that knowledge, 
the generation, dissemination and use of information underlie the 
functioning of modern economy (Dőry T. 2005). 
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The Hungarian innovation research has only recently taken notice of 
the outstanding role regional innovation system elements play in 
economic development. 
Significant results have already been achieved in the examination of 
innovation taking place in local societies. It has become unambiguous 
that development based on innovation has shaped a new quality social 
field. The contexts of the spatial and historical factors of social 
innovation are, however, less investigated. 
The author analyses the effects of the different historical and spatial 
relationships of Western and Eastern Hungary represented by the 
development of the towns of Győr and Gyula. His findings provide 
additional information to reveal the causes of developmental 
differences in Hungary. 
 
Keywords: “social innovation”, geographical aspects of innovation, 
quality social field 
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MÁRIA URAMOVÁ – MIROSLAVA TUSCHLOVÁ 
 
UNPAID WORK IN THE TOWNS IN THE SLOVAK 
REPUBLIC – ITS PARTICULARITIES AND EFFECTS ON 
THE QUALITY OF LIFE 
 
Abstract 
This article focuses on the problem of the unpaid work, its structure 
and extent, as well as its effects on the quality of life of the households 
in the specific environment of the Slovak towns. The aim of the article 
is to find an answer to the question, whether the municipal policy can 
or cannot influence the quality of life of household with regards to the 
unpaid work performed by households. It also focuses on the effects 
of the unpaid work on the development and the quality of life in the 
towns. In the article, we present results of the unique field research 
about the unpaid work in Slovakia, which was conducted by the team 
of researchers from the Faculty of Economics Matej Bel University in 
Banská Bystrica.  
 
Keywords: unpaid work, households, Slovak towns, quality of life, 
municipal policy 
 
Introduction 
In the 2012, interdisciplinary team of researchers from the Faculty of 
Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia 
conducted a primary research on the unpaid work. Our team tried to 
complete information about the extent of the unpaid work carried out 
in the households in Slovakia. The research was unique and it was 
organised for the first time in Slovakia.  By using the questionnaire 
method, we collected data about the extent of the unpaid work, 
particular types of the unpaid work, as well as about the households´ 
tendency to continue with the same extent of the unpaid work or to 
reduce amount of time spent for it. This research was part of the 
VEGA 1/1141/11 project – “The Labour Market in the Specific 
Context of the Unpaid Work, the Measurement of Unpaid Work 
Value and its Impacts into Households, the Business Sector and the 
Economy”. The main aim of the project was to quantify the value of 
the unpaid work and to evaluate the effects of the unpaid work on the 
households, the business sector and Slovak economy. One of the 
particular aims of the project was to analyse the unpaid work as well as 



Unpaid work in the towns of the Slovak Republic – its particularities and effects on the 
quality of life 

80 
 

the reasons for its existence, in accordance with the identified 
characteristics of the labour market from the supply side, it means 
from the side of households (more details about the labour market for 
example in Uramová – Hronec – Lacová, 2011). Within this part, we 
also tried to identify extent of the unpaid work and reasons for it in 
the towns and villages of Slovakia. Authors of this article focus on the 
particularities of the unpaid work in Slovak towns. They follow the 
same methodology as Kaščáková and Nedelová, authors of the article 
“Unpaid work in the villages in the Slovak republic – its particularities 
and effects on the quality of life” (article is about the unpaid work in 
the Slovak villages). 
 
1. Methods and methodology 

Besides theoretical methods, we also conducted field research, by 
using the questionnaire method. We inquired 1559 respondents – 
households and 4435 respondents – individuals. Our research was 
adequate and representative according to the gender, age and place of 
living of the respondents. From all individual respondents, there was 
47.55 % of men and 52.45 % of women. Regarding the households, 
937 of them (it means 60.1 %) live in the towns and 622 (39.9 %) live 
in the villages. The following graphs display division of the households 
according to the types of living (in the family house or in the flat in 
the block of flats), both in Slovak towns and villages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unpaid work, for the purposes of our research, is defined as any 
human activity that is generally considered as a work (productive 
activity) for which person does not get salary (or any other financial 
revenue). Within these activities, we focused mostly on food 

Graph 1: Households living in flats      Graph 2: Households living in family houses 

 
Source: own elaboration        Source: own elaboration 
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preparation, housekeeping, preparation and maintenance of cloths, 
growing ornamental plants, pet care, preparation and maintenance of 
furniture and cars, shopping and services, children care, adults care 
and volunteer work. We asked respondents how much time they 
spend by performing each particular type of unpaid work activity. 
They indicated time for each activity in hours per day (eventually in 
hours per week – in case of the children care, adults care and 
volunteer work). The total average time that individual respondents 
spend by unpaid work is 222 minutes per day (Kaščáková, 2012). It is 
evident, that unpaid work covers and influences important part of the 
everyday life of the individuals and the households. It also strongly 
influences the environment, in which individuals and households live. 
The questionnaire consists of two groups of questions. The first group 
of questions helped us to obtain data about the extent of the unpaid 
work. We consequently priced the required extent of unpaid work in 
money term, according to the input method (Považanová – Nedeľová, 
2012). We found out that unpaid work covers nearly 30 % of the 
GDP of Slovak republic in 2011. The second group of questions 
focuses on the motivation of the respondents for performing the 
unpaid work activities during they free time. 
According to the results of the research, we tried to answer following 
questions: 

 What is the extent of the unpaid work in Slovak towns? 

 What are the motives for the unpaid work of the individuals 
and households in Slovak towns? 

 Is there any link between the extent of the unpaid work and 
the quality of life? 

 Is there any possibility how the unpaid work can influence the 
development of the towns? How can municipal policy 
motivate households and individuals for performing those 
unpaid work activities, which could increase the quality of the 
life in the towns?  

 
2. Results and discussion 

It might have seemed that unpaid work activities performed in towns 
do not influence life of the households so much. However, the reality 
is different. The following table shows information about the extent of 
the unpaid work activities performed by households in towns (division 
according to the type of living – family houses or flat in block of flats). 
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Table 1: Unpaid work in towns according to the type of living 

food 

preparation

house 

keeping

preparation 

and 

maintanance 

of cloths

growing 

ornamental 

plants pet care

preparation 

and 

maintanace 

of furniture, 

cars

shopping 

and 

services

children 

care 

(weekly)

adulst 

care 

(weekly)

volunteer 

work 

(weekly)

other 

activities

total 

unpaid 

work in 

family 

(weekly)

flats 13,42 8,98 3,97 1,77 3,8 1,85 7,53 13,67 2,66 0,6 3,52 61,77

family houses  16,89 13,59 4,81 4,35 5,09 3,46 8,99 12,86 3,9 0,78 9,06 83,78

living in towns (family houses and block of flats)

time spent for:

 
Source: Own elaboration. 

 
Before the research, we have developed a hypothesis that the 
households living in the family houses in the towns spend more time 
by performing unpaid work activities than households living in the 
flat. By the mean of the 1-tailed Monte Carlo test we confirmed this 
hypothesis, on the significant level α=0,01. Households in family 
houses performed more unpaid work than households in flats, except 
the children care, adults care and volunteer works (in case of these 
activities there are no statistically significant difference according to 
the type of living). The biggest differences are in the time spent for 
food preparation (almost 3,5 hours more time in the family houses) 
housekeeping (almost 5 hours more in family houses) and growing 
ornamental plants (in flats nearly 2,5 hours less). Despite the fact that 
there are much more households living in the flat than living in the 
family houses in the Slovak towns (within our research we questioned 
667 households from flats and only 250 households from family 
houses), the average time of the unpaid work spent by these 
households is more than 61 hours per week. It is remarkably much 
time that households must spend by the activities, which could be 
eventually obtained on the market (households living in the family 
houses spend even 26 % more time by unpaid work than households 
from flats).   
Other part of our research focused on the differences in the unpaid 
work activities performed by households and individuals in regional 
towns and other towns (in Slovakia there are 8 regional towns). We 
found out that there are statistically significant differences in case of 
food preparation (in regional towns in average 12,15 hours a week and 
in other towns more than 15,3 hours/week), housekeeping (8,04 



Mária Uramová – Miroslava Tuschlová 

83 
 

hours/week in regional towns and 11,18 hours/week in other towns), 
growing ornamental plants (1,85 hours/week in regional towns and 
2,74 hours/week in other towns), shopping and services (6,93 
hours/week in regional towns and 8,35 hours/week in other towns) 
and adults care (1,59 hours/week in regional towns and 3,19 
hours/week in other towns). Also other activities were performed in 
wider extent in standard towns than in regional towns (however, in 
these activities there was not statistically significant difference in the 
time). The pet care is the only one activity that is take more time in 
regional towns (4,66 hours/week) than in other towns (3,93 
hours/week). Nevertheless, time difference for the pet care is not 
statistically significant. It is, however, interesting that pet care plays 
important role in the life of the households, regardless the place of 
living and type of living. Other unpaid work activities tend to be more 
limited and narrow in the regional towns than in other towns. It could 
be linked with the higher possibility to obtain similar services on 
market (housekeeping service, restaurants, kinder gardens, etc.), higher 
incomes of households and higher living standard. It also seems that 
people in regional towns tend to spend more time in paid job and they 
do not have time for traditional family life with traditional unpaid 
work activities (more information in Kika – Martinkovičová, 2012). 
We get another interesting result by comparing the extent of the 
unpaid work performed in the households with and without children 
(household with children is that one, where there is at least one child 
up to 14 years of age). We assumed that the households with children 
spend more time by unpaid work activities than household without 
children. By the mean of statistical hypothesis testing (with the 
significant level α=0,01) we confirmed our assumption. The 1-tailed 
Monte Carlo test demonstrated that households with children spend 
more time on food preparation, housekeeping, preparation and 
maintenance of cloths, preparation and maintenance of furniture and 
cars, shopping and services and children care than households without 
children. In case of the pet care, growing of ornamental plants, adults 
care and volunteer work there were no statistically significant 
differences in the performed time between particular types of 
households. However, households without children spend more time 
by activities like adults care and volunteer work. 
Besides households, we also tried to get information about the unpaid 
work performed by individuals. There were 1079 men and 1249 
women living in towns involved in the research. We have assumed 
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that men spend less time by unpaid work activities than women. We 
confirmed this hypothesis on the statistically significant level α=0,01 
for all activities, except the pet care and volunteer work (in these two 
activities there is no statistically significant difference), as well as 
preparation and maintenance of furniture and cars (men spend more 
time for this activity than women). However, women spend nearly 
twice the time as men by activities such as food preparation, 
housekeeping, preparation and maintenance of cloths, growing of 
ornamental plants, shopping, and services. 

 
Conclusion 
Our research has proved that unpaid work influence strongly life of 
the individuals as well as of the households in Slovakia. Average 
household spend nearly 67 hours per week by performing unpaid 
work activities (this is more than 50 % above the time that one person 
spends in the paid job in one week). This extent of the unpaid work is 
significant enough to persuade representatives of the local municipal 
policy as well as agents of the national employment policy to pay more 
attention to the activities within the free time of the households and 
individuals. Mostly those activities within the unpaid work that 
households and individuals perform involuntary or that does not have 
adequate substitutes on the local, regional or national labour market 
should be in closer care of the policy agents. Liberation of the 
households and individuals from particular unpaid work activities will 
help to take advantage of the capacities hidden in the unpaid work and 
consequently increase the total employment on the labour market, as 
well as increase quality of life in particular towns (where households 
and individuals spend crucial part of their work and private lives). This 
conclusion (together with many others) of the research is a strong 
impulse for other researches, more detailed and accurate, not only in 
Slovakia but in other European countries as well. 
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MUBARAK RASHID AL-BOAININ 
 
ECONOMIC GROWTH AND EMPLOYMENT IN THE 
MENA REGION 
 
Abstract 
In general it can be mentioned that the decline of the GDP was 
almost the same rate at the world economic level and at level of the 
highly developed countries, but the decrease occurred from 
developing trend of the world economy. The highly developed 
economies had lower level economic growth in field of real GDP and 
this resulted in much deeper decrease than the world economy’s one. 
In case of Middle East the unemployment rate has moderately been 
changing for the last decade from 2000 to 2010, when only 
unemployment rate increased by little 0,6% in 2004 and 2005. In Saudi 
Arabia the main issue is not that GDP growth can be realised by 
increasing employment, but the GDP can grow by increasing crude oil 
optimal exploitation by 6%, which is needed to ensure more new jobs 
for young population.  

 
Keywords: Economic growth, Unemployment rate, MENA Region, 
International compare 

 
Introduction 
In order to put place of the EU-27 into the world economy this needs 
some international compares concerning the annual real GDP growth 
rates, in the world and in several regions (%), between 2005 and 2011. 
The world annual real GDP growth rate suddenly has declined since 
2008 in consequence of global economic crisis and economic 
recession followed the crisis, and its deepest decline was from 5,3% in 
2007 to -0,6% in 2009. The world annual real GDP growth rate 
fortunately increased from -0,6% in 2009 to 4,8% in 2010, and also it 
seems as a good ambition growth perspective with growth rate as 
4,2% in 2011. The hope of world economy is to develop in the future 
in order to finish the negative influences of the world economic crisis. 
In general the highly developed economies including EU-27 achieved 
a considerable decline in their economic growth, and in real GDP 
growth, from level of 2,9% in 2006 to -3,4% in 2009 during the 
economic crisis. (see Table-1 and Table-2) 
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1. Materials and Methods 

In general it can be mentioned that the decline was almost the same 
rate at the world economic level and at level of the highly developed 
countries, but the decrease occurred from developing trend of the 
world economy. The highly developed economies had lower level 
economic growth in field of real GDP and this resulted in much 
deeper decrease than the world economy’s one. In general after the 
economic crisis the world economic developing trends were higher 
level than the highly developed economies’ one, which was resulted by 
the ambition economic growth of some developing countries, for 
example Chine, India and Brasilia. After 2009 the annual real GDP 
growth rate of highly developed economies including the EU was 
closed to the growth rate of previous years of the global economic 
crisis, but this growth rate could not reach the rate before the crisis of 
2008, namely by 2,3% in 2010 and by 2% in 2011.   
In Middle East (ME = Middle East) and North Africa (NA = North 
Africa) regions there are several petrol exporting countries, which are 
also OPEC member states, so their economic growth was caused by 
their increasing petrol income based on increasing petrol demands on 
the world market.  
The annual growth rate of GDP connects with the unemployment rate 
based on the correlation between both of them. From time to time the 
annual growth rate of GDP can increase by decreasing unemployment 
rate, but sometimes the GDP growth realise in spite of increasing 
unemployment rate depending on the world economic conditions or 
trends.  

 
Results and Conclusions 
In spite that the countries of Middle East and North Africa were 
concerned and influenced by the world global economic crisis, also 
their economic growth did not decline as well as the highly developed 
countries’ one and Central and South-Eastern Europe (non-EU) and 
CIS’s one.  Middle East and North Africa (MENA) could realise the 
annual real GDP growth by 5,1% until the end of 2011, which closed 
to the level of 2005 before crisis. Their economic growth rate was 
higher than the world’s and the highly developed countries’ one by the 
end of 2011. 
The unemployment rate by sex (%) becomes moderately changed in the 
country groups of the world economy, namely Developed Economies 
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and European Union, Central and South-Eastern Europe (non-EU), 
Middle East and North Africa between 2000.–2010.  
In consequence of global economic crisis and longer recession after 
the economic crisis the unemployment rate has increased by 0,5%  for 
period of 2008-2010. The Developed Economies and European 
Union have realised increasing unemployment rate by 3% from the 
level of 5,8% in 2007, and to 8,8% by the end of 2010. The increasing 
unemployment rate shows how the economic recession extents during 
this time period. Also the unemployment rate of 2010 was higher than 
it was in 2004, namely 7,2% (see Table-1 and Table-2).  
In case of Middle East the unemployment rate has moderately been 
changing for the last decade from 2000 to 2010, when only 
unemployment rate increased by little 0,6% in 2004 and 2005. This 
moderate unemployment rate has several reasons, which are as 
follows:  

- First this unemployment rate was in consequent of its highly 
average level, and in spite that the female frequently did not 
work, more other several human resource workers were 
employed in countries of Middle East region, of which 
number could fluctuate depending on the economic crisis, the 
actual world, national and local market demands based on the 
market supply-demand balance. But this fluctual employed and 
unemployed workers are mainly foreign.  

- Second the foreign employed workers are not registrated in the 
national Arab statistical offices as employed human resources. 
So their number can not change the unemployment 
conditions, but their considerable economic role on national 
labour force market results a highly continuous national Arab 
unemployment level for period of longer time in Middle East. 

When the national Arab economic growth decreases, this leads to 
decreasing number of employed foreign workers, which does not 
appear on the national Arab registration for human resource. So the 
national Arab unemployment rate remains constant at the level of 
about 10% in Middle East or moderately changes, which this last one 
also depends on the foreign direct investment employing national 
Arab human resources. Also it is realised that Arab human resources 
can considerably be employed in some other mainly crude oil 
exporting Arab countries. It means that foreign workers also can Arab 
national one, but their origin is in other Arab counties.  
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In North-Africa (NA) there are mostly Arab countries including crude 
oil exporting countries, for example Algeria and Libya, the 
unemployment level continuously decreased from level of 14,1% in 
2000 to the level of 9,8% in 2010. This means that the number of 
foreign non Arab and the Arab unemployed workers decreased, which 
also resulted in decreasing the unemployment level of the national 
local – regional Arab human resources in North -Africa. In case of 
global economic crisis decreasing number of foreign workers 
employed in North-Africa became more considerable, which lead to 
possibility to remain continuous decreasing national Arab 
unemployment level, even in 2008 as year of the global economic 
crisis and during the period followed by years after crisis.  
There is a difference between Middle East and North-Africa in field of 
the employment and unemployment issues concerning the conditions 
of human resource management. In the first Arab region (ME) the 
unemployment rate has been continuous at fixed level for period of 
2000-2010, because the fluctuation of employment conditions is 
concerned by the non-Arab foreign human resource workers. In the 
second Arab region (NA) the unemployment rate has considerably 
decreased for the period of 2000 and 2010, because the employment 
issue is directly concerned by the national Arab human resource 
workers in direction to decline of their number (see Table-1 and 
Table-2).  
The Middle East and North-Africa (ME-NA) have more favourable 
position in field of employment growth, because in spite that the 
world economic crisis pressed employment growth to decline in most 
of the world, the ME and NA regions could remain the considerable 
highly growth rate of the employment trend. This could be based on 
the earlier significant increasing crude oil price-income and financial 
reserves of oil exporting countries in these regions. Also crude oil 
exporting countries of ME and NA regions could decrease the 
employment level of foreign workers instead of national Arab human 
resources.  
But here there is another problem after 2008, begin of the world 
economic crisis, that some Arab oil exporting countries withdrawal the 
Arab labour forces coming from neighbour Arab countries, as titled 
“foreign” one during the world economic crisis. For example in Libya 
and Saudi Arabia many Arab visiting labour workers lost their jobs 
and should return to neighbour Arab countries, for example Egypt, 
Tunisia, Algeria and Yemen. The jobs lost by Arab “visiting” workers 
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coming from neighbour Arab countries weakened the Arab economic 
cooperation in filed of flow of the Arab labour force between 
countries of MENA region, and also capital flow as salary sent by 
Arab “visiting” workers to their original Arab home land. For example 
there was statistical data, that salary sent by Arab “visiting” workers to 
their original Arab home land was about seven billion US dollar 
annually at the end of 1980s. At present there is no exact data about 
this kind of Arab capital flow in the Arab World.  
By growing the employment countries of ME and NA regions could 
be successful to create economic growth, social stabilization for their 
economies avoiding their internal economic situation from most of 
influences of the world economic crisis. The North-Africa had little 
less annual employment growth than in Middle East in 2009 and 2010, 
but also this annual employment growth followed the stabile 
developing trends based on the continuous crude oil selling for the 
world market.  
If I would like to answer that the GDP growth can be realised 
independently of increasing employment, we can understand that the 
GDP growth of Saudi Arabia should be kept at 6% level in order to 
ensure jobs for growing young population based on the optimal 
exploitation of crude oil according to economic situation in Saudi 
Arabia from 2006 (IMF, 2008). 
In Saudi Arabia for example the main issue is not that GDP growth 
can be realised by increasing employment, but the GDP can grow by 
increasing crude oil optimal exploitation by 6%, which is needed to 
ensure more new jobs for young population.  
Concerning social indicators, the Human Development Index (HDI) 
shows that development levels are relatively high in GCC (Gulf 
Council Countries) countries, due to the cohesive system adopted by 
governments. However, the comparison of development performance 
with economic prosperity reveals significant shortages in social 
policies concerning the sectors of health, pension and education 
(components of the HDI). In order to evaluate the efficiency of social 
policies, the United Nations measures the difference between the country's 
wealth and the actual development of its human resources (since countries with 
similar income can have very different HDI values). Most MENA oil-
rich countries have large negative values for GDP per capita (PPP$) 
rank minus HDI rank (Algeria (-22); Iran (-23); Saudi Arabia (-19); 
Qatar and the United Arab Emirates (-12) and Oman (-15); (Human 
Development Report, 2007/2008; http://hdr.undp.org/en/). These 

http://hdr.undp.org/en/
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negative results show that these countries have failed to translate their 
economic prosperity into correspondingly better lives for their people 
and positive social development. On the other hand, some oil-poor 
MENA economies, like Jordan (+22), realise a positive figure, which 
shows that income was converted into economic development very 
effectively (IMF, 2005, 2007, 2008a, 2008b; Kaufman, D., Kraay, A. 
and Mastruzzi, M., 2008). 
The IMF provided statistical data about that the favourable 
conjuncture of the oil market between 2004 and 2008 generated high 
growth rates for MENA oil-exporting countries. The average real 
GDP growth rate reached 6.4 per cent for oil exporters in the MENA 
region and 6 per cent for GCC countries in 2006, namely 6.3 per cent 
for Kuwait, 10.3 per cent for Qatar, 9.4 per cent for the United Arab 
Emirates and 4.3 per cent for Saudi Arabia. These growth 
performances were among the best in more than ten years (IMF, 
2008a, 2008b, World Bank, 2005). 

 
Table 1: Annual real GDP growth rates, world and regions (%), Regions/ Year 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

World  4,6 5,2 5,3 2,8 -0,6 4,8 4,2 

DE,EU  2,6 2,9 2,6 0,3 -3,4 2,3 2 

CSEE,CIS  7 8,2 7,9 4,3 -6 4,9 4,3 

ME  5,4 5,6 6,1 4,8 1,3 3,6 5,1 

NA  5 6,1 5,8 5,3 3,5 5,1 5,1 

* 2010 are preliminary estimates; 2011 are projections 
Source: IMF, World Economic Outlook, October 2010 

 
Table 2: Unemployment rate by sex, world and regions (%), 

Both sexes / Regions /Year, between 2000 - 2010 

  2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

World  6,3 6,4 6,2 5,9 5,6 5,7 6,3 6,2 

DE,EU  6,7 7,2 6,9 6,3 5,8 6,1 8,4 8,8 

CSEE,CIS  10,9 9,9 9,4 9,3 8,6 8,6 10,4 9,6 

ME  10,6 11,2 11,2 10,7 10,5 10,2 10,3 10,3 

NA  14,1 11,9 11,6 10,5 10,2 9,6 9,9 9,8 

DE,EU = Developed Economies and European Union, 
CSEE, CIS= Central and South-Eastern Europe (non-EU) and CIS 

ME = Middle East , NA = North Africa 
Source: ILO, Trends econometric models, October 2010 
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NÁDASNÉ UHRIN GYÖRGYI 
 
BÉKÉSCSABA AZ ÉLHETŐ VÁROS… HÁNYAN ÉS KIK 
ÉLNEK BÉKÉSCSABÁN? 
 
Összefoglaló 
Magyarországon 2012-ben került publikálásra egy városrangsor, 
melyben Békéscsaba az előkelő 8. helyezést érte el. A város 
demográfiai folyamatait ismerve fogalmazódott meg bennem a kérdés, 
hogyan is egyeztethető össze a kedvező értékelés a lakónépesség 
csökkenésével. A népességszám változásán túl annak korösszetétele is 
számottevően megváltozott. E folyamatot korfák segítségével 
szemléltetve látható, hogy 1980-ban még viszonylag széles alapokon 
nyugszik a megyeszékhely népessége, míg 2012-re a 0-4 évesek 
korcsoportja már csak a 65 éveseknél idősebb korcsoportoknál 
népesebb. Ez szemlélteti a népesség fogyását és egyben az elöregedését 
is.  
Tehát Békéscsaba fogyó és öregedő népessége arra vár, hogy ne csak 
élhető legyen a város, hanem megélhetést is tudjon adni az itt született 
fiataloknak. 
 
Kulcsszavak: népességfogyás, öregedő társadalom, gyermekvállalási 
kedv 
 
2012-ben Magyarországon először jelent meg egy városrangsor, 
amelyben objektív mérőszámok alapján a környezeti és a társadalmi 
fenntarthatóság szempontjai szerint rangsorolták a 20 ezer főnél 
nagyobb városokat. Környezeti szempontokra és az életminőségre 
helyezték a fő hangsúlyt, ahol a magyar városok fenntarthatósági 
sorrendjében Békéscsaba a 8. helyet foglalta el. Ez a helyezés indított 
arra, hogy bemutassam a város főbb demográfiai folyamatait, valamint 
megvizsgáljam, hogy ez az értékelés bír-e pozitív hatással a városra, az 
itt élőkre. 
Békés megyében a népesség természetes fogyása már 1980-ban 
megindult, ami Békéscsabán csak két évvel később következett be. 
Ekkor még a pozitív vándorlási egyenleg ellensúlyozta a csökkenő 
születések és a növekvő halálozások száma miatti veszteséget. Az 
évtized végétől azonban már fogyott a megyeszékhely lakónépessége 
is, 1988-ban még közel 71 ezer fő élt Békéscsabán, míg 24 évvel 
később már a 64 ezret sem érte el. 
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1. sz. ábra: Népmozgalmi események hatása Békéscsaba népességére 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A vizsgált időszakban a halálozások száma évente 760 és 930 között 
változott, a halálozási arányszám mérsékelt csökkenése tapasztalható. 
Az élveszületéseknél azonban határozott a visszaesés, míg az időszak 
elején még 900 körüli volt az évenkénti születésszám, az elmúlt 
években már csak 430-440 között alakult, ami az élveszületési 
arányszámok számottevő szűkülésével jár.  
A népesség természetes fogyása, valamint a negatív vándorlási 
különbözet nem csak a város lélekszámának a csökkenésében 
nyilvánul meg, hanem az ott élők korszerinti összetételében is.  
Legszemléletesebben korfán mutatható be ez a változás, mely jól 
szemlélteti Békéscsaba elöregedési folyamatát 
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2. sz. ábra: Békéscsaba lakónépességének életkor és nem szerinti megoszlása 
1980-ban 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A nemenkénti korpiramisból több tényező is kiolvasható, 1980-ban a 
60-64 éves korcsoport száma feltűnően alacsony, míg a 25-29 évesek 
korosztálya kiugróan népes. Előbbiek számában a II. világháború 
veszteségei, utóbbiaknál az 1950-es évek bő gyermekáldása a 
meghatározó tényező; emiatt Békéscsaba 1980. évi korfáján e 
korcsoport oszlopa még széles volt, ami biztosította a népesség 
utánpótlását.  
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3. sz. ábra: Békéscsaba lakónépességének életkor és nem szerinti megoszlása 
2012-ben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2012-ben már sokkal kedvezőtlenebb a város korfája, amely már nem 
is nevezhető korpiramisnak, hiszen a társadalom alapját, utánpótlását 
jelentő fiatal korosztályok száma folyamatosan szűkül. Az 1980-ban 
nagy létszámú 0-5 éves korcsoport 32 évvel később is megőrizte 
népességét, azonban az utána következő korosztályok létszáma 
folyamatosan fogy, miközben az időskorúaké többszörösére nőtt. 
Öregedő társadalom, öregedő város! 
A statisztika, és a demográfia is szereti számszerűsíteni a jelenségeket, 
így az öregedési folyamatot is lehet. Az elöregedés mérőszáma az 
öregedési index, amely azt mutatja meg, hogyan aránylik az idősek (65 
évesek és idősebbek) korcsoportja a gyermekekéhez (0-14 évesek). 
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4. sz. ábra: Öregedési index alakulása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1980-ban még csak 58% volt a mérőszám értéke Békéscsabán (vagyis 
100 gyermekre mindössze 58 idős ember jutott), alacsonyabb a Békés 
megyei vagy az országos átlagnál is. 1985-ig még csökkent, de attól 
kezdve folyamatosan emelkedik. 2012-ben a mutató békéscsabai értéke 
már megközelítette a 150%-ot, ami az országosnál, és a Békés 
megyeinél is magasabb, vagyis gyorsabb az öregedés üteme. 
Az előbbi mutatóval a társadalom öregedését szemléltettem, ami a mai 
Magyarországon az egyik fő probléma. A másik, legalább ennyire 
fontos kérdés a gyermekvállalási hajlandóság. A demográfia ezt a teljes 
termékenységi arányszámmal méri, ami megmutatja egy adott év 
termékenységi viszonyai mellett, hogy a termékeny korban lévő nők 
átlagosan hány gyermeket vállalnak életük során. A társadalom szinten 
tartásához 10 nőnek összesen 21 gyermeket kellene a világra hoznia. 
Ezt az értéket 1980-ban sem érték el a nők, de legalább még 
megközelítették. 2012-ben országosan és Békés megyében már csak 
alig haladta meg a 10-et, de Békéscsabán még ennél is kevesebb, 
mindössze 9 volt. Ez azt jelenti, hogy a megyeszékhelyen a termékeny 
korban lévő nők, fele annyi gyermek világra hozatalát sem vállalják, 
mint amennyi a népesség egyszerű reprodukálásához szükség lenne!  
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5. sz. ábra: A gyermekvállalási hajlandóság alakulása 
Teljes Termékenységi Arányszám 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az országosan is kirívóan alacsony szülési kedvet több tényező 
okozza, melyeket érdemes lenne egy önálló kutatás során feltárni. 
Bizonyára hatással van rá a házasságkötések alacsony száma, az 
élettársi kapcsolatok elterjedése, a családon belüli munka „meg nem 
osztása”, a munkahelyek és a részmunkaidős foglalkoztatás hiánya…. 
Az előadásom elején feltett kérdésre sajnos azt kell válaszolnom, hogy 
a város népesedési folyamatain nem érzékelhető a kedvező helyezés. 
Bízva azonban a rangsort készítők objektív értékítéletében és 
megtapasztalva a város élhető minőségét, remélem belátható időn 
belül megváltoznak a jelenleg érvényesülő kedvezőtlen folyamatok.  
 
Összefoglalás 
Előadásom célja, hogy felhívjam a Békés megyében és főként a 
megyeszékhelyen élők, illetve az érintettek figyelmét a rendkívül 
kedvezőtlen demográfiai folyamatokra. A több évtizede érvényesülő 
népességfogyás hátrányosan hat az itt élők korösszetételére, ami 
folyamatos és nagymértékű elöregedésben nyilvánul meg. Környezeti 
és társadalmi szempontok szerint Békéscsaba egy jól élhető város, 
azonban azt gondolom, hogy amíg a térség gazdasági helyzete nem 
erősödik meg, addig az itt élők közül sokan nem így gondolják. 
Adatforrás: www.ksh.hu. 
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Abstract 
The year 2012 witnessed in Hungary the release of a city rank list in 
which Békéscsaba was on the 8th position. Knowing the town’s 
demographic processes an important question has arisen in my mind, 
i.e. how this positive evaluation can be corelated with the decrease in 
the number of population. Besides the change in the number of 
inhabitants, another important issue is the age structure of the 
population, which has also changed dramatically. With the help of age 
trees you can see that in 1980 the population of the county settlement 
had a broad base, while by 2012 the age group between 0-4 years has 
only been bigger than that of the age category above 65. This 
illustrates both the decrease in the number of population and its aging 
trend.  
This also means that the population of Békéscsaba does not only 
expect to live in a town good to live in, but also in a town that 
provides means of living for the young that have been born here.  
 
Keywords: demographic decline, ageing society, desire to have 
children 
 
Irodalomjegyzék 

 www.ksh.hu 
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NAGYPÁL TAMÁS 
 
AZ SPC ALKALMAZHATÓSÁGA AZ INVERZ 
LOGISZTIKÁBAN 
 
Összefoglaló 
A cikk azt kívánja bemutatni, hogy a gyártás minőségbiztosításában 
évtizedek óta sikeresen alkalmazott statisztikai folyamatszabályozás 
hogyan tudja javítani az inverz logisztikai folyamatok 
szabályozottságát. A szerző az acélhulladék réztartalmának alakulását 
meghatározó begyűjtés és válogatás folyamat-képességét elemzi egy 
szimuláción keresztül. A vizsgálathoz a folyamatparaméterek 
generálása és kiértékelése a qs-STAT program folyamatanalízis 
moduljával történt. 
 
Kulcsszavak: inverz logisztika, folyamatképesség-vizsgálat, 
minőségbiztosítás, hulladékgazdálkodási-lánc menedzsment 
 
Bevezetés 
Az elmúlt évtized során az alapanyaggyártásban a másodnyersanyagok 
szerepe felértékelődött. Ezt egyaránt indokolták gazdasági és 
környezetvédelmi szempontok. A kedvező tapasztalatok és a 
kormányok elkötelezettsége ellenére azonban számos tényező 
hátráltatja az újrahasznosítás nagyobb arányú elterjedését. A begyűjtő 
rendszerek és válogatóművek kialakításának és fenntartásának magas 
költsége, a másodnyersanyagok korlátozott felhasználhatósága és 
hozzáférhetősége, a hulladékok és az inverz logisztikai rendszerek 
ingadozó minősége stb. rontja a piaci alapú újrahasznosítás esélyeit. Az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye szerint fel kell 
ismerni az elsődleges és a másodlagos nyersanyagok közti 
komplementaritást. Jóllehet a másodanyagok környezethatékony 
módot kínálnak arra, hogy értékes erőforrásokat juttassunk vissza a 
gazdaságba, a különféle anyagok (papír, fémek és ásványok) iránti 
megnövekedett igény kielégítéséhez (egyelőre) általában nem 
elegendőek. Mindkettőre szükség van, és kiegészítik egymást. A 
begyűjtési rendszerek fejlesztése és a másodnyersanyagok Unión belüli 
felhasználása hozzájárul majd az EU 2020 stratégia célkitűzéseinek 
megvalósításához (Zboril, 2011). 
A hulladékok újrahasznosításában kiugróan magas a logisztikai 
szolgáltatások költséghányada, ezért nagyon fontos a visszirányú 
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értékláncban a logisztikai folyamatok kézben tartása. Ehhez a 
minőségbiztosítás eszközeit alkalmazva folyamatosan figyelni és 
elemezni kell a logisztikai jellemzőket, szabályozóköröket kell 
beilleszteni a rendszerbe, és a kiértékelés alapján meg kell tenni a 
szükséges beavatkozásokat. 

 
1. Irodalmi áttekintés 

a) Az inverz logisztika minőségbiztosítása 
A gyártási folyamatok megfelelőségének fenntartására jól kidolgozott 
minőségbiztosítási módszerek állnak rendelkezésre (Szintay [et al.], 
2005), (Koczor [et al.], 2006). A minőségbiztosítási technikák 
adaptálásával, illetve benchmarking tevékenységgel lehet javítani a 
folyamatok stabilitását az anyagáramlásban is ugyanis a logisztikai 
folyamatok a műszaki folyamatokhoz hasonlóan vizsgálhatók. A 
logisztikai minőségbiztosítás alapgondolata a folyamatorientáltságú 
megközelítést illetve a mai minőségmenedzsment alapelvét követi, 
hogy a folyamatokon uralkodjunk. (Illés [et al.], 2007) A logisztikai 
folyamatok értékeléséhez konkrét mutatószámokat a VDI-Rechtlinie 
4400 fogalmaz meg. 
Az inverz logisztikai folyamatok megfelelőségének biztosításához is 
szükséges a minőségi jellemzők gyűjtése és értékelése. Az inverz 
logisztikai folyamatok jellemzőinek egy része mérhető pl.: szállítási idő, 
tárolókapacitás kihasználtsága, várakozó sorok hossza, hulladék 
összetétele stb.. A jellemzők másik köre egyáltalán nem, vagy csak 
nagyon költségesen lenne mérhető, ekkor minősítéssel határozzuk meg 
a jellemző megfelelőségét: pl. megfelelő/nem megfelelő csomagolás, 
hibás teljesítések (idő, hely, tétel) száma, sérült egységrakományok 
száma stb. 
Az inverz logisztikai jellemzők és folyamatok statisztikai értékelése 
során az alábbi kérdésekre keressük a választ: 

- A vizsgált jellemző milyen mértékben tartható a vevői, 
technológiai specifikációban meghatározott tűrésmezőn belül. 
Ennek vizsgálata a különböző elemszámú mintavételes 
eljárással gyűjtött adatokból megfelelően képzett 
mutatószámokkal történik. A CM és CMk mutatószámokkal az 
anyagmozgató, csomagoló, válogató berendezések képességét 
értékelhetjük. A CP és CPk mutatószámokkal valamennyi 
befolyásoló tényező (gépek, környezet, inputok, 
humánerőforrás) hatásait figyelembe véve értékeljük a 
folyamatok képességét. A CG és CGk mutatószámok a 
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mérőrendszer képességét mutatják pl. a hulladék 
összetételének megállapításánál használt kézi spektrométer 
méréseinek ismételhetőségét. 

- Milyen a folyamat időbeli alakulása. Ehhez a folyamatosan 
gyűjtött adatokat, vagy az azokból képzett mutatószámokat 
statisztikai szabályozó kártyákon kell grafikusan ábrázolni. Az 
alkalmas módon kijelölt figyelési és beavatkozási határok 
elérésekor még a tűréshatár tényleges túllépése előtt jelzést ad a 
rendszer, így megelőzhető a selejtek, hibás teljesítések 
megjelenése. 

 
b) Az acélhulladék minősítése 

Az egyik legnagyobb arányban újrahasznosított anyag az acélhulladék. 
Ennek több magyarázata is van. Az acélhulladékok nagy része 
területileg koncentráltan keletkezik. Az acélgyártás (bugavég, 
hengerműi hulladék) és gépgyártás (forgács, lemezhulladék) 
melléktermékeként, valamint gyártási selejtekként nagyobb homogén 
összetételű fémhulladék keletkezik. Meg kell azonban említeni, hogy a 
folyamatos öntés és a végméret-közeli gyártási technológiák 
elterjedésének hatására egyre kevesebb az gyártásból származó 
acélhulladék. A másik nagyobb forrást az elhasználódott gépjárművek 
és gyártóberendezések szakszerű bontása jelenti. Az újrahasznosítást, 
és annak részeként a hulladékgyűjtést az elhasználódott járművekről 
szóló irányelv, és az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékairól szóló irányelv a gyártók feladatává teszi. 
A fémhulladék nagyarányú újrahasznosítását az is indokolja, hogy az 
kohászati betétanyagként gyakorlatilag korlátlan alkalommal, a primer 
gyártás költségeinek töredékéből újrahasznosítható. Az elektro-
acélgyártás energiafelhasználása kb. 40%-a, a CO2 kibocsátása pedig 
20%-a az integrált acélgyártásnak. Hasonló előnyöket hordoz, ha a 
konverteres acélgyártásnál a szilárd fémbetét részarányát növelik. 
(Taszner, 2007) 
Az acélhulladék keletkezésének és felhasználásának volumene a 
nyersacél előállított mennyiségének függvénye. Az elmúlt három 
évtizedben az acéltermelés két és félszeresére bővült. A termelési 
volumen értékeléséből látható, hogy növekvő trend figyelhető meg. Az 
r-négyzet értéke közelít az egyhez, tehát a statisztikai adatokra illesztett 
polinomiális trend megbízhatósága jónak mondató. A jelenlegi 
tendenciát alapul véve a termelés 2020-ra elérheti a 2500 millió tonnát. 
2006 és 2010 között 500, 540, 530, 460, 530, 570 millió tonna 
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fémhulladék került újrahasznosításra, amely az acéltermelés 38-40 
százalékát adta. 
 

1. sz. ábra: A világ acéltermelésének és a felhasznál acélhulladéknak az 
alakulása [Mt]Forrás: a Wordsteel Association és a Bureau of International 

Recycling éves jelentései alapján 

 
 
Az acél anyagával szemben támasztott, folyamatosan növekvő 
minőségi követelmények az acélhulladék minőségével szemben is 
növekvő elvárásokat támasztottak. A gyártási hulladékok eredete és 
összetétele jól nyomon követhető, kísérőelem-tartalma kis szórású. Az 
elhasznált termékek visszagyűjtéséből származó hulladékok összetétele 
és anyagminősége azonban inhomogén. Ez hívta életre azt az egységes 
hulladékosztályozási rendszert (European Scrap Grading System), 
amely lehetővé teszi az ócskavas eredete és külső jellemzői alapján a 
vashulladék egyszerű osztályozását, valamint rögzíti a kísérő elemek 
megengedett mennyiségét. Ez lehetővé teszi az egyes vashulladék-
csoportok kereskedelmi besorolását és a betét-összeállítás tervezését. 
Az acélgyártás kísérőelemei: C, Mn, Si, S, P, Cu, Sn, Zn, Pb, Bi, Sb, As, 
Ni, Cr, Mo és V. Ezek túlzott jelenléte melegtörékenységet, hegesztési 
varrat esetén repedést, kúszásállást, kristályhatármenti korróziót, 
megeresztési ridegséget, nem megfelelő szakítószilárdságot és 
szívósságot okozhat. 
 

c) A réz jelenléte az acélhulladékban 
A réz rendkívül jó vezetőképessége és alakíthatósága miatt az 
elektromos berendezésekben a leggyakrabban alkalmazott alapanyag. 
Elektromotorok, tengelyvég-perselyek, szivattyúk, csúszócsapágyak, 
zárak, csatlakozók, csapágyperselyek, generátorok, szinkrongyűrűk, 
félvezető foglalatok, szelepvezető perselyek, kábelkorbács, hűtők, 
fékbetétek, porlasztófúvókák stb. készülnek belőle. A rézdúsulás 
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melegtörékenységet, melegalakítás közbeni szakadást és kénnel 
összekapcsolódva gyenge felületi minőséget is okozhat. 
A réz kísérőelem csökkentését nehezíti, hogy míg a régebbi gépekben a 
réz egy-egy ponton koncentrálódott, addig a modern gépek esetében 
ez eloszlik a teljes géptestben. Egy mai felső középkategóriás autó 
kényelmi berendezéseit 20-50 elektromotor vezérli (Taszner, 2007). A 
shredderelt acélhulladékban tiszta állapotban előforduló réz darabok 
felismerésére alkalmazható az infravörös színképelemzés. Az 
azonosított darabokat sűrített levegő segítségével lehet lefúvatni a 
futószalagról. Az acélfürdő réz tartalmát hígítással, illetve a 
melegtörékenységet okozó hatást nikkel adagolásával lehet 
gazdaságosan csökkenteni. 
European Scrap Grading System alapján az ötvözetlen acélhulladékok 
besorolása és megengedett maximális réz kísérőelem-tartalma a 
következő: régi acélhulladék (E3 spec. Cu≤0,25% and E1 spec. 
Cu≤0,4%), új acélhulladék alacsony kísérőelem tartalommal (E2, E8, 
E6 spec. 0%), shredderezett acélhulladék (E40 spec. Cu≤0,25%), 
acélforgács (E5H spec. Prior Chemical Analysis could be required, 
E5M Cu≤0,4), magas kisérőelem tartalmú acélhulladék (EHRB spec. 
Cu≤0,45, EHRM spec. Cu≤0,4), hulladékégetőből származó 
acélhulladék (E46 spec. Cu≤0,5%). 

 
2. A vizsgálat módszere és eredményei 

A vizsgálataim során arra kerestem a választ, hogy alkalmazható-e a 
statisztikai képességvizsgálat az acélhulladék-válogatás folyamatának 
minősítésére, ezáltal az acélgyártásnál használt hulladékbetét 
összetételének minőségszabályozására. 
A folyamatparaméterek elemzéséhez a Q-DAS cég qs-STAT 
statisztikai szoftverét használtam. Az acélhulladék réztartalmának 
lehetséges értékeit a szoftver értékgenerátorával állítottam elő 
különböző helyzetparaméterek (α), alakparaméterek (β), és ofszet 
értékek (a) mellett. 
A jellemzőmaszk értékeinek beállításánál a shredderezett 
acélhulladékra vonatkozó előírásokat vettem alapul. Felső tűréshatár: 
0,25%, alsó tűréshatár: 0, amit alsó természetes tűréshatárként adtam 
meg. Egyoldalú tűrésmező esetében nem alkalmazható a normális 
eloszlás, ezért a Weibull eloszlást választottam. A kiértékelést a 
gépgyártásban általánosan elfogadott 1,33 Cpk elemzés alapján 
végeztem el. 
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A szimulációhoz több adatsort állítottam elő. Az általam generált 
értékek az acélhulladékból vett minták beolvasztásos vizsgálataiból 
nyert az olvadék réztartalmára vonatkozó értékeket hivatottak 
modellezni. A szoftver lehetőséget kínál az értékgenerátor hangolására, 
így a középérték eltolásával és az β-alaktényező változtatásával 
többféle képességű és szabályozottságú folyamatot tudtam szimulálni. 
Az alábbi ábra egy olyan válogatási folyamatot illusztrál, melynek 
eredményeként az acélhulladék Cu-tartalma stabilan a tűrésmezőben 
tartható. 
 

2. sz. ábra: Acélhulladék réztartalmának alakulása Cp=2,04 indexű válogatási 
folyamat után 

 
 

A folyamat középértéke: 0,118886, 6σ-nyi szórása: 0,122716, annak 
valószínűsége, hogy a minta réztartalma meghaladja a felső tűréshatárt: 
0%. A folyamatképességi index: 2,04, a kritikus folyamatképességi 
index 2,14. Az átlagos réztartalom a tűrésmező közepén helyezkedik 
el, és a minták 6σ-nyi szórása több mint kétszer belefér a tűrésmezőbe. 
Ez a szigorúbb pl. autóipari szabványoknak is megfelelő 
folyamatképességet eredményez. A folyamat javítása nem szükséges. 
A következő ábra egy alacsony képességű és beállítottságú válogatási 
folyamatot illusztrál. 
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3. sz. ábra: Acélhulladék réztartalmának alakulása Cp=0,78 indexű válogatási 
folyamat után 

 
 
A folyamat középértéke: 0,203594, 6σ-nyi szórása: 0,32186, annak 
valószínűsége, hogy a minta réztartalma meghaladja a felső tűréshatárt: 
19,34972%. A folyamatképességi index: 0,78, a kritikus 
folyamatképességi index 0,29. A kiértékelésből látható, hogy a 
folyamat nem képes és nem szabályozott. A középérték a felső 
tűréshatár felé eltolódott és a szórásmező túl nagy a 
tűréstartományhoz képest. Ennek következtében a válogatás után a 
vashulladék réztartalma gyakran túllépi a megengedett értéket, így az 
abból előállítható acél minősége nem megfelelő, melegtörékenységre és 
melegalakítás során szakadásra hajlamos. 
A folyamat szabályozása szükséges, pl. infravörös színképelemzéssel a 
válogatási folyamat javítása, a fémhulladék-betét arányának 
csökkentése a fürdőben, esetleg nikkel adagolása az olvadékhoz. 

 
Összefoglalás 
A másodnyersanyagokkal szemben támasztott növekvő mennyiségi és 
minőségi igény megköveteli az újrahasznosítás logisztikai 
folyamatainak fejlesztését is. A kérdés az, hogy az inverz logisztikai 
rendszerek minőségbiztosításában alkalmazhatók-e a gyártási 
folyamatok minőségbiztosításának kipróbált eszközei. A vizsgálataim 
során azt próbáltam szimulálni, hogy az acélhulladék begyűjtése és 
válogatása után rendelkezésre álló kohászati betétanyag réztartalmának 
szabványban rögzített sávban tartását lehet-e biztosítani a statisztikai 
folyamatszabályozás eszközeivel. Több értéksor elemzése alapján arra 
a következtetésre jutottam, hogy érdemes az SPC-t alkalmazni az fém 
hulladékáram inverz logisztikai folyamataiban is a folyamatok 
szabályozottságának növelése érdekében. Azonban az acélhulladék 
minőségét nem csak egy, hanem több kísérőelem és szennyező 
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együttes hatása határozza meg, ezért nem elég egy jellemzőt figyelni, 
hanem tovább kell lépni a többváltozós adatelemzés alkalmazása 
irányába. 
 
Abstract 
The article wants to introduce how can the Statistical Process Control 
- successfully applied in production quality assurance for decades - 
improve the control of reverse logistics processes. The author analyses 
the process capability of waste collection and selection, which 
determines the brass content in steel scrap, by a simulation. The 
generation and evaluation of process parameters to the analysis 
happened by process analysis module of qs-STAT software. 

 
Keywords: reverse logistics, process capability analysis, quality 
assurance, waste chain management 
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NIEDZIELSKY KATALIN 
 
A MÉDIA SZEREPE A VÁROSKÉP ALAKÍTÁSÁBAN  
 

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” 
(Tamási Áron) 

 
Összefoglaló 
A média szerepe óriási: tájékoztat, ismeretet nyújt, ráirányítja a 
figyelmet tényekre, értékekre, hiányosságokra, segíti az eligazodásunkat 
a világban. A városkép alakítása nem építészetileg, kultúrtörténetileg 
értendő, hanem a városról alkotott vélemény formálásaként; itt is nagy 
szerep jut tapasztalatunk mellett a sajtónak. Az információ érték, a 
tájékozottság az általános műveltség része. A jó közérzetünkhöz kevés, 
ha működik lakóhelyünkön a gazdasági, üzleti szféra, szükséges a 
megfelelő emberi, szociális háttér is. Az adatgyűjtés egy felméréshez 
vagy a sajtónak hasznos, mert motiváció, javítási lehetőség, 
összehasonlítási alap és példa lehet másoknak. A „szellemi emberek” 
(Jókai Anna) felelősek a lakókörnyezet fenntarthatóságért és 
továbbadhatóságáért az utókornak. Ezért csak az értékalapú média 
célravezető, amely tárgyilagos, hiteles, a közvélemény formálásával 
részt tud venni a társadalmi folyamatok alakításában, irányt, példát 
mutat. 
 
Kulcsszavak: média, városkép, kultúraközvetítés, fenntarthatóság, 
közvéleményformálás 
 
Mondandóm mottójául nem véletlenül választottam szépirodalmi 
idézetet és pont Tamási Áron bölcs szavait. Egyrészt a komoly, 
igényes, színvonalas, hiteles médiára utalok, annak a szerepéről, 
felelősségéről szeretnék szólni; másrészt a tartalom az életcélra, az 
otthonkeresésre, életünk, munkánk értelmére, boldogulásunkra utal. 
Ha az utóbbi szempontok érvényesülését keressük környezetünkben, 
itt Békéscsabán, Békés megye városaiban, akkor látnunk kell, hogy a 
helyzet egyáltalán nem megnyugtató, sőt sokszor drámai. Elsősorban 
a szakképzett munkaerő és a fiatal diplomások elvándorlására, a 
megye, a térség leszakadására, hátrányos mutatóira gondolok. De 
mielőtt ezt és a témakörben a média szerepét részletesebben 
kifejteném, fontosnak tartok két megjegyzést: 
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1. A média szerepe a városkép alakításában – ezt a címet adtam 
előadásomnak, amelyben a városkép alakítása természetesen nem 
építészeti, kultúr- és művészettörténeti jelentésében értendő, az is 
érdekes lenne, de egy másik szimpózium tárgya. A városkép alakítása 
alatt tehát azt értem, hogy a lakóhelyünkről alkotott kép, vélemény, a 
városunkhoz fűződő viszonyunk - vonzódás, kötődés, ragaszkodás - 
formálásában, változásaiban milyen szerepet tölthet be a média, azon 
belül elsősorban az elektronikus és a nyomtatott sajtó. Nyilvánvaló, 
hogy mit kedvelünk és mit nem, mire vagyunk büszkék, min 
szeretnénk és akarunk is változtatni lakókörnyezetünkben, azt 
elsősorban mindennapi benyomásaink, tapasztalataink alapján döntjük 
el. De az biztos, hogy mindezt, a napi gyakorlatot, még az állandó 
átélést is nagyban befolyásolja az információáradat, vagyis az, hogy 
mit olvasunk, mit látunk, hallunk a híradásokban és a 
háttérműsorokban, mivel tudunk azonosulni elemzésekből, 
nyilatkozatokból azzal a várossal kapcsolatban, amelyben élünk. 
2. A másik megjegyzés egy kicsit a nyelvészet, nyelvhelyesség területét 
érinti: Mint ismert, a szimpózium a májusi „Legélhetőbb Magyar 
Városokról” készült felmérés után kapta „Az élhető város és vidéke” 
címet. Legalább mi, „szellemi emberek” (ahogyan Jókai Anna nevezi 
az értelmiséget) és kultúraközvetítők legyünk pontosak és használjuk a 
nyelvünket helyesen! Erre gondot kell fordítani. A névelő elhagyásáról 
és a nagybetűk indokolatlan használatáról (a felmérés címében) most 
nem akarok szólni, úgy vélem, alsó tagozatos nyelvtant oktatni itt 
méltatlan lenne. Azt viszont le kell már végre szögezni, hogy az életet 
éljük, az élet élhető, nem a város! A város a helyszín, ahol jól vagy 
rosszul élünk. 
 
A kis kitérők után jöjjön tehát a média és a városkép!  
A magyarországi városokat rangsoroló listát is a sajtó ismertette, tette 
közkinccsé, és az eredmények nyilvánosságra hozatalával a CSR – 
vállalatok társadalmi felelősségét vizsgáló szervezet – összetett 
célkitűzést tartott szem előtt. A KSH adataira támaszkodtak, 
felkeresték az egyes városokat, ezek után tárták elénk az 
eredményeket; azt remélve, hogy az országos médiában közölt rangsor 
tettekre, változtatásokra ösztönzi majd a települések vezetőit, átlátható 
lesz az emberek számára a tervezés, valamint javítani lehet a helyi 
közösségek és az üzleti szféra közötti együttműködést. Ezek 
kétségtelenül szép törekvések.  
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1. Statisztika és valóság 

Jól tudjuk, egy dolog a statisztika, és egy egészen másik a valóság, 
azon belül is mindenkinek a saját tapasztalata. S a kettő nem mindig 
fedi egymást teljesen, már jónak számít, ha nem tátong szakadék a két 
adatsor között. 
Békéscsaba bekerült a top 10-be, 8. helyen végzett, ami nem rossz. 
De! Azt is jól tudja, aki itt él, hogy óriási innen az elvándorlás: a 
diplomás fiatalok nem jönnek vissza, külföldre mennek munkát 
vállalni, akárcsak a szakmunkások, sok hiányszakma képviselője 
exportálja tudását, mesterségét idegen államokba. Belegondolni is 
szörnyű, mi lesz ennek a következménye, ha ilyen sok fiatal hagyja el 
az országot - persze középkorúak is mennek -, és máshol, távol a 
hazától keresik a boldogulásukat. Nem valószínű, hogy egyszer majd 
hazajönnek, itthon alapítanak családot, kamatoztatják szakértelmüket, 
építkeznek, adóznak. Nem lenne olyan drámai az agy, a munkaerő 
kivándorlása, ha ugyanannyian jönnének ide helyettük, magyarok vagy 
akár külföldiek. De ez nem jellemző. Azt is fontos megjegyezni, hogy 
a közös Európával kitágult a világ, kell is menni, látni, tanulni, 
tapasztalatot gyűjteni külföldön; a baj az, hogy a kitekintés és az 
utazás egyirányú és sokszor végleges.  
Engedjenek meg néhány személyes megjegyzést, kizárólag a hitelesség 
kedvéért, azt szeretném aláhúzni, hogy pontosan tudom, miről 
beszélek. Mindkét lányom külföldön dolgozik, jóllehet ott is tanultak, 
szereztek egyetemi diplomát. A tanulmányaikat azért támogattuk, 
mert meggyőződésünk, hogy az oktatás a legjobb befektetés. A családi 
hagyományt folytatták, hiszen a szüleik is külföldön tanultak, és a 
rokonok közül többen is. De néhány évtizeddel ezelőtt  érdemes volt 
és főleg volt hova hazajönni, dolgozni. Nagyon lelkesen, teljes 
odaadással siettünk is, és nemcsak az országba, hanem sokan a 
szülővárosba, a megyébe vissza.  
Mára sokat változott a helyzet. A környezetemből Svájcban, 
Belgiumban, Németországban, Olaszországban élnek a fiatalok. A 
gyerekeim osztályából, ha nem is külföldre mentek, ide haza szinte 
senki nem jött az elmúlt 10-12 évben… Aki marad, nem biztos, hogy 
azért, mert itt jól érzi magát, elégedett, hanem más kötődései vagy 
korlátai tartják itt (idősebb családtagok, anyagi helyzete, nem tudja 
eladni a lakását, nem beszél megfelelő szinten idegen nyelveket, 
megromlott egészsége miatt ápolásra szorul). 
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Mit lehet tenni? Munkahely kellene, persze, ezt mindenki tudja. De 
hogyan? Azt elérni összetett feladat. Mit tehet a média? Ha térség 
számára a szakképzett munkaerő elvándorlása, a foglalkoztatás, a 
népesség csökkenése, a leszakadás a többi országrésztől komoly gond 
– már pedig nyilvánvalóan az -, akkor azzal kiemelten kell foglalkozni. 
Tényeket kell közölni, nem álhíreket, tájékoztatni, felvilágosítani kell, 
nem félrevezetni az embereket. A jó döntésekhez nagyon sok 
információ szükséges. Szólni, beszélni kell a gondokról tárgyilagosan, 
keresni kell a megoldásokat, jó gyakorlatokat, példákat – mindez 
közös feladat. 
Békéscsaba 8. helye jelentheti tehát azt, hogy az előttünk álló hét 
városból kevesebben mennek el, az utánunk lévőkből pedig még 
többen. A lényeg, hogy az elvándorlás, az agyelszívás sajnos az egész 
országra és immár hosszú évek óta, 10-15 éve jellemző. A média 
szerepe – mint a társadalmi élet minden területén - a városkép 
alakításában is óriási! Mert mitől jó vagy rossz egy városban az élet? 
Számos tényezőtől függ, milyen a közérzetünk a lakóhelyünkön. A 
legfontosabbak a következő szempontok:  

- egészséges környezetben élünk-e, 

- biztonságban érezhetjük-e magunkat, 

- van-e állandó munkahelyünk, 

- milyen oktatásra, továbbképzésre van lehetősége a családnak, 

- a szolgáltatások minősége megfelelő-e számunkra, 

- az egészségügyi ellátás színvonalával elégedettek vagyunk-e, 

- milyen az ügyintézés minősége,  

- megfelelő-e városunk elérhetősége, úthálózata, 

- milyen szórakozási, kulturális lehetőséget kínál a város,  

- regenerálódásra, pihenésre van-e lehetőségünk helyben,  

- a lakókat bevonják-e az őket érintő döntésekbe, 

- otthon érezzük-e magunkat, ismerjük-e egymást, jól érezzük-e 
magunkat együtt. 

A saját tapasztalat a felsorolt területekről természetesen döntő, de 
mellette nagyon fontos, hogy nap mint nap mit közöl, miről tájékoztat 
a média. 
A nyomtatott sajtó, a weblapok, a tévé, rádió, internet nélkül nincs 
átfogó információnk, egyébként az említett felmérésről sem 
értesülhettünk volna. 
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2. A média szerepe 

- tájékoztat, ismeretet nyújt, 

- ráirányítja a figyelmet a hiányosságokra, 

- tényeket közöl és felmutat értékeket, 

- tettekre ösztönöz, motivál, 

- segíti az eligazodásunkat környezetünkben és a nagyvilágban, 

- pozitívumokat, példákat mutat, 

- összehasonlítási alapul szolgál. 
Kiemelt jelentőségű, de a jó közérzetünkhöz mégis kevés, hogy jól 
működik a gazdaság, az üzleti szféra, a környezetvédelem. Ahhoz, 
hogy az ember valahol jól, sőt otthon érezze magát, ahhoz bizony 
szükséges a megfelelő szociális háttér is, egyre többen rádöbbennek, 
mennyire lényegesek a minőségi humán szempontok is (kellemes 
környezet, szórakozási lehetőség, összetartó közösség, pihenés).  
A média városképet alakító funkciójáról elmélkedve arra jöttem rá, 
hogy az adatgyűjtés és a tájékoztatás tulajdonképpen kapcsolódási 
pont, hasonlóság a felmérések, statisztikák és a hírközlés világában. 
Az adatgyűjtésre épül, abból indul ki a statisztika, akárcsak a 
tájékoztatás, az információk megosztása. Mindkettőnek haszna, 
értelme, hogy akár a felmérés eredményeinek, akár az információk 
közlésével az érintettek 

- figyelni kezdenek valamire, és az már jó, előrelépés,  

- motivációt jelent az adatszolgáltatás, 

- lehetőséget kapunk javításra,  

- összehasonlítási alapul szolgálnak az adatok, információk, 

- példákat adhatunk, kaphatunk, segíthetünk másoknak. 
Tanárok, újságírók, „a szellemi emberek” felelőssége, hogy a 
hangjukat hallassák, ki-ki saját szakterületén határozottan fellépjen, 
aktívan tegyen is valamit 

- saját maga és környezete egészségéért, 

- a képzés, oktatás minőségéért, 

- környezete fenntarthatóságért 

- és továbbadhatóságáért az utókornak. 
Meggyőződésem szerint erre a komoly feladatra kizárólag a minőségi, 
a hagyományos, értékalapú média képes. 
Mit értek a komoly, értékalapú média fogalom alatt? A pusztán 
szórakoztató vagy kifejezetten bulvár médiával szemben azt, amely 
közszolgálatként működik:  
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- tárgyilagosan és hitelesen tájékoztat, 

- fénycsóvaként őrködik a demokratikus jogok fölött,  

- a közvélemény formálásával részt vesz a közéletben,  

- nemcsak utólag beszámol és reflektál, véleményt is alkot, 

- irányt, példát is mutat, 

- információval segíti a döntéshozókat,  

- hozzájárul akár a városkép formálásához.  
 

Összefoglalva röviden mondandóm lényegét 

A média szerepe a mai világban óriási: tájékoztat, ismeretet nyújt, 
ráirányítja a figyelmet tényekre, értékekre, hiányosságokra, őrködik a 
demokratikus intézményrendszer fölött, segíti az eligazodásunkat a 
világban. Az információ érték, a tájékozottság az általános műveltség, 
jártasság alapvető része. Aki tájékozatlan, az lemarad, nem boldogul.  
A jó közérzetünkhöz kevés, ha működik a gazdasági, üzleti szféra, 
szükséges a megfelelő emberi, szociális háttér is.  
Az adatgyűjtés egy felméréshez vagy a sajtónak hasznos, mert 
motiváció, javítási lehetőség, összehasonlítási alap és példa lehet 
másoknak. A „szellemi emberek” felelősek a lakókörnyezet 
fenntarthatóságért és továbbadhatóságáért az utókornak.  
Ezért csak az értékalapú média célravezető, amely a közvélemény 
formálásával részt tud venni a társadalmi folyamatok alakításában, a 
városkép formálásában, irányt, példát mutat. 
Az ilyen médiára érdemes figyelni, költeni, csak az ilyen típusú média 
vihet előre közösségeket, segítheti a fejlődést, a boldogulást, tehet 
bármit azért, hogy az ember lássa élete, munkája értelmét, és a 
világban valahol otthon érezze magát. 

 
Abstract 

„We are in the world to get home somewhere in it.”  
(Áron Tamási) 

The role of media is of great consequence; media informs, brings 
news, knowledge, opens our eyes to facts, values and incompleteness, 
supports orientation, creates even our townscape. Of course, I don’t 
speak about townscape as an architectural connection but as an 
opinion, view of town, landscape where we are living and what is also 
influenced by the media. Well functioning economy, business are not 
enough for well-being, we also need adequate human, social 
background. Data acquisition for investigation or media is useful, 
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because it is a motivation, a chance to correction and comparing, also 
an exemplary for others. “Power of mind people” (Anna Jókai) are 
responsible for sustainable environment and liveable cities for future. 
Therefore only media based on value can be objective and accurate, 
trustworthy and responsible, can be engaged in social events through 
forming public opinion, can show direction and exemplary. 
 
Keyword: media, townscape, cultural education, sustainability, 
forming of public opinion 
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PARASZT MÁRTA 
 
FOGYASZD A HAZAIT! – AVAGY A „MAGYAR TERMÉK 
PROMÓCIÓRÓL” 
 
Összefoglaló 
A magyar agrárgazdaság számára fontos a hazai piac, a helyi élelmiszer 
feldolgozás– és értékesítés támogatása. Lényeges a fogyasztók 
ösztönzése arra vonatkozóan, hogy magyar termékek kerüljenek a 
kosaraikba. Ezt hivatottak elősegíteni többek között a 
nyereményjátékokon, kampányfilmeken, plakátokon, hirdetéseken, 
kóstoltatáson túl, a gazdaságpolitikai eszközök, a termelői piacok, a 
civil összefogás a magyar termékek „rehabilitációjára”. 
Az elmúlt 5 évben látványosan nőtt a magyar termékek népszerűsége a 
hazai vásárlók körében. A gyártóknak és a kereskedőknek kifejezetten 
üzleti érdekükké vált a belföldi termékek hangsúlyos jelölése. Ennek 
köszönhetően a fogyasztók soha nem tapasztalt mértékű, 
áttekinthetetlen és értelmezhetetlen formában megjelenő 
eredetjelölésekkel szembesültek, elsősorban az élelmiszeripari 
termékeken. 
 
Kulcsszavak: magyar termék, fogyasztó, etnocentrizmus 

 
Bevezetés 
Az élelmiszer központi szerepet játszik az emberek életében. Az 
élelmiszerekre költött hányad a legnagyobb a fogyasztói kiadások 
között. Az élelmiszerfogyasztás hasznosságán és előnyein kívül 
jelentős kockázatokkal is bír. A fogyasztó által észlelt kockázatok 
csökkentésének alternatíváit Lehota (2006) írta le, amelyek közül 
kiemelném azt a tényt, hogy a fogyasztó a kockázat csökkentésére 
külső garanciákat (minőségi jeleket, eredetjelzéseket) keres a 
csomagoláson. Ehhez kapcsolódó kérdés, hogy mekkora szerepe van a 
fogyasztók értékítéletében annak, hogy az adott élelmiszer melyik 
országból származik? 
 
1. Irodalmi áttekintés 

Az etnocentrizmus jelenségének vizsgálatakor arra keressük a választ, 
hogy a fogyasztók figyelembe veszik-e a termék eredetét döntéseikben, 
előtérbe kerül-e a hazai termék a vásárlási döntési folyamat során? 
Shimp-Sharma (1987) fogalmazták meg a fogyasztói etnocentrizmus 



Fogyaszd a hazait! – avagy a „magyar termék promócióról” 

116 
 

definícióját a szociológiai és a gazdasági környezetet is figyelembe 
véve: Az etnocentrikus fogyasztók helytelenítik az import termékek 
vásárlását, ugyanis olvasatukban ezen termékek vásárlása veszélyezteti 
a hazai gazdaságot, sőt áttételesen még munkanélküliséget is okozhat.  
Az elmúlt években erősödött az etnocentrizmus jelensége a hazai 
vásárlók körében, különösen az élelmiszeripari termékek körében. 
Popovics (2009) arról ír, hogy a GFK Hungária Piackutató Intézet 
közvélemény-kutatása már 2009-ben kimutatta, hogy az átlagos magyar 
vásárló a hazai termékekhez növekvő affinitással viszonyul. Ezt a 
tendenciát mindinkább igyekeztek a kínálati oldal szereplői kihasználni. 
A kis- és a nagykereskedelem szintjén tömegesen bukkantak fel 
eredetjelölések, a piaci árusoktól kezdve a legnagyobb üzletláncokig 
bezárólag: feliratos, ábrás, trikolóros jelzések áradatával találta magát 
szemben a vásárló, az áruházláncok többségének termékkatalógusai 
valósággal hemzsegtek a nemzetiszín zászlós árucikkektől (1. sz. kép). 
Sokszor az is elfordult, hogy az eredetjelölés köszönő viszonyban sem 
volt a valósággal. 
 

1. sz. kép: Magyar termék kavalkád 

 
 

A vásárlók nehezen igazodnak el a különféle címkék és jelölések 
között. A magyar termék rendelet21 abban segít, hogy egyértelmű jogi 
keretek közepette működjenek a termelők, a gyártók és a 
kereskedelem, a jelölések egyértelmű eligazítást nyújtsanak a 
fogyasztóknak.  

 Az a magyar termék, amely 100 %-ban magyar alapanyagból 
készül, azt Magyarországon dolgozzák fel és csomagolják. 

                                                 
21

 "az egyes önkéntes megkülönböztető jelölések élelmiszereken történő 
használatáról szóló" 74/2012. rendelet 
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 Hazai terméknek akkor nevezhető az élelmiszer, ha 
összetevőinek legalább 50 %-a magyar, és a feldolgozás 
minden egyes lépése Magyarországon történt. 

 Hazai feldolgozású termékek körébe tartoznak a 
Magyarországon feldolgozott, de többségében import eredetű 
összetevőket tartalmazó élelmiszerek is. 

 
A megkülönböztetés és azonosítás (amely csak önkéntes) érdekében 
készült képi szimbólumokat (2. sz. kép) a Magyar Termék Nonprofit 
Kft. civil szervezet készítette el. 
 

2. sz. kép: Tanúsító védjegyek 

 
 

Több piackutató cég is végzett országos felmérést a hazai lakosság 
magyar termékekhez kapcsolódó elkötelezettségéről, illetve az egyes 
termékjelölések ismertségéről, értelmezhetőségéről. Összefoglalóan azt 
az eredményt kapták, hogy az utóbbi időben nőtt a magyar termékek 
iránti lojalitásmutató. Élelmiszer vásárlásakor az ár a legfontosabb 
szempont, ezt követi a minőség, az akciók és a kedvelt íz/márka. 
Azonban megjelent az, hogy a termék hazai legyen, a származás az 5. 
helyen áll a prioritások között. 
Tízből hat fogyasztó tartja fontosnak, hogy az általa választott termék 
magyar legyen, sőt a megkérdezettek harmada többet is hajlandó 
fizetni érte (Nielsen, 2011). Az idősebb korosztály és a magasabb 
iskolai végzettségűek körében jelentősebb azok aránya, akik 
vásárláskor a hazai eredetet tartják az egyik legfontosabb választási 
szempontnak (Ipsos, 2009). 
A lakosság mindenekelőtt a különböző élelmiszerféleségek esetében 
ragaszkodik a magyar áruhoz, ezek közül is külön kiemelve: 

 a hús- és hentesárut, 

 a tejet és tejtermékeket, 

 a zöldség- és gyümölcsféléket. 
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2. Vizsgálati anyag és módszer 

Kutatásom célja a békés megyei lakosság magyar termék 
tudatosságának vizsgálata volt, illetve ennek összevetése az országos 
eredményekkel. A mintavételre Békésszentandráson, Szarvason és 
Békéscsabán került sor. A felmérést 2012. június és augusztus között 
bonyolítottuk le. A primer kutatás a személyes kérdőíves 
megkérdezésen alapult. A random walking módszerrel 186 személy 
került megszólításra. A kérdőív a fogyasztói preferenciák megismerését 
szolgálta, kiélezve az élelmiszervásárlási szokásokra. 

 
3. Kutatási eredmények 

Az országos kutatások azt mutatják, hogy a fogyasztók magyar-tudata 
felemelkedőben van, azonban ez a megállapítás a békés megyei 
fogyasztók esetében tettek szintjén csak a meghozott döntések 1/4-
énél realizálódik. Összefoglalóan az alábbi megállapításokat tettem: 

 Többnyire a pénztárig tart a magyar fogyasztói öntudat. Sok 
embernek sajnos nem kérdés, hogy melyik terméket válassza 
vásárlása közben a boltokban. Igen gyakran a pénztárca 
vékonysága dönt és a legolcsóbb áru kerül a kosárba. 

 Bővül a tudatos vásárlók köre is, akik igyekeznek magyar 
terméket vásárolni és ezzel is próbálnak segíteni a magyar 
gazdaságon. Ez azonban az azonos árfekvésű és minőségű 
termékek tekintetében  jellemző. 

 Átlagosan 10%-ra tehető az a lélektani határ, mely árkülönbség 
felett már nem – vagy kevésbé – érvényesül a „fogyasztói 
hazafiság”. 

 
Az élelmiszeripari termékek választásának kritériumait feltérképezve 
összességében az adatok azt mutatják, hogy a legtöbben a fogyasztói ár 
befolyását említették (ehhez kapcsolódnak az akciós termékek), ez 
után következik, hogy egy árucikk kapható az üzletben, ahol a 
válaszadó rendszeresen vásárol. A harmadik legfontosabb pedig a 
márka iránti bizalom (a megszokás), melyet az követ a sorban, hogy a 
termék magyar legyen. 
Nemek szerint vizsgálva a férfiak a mintaátlaghoz képest kevésbé 
tartják fontosnak az élelmiszerek földrajzi eredetét és az élelmiszerek 
gyártóját, márkanevét, mint a nők. Az iskolai végzettség alapján 
tekintve a középfokú és a magas iskolai végzettségűek lényegesebbnek 
ítélik az élelmiszerek fentebb nevezett paramétereit. A korcsoportok 
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szerinti megoszlás tekintetében a 45 év felettiek mutatnak kedvezőbb 
attitűdöt a hazai termékek iránt. 
Az alapján, hogy mennyire tekinthető etnocentrikusnak az 
élelmiszerfogyasztói magatartás az alábbi csoportokat különítettem el: 

 „Árvadászok”: elsősorban az fontos számukra, hogy olcsó 
legyen a termék. Nem fordítanak külön figyelmet a magyar 
termék jelölésekre. Kis árkülönbség (10%) esetén sem biztos, 
hogy választanák a magyar terméket a leginkább községben 
élő, kisjövedelmű, fiatal valamint nyugdíjas, alacsony 
végzettségű megkérdezettek.  

 „Nyitottak” közé azok tartoznak, akiknél szintén elsődleges 
szempont az ár, azonban minimális árkülönbség (max. 20%) 
esetén a magyarnak nevezett terméket szívesen fogadják, 
tudatosan figyelik a magyarra utaló jelöléseket. Legtöbben 
azonban csak a „piros-fehér-zöld” színkombinációra 
összpontosítanak. Esetükben a minőség, az alapanyagok, 
illetve a nemzeti azonosulás jelenik meg legfőbb érvként (ők az 
elméletben etnocentrikus vásárlók).  

 A”hazafiak” nagyon fontosnak tartják a magyar élelmiszerek 
vásárlását, fogyasztását. Általánosságban elítélik a külföldi 
élelmiszeripari termékeket, etnocentrikus magatartás jellemző 
rájuk. A csoport tagjainak demográfiai jellemzőit összegyűjtve: 
középkorúak, kedvező financiális háttérrel rendelkeznek, 
magasabb iskolai végzettségűek vagy vállalkozók, városban 
élnek. Minden ellenérzés nélkül viselik az eltérő árból adódó 
különbségeket, rutinosan igazodnak el az egyes termékjelölések 
között. 

 
3. sz. kép: Elkülönített fogyasztói csoportok 
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Összefoglalás 
A békés megyeiek magyar termék lojalitása visszafogottabbnak 
tekinthető, valamint némileg átrendeződnek az élelmiszerek 
választásának szempontjai is. A demográfiai jellemzőket vizsgálva 
azonos következtetések vonhatók le. Természetesen figyelembe kell 
azt vennünk, hogy az idézett kutatások 2-3 évvel ezelőtt történtek, 
illetve azt is, hogy számos faktor befolyásolja az egyes megkérdezettek 
vásárlási szokásait, melyek lehetnek makro és mikro tényezők. Azt, 
hogy ezek milyen mértékben hatnak a mintában szereplők fogyasztói 
magatartására már egy következő, összetettebb, többváltozós 
statisztikai számításokon alapuló vizsgálat tárgya lehet. 
 
Abstract 
Buying local at domestic market, supporting the local food processing 
- and sales are important for the Hungarian agriculture. In order to 
facilitate local consumption it is important to encourage consumers to 
buy Hungarian products. The range of advertisers rather broad 
including sweepstakes, campaign films, posters, ads, tasting and 
economic policy instruments, farmers’ markets, civil alliance help in 
the rehabilitation of Hungarian products. 
In the past 5 years has increased in popularity of Hungarian products 
among the domestic consumers. Nowadays, it is crucial for a business 
interest of manufacturers and merchants to emphasize that the given 
product is Hungarian. As a result, the consumers found themselves 
with goods having inappropriate labeling and questionable origin, 
primarily of the food products. 
 
Keywords: Hungarian product, consumer, ethnocentrism 
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PÉCSI-HUSZÁR ILDIKÓ 
 
AZ URBANIZÁCIÓ ÁRTALMAINAK KIVÉDÉSE AZ 
ÁJURVÉDA ESZKÖZEIVEL 
 
Összefoglaló 
Csak pozitív életszemléletű, testi-lelki egészségnek örvendő lakosok 
tehetnek élhetővé egy várost. Az aktív, boldog, egészségben megért 
időskor egyénnek és társadalomnak egyaránt érdeke. Az urbanizáció 
negatív lelki hatásainak a kivédésére érdemes tanulmányozni a keleti 
modellt. A keleti kultúrákban nagy hagyománya van azon 
egészségmegőrző, betegség megelőző módszereknek, amelyek a testi, 
lelki, szellemi jólétet és a hosszú, boldog, aktív élet elérését célozták 
meg. Az ájurvéda (=az élet tudománya) , egy olyan egyénre szabható 
táplálkozási,életviteli,mozgásterápiás és stressz oldási modellt 
kínál,mely harmonikusabbá teheti egyén és környezete kapcsolatát. 
 
Kulcsszavak: ájurvéda, jóga, urbanizáció 
 
Az emberiség úgy fejlődhetett az elmúlt évezredek során, hogy állandó 
interakcióban élt közvetlen környezetével: formálta, alakítgatta azt 
igényei szerint, de a környezeti tényezők hatására önmaga is változott. 
Egy fajnak, egy egyednek az alkalmazkodási képessége az, ami lehetővé 
teszi a túlélését a változó környezeti körülmények közepette.  
A 20., illetve a 21. század emberének (a világ civilizáltnak számító 
régióiban) hatványozottan szüksége volt alkalmazkodási képességére a 
technika igen gyors fejlődése folytán, aminek következtében 
környezeti feltételei és munka körülményei állandóan változtak és 
emberi kapcsolatai is átértékelődtek. A mobil telefonok, e-mailes 
kapcsolattartás elszemélytelenítette az interperszonális kommunikációt.  
A GPS és mobil telefon adatainak ellenőrizhetősége belegázolt az 
egyén intim szférájába: 24 órában elérhetővé, minden perce, minden 
helyzetváltoztatása leellenőrizhetővé vált. A 21. század embere a 
technika vívmányainak a kiszolgáltatottja lett. Hatványozott 
mennyiségű ingernek van kitéve és teljesen felgyorsult az élettempója, 
de a testi és lelki egészsége határozottan romlott mindezek hatására.  
A 20. század második felében és a 21. században az urbanizáció 
kiszorította a sokkal ember léptékűbb, természetközelibb vidéki 
létformát, ahol az élettempó lassúbb, az interperszonális kapcsolatok 
élőbbek, a lakhatási körülmények élhetőbbek voltak és ahol létezett 
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még a több generációs nagy-család fogalma,ami bölcsőde, óvoda, 
pszichológiai tanácsadó, idősek napközi otthona is lehetett a tagjai 
számára. 
Az urbánus környezet gyorsabb életritmust, nagyobb 
légszennyezettséget, mesterséges környezetet, kevesebb természet 
közeli kikapcsolódási lehetőséget, a személyes élettér csorbulását 
(egymásra épített lakások a tömbházakban), a több generációs család-
modell felbomlását, tagjainak elidegenedését is hozta századunk 
emberének az életébe. Tehát testi –lelki egészség romláshoz (is) 
vezetett. 
Előadásomban arra kerestem a választ, hogy hogyan hat egymásra 
ember és környezete? Hogyan, milyen eszközökkel védhetők ki az 
urbanizáció negatív következményei? 
Jelenleg a világ legidősebb embere egy 116 éves amerikai hölgy, aki 
testileg-szellemileg jó egészségnek örvend és szerinte hosszú életének 
titka az, hogy, idézem őt: ”nem ütöttem az orrom a más dolgába és 
nem eszem pocsék ételt”. (Ez a „pocsék étel” = „junk food”,”fast 
food” magyar fordítása, tehát gyorséttermi étkezést fed első sorban). 
A világ (dokumentáltan) leghosszabb életű embereinek 15%-a Okinava 
szigetén, Japánban él. Amerikai orvos csoport évekig kutatta 
életkörülményeiket, hogy megfogalmazhassa a hosszú élet titkát. 
Kutatásaik összegzésében az szerepelt, hogy az ott élőknek „nagyon 
fiatalosak az artériái, kicsi a szívroham, az agyvérzés, a hormonfüggő 
daganatos betegség köreikben, csontozatuk erős, elméjük éles, 
karcsúak, a menopauza természetes ütemű, a nemi hormonok szintje 
egészséges, stressz-tűrő képességük jó, pszicho-spirituális egészségük 
kiváló”. Nyilván a kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy ilyen kivételes 
egészségügyi paraméterek eléréséhez milyen életvitel párosul? 
Étrendjük gyakorlatilag lakto–ovo vegetáriánus, étkeiket mindig frissen 
készítik el, a tartósítószerek, állag-, állományjavító- és ételszínező 
anyagok gyakorlatilag ismeretlenek számukra, természet-közeli életük 
része a mindennapos testmozgás és a „lelki méregtelenítés” 
(=meditáció), szokásrendszerük része az időseik iránti nagy tisztelet, 
akiknek magas koruk és élettapasztalatuk okán számos kérdésben kérik 
ki véleményüket. 
A keleti kultúrákban általában nagy hagyománya van azon 
egészségmegőrző, betegség-megelőző stratégiáknak, amelyek a testi, 
lelki és mentális jólétet, illetve a hosszú, boldog, aktív élet elérését 
teszik lehetővé. Mivel az aktív, egészségben megért időskor elérése 
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nem csak az egyénnek, hanem a társadalomnak is érdeke, érdemes 
ezeket a hagyományos modelleket tanulmányozni. 
Jelen előadás célja az ájurvéda, a hagyományos indiai orvoslás, 
egészségmegőrző, betegség-megelőző stratégiájának a rövid 
összefoglalása. 
Az ájurvéda, az élet tudománya, a legősibb gyógyítói rendszer, mely 
több mint 5000 éves múltra tekint vissza. Gyökerei Indiában 
találhatók, elsődleges célkitűzése a betegségek megelőzése és a hosszú, 
boldog, fájdalmaktól mentes, teljes élet elérése.  
Az ájurvéda teremtés elméletének alapjául szolgáló filozófia, a 
Szánkhya filozófiája szerint, az UNIVERZUM öt elemből (éter, 
levegő, tűz, víz, föld) épül fel. Azt, hogy ember és állat, növény és 
ásvány különböznek egymástól, a három energetikai vezérelv (= dosa: 
a váta, pitta és a kapha) határozza meg. Az emberi szervezetben a 
dosák az öt elemet egy veleszületett séma szerint helyezik el, amit az 
ájurvéda PRAKRUTINAK, a nyugati orvoslás pedig 
GENOTIPUSNAK nevez.  
Az ájurvédikus orvoslás több módszert alkalmaz az egyén veleszületett 
alkatának a meghatározására: a pulzus diagnosztikától a nyelv 
diagnosztikáig, a táplálkozási kérdőív kitöltetéséig, és teszi ezt azért, 
mert olvasatában az egyén akkor egészséges, ha az alkata megfelel a 
veleszületett alkatának, ha az emésztési folyamatai zavartalanok, a 
testfelépítésében résztvevő hét szövet egészséges, a széklet, vizelet és 
verejték eltávolító rendszere (a három málá) megfelelően működik, 
illetve ha lelkileg és szellemileg kiegyensúlyozott.  
Az egyén veleszületett alkatának meghatározására azért is van szükség, 
mert az ájurvéda a betegségek elkerülése céljából egyénre szabott 
táplálkozási, életvezetési és testmozgási javaslatokat tesz. Célja, hogy 
minél jobban közelítsük meg veleszületett alkatunkat, küszöböljük ki 
alkati gyengéinket, éljünk összhangban környezetünkkel. Nagy 
hangsúlyt fektet a táplálkozásra a több mint 5000 éves gyógyítói 
rendszer.  
Az alkat sajátosságainak megfelelő diéta követésén kívül, örök érvényű 
intelmeket fogalmaz meg az ájurvéda, mely szerint akkor ártunk a 
legtöbbet az egészségünknek ha  

 Túl sokat eszünk 

 Ha akkor is eszünk mikor nem éheztünk meg 

 Ha „bánat eszünk” 

 Ha étkezés közben túl sokat vagy egyáltalán nem iszunk  
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 Ha étkezés közben hűtött folyadékokat fogyasztunk 

 Ha feszült állapotban étkezünk 

 Ha nem tartjuk be az alkatunknak megfelelő időpontokat az 
étkezésre 

 Ha nem megfelelő ételtársításokat fogyasztunk. 
Az ételek elkészítési módjára, az alkatnak megfelelő fűszer használatra 
is ad útmutatást a gyógyítói rendszer.  
Ugyanakkor a mindennapos testmozgás: a jóga és a lelki 
méregtelenítés- a meditáció fontosságára és lelki harmónia-keltő 
hatására is felhívja a figyelmet. A jóga több mint testmozgás, mint 
fizikai erőnlét-javító módszer, ez a kiegyensúlyozott élet tudománya. 
Az állandóan változó, forrongó világunkban, mint egy horgony, 
segítheti az élet csendesebb pillanataihoz való kötődésünket.  
A jóga gyakorlásának célja összhangba hozni létezésünk fizikai síkját 
szellemi és spirituális önvalónkkal, ugyanakkor harmóniát teremteni 
egyén és környezete között.  
A jóga nemcsak kiegyensúlyozottá, fitté, fiatalossá teszi gyakorlóját, de 
a nyugati orvoslás által is elismert mozgásforma, amely a szív- és 
érrendszeri betegségek prevenciójában igen hatékonynak bizonyult. 
Régiónk gyógyhatású termál vizei és wellness ipara mellé egy „jól 
eladható” mozgás terápiás eljárás a jóga, ami a belső béke 
megtalálásának a legősibb módszere. Jóga és ájurvéda pedig együttesen 
egy olyan egészség megőrző, betegség megelőző modellt nyújt a 
nyugati ember számára, melynek követése megfontolandó urbanizált 
lakó környezetünkben és felgyorsult élettempót diktáló 
életkörülményeink közepette.  
 
Abstract 
Only happy and healthy habitants can make a town nice to live in. The 
main task for the individual and society as well,is to live a 
happy,healthy,active life,also in the second part of it. The Indian 
health program ,according to ayurveda (=the science of living), is 
proper to remove most of the side effects of urbanization. In most 
oriental cultures we can find several health-care models to maintain 
longevity in terms of psycho-physical health. Individual is part of the 
Universe, and accordig to Ayurveda : to create harmony inside us ,is 
necessary to be in harmony with our surroundings. 
 
Keywords: ayurveda, yoga, urbanization 
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RÁKÓCZI ATTILA 

 
EGYEDI TÁJÉRTÉKEINK VÉDELME A KÖLCSÖNÖS 
MEGFELELTETÉS RENDSZERÉBEN 
 
Összefoglaló 
Kutatásunk célja a kunhalmok múltjának, jelenének áttekintése, 
rávilágítani jövőbeni sorsuk alakulására az Európai Unió új 
agrárszabályozási rendszerével a kölcsönös megfeleltetéssel 
kapcsolatban. Bemutatjuk a halmok kialakulásának történeti hátterét, 
valamint, hogy az évszázadok során milyen kapcsolatuk alakult ki az 
emberi társadalommal. A korai századokban közigazgatási, vallási, 
temetkezési jelentőséggel bírtak. Kialakításuk sajátosságai miatt a 
jelenben tájképi, és botanikai szempontból értékesek. Mindazonáltal, 
főként a mezőgazdálkodási tevékenységek következtében az elmúlt 
századok során folyamatos pusztulásuk következett be, és jelentősen 
romlott az állapotuk. 2010-ben az Európai Uniós-, és így a magyar 
agrárszabályozásban jelentős változás állt be a kunhalmok 
szempontjából. Védendő tájképi elemmé nyilvánították, így a 
kölcsönös megfeleltetés részévé váltak. Munkánkban a szabályozás 
hatásait vizsgáljuk, és a Békés megyében található halmok állapotában 
beállt változásokat követjük nyomon. 
 

Kulcsszavak: egyedi tájérték, tájelem, vidékfejlesztés, agrár-
környezetvédelem, kölcsönös megfeleltetés 

Bevezetés 
A kunhalmok kulturális, és tájvédelmi szempontból is nagy 
jelentőséggel bírnak a Kárpát-medence történelmében. Ezen értékes, 
ember által alkotott képződményekben nagymértékű pusztulás állt be 
az utóbbi időkben. Több próbálkozás is történt a védelmükért 
Magyarországon, de ezek sikertelennek bizonyultak. Komoly lépést 
kellett tenni a megoldásra, amit az agrárszabályozásban vezettek be, így 
az EU-s, és a nemzeti agrártámogatásokhoz kapcsoltak, ily módon 
kívánják megvédeni a még megmaradt halmokat. Sokszor vitatott 
kérdés, hogy a természetvédelmi, tájvédelmi célokat, megvalósítani 
kívánt állapotokat érdemes-e jogszabályi előírásokkal, szankciók által 
elérni, megvalósítani. 
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1. Irodalmi áttekintés 
a) A kunhalmok fogalma, kialakulásuk, jelentőségük 

Az egykor vízjárta síkság jellemző földpiramisai Győrffy István, a honi 
néprajztudomány jeles képviselője szerint, „olyan 5-10 méter magas, 
20-50 méter átmérőjű, kúp vagy félgömb alakú képződmények, 
amelyek legtöbbször víz mellett, de vízmentes helyen terültek el, s 
nagy százalékban temetkezőhelyek, sírdombok, őr- vagy határhalmok”. 
A legrégebbi ember alkotta kultúrtörténeti emlékeink a kunhalmok. 
Több típusok ismert, keletkezésük i.e. 4000-től, a 12. századik tehető. 
A legtöbb Árpád-kori tárgyi emlék ezeken a halmokon vagy környékén 
található. Temetők, síremlékek, templomok, településhelyek, 
kolostorok, monostorok (Szelekovszky, 2005). A halmok közvetlen 
környezetüktől eltérő geológia, talajtani sajátosságaik miatt alkalmasak 
a régmúlt idők környezeti, természeti viszonyainak feltérképezéséhez, 
rekonstruálásához (Barczi et al. 2006). Még a nem szántott, akár 
ősgyeppel fedett halmokat is leggyakrabban szántók övezik, ezek a 
„kultúrsivatagból oázisszerűen kiemelkedve menedékhelyet 
biztosítanak számtalan növény- és állatfaj számára” (Tóth, 2004). 
Szomorú az a tény, hogy egy-két kivételtől eltekintve eddig, semmit 
nem tett az itt élő ember a megmaradásukért, kivéve azokat, akik i.e. 
4000-3000 körül építették. Európai államként is, sajnos még mindig 
aggódnunk kell a történelem legrégebbi ember alkotta építményinek a 
kunhalmok további sorsa és megmaradása végett (Szelekovszky, 2005). 

b) A pusztulás és okai 
Egykor Magyarországon több mint 40.000 db kunhalom volt található. 
A Körös-Maros Nemzeti Park nyilvántartásából kiderül, hogy ebből a 
mai Békés megye területén 1533 db volt fellelhető. A halmok jelentős 
részének közvetlen környezete mindig is mezőgazdálkodás által 
érintett területek voltak. Folyamatosan csökkent a számuk a századok 
során, főként a mezőgazdaság, és vallás erejének csökkenése miatt 
(Tóth, 2002). A 20. század második felében az országra jellemző 
intenzív, nagyüzemi mezőgazdálkodás következtében nagy számban 
pusztultak el. Manapság is a megmaradt halmok beékelődtek a művelt 
területek közé, főként szántóterületek határolják. 

c) Védelmük története, a közösségi és hazai védelem, szabályozás 
A magyar történelem során hosszú ideig semmilyen védelem nem volt 
a halmok vonatkozásában. A 20. század végén az Alföld Kutatásért 
Alapítvány hívta fel elsőként a figyelmet a halmok védelmére. A 
tevékenységük hozzájárult a természet védelméről szóló 1996. évi 
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törvény, és a hozzá tartozó kunhalom kataszterezés létrehozásához, 
mely nevesíti is a kunhalmokat, továbbá ex-lege védettséget biztosított 
számukra (Szelekovszky, 1999). A kataszterezés során már csak 380 db 
olyan kunhalmot találtak a mai Békés megye területén, melynek még 
van természetvédelmi és tájképi jelentősége, ebből 264 db nem állt 
mezőgazdasági művelés alatt (1. ábra). Azonban a törvényre nem 
alkottak végrehajtó rendeletet, így pusztulásuk nem állt meg, számuk 
folyamatosan csökkent.  
Magyarországon az Európai Uniós csatlakozással számos közösségi 
támogatási forrás vált elérhetővé a mezőgazdasági termelők számára. 
Az uniós pénzek eléréséhez a gazdáknak különféle előírásokat, illetve 
kötelezettségeket kell teljesíteniük. Ilyen a kölcsönös megfeleltetés 
szabályzórendszere is. Utóbbit a Közös Agrárpolitika 2003-as reformja 
következtében a TANÁCS 73/2009/EK RENDELETE vezette be. 
Kialakításával és alkalmazásával az uniós, és a hazai jogalkotó szervek 
célja nem a termelők büntetése, a támogatás mértékének csökkentése, 
sokkal inkább a helyes gazdálkodási eljárások, módszerek elterjesztése, 
a környezetkímélő és környezettudatos agrártermelés gyakorlatának 
ösztönzése, a szabályokat betartó termelők körének évről-évre történő 
növelése. A kölcsönös megfeleltetés alátámasztja a támogatások 
igénybevételének jogosságát, eloszlatva az uniós agrártámogatásokkal 
szemben tapasztalható közösségen belüli és nemzetközi aggályokat 
(Wilson, 2008). 
Az új szabályozás két csoportja a jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelmények, továbbá a helyes mezőgazdasági és környezeti állapot 
előírásai (Dwyer, Baldock, Einschutz, 2000). Az első csoport 
tartalmazza a természetvédelem, környezetvédelem, élelmiszer-
biztonság, állatjelölés, állat- és növényegészségügy, valamint állatjólét 
követelményeit. Ezen előírások 2009-től kerülnek folyamatos 
bevezetésre egészen 2013-ig. 
Az utóbbi csoportot a helyes mezőgazdasági és környezeti állapot 
előírásait a TANÁCS 1782/2003/EK RENDELETE vezette be és, 
2004-től lépett életbe hazánkban a 4/2004. (I. 13.) FVM rendelettel. A 
mai napon az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelettel tartjuk be nemzeti 
szinten a Közösségi előírásokat. Ezen csoport kilenc elemből áll, és így 
határozzák meg az egészséges, és fenntartható agrárkörnyezet, agrár-
környezetvédelem, vidékfejlesztés, tájökológia, mozaikosság, előírásait, 
valamint a betartásukhoz szükséges kritériumokat. A rendeletet 2010-
ben a 32/2010. (III.30.) FVM rendelet módosította, igazodva a 
TANÁCS 73/2009/EK rendeletéhez, így újabb kettő kritérium épült 
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be a rendszerbe. Ilyen az öntözésre vonatkozó előírások, valamint a 
tájképi elemek, így a gémeskutak és a kunhalmok védelme. A 
módosított rendelet értelmében azon gazdálkodóknak, akiknek a 
területére kunhalom esik, azok védelméről gondoskodniuk kell úgy, 
hogy az esetleges talajbolygatással járó mezőgazdasági műveléssel 
(szántás, tárcsázás stb.) fel kell hagyniuk a halom-testek területén 
(Vidékfejlesztési Minisztérium, 2011). 

 
2. Vizsgálati anyag és módszer 

A szabályzás bevezetése egy állapotfelméréssel kezdődött. Ehhez a 
munkához a háttéradatbázist a kunhalom-kataszterezés adta. A 
felmérést a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (az EU agrár-, és 
vidékfejlesztési támogatásainak akkreditált kifizető ügynöksége) 
végezte. Magam is a hivatal helyszíni ellenőre, kormánytisztviselője 
vagyok, így a felmérésben személyesen is részt vettem. A 2010. évre 
vonatkozó felmérés során határoltuk le azon halmok körét, melyek 
beépülhetnek a rendeletbe. A háttérkutatások következtében azonban 
a szám évről-évre néhány darabbal bővülhet. Jelenleg 185 db 
kunhalmot tartunk nyilván, melyeknek még van tájképi jelentősége. 
Munkánk módszertana egyrészt területbejárásból áll, mely során évről-
évre nyomon követjük a még művelt halmokat, és jegyezzük, hogy 
mikor válnak nem műveltté. Másrészt ezen lejegyzett eredményeket 
matematikai-statisztikai módszerrel, khí-négyzet próbával 
szignifikancia vizsgálat alá vontuk. Utóbbival fogalmazzuk, meg a 
halmokon beállat változásokat és a szabályozás hatékonyságát. 

 
3. Eredmények, következtetések 

2010-ben a megmaradt 185 db-ból 87 db-ot nem műveltek, 98 db-ot 
műveltek. 2011-ben már csökkent, 78 db volt a művelt halmok száma, 
mely adat 2012 évben 40 db-ra esett vissza (1. ábra). 
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1. sz ábra: Kunhalmok és állapotuk a mai Békés megye területén 

 

A látottakból szembetűnik, hogy jelentős fordulat állt be, és nőtt a 
kunhalmok védelme, megállt a pusztulásuk, és a botanikai állapotuk is 
folyamatos javuláson megy keresztül. Az eredmények statisztikai 
vizsgálata alapján megállapítható, hogy szignifikáns a kunhalmok 
darabszámában és állapotában beállt változás az új Európai Uniós 
szabályozás következtében (2. táblázat). 

2. sz. táblázat: A kunhalmok állapotának változása 

 

Mindazonáltal, az adatok alapján elemezhetjük a szabályozás 
hatékonyságát is, ezzel következtetünk a hasonló agrárszabályozások 
sikerére, eredményére. Ezt úgy tesszük, hogy megvizsgáljuk a 
jogszabály életbe lépése körül talált kunhalom állapotokat. A 2010-es 
állapotfelmérés során a megyei halmok körében 87 db-ot régóta nem 
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művelt állapotban találtunk, és 20 db kunhalom művelésével azonnal 
felhagytak a jogi változás életbe lépése idején a felkészült gazdálkodók. 
78 db kunhalmot függetlenül az új szabálytól 2011-ben is tovább 
műveltek (3. táblázat). 
Az eredmények láttán megállapítható, hogy 20 db halom művelésével 
hagytak fel azonnal, mellyel a hipotézisünk beigazolódott, vagyis az 
információ áramlása, és annak megértése hiányt szenved az 
agrárigazgatásban. 

3. sz. táblázat: Gazdák által adott azonnali válaszreakció az új szabályozásra 

 
Azon gazdálkodók, melyek nem hagytak fel azonnal a halmok 
művelésével, szankciót kaptak a 2011. évi területalapú támogatásuk 
vonatkozásában. A szankció mértéke a teljes támogatási összeg 1-3%-a 
volt, melynek pontos nagysága, pénzbeli összege, az igényelt 
összterületük nagyságától, az ügyfél által művelt halmok darabszámától 
függött. 

 
Összefoglalás 
A Kárpát-medence vallásához, kultúrájához, közigazgatásához és 
történelméhez hozzájáruló kunhalmokon a hosszú évszázadok, 
évezredek során pusztulás következett be. Az utóbbi évtizedekben a 
kutatások rávilágítottak, hogy kultúrtörténeti fontosságukon kívül, 
természetvédelmi, tájvédelmi szempontból is értékesek. Védelmükért 
különböző jogi intézkedéseket vezettek be, melyek hatékonysága 
elégtelennek bizonyult, a pusztulásuk még az ezredforduló tájékán is 
folytatódott. 2010-ben változások következtek be agrárszabályozásban, 
ahol a kunhalmokat védendő tájképi elemekké nyilvánították, és a 
kölcsönös megfeleltetés részévé tették. Ennek következtében azonnal 
pozitív változás állt be a még megmaradt kunhalmok állapotában. A 
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szankciók általi szabályozás eredményesnek bizonyul a halmok 
vonatkozásában, és így a természet-, és tájvédelemben is. 
 
Abstract 
This study aims at examining the present and past of one of our 
unique landscape values historic relics kurgans. It also aims at 
examining their future in terms of the new EU regulations in 
agriculture and cross-compliance. This analysis investigates mounds in 
the course of history and provides insight into their relationship with 
human society over centuries. Kurgans have two main roles in the 
hungarian landscape protection. One is the landscape role, and the 
other is the botany significance. However, in the last few decade their 
consistence started deteriorating and they were in danger. There was a 
significant alteration in EU regulations in agriculture and as a result of 
this in Hungarian regulations too, because sweep-pole wells and the 
kurgans were declared landscape elements protected by law in 2010 in 
accordance with cross-compliance reqirements. The survey 
demonstrated the change of the state of the mounds in Békés County. 
 
Keywords: unique landscape value, landscape element, rural 
development, agricultural environmental protection, cross compliance 
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ROZSNYAI KATALIN 
 
GYULA VÁROS BEL- ÉS KÜLTERÜLETÉN ÉLŐ 
SZÉPKORÚAK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JELLEMZŐI 
 
Összefoglaló 
A tanulmány szerzője Gyulán élő szépkorúak körében végzett 
komplex jellegű életminőség-kutatást. Külön vizsgálta és 
összehasonlította a város bel- és külterületén élő időskorúak 
életminőségeinek fő tényezőit. Kimutatta, hogy a nyugdíjazás előtti 
életút „teljesítményei”, az anyagi–kulturális és az egészségi kiinduló 
helyzet mellett a lakókörnyezet viszonyai is meghatározóak az 
életminőség és az életvitel alakulásában. Adatai szemléletesen jelzik, 
hogy milyen nagy eltérések vannak az életkörülményekben és az 
életlehetőségekben egy város azonos generációjának tagjai körében. 
Egyik felismerése, hogy a nyugdíjas társadalmon belül Gyulán is 
kialakulóban van egy olyan új csoportosulás, amely – a fejlett európai 
térségekben élő társaikhoz hasonlóan – tudatos életvitellel formálja a 
„3. kor” életminőségét. 
 
Kulcsszavak: szépkorúak, életminőség, életvitel 
 
Bevezetés 
A rendszerváltást követő társadalmi-gazdasági átrendeződés gyökeres 
átalakulásokhoz vezetett az egymást követő generációk körében. 
Megváltozott a szépkorúak társadalma is, megnőtt az arányuk, 
módosult a belső struktúrájuk és tovább differenciálódott az 
életminőségük is. Az idősek körében zajló átalakulások új kihívásokat 
teremtettek, elsősorban az egészségügyi és a szociális ellátás területein. 
A szépkorúak (60 év felettiek) körében végzett kutatások fő jellemzője, 
hogy többnyire egy-egy területre; az anyagi, egészségi és szociális 
helyzetre irányulnak. 
Az elöregedő társadalom a 21. század egyik meghatározó tendenciája, 
ami új kihívásokat teremt, elsősorban a munkaügy, az egészségügy és a 
szociális ellátás területein. A szépkorúakat érintő ezernyi változás 
lényege az, hogy több lehet-e az életük a puszta létezésnél? 
Kialakítható-e egy új, aktív életforma és az életszakaszuknak megfelelő, 
sajátos tartalmú életminőség. 
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1. Célkitűzések és a kérdőíves vizsgálat sajátosságai 

Az életminőség olyan komplex jelenség, amelyet számos tényező 
egymással kölcsönhatásban formál (Kopp M. – Kovács M. E. 2006, 
Kopp M. 2008, Kopp M. – Marton T. 2011). Célom volt annak 
megállapítása, hogy a napjainkban Gyulán élő idősödő korosztály 
jellegzetes csoportjai hogyan jellemzik ezen a területen a saját 
lehetőségeiket.  
Vizsgálatomban az életminőség meghatározó tényezőinek a személyes 
életfeltételek objektív adatait és az egyéni testi-lelki, szociális állapotról 
kialakított szubjektív vélekedéseket tártam fel. 
Kutatásaimat 2011-ben fejeztem be, eredményeimet PhD-
értekezésemben foglaltam össze (Rozsnyai K. 2012). 
Kérdőíves felmérésem során 180 hatvan éves vagy annál idősebb 
gyulai nyugdíjas adatait elemeztem. A három 60 fős csoportot 
belterületiek, tanyán élő külterületiek és a Szent István Egyetem gyulai 
Nyugdíjas Akadémiáján tanulók alkották. (Az Akadémiát 2002-ben Dr. 
Köteles Lajos hozta létre. A felsőoktatási rendszerbe illeszkedő 
oktatási forma a hallgatók érdeklődése szerint szervez különféle 
stúdiumokat. Az általam áttekintett időszakban a szépkorúak új 
életkezdését szolgáló kurzusoknak több mint ezer regisztrált 
résztvevője volt.) 
Bár ez a minta nem volt reprezentatív, panelként alkalmas arra, hogy 
az általam vizsgált témakörökben Gyulán érvényesülő fő tendenciákat 
jelezze. 
Erre a vizsgálati mintára vonatkozóan hipotézisként feltételeztem, 
hogy a korábbi érvényesülési készségek és előnyök a nyugdíjas korban 
is megőrződnek. 
Feltáró munkám kiterjedt a jelenlegi helyzet kialakulási folyamatainak 
meghatározására is. 

 
2. A vizsgálat néhány fontos eredménye 

Feltártam és SWOT-analízis segítségével is elemeztem Gyula város 
életminőséget befolyásoló fő tényezőit. 
A jelenlegi helyzet történelmi gyökereit vizsgálva az egyik 
megállapításom az volt, hogy az  államszocialista korszakban 
végbement jelentős gazdasági fejlődés főként külső tényezőkön, a 
központi területfejlesztési programokon alapult, nem vált részévé a 
helyi erőforrásokra épülő szerves fejlődésnek. Emiatt a rendszerváltást 
követő, piaci alapú átrendeződés során a mesterségesen létrehozott és 
működtetett társadalmi-gazdasági környezet gyorsan összeomlott. 
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A kialakult válság elhúzódott, ami ma is korlátozza az itt lakók 
életlehetőségeit; az esélykülönbségeket pedig tovább növeli (Köteles L. 
– Rozsnyai K. 2008, Köteles L. 2009). 
Az életminőség terén a csoportok között jelentős különbségek 
vannak, a legnagyobb eltérések az akadémiás és a külterületi csoportok 
között tapasztalhatóak. Az iskolázottsági különbségek hatalmasak. A 
külterületieknél az általános iskolát végzettek vannak a legtöbben, a 
belterületieknél a szakmunkások, az akadémiásoknál pedig a 
diplomával rendelkezők. 
A jövedelmi viszonyok különbségei is számottevőek. A legjobb 
helyzetben a korábban magasabb beosztásban dolgozott akadémiások 
vannak, 62%-nak 91 ezer forint vagy afölötti az egy főre jutó havi 
jövedelme; és vannak 200 ezer forint körüli vagy afölötti nettó 
összegekkel rendelkezők is. 
A tanyákon élők sokkal rosszabb helyzetben vannak. A csoport több 
mint fele rokkantsági nyugdíjat vagy rehabilitációs járadékot kap, így 
nem csoda, hogy a tagok 55%-a dominánsan 50 ezer forintnál kisebb 
összeghez jut, közülük 20%-nak maximum 30 ezer forint csupán az 
egy főre jutó jövedelme. A nyugdíjazás típusai szoros összefüggést 
mutatnak a járandóságok nagyságával (1. ábra). 
A lakhatási különbségek megmutatkoznak a lakótér méretében, 
felszereltségében és a komfortfokozatokban is. A külterületen élők 
több mint egytizedének a lakásában még ma sincs áram- és vízellátás; 
35%-kuk pedig félkomfortos vagy komfortos ingatlanban él. 
A szubjektív egészségállapot terén a belterületi és az akadémiás 
csoportokban 20% körüli a betegek aránya, a külterületieknél 52%. A 
kérdőíven választott betegségtípusok az életkorilag általános 
tendenciákon túl jelzik az eltérő életutakat is. A korábban vélhetően 
több munkahelyi stresszt elszenvedett akadémiásoknál a legmagasabb 
a szív- és érrendszeri betegségek aránya (56,7% szemben a 
külterületiek 38,3%-kával). Náluk nagyobb az emésztőrendszeri 
betegségek előfordulása is (18,3%, ez az érték a tanyán élőknél 11,7%). 
A zord körülmények között sok fizikai munkát végzett külterületieknél 
a legmagasabb a mozgásszervi megbetegedések előfordulása (46,7%). 
Körükben jelentősebb azon betegségek aránya is, amelyek esélye a 
rendszeres orvosi szűrővizsgálatokkal csökkenthető, például a 
fogászati jellegű és az érzékszervi rendellenességeké. 
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1. sz. ábra: Az alanyi jogú nyugdíjazás típusainak arányai a csoportokban (%) 

  
Forrás: Saját szerkesztés 

 
A folyamatosan több-kevesebb testi-lelki panasszal küzdő szépkorúak 
számára rendkívül fontos, hogy ki segít nekik betegségük idején. A 
tanyákon élők egynegyedének nincs egyetlen barátja sem. Hasonlóan 
magas ez az érték a legidősebb átlagéletkorú belterületieknél is (23%), 
az akadémiásoknál csak egy ember jelölte ezt a választ. 
Betegsége esetén a teljes vizsgálati minta 34%-nak nincs segítsége. Ez 
az adat is arra utal, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 
hatékonyabban ki kellene építeni az idősek körében. 
A finomabb elemzések sok más tényezőre is felhívják a figyelmet a 
táplálkozási kultúra különbségeitől a szabadidő eltöltésében kialakult 
eltérésekig. 
Markáns különbségek vannak például a jövőre vonatkozó 
tervezésben is. Természetesen valamennyi csoportban 
meghatározóak az egészség megőrzésére és a családi kapcsolatok 
ápolására vonatkozó törekvések. Az akadémiás csoport sajátossága, 
hogy a körükben rendkívül erős az értelmes élet folytatásának igénye. 
„Dolgozni, tanulni, fejlődni” – fogalmazta meg egyikük. Ennek a 
csoportnak sikerült a leginkább megőriznie az aktivitását és ma is 
különféle szálakkal kapcsolódik a társadalmi folyamatokhoz.   
A teljes vizsgálati mintát figyelembe véve a jövő tervezésében a 65. 
életév tekinthető az aktív kor végének; ezt már a családra és az 
egészség megőrzésére korlátozódó életszakasz követi. Az akadémiások 
nagyobb hányadánál és néhány más csoportba tartozónál ez az időszak 
kitolódik 70 éves korig, ami az életesélyeket is növelheti. 
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Összegzés 
Bemutatott eredményeim is arra utalnak, hogy a nyugdíjazás előtti 
anyagi-kulturális és egészségi helyzet alapvetően meghatározza a 
későbbi életszakasz életminőségi lehetőségeit. Így a szépkorúakra 
vonatkozóan megfogalmazott hipotézisemet vizsgálati adataim alapján 
elfogadhatónak ítélem. 
Jelen tanulmányomban nem írtam róla, de természetesen a 
tanyavilágban is rendkívül differenciált a kép és szerencsére ott is 
vannak jó anyagi körülmények között élők is. A városhoz közeli, 
különböző térségekből véletlenszerűen kiválasztott vizsgálati mintám 
többségére azonban nem ez, hanem a szegénység és a hátrányos 
helyzet különböző típusa és mértéke jellemző. Pedig ők még a 
könnyebben megközelíthető tanyákon élnek, így a távolabbi ingatlanok 
többségében vélhetően hasonló vagy rosszabb helyzet is lehet. 
Úgy gondolom, hogy a jelenleginél sokkal nagyobb figyelemmel és 
anyagi forrásokkal lényegesen javítani kellene a tanyákon élők 
létfeltételeit. 
Pozitívumként megállapítható, hogy a Nyugdíjas Akadémia tagjainak 
részvételével Gyulán is kialakulóban van egy olyan aktív nyugdíjas 
csoport, amelynek tagjai – amerikai és nyugat-európai társaikhoz 
hasonlóan – tevékeny és értelmes új életszakaszként élik meg a 
nyugdíjas korukat. Meg kellene teremteni ennek a törekvésnek a 
feltételeit szélesebb körben is, a társadalmi-gazdasági és kulturális 
szolgáltatások részeként. 
A nyugdíjas évekre való tudatos felkészítés mellett el kellene érni azt, 
hogy ezek az emberek nyugdíjasként is megőrizhessék a társadalmi 
presztizsüket és aktív, tevékeny tagjai maradhassanak a 
közösségüknek. 
A társadalom mélyében rejlő változások ismeretében fel lehet készülni 
a születő gondok és új igények fogadására. A nyugdíjasok társadalmi 
reintegrációjával megszervezhető új szolgáltatások komoly gazdasági 
erőforrásokká is válhatnának. 
 
Abstract 
The author of this study has carried out a thorough research in 
connection with the quality of life of senior citizens living in Gyula. 
She analysed separately and compared the main factors of the quality 
life of old people living in the central and outer areas of the town. She 
has pointed out the fact that besides the ”performance” of their 
course of life  before retirement and their initial financial and cultural 
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situation as well as their state of health, the conditions of their living 
environment play a decisive role in shaping their quality of life and 
their lifestyle as well.  
Her data demonstrate what big differences can be found in the living 
conditions and the possibilities of earning a livelihood even among the 
members of the same generation of a town.  
One of her conclusions lies in the fact that among pensioners even in 
Gyula is evolving a new group whose members shape the quality of 
life of the ”3rd” age by means of a conscious lifestyle just like their 
fellows living in developed European regions. 

 
Keywords: senior citizens, quality of life, lifestyle 
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SOMI ÉVA 
 
AZ EMBER TRAGÉDIÁJA OROSZ FORDÍTÁSAI 
 
Összefoglaló 
A szerző az elsők között szól a csaknem egy éve megjelent legújabb 
orosz fordításról, mely Jurij Guszev és Darja Anyiszimova munkája. 
Röviden bemutatja az előzményeket: a 20. században elkészült 
Tragédia-fordításokat, köztük az 1964-es Leonyid Martinov-féle 
fordítást, mely fél évszázadra meghatározta Madách Imre művének 
orosz recepcióját. Néhány sor összevetésével úgy látja, hogy Martinov 
szövege még nem veszítette el érvényességét, de Guszev és 
Anyiszimova munkája már a 21. század olvasóinak szól. A két fordító, 
és főleg Jurij Guszev már sokat fordított a magyar irodalomból, de a 
Tragédia-fordításért, nemcsak a Madách-kutatás lehet hálás, hanem 
mindenki, akinek fontos ennek a fantasztikus remekműnek itthoni és 
külföldi befogadása, ismerete és szeretete.  
 
Kulcsszavak: a legújabb fordítás, a 21. század olvasóinak 
 
Az orosz nyelv csupán egy a több mint negyven nyelv közül, amelyre a 
Tragédiát lefordították, némelyikre többször is. Angolul, németül 
jelent meg a legtöbb, de olyan, nálunk kevésbé ismert nyelveken is 
olvasható, mint pl. a katalán, az észt, a galegó és az eszperantó.  
2011-ben elkészült a legújabb orosz fordítás Jurij Guszev és Darja 
Anyiszimova jóvoltából, mely az Irodalmi emlékek című sorozatban a 
moszkvai Tudomány kiadó gondozásában jelent meg, Zichy Mihály 
illusztrációival – ily módon is tisztelegve a nagy festő emléke előtt. A 
fordítás alapjául Az ember tragédiájának 2005-ös kritikai kiadása 

szolgált. 2012-ben Moszkvában, a Magyar Kultúra Napján Jurij 
Guszevet Füst Milán műfordítói díjjal jutalmazták (pontosabban: 
ekkor vette át, mert a november végi magyarországi átadáson nem 
tudott jelen lenni), előző estén pedig a Moszkvai Magyar Kulturális 
Központban bemutatták a Tragédia Guszev-féle fordítását.  
Az 1939-ben született Jurij Guszev egyébként számos magyar, 
klasszikus és modern mű tolmácsolója orosz nyelven, azon kevesek 
egyike, akik anyanyelvi szinten ismerik nyelvünket. Munkatársa, Darja 
Anyiszimova az I-VIII. színt fordította, a munka oroszlánrészét 
azonban Jurij Guszev végezte: a IX -XV. szín fordításán kívül ő írta a 
kísérőtanulmányt (Madách Imre és Az ember tragédiája), és ő 
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fordította a magyar Madách-kutatóknak a kötetben elhelyezett 
tanulmányait is. Ezek a következők: Andor Csaba: Az ember 
tragédiájának keletkezéstörténete, Bárdos József: Szabadon bűn és 
erény közt (Az ember tragédiájának értelmezéséhez), Bíró Béla: Az 
ember célja - örök küzdelem. A Tragédia filozófiája, Peterdi Nagy 
László: A negyedik dimenzió (Az ember tragédiája színpadon). Az ő 
munkája a jegyzetapparátus, a képjegyzék összeállítása és talán még az 
az ötlet is, hogy a 621 oldalas kiadványban, az összehasonlítás 
kedvéért, a XV. szín az előző négy fordításban is helyet kapjon. 
A magyar olvasók számára Jurij Guszev tanulmánya az igazán érdekes, 
de az orosz olvasók számára is alapvető ismeretekkel szolgál, nagyban 
megkönnyítve így e rendkívül bonyolult mű megértését, míg a többi, 
itthon már ismert dolgozat elsősorban az orosz, vagy oroszul 
anyanyelvi szinten tudó olvasók kedvéért került be a kötetbe. A 
tanulmány korrekt, alapos, pedig a tengernyi magyar szakirodalomból 
kiválasztani azt a néhányat, amelyekre hivatkozik, vagy amelyekből 
idéz, nem is lehetett olyan könnyű. A szerző, annak rendje és módja 
szerint bemutatja Madáchot, elhelyezve őt a 19. században, mindjárt 
hangsúlyozva, hogy ellentétben híres kortársaival (Vörösmarty Mihály, 
Eötvös József, Arany János és Petőfi Sándor nevét említi), őt nem 
elsősorban a nemzeti, hanem sokkal inkább az általános emberi 
kérdések érdeklik. Bemutatja családját, származását, tanulmányait, 
pályakezdését, szerepét az 1848/49-es időszakban – mint ismeretes, 
Madách a forradalomban nem vett részt, de mivel Kossuth titkárát 
bújtatta, és ezért feljelentették, börtönbe került. Magánélete ezután 
csődbe jutott, ő maga is majdnem összeroppant, de a Tragédia 
befejezésének, végső változata kidolgozásának éve (1859/1860) és az 
azt követő esztendő (1861) életének kulminációs pontját jelentik. 
Guszev tanulmányának a magyar olvasók számára az a legérdekesebb 
része, amikor megkísérel találkozási pontokat találni Madách műve és 
az orosz irodalom között. Az egyik ilyen pont, amikor Puskin 
Anyeginjére hivatkozik, mondván, hogy ez a bizonyos műveltségre 
szert tett nemesi intelligencia, amelyhez Madách is tartozott, és amely 
mérsékelten ugyan, de érdeklődött a társadalmi problémák, a politika, a 
gazdálkodás iránt, leginkább mégis bálokra járt, fogadásokat adott és 
fogadásokra járt, kártyaasztal mellett, borozgatva vitatkozott társaival 
mindenféléről, ugyanaz az embertípus, amit Puskin teremtett: a 
felesleges emberé. 
A másik ilyen pont, amikor Dosztojevszkij egyik regényére, az 
Ördögökre utal, olyan részletet emelve ki, amely alapján azt 
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feltételezhetnénk, hogy a hatvanas évek végén Svájcban tartózkodó író 
ismerte vagy ismerhette a németre fordított Tragédiát. De ez nincs így, 
az idézett részlet egy orosz író, V. Sz. Pecsorin hatását mutatja inkább, 
amely 1861-ben (!) meg is jelent Herzen és Ogarjov lapjában, de 
Pecsorin még 1833-34-ben írta: A 19. század titkos orosz irodalma 
címmel. 
A harmadik pont, hogy Gorkijnak nem csupán az a szerepe volt, hogy 
lelkesen ajánlkozott a Znanyije kiadó nevében a Tragédia orosz nyelvű 
szövegének megjelentetésére, hanem az életművében tetten érhető a 
hatása is. Legnyilvánvalóbban Az emberek című alkotásában, mely 
kifejezetten a Tragédia hatására készült. Sokak által legjelentősebbnek 
tartott művében, a Klim Szamginban (1925) az egyik szereplő, Ljutov 
egy óorosz apokrif szöveget (Ádám kiűzetése a Paradicsomból) idéz, a 
narrátor hozzáteszi: „Ezt a témát kitűnően megírta a magyar Madách 
Imre”. Később, amikor Gorkij az Akadémiai Kiadó számára az 1935-
1937. év kiadási tervét elkészítette, abban szerepelt Az ember 
tragédiája is. 
Guszev bemutatja természetesen a Tragédia megragadható történetét, 
szereplőit, konfliktusrendszerét, legjobban a filozófiáját. Ez utóbbi 
problémakörben elmélyedve Jurij Guszev az újabb kutatásokra 
támaszkodik. Így pl. Bárdos József tanulmányára, aki Kierkegaard és 
az általa képviselt egzisztencializmus hatását tartja a legjelentősebbnek, 
Andor Csaba kutatásai alapján bizonyítva látja azt is, hogy Borsody 
Miklós, ez a művelt, széles látókörű tanár volt hat éven át Madách 
Aladár és Balogh Károly házitanítója és Madách Imre 
beszélgetőpartnere, aki közvetíthette Kierkegaard műveit, nemcsak a 
leghíresebb Vagy-vagyot, hanem még legalább hármat. 
Ugyancsak fontos hozadéka van a Tragédia Arany javításaitól 
megtisztított, rekonstruált szövegének közreadója, Striker Sándor 
kutatásainak is, aki egyrészt azt bizonyítja, hogy Madách Tragédiájának 
eszmei gyökerei pedig a kanti etika sarkalatos tételéig, a kategorikus 
imperatívuszig nyúlnak vissza (Madách könyvtárában megvolt A tiszta 
ész kritikája, ellentétben pl. Hegel műveivel, pedig Hegel hatása 
közismertebb és elfogadottabb a szakirodalomban). 
Jurij Guszev a maga tanulmányát az orosz fordítások létrejöttének 
rövid történetével zárja, Trencsényi Waldapfel József Gorkij és 
Madách (1961) c. munkájára hivatkozva, főképp, Mazurkevics (1903), 
Holodkovszkij (1904) és Krasenyinnyikova (1905) fordításáról szól 
részletesebben, Martinovéról szűkszavúbban. 
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És itt álljunk meg egy pillanatra. Tény, hogy a 20. század elején készült 
három fordítás – a két verses és egy prózai – közös vonása, hogy mára 
elavultak, nehezen hozzáférhetőek, és mivel mind a három az 1918-as 
nagy helyesírási reform előtt keletkezett, mai olvasók számára nem is 
élvezhetőek. A kutatók számára azonban fontosak. A negyedikkel, az 
1964-ben készült Martinov- fordítással azonban szerintem más a 
helyzet. Míg az első hármat Guszev részletesebben ismerteti, erről 
mindössze ennyit ír: „Ennek a fordításnak egyetlen baja van: nem 
veszi figyelembe a mű filozofikus tartalmát. Természetesen ez annak a 
hibája, aki a nyersfordítást készítette. Jelen fordítás igyekszik elkerülni 
a fenti hiányosságot, egyszerre eleget téve a tudományosság és a 
művésziesség kritériumainak.” 
Martinov fordítása azért ennél többet érdemel. Hiszen fél évszázadra 
ez határozta meg a Tragédia orosz recepcióját a magyar irodalom iránt 
érdeklődők számára, és ez szolgált alapjául a színházi adaptációknak is. 
Guszev fordítását összehasonlítani tehát igazán csak ezzel érdemes. 
Bizonyára meg is teszik ezt a szakavatott kutatók, magam csupán 
néhány sor erejéig vállalkozom az egybevetésre. Mégpedig a XV. szín 
végén az Angyalok karának első sorait és a nevezetes legutolsót, az Úr 
szavait próbálom összehasonlítani:  
 
Angyalok kara: 
Szabadon bűn és erény közt 
Választhatni, mily nagy eszme, 
S tudni mégis, hogy felettünk 
Pajzsúl áll Isten kegyelme. 
Tégy bátran hát, és ne bánd, ha 
A tömeg hálátlan is lesz,  
Mert ne azt tekintse célúl, 
Önbecsét csak, ki nagyot tesz, 
 
Ugyanez Martinovnál:  
Меж добром и злом свободно 
Выбирать - вот в чем величье, 
Зная  все же что над нами 
Крепкий щит – господня милость. 
Действуй смело, если даже 
Чернь тебя и не признает - 
Не тшестлавием охвачен, 
Кто великое свершает! 
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Guszev fordításában: 
Меж грехом и благом выбор - 
Сколь идея велика! 
Знай однако что Господня 
Над тобой всегда рука. 
Действуй смело, не кручинься, 
Если черни ты не мил; 
На великие свершенья 
Пусть подвигнет сердца пыл; 
 
Az első sorban Martinovnál a jó és rossz, eléggé általános ellentétpárja 
szerepel, míg Guszevnél a bűn és erény közt dichotómiája sokkal 
közelebb áll az eredetihez, így a szabad akaratból történő választás 
filozófiai tétjéhez is. Az erős pajzs mint isteni kegyelem biblikus 
metaforája nemcsak archaikusabb Martinovnál, hanem szerencsésebb, 
kifejezőbb is, mint Guszevnél Isten keze, de tagadhatatlanul ez is 
védelmező funkciót tölt be. A következő négy sorban viszont Guszev 
fordítását gondolom erőteljesebbnek. Ez persze szubjektív megítélés, 
tehát vitatható, mindenesetre e néhány sor alapján nem lehet 
kategorikusan kijelenteni, hogy az egyik sokkal jobb, mint a másik. 
Nézzük az egyik legismertebb, szállóigévé is vált sort, az utolsót. 
 
Az Úr szavai Madáchnál: 
Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál! 
 
Ugyanez Martinovnál: 
Азм рек: о человек , борись и уповай! 
  
Guszevnél: 
Я говорю: Адам, надейся и борись! 
 
Az egybevetésből kitűnik, hogy mindkét fordító tartalmilag pontosan 
adja vissza az idézett szövegrész tartalmát, de talán ezen a ponton 
Martinov az óorosz biblikus pátoszú kezdéssel közelebb áll a madáchi, 
ünnepélyesebb „Mondottam”-hoz, mint Guszev lényegében köznyelvi, 
jelen idejű formulája. Martinovnál, akárcsak Madáchnál, az Ember a 
megszólított, míg Guszevnél az általános embert képviselő egyén: 
Ádám. Ugyanaz? Nem ugyanaz? És talán Martinov megoldása (a két 
felszólító módú igealak) jobban megközelíti az Úr erőteljes szavait a 
Guszev által választottaknál.  
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E kritikai észrevételek ellenére Jurij Guszev óriási munkát végzett, 
Darja Anyiszimovával együtt csak köszönet illeti őket. De azért ne 
vessük el teljesen a Martinov- féle fordítást sem, annál is inkább, mert 
akik ismerik oroszul a Tragédiát, még ezen a nyelven ismerik, ha 
színpadon látták, az ebből készített adaptációkat látták. Guszev 
fordítása már a 21. század olvasóinak szól, és alkalmas arra, hogy az új 
nemzedékek, a 21. század olvasói, akik a magyar irodalom iránt 
érdeklődnek általa ismerjék meg Madách Imrét és költészetét. 
Ugyanúgy lehetséges alapszöveg a 21. századi színpadi adaptációk 
számára, amelyek remélhetőleg el is fognak készülni, és nézők 
sokaságát fogják megnyerni a magyar irodalomnak. 
 
Abstract 
The author is among the first to discuss the latest Russian translation 
that appeared almost a year ago, which is Jurij Guszev and Darja 
Anyiszimova’s work. She briefly presents the antecedents: the 20th 
century translations of this tragedy, including Leonyid Martinov’s 
translation of 1964 which determined the Russian reception of Imre 
Madach’s work for half a century. By comparing several lines with one 
another, the author concludes that Martinov’s text has not lost its 
validity, yet, but Guszev and Anyiszimova’s work already appeals to 
the readers of the 21st century. The two translators, but mainly Jurij 
Guszev has already translated a lot from Hungarian literature. 
However, the research related to Madách cannot only be grateful to 
the translation of this tragedy, but everybody who feels that the 
familiarity with and the love for this fantastic masterpiece as well as its 
reception both at home and abroad are important for them. 
 
Keywords: the last translations, to the readers of the 21st century 
 
Felhasznált irodalom 

 A dolgozat teljes szövegét lásd: Madách Könyvtár – Új folyam, 78. kötet, 
Szerkesztette Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna. 36-45. oldal. 
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SZABÓ JULIANNA 
 
PEDAGÓGUS KÖZÖSSÉGEK INTERKULTURÁLIS 
KOMPETENCIÁINAK ERŐSÍTÉSE VIZUÁLIS 
MŰVÉSZETEK SEGÍTSÉGÉVEL 
 
Összefoglaló 
Az adott helyzet: határmentén élő magyarországi és romániai 
pedagógus közösségek, akik számára egy EU-s pályázat 
(HURO/0801/020) csaknem egy teljes évig közös, többnapos 
továbbképzési alkalmakat biztosított a határ mindkét oldalán. A 
képzési helyszínek váltakoztak. A képzési területek: pedagógia, 
pszichológia, irodalom, képzőművészet, amelyek közül mindig három 
került feldolgozásra. 
Az előadás és a poszter röviden foglalkozik egy, a vizuális művészetek, 
képi szimbólumok, hagyományok identitásképző szerepét vizsgáló, 
előzetes felmérés eredményeivel. Majd fotók segítségével bemutatja 
azokat a sajátélményű, kreatív gyakorlatokat, melyek során a 
résztvevők önismeretük, énképük gazdagításához, az alkotás 
élményéhez juthattak el. 
 
Kulcsszavak: vizuális szimbólumok; hagyományok; identitás; 
önkifejezés; énerősítés 
 
A gyermekkorban, ifjúkorban elsajátított értékrendszer személyes 
hajtóerővé válik az élet folyamán. Később, az érett személyiség 
eszményei olyan pozitív töltést adhatnak, amelyek egy életen keresztül 
megmaradnak – segítik a döntéseket, megkönnyítik a veszteségek 
feldolgozását. Az elsajátított hagyományok, eszmények tehát érték-
jellegűek. Másik tulajdonságuk, hogy mindig kapcsolhatunk hozzájuk 
valamilyen külső-belső képiséget: szimbólumokhoz köthetők, 
jelképekben megjeleníthetők, vizualizálhatók. 
Ezeket vizsgálva belép a szakrális és a profán kérdésköre is. 
Eszményeink, jelképeink segítenek bennünket abban, hogy a 
hétköznapjainkból át tudjunk lépni a szakralitás világába, ezzel mintegy 
transzcendencia-élményhez jutva. Önbecsülésünk, önértékelésünk 
szintje emelkedhet, személyiségünk fejlődhet. (Ellenkezőleg: 
szimbólumvesztéseink akár társadalmi méretű neurózishoz is 
vezethetnek.) 



Pedagógus közösségek interkulturális kompetenciáinak erősítése vizuális művészetek 
segítségével 

148 
 

Az említettek szorosan hozzátartoznak az egyén identitásának 
elemeihez – identitásértékek. 

 
I. A hagyományok, szimbolikus formák szerepe az énerősítésben és az 
identitástudat kialakulásában 

Identitásunk – személyiségünkhöz tartozó énképünk – egész életünk 
során dinamikus változásokon megy át, eleinte a szocializációs 
folyamatnak megfelelően, később az érett személyiség biológiai ill. 
társadalmi környezetének és kapcsolatrendszerének alakulása szerint. 
Ezzel kapcsolatban az egyik felfogás az identitástudat tartós voltát 
hangsúlyozza, amely akár az egész életen keresztül szilárdan rögzült 
viselkedést mutat, a másik pedig az „itt és most” jellegére utal. 
Valójában az én-identitást az egyén élettörténetétől ill. mások 
elvárásaitól függően, folyton újra kell fogalmazni. 
Az identitásnak térbeli és időbeli dimenziói vannak. A „vertikális” 
mozzanatát jelenti, hogy az egyén egy lépcsőzetesen emelkedő 
társadalmi erőtérben helyezi el magát, ahol kapcsolatokat épít ki a 
társadalmi közösségek különböző, egymásra épülő szintjeivel (család, 
helyi csoport, nemzet, emberiség). A „horizontális” pedig az egymás 
mellett elhelyezkedő közösségekhez való viszonyt, a csoport-
hovatartozás értelmi-érzelmi megélését mutatja meg (csoportönkép, 
kulturális, vallási identitástudat). Az időbeli dimenzió az egyéni és a 
közösségi múlttal kapcsolatos tartalmaktól ered, a jelenen át a jövő 
képei felé tart.  
Határmenti pedagógusközösségeket vizsgálva: feltételezhető, hogy a 
„kultúrnemzeti” identitásukban az ún. „kettős identitás” elemei is 
felfedezhetők. 
A kérdőív egyik kérdéscsoportjának: „Hagyományok, képi 
szimbólumok” első része a hagyományok világához kötődik, második 
része inkább az igazolt tudás körébe, amelyet tanulmányai során sajátít 
el az ember. 
A hiedelmekről írja Hoppál Mihály: mindig cselekvésre indító 
tudatállapot, melynek igazságtartalmáról nem győződünk meg. Talán 
azért nem, mert az elsődleges szocializációban – gyermekkorban – 
sajátítjuk el. A közösségi tudat alkotórészeként teljes természetességgel 
épül identitásrendszerünkbe. Önmagunkról, a világról lehetnek olyan 
tudati képeink, melyeket igaznak tartunk, bár nem igazoltunk. A 
hiedelemrendszer kulturális jelenség. 
A modern ember világképében az igazolt tudásnak nagy szerepe van – 
biztonságérzetet ad. A már igazolt képet általánosítjuk, más 
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jelenségekhez kapcsoljuk, hogy a biztonságérzetünket stabilizáljuk. Ez 
a viselkedés új hiedelmeket szülhet. 
„Hagyományok, képi szimbólumok” - A magyarországi pedagógusok 
által kitöltött kérdőívek (rövidített) feldolgozása: 

1. Gyermekkorában, ifjúkorában az alábbi közösségekben milyen 
szokásokat, hagyományokat, rítusokat, ünnepi eseményeket, jeles 
napokat ismert meg, vagy gyakorolt szívesen? Egy fogalmat több 
helyre is írhat. 
a) Családi közösségben, b) Iskolai közösségben, c) Egyházi 
közösségben, d) Más közösségben (Nevezze meg a közösséget is!) 
Válaszaik azt mutatták, hogy a legtöbb szokást, hagyományt családi 
közösségben ismerték meg a határközelben élő magyarországi 
pedagógusok, utána nagyságrendben az iskola következik. Egyházi 
közösségben jó néhányan egyáltalán nem fordultak meg, és ezt ki is 
emelték. Más közösséget jelölnek meg legkevesebben, de ezek a 
közösségek igen karakteresek. Sokan írtak egy fogalmat több helyre is 
(pl.: Karácsony,) ami a „kettős nevelésre” utal. Legnagyobb számban a 
jeles napokhoz, vallási ünnepekhez kapcsolódó szokásokat írták, ezt 
követik az emberélet fordulóihoz köthetők. 

2. Soroljon népi gyógyítással, termésjóslással, időjárással, 
meteorológiai jelenségekkel vagy a csillagos éggel kapcsolatos 
fogalmakat, magyarázatokat, hiedelmeket, amelyeket még 
gyermekkorában, vagy ifjúkorában tanult meg! 
A kérdés megválaszolásakor gátlás nélkül fogalmaztak, sokat írtak, egy-
egy témára változatokat is. Az etnikailag homogénebb testületek 
pedagógusainak igen régi hiedelmek is eszükbe jutott. Legtöbbet írtak 
az időjárással kapcsolatban, ezt követik a gyógyítási hiedelmek, majd a 
termésjóslók. 

3. Milyen jelképeket, szimbólumokat, formákat tart pozitívnak, 
szépnek, felemelőnek jelenleg? (Írja és/vagy rajzolja!) 
A választott érték jellegű tartalmak meghatározóak a döntések, 
cselekvések, attitűdök szempontjából, de természetesen ennél sokkal 
több lehet még készenlétben. Rajzolásra inkább a jó rajzolók szánták el 
magukat. Kitűnt, hogy a rajzok között megjelentek már a számítógépes 
ikonok is. Valójában ez a tartalmi-formai szegényedésre, valamint egy 
vizuális ízlésbeli változás kezdetére is utal. 

4. Milyen jelképet, szimbólumot, formát tart negatívnak, 
elvetendőnek? (Felsorolás.) 
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A válaszok nagymértékben függenek a szocializációtól és a 
tapasztalatoktól is – erőteljes felfogásbeli különbségeket mutatnak. Két 
szimbólum nagyon gyakori, az egyedi válaszok néha meglepőek. 

5. Melyek azok a magyar és/vagy nemzetiségi építészeti, 
képzőművészeti, iparművészeti alkotások, amelyeket értékesnek, 
szépnek, felemelőnek tart? (Más művészeti ágból is választhat 
példákat.) Sorolja az alkotó nevével együtt vagy anélkül! 
A válaszok nagymértékben tartalmazzák az iskolában elsajátítottakat, 
de a későbbi tapasztalatokat is. Identitásfüggő, hogy a magyart vagy 
nemzetiségit, ill. vegyesen sorolja valaki. Gyakoriságban építészet, 
szobrászat, festészet a sorrend. Többen írnak népművészeti alkotást is. 

6. Milyen jelképeket, szimbólumokat, formákat; magyar és/vagy 
nemzetiségi művészeti alkotásokat; történelmi személyiségeket, tudós- 
vagy művészegyéniséget; erkölcsi szabályokat; hagyományokat tesz 
(tenne) útravalóul tanítványai tarsolyába? Kire, mire legyenek büszkék? 
Mit ne felejtsenek el? Soroljon néhányat! 
a) Jelképek, szimbólumok, formák, b) Művészeti alkotások, c) 
Történelmi személyiségek, tudós- vagy művészegyéniségek, d) Erkölcsi 
szabályok, e) Hagyományok, stb. 
Válaszaik összefüggtek az eddigiekkel, a legfontosabbakat öt csoportba 
foglalták. Mindenki egyéni megoldásra törekedett, határozottan, 
lelkesen, elhivatottan fogalmaztak. Az erkölcsi szabályok között nagy 
számban írtak valláserkölcsit is. 

 
II. Képzőművészeti terápiás foglalkozások 

Ezeket a foglalkozásokat a szeghalmi 3 napos képzésben (2010. ápr. 
23-25.) és a kétegyházi 3 napos képzésben (2010. jún.13-15.) tartottam, 
összesen 6 alkalommal, 10-10 órában. A foglalkozásokon egyenlő 
arányban, magyarországi és romániai általános és középiskolában 
tanító, határmenti pedagógusok vettek részt, alkalmanként 25-30 fős 
létszámban. 
Foglalkozásaim célja: 

- Korszerű szakirodalomra és sajátélményű gyakorlatokra 
alapozva megismertetni a résztvevőket a képzőművészeti 
terápiás rendszer alapvető tudnivalóival. 

- Fejleszteni a pedagógus holisztikus szemléletét, megfigyelő 
képességét, önismeretét, problémamegoldó, empatikus és 
konfliktustűrő képességeit. 
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- Saját alkotótevékenységén keresztül olyan módszereket 
sajátíttatni el a pedagógussal, melyek a prevenció, az 
öngyógyítás, rekreáció, harmonizálás szolgálatába állítva 
énerősítő, önbizalom növelő hatásúak. 

- Alkalmazásképes tudáshoz juttatni minden résztvevőt, hogy a 
képzőművészeti terápia eszköztárát fel tudja használni 
tanítványai személyiségének fejlesztése érdekében. 

A foglalkozások anyaga: 
1. Alapfogalmak: 

- képzőművészeti terápia 

- képzőművészeti pszichoterápia 

- képzőművészeti pedagógiai terápia 
2. Komplex művészeti terápiás tevékenység: 

- zenefestések 
3. Információszerzésre alkalmas feladatok: 

- jelölések – szimbólumok 

- önarcképek 

- mandala készítések 
4. Az öngyógyítást beindító, terápiás hatású feladatok 

A nyitott alkotóműhely jellegű csoportban a feladatmegoldások egy 
részénél esztétikai szempontok is figyelembe vehetők. A hangsúly a 
kreatív, művészi alkotómunkára helyeződik. Az elaboráció kritériuma 
megköveteli, hogy a résztvevő az általa választott technikával vigye 
végig a feladatot. A sikernek ez a feltétele, egyébként a megoldás 
módja és szintje teljesen egyéni is lehet. Ennek az alkotói folyamatnak 
modell értéke lesz a résztvevő számára az elkövetkezendő időkben, 
mert sugallja a siker bekövetkezésének lehetőségét az élet más 
területein is. Önbizalom növelő, énerősítő hatású. 
A feladatok másik részénél az esztétikai szempontokat nem kell 
figyelembe venni, nincs szerepük. Itt a vizuális megoldások létrejötte 
önmagában az érték. A képi megfogalmazások 
megelőzik/megelőzhetik a verbális megfogalmazásokat, közelebb 
állnak a tudattalanhoz. Olyan tartalmak jelenhetnek meg a vonalak, 
formák, színek, téri szerkezetek, képi szimbólumok nyelvén, amelyek 
szavakba öntése még lehetetlen. Ezekben először jelentkeznek azok az 
érzések, tendenciák, alaktalan konfliktusok, amelyek szóbeli 
megfogalmazásra is várnak a jövőben. 
Az előzetes kérdőívek elkészítése, kitöltése, értékelése segítséget adott 
a továbbképzési alkalmak tartalmi tervezéséhez. 
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A válaszadók számára tréning volt az elmélyülésre, arra, hogy a 
felszínes sztereotípiákat ne részesítsék előnyben a valóban saját, egyéni 
gondolataikkal szemben. 
A képzőművészeti terápiás csoportokban a sajátélményű gyakorlatok 
elvégzése után létrejöhetett a nyitott alkotóműhely egy felnőttekre 
szabott változata. Megismerkedtek a képzőművészeti terápia alapvető 
fogalmaival; szabad alkotásban a képzőművészet és a zene érzelmi, 
intellektuális, esztétikai hatását biztosítótó szerkezetével és 
kifejezőeszközeivel. Megtanulták néhány diagnózisra alkalmas és 
öngyógyító folyamatot inspiráló, egyszerű feladaton keresztül, hogy 
mindezt (főleg az iskolában) csak felkészülten, nagy felelősséggel, 
fokozatossággal, tapintattal és a szakpszichológiai háttér biztonságában 
tehetik. 
Munkavégzés közben a csoportok közösséggé fejlődésének dinamikája 
pozitív értelemben hatott a résztvevő pedagógusokra. 
 
Abstract 
Given situation: Hungarian and Romanian teacher communities living 
along the border supplied with common more-day further educational 
courses for almost a year in both sides of the border by a EU 
programme (HURO/0801/020). Training locations varied. Out of the 
training fields (Pedagogy, Psychology, Literature, Fine Arts) always 
three were treated. 
The presentation and the poster shortly addresses the outcomes of a 
preliminary survey examining the identity-forming role of the visual 
arts, pictorial symbols and traditions. Then by the use of photos it 
shows those own experience-based creative exercises leading the 
participants to more complex self-knowledge, self-image and the 
feeling of creation. 
 
Keywords: visual symbols, traditions, identity, self-expression, self-
strengthening 
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SZAKÁCSNÉ NAGY SZILVIA 
 
A „HALLHATÓ MATEMATIKA” SZOFTVERCSOMAG 
BEMUTATÁSA 

„Egy-egy új fogalom bevezetése során akkor járunk el helyesen, ha többféle 
szemléltetést alkalmazunk.” 

Dienes Zoltán 
 
Összefoglaló 
A látássérült tanulók számára készített segédletek hallható22 
információval való kiegészítése pozitívan hat nem csak a 
hallásfigyelem, hallásmemória és elemzőképesség fejlődésére, hanem 
hozzájárulhat számos matematikai alapkompetencia megerősítéséhez 
is. 
Az általunk fejlesztett szoftverekkel bővíteni kívánjuk a vak és aliglátó 
gyermekek integrált nevelését támogató eszközöket. Az alsó tagozatos 
éplátó tanulók számára is alkalmazható digitális eszköztár fejlesztése 
során igyekeztünk maximálisan figyelembe venni az elsődleges 
célcsoport körében szerzett tapasztalatokat, a pszichoakusztika 
legújabb eredményeit és a jelenleg alkalmazott didaktikai 
módszertanokat. 
 
Kulcsszavak: digitális taneszköz, óvoda, alsó tagozat, számfogalom 
 
Bevezető 
A legújabb kutatási eredmények figyelembevételével, másképp kell 
tekintenünk a látás, a hallás és a tapintás szerepére a tanulás során 
(Kovács 2010, Csépe 2007). Bár mindegyik külön-külön is rejt 
magában számos lehetőséget, a „bevált” kompetenciafejlesztési 
módszerek többsége magában foglalja a több érzékelésből származó 
információ együttes feldolgozását. Mivel egy-egy érzékszerv 
hatékonysága akár gyengítheti is egy másik információszerzési csatorna 
hatékonyságát, fontos a megfelelő arányok megválasztása. A döntést 
nem csak a tanulók kognitív képességei határozzák meg, hanem a 
tananyag tartalma is. Matematikatanítás során – Bruner reprezentációs 
elmélete szerint – az ismeretek közlése három (materiális, ikonikus 

                                                 
22 nem beszéd, hanem logikai struktúrával rendelkező hallási láncok (a hallási észlelés 
alapegysége) Csépe (2007) 
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vagy szimbolikus) síkon történhet. Különböző fejlettségi szinten 
ciklikusan visszatérünk ugyanahhoz a matematikai fogalomhoz. 
A függvényfogalom alapköveinek (számfogalom, soralkotás, 
hozzárendelés illetve a grafikon értelmezéséhez nélkülözhetetlen síkon 
való tájékozódás) megértését kívánjuk támogatni a „Hallható 
matematika” szoftvercsomag segítségével. 
Ebben az ismertetőben először kerül bemutatásra a még kipróbálás 
alatt álló taneszköz, ezért még nem az esélyegyenlőség kerül a 
középpontba, hanem az éplátó gyermekekkel foglalkozó 
nagycsoportos óvodapedagógusok és tanítók figyelmének felkeltése. 
 
1. A fejlesztés során figyelembe vett módszertani és ergonómiai 
szempontok 
Célunk a 4-7 éves (akár születésüktől vak) gyermekek matematikai 
alapkompetenciáinak kialakulását támogató – több érzékszervre ható – 
iskolarendszerű környezet bővítése IKT eszközökkel az 
esélyegyenlőtlenségek csökkentése érdekében. 
A matematika absztrakt mivolta alatt leegyszerűsítve azt értjük, hogy a 
matematikában az objektumoknak (tárgyaknak, eseményeknek) 
kevésbé van jelentősége, sokkal fontosabbak a közöttük lévő 
kapcsolatok – a logikai struktúra. Konkrét műveletek szintjén a 
struktúra leírását alkotják például a csoportosításban, az 
osztályozásban vagy a soralkotásban kimutatható logikai jellemzők. 
Piaget elmélete szerint a 4-7 évesek többsége még a műveletek előtti 
fejlődési szakaszban van. Gondolkodásuk nem hibás, csak más. A 
képességfejlesztés feladatát nem abban látjuk, hogy minél többet 
gyakoroljunk a gyermekkel, hanem abban, hogy az egyéni szintjének 
megfelelő teret biztosítsunk a tapasztalatgyűjtéshez. Olyan tanulási 
környezetre van szükségünk, amelybe beépül a cselekvésben való 
gondolkodás fejlődésének lehetősége, olyan játékos foglalkozásokra, 
amelyek során a gyermek megtapasztalhatja például, hogy a halmaz, 
annak számossága nem függ az elemeinek elhelyezkedésétől, 
sorrendjétől. Véleményünk szerint a cselekvés modellezése a 
legbonyolultabb folyamat a hagyományos taneszközök fejlesztése 
során. A nyomtatott feladatlapon például a pótlást (10-hez való 
kiegészítést) tárgyak rajzolásával vagy színezéssel kell megoldani, 
szoftverünkben – egér segítségével – „fogd és húzd” technikával 
mozgatjuk az objektumokat. 
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A „Hallható matematika” szoftvercsomag segítségével: 

 a számítógép képernyőjén egérrel (a digitális tábla síkjában akár 
érintéssel is) mozgathatjuk a virtuális tárgyakat, 

 írás üzemmódban kiírhatjuk a relációs jeleket vagy az esemény 
matematikai kifejezését, 

 összekapcsolhatunk elemeket, 

 előre elhatárolhatjuk a tábla azon részét, ahova le kell számlálni 
előre meghatározott számú elemet stb. 

A gyermek dinamikájában figyelheti meg, hogy a halmazműveleteknek 
mely tárgyi manipulációk felelnek meg. Ha digitális táblával dolgozunk, 
akkor nem csak feloszthatjuk a táblát külön területekre, hogy 
összehasonlíthassuk a különböző eseteket, de el is menthetjük őket23. 
A következő újszerű megoldást a korosztályra jellemző alaklátás24 
figyelembevétele ösztönözte. A számolási kompetencia 
alulfejlettségének okát egyre több, a számfogalom kialakulásával 
foglalkozó szakember látja a nem megfelelő rész-egész észlelésében 
(Csocsán 2010). A szakirodalom szerint a 4-5 éves gyermek bár 
felismer bizonyos részleteket, azokat izoláltan, az egésszel való 
összefüggésük nélkül ragadja meg. Ennek leküzdése még később is 
különösen nehéz a látássérült tanulók esetében (Pálhegyi 1980). 
Segítségünkre lehet a hallás. Az egésznek a részleteivel együtt történő 
észlelése pszichoakusztikában még külön elnevezést is kapott – Mozart 
effektus. Mivel a gyermekek számára a tárgyak hangadó képessége is 
egy tulajdonság, kézenfekvő volt a következő, születésüktől vak 
tanulók körében létjogosultságot nyert megoldás. Ha az 
objektumokhoz hozzárendelünk egy-egy hangot (pl. az almához a 
zongora billentyűjének leütése révén kapott Dó, a körtéhez – a Mi 
hangot), akkor a rövid szünetekkel tarkított, ritmikus, kettesével 
hallható Dó-Dó, Mi-Mi, Dó-Mi vagy Mi-Dó nemcsak a párosával 
elkülönített gyümölcsök „képét” adja vissza, hanem kiemeli a struktúra 
azon tulajdonságait, amelyek nélkülözhetetlenek a páros-páratlan, 
illetve a szorzás, mint többszörös összeadás műveletének 
megértéséhez. Mindez nem véletlen. A látott és hallott képet az agy 
egyedülálló módon próbálja összhangba hozni – ösztönösen 
„megjósolja” a várható hang folytatását. Számos kutató osztja azt a 
véleményt, hogy a látott kép értelmezése során megvalósuló Gestalt 
elvek egyaránt érvényesülnek a hallott információ feldolgozásánál is. 

                                                 
23 mentés során sajnos csak a statikus képet tudjuk rögzíteni 
24 alaklátás alatt az összetartozó egészek egységes egészként való felfogását értjük 
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Törekedve a kép- és hanganyag szinkronba hozatalára, a szoftverben a 
hangminták objektumokra való kattintással érhetők el. Ezzel nem csak 
a képet „hangosítottuk” meg, hanem a tárgyi manipulációt, a 
matematikai struktúrát is (pl. Dó-Re-Mi – számlálás háromig, Dó-
Dó—Dó-Dó-Mi — Dó-Dó—Dó-Dó-Mi — Dó-Dó—Dó-Dó-Mi – 
csoportosítás ötösével).  
A szoftverek élő beszédet is tartalmaznak. Mivel az élő hangot 
metakommunikációs elemek is kísérhetik, így az nagyobb hatású lehet. 
A hanginformációk feldolgozása során domináns az időtényező, 
megjelenési formájuktól függően hatást gyakorolhatunk az érzelmekre 
és a tudatalattira is. A hangminták lejátszásával képesek vagyunk 
könnyebben befolyásolni a tanulók figyelmét (csökkenteni a zajt a 
vizuális térben és kiemelni a részt az egészből). 
A szoftver felhasználhatósága nem korlátozódik a szemléltetés céljából 
történő frontális információközlésre. Elsődleges törekvésünk a tanulók 
aktivitásának motiválása. Ha a gyermek akadályozott a tárgyi 
manipuláció végzésében, akkor érintőképernyő segítségével lehet, hogy 
még tud dolgozni. Súlyos fokban látássérült tanulók esetén a lejátszott 
hangminták akár irányíthatják is a tárgyakkal végzett tevékenységüket. 
Billentyűzet segítségével a többiek számára észlelhetővé tehetik a saját 
megoldásukat, ezáltal bizonyos fokig munkakapcsolatot teremtenek a 
többiekkel. 
A szoftvercsomag nem tartalmaz értékelő rendszert. 
 
2. A szoftver rövid jellemzése 
1. Futtatási környezet 
A szabad felhasználású taneszközök elérhetőek a 
http://fano.tsf.hu/hallhato-matematika/ weboldalon. A különálló 
szoftverkomponensek egyaránt alkalmasak arra, hogy segítsék a tanító 
munkáját az iskolai oktatás során, illetve otthon is alkalmazhatók 
szülői együttműködéssel játékos keretek között.  
A szoftvercsomag elemei GameMaker8 játék-készítő szoftverrel lettek 
fejlesztve és operációs rendszer függetlenek (*.exe kiterjesztésű 
futtatható fájlok). Méretük 3-15 MB között mozog. Ajánlott 
képernyőfelbontás: legalább 1024x768. Használatuk során a 
számítógép bal illetve jobb egérgombbal (a jobb egérgomb külön 
funkcióval bír) és billentyűzettel egyaránt irányítható. Digitális tábla 
esetén fontos leellenőrizni a jobb egérgombra programozott funkciók 
elérhetőségét. Súlyos fokban látássérült tanulók számára ajánlott a Jaws 
for Windows szövegfelolvasó szoftver telepítése. A nem használatos 

http://fano.tsf.hu/hallhato-matematika/
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billentyűket célszerű eltávolítani a téri tájékozódás képességének 
javítása céljából (Báthori 2008). 
 
2. Felhasználói útmutató 
A játékos szoftverek – módszertantól függetlenül – az óvodás 
korosztály és az első osztály első félévében ajánlottak (max. 8-as 
számkörben). A szoftvercsomag mellett javasolt kiegészítő eszközök 
éplátó tanulók esetében: piros-kék számolókorong (doboz), színes 
műanyagpálcikák, színesrúd-készlet. Egy-egy szoftverkomponens 
felhasználástól függően több alapkompetencia fejlesztésére is alkalmas. 
A síkban való tájékozódást kívánjuk támogatni a 
szamegyenes_elokeszitese2.exe és darabszam_sor_oszlop.exe 
szoftverben található „Táblázat” menüpont alatti játékokkal. 
A tanítók számára készített részletesebb szoftverleírásokat és 
felhasználási javaslatokat a fent említett weboldalon találhatunk. Az 
óvodapedagógus kollégák érdeklődését kívánjuk felkelteni a következő 
néhány típusfeladat ismertetésével.  
Matematikai alapkompetencia: ráismerés – a közvetlen és az előző 
tapasztalat azonosítása.  
Típusfeladatok: 

 párosával, közvetlenül egymás után játsszuk le az elemi 
hangmintákat, és ha a pár második tagja nem azonos az elsővel 
a gyermeknek jeleznie kell 

 kattintsuk rá a megadott gyümölcsre vagy számjegyre. 
Szoftverkomponens: mindegyik. 
Matematikai alapkompetencia: kiválogatás – egy meglévő halmazból egy 
részének elkülönítése adott vagy választott szempont alapján. 
Típusfeladatok:  

 keressük ki a billentyűzeten az azonos hangot megszólaltató 
billentyűket 

 pipáljuk ki csak az almákat 

 gyűjtsük össze a felnőtt által elhelyezett almákat „fogd és 
húzd” technikával egy általuk elkülönített helyre. 

Szoftverkomponens: B_kivalogatas_5.exe, hallasfejlesztes.exe, 
kivalogatas_alma_barack_korte.exe, halmazmuveletek.exe.  
Matematikai alapkompetencia: soralkotás – tárgyak sorba rendezése 
meghatározott szabály alapján.  
Típusfeladatok: a gyermekek először szóbeli utasítás alapján dolgoznak 
és a hangminták csak kísérő elemekként vannak jelen, később már csak 
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a hangminta sorozat által meghatározott szabály szerint rendezik a 
tárgyakat balról jobbra vagy lentről fel. 
Szoftverkomponens: soralkotas_alma_barack_korte.exe, 
soralkotas_sikidomok.exe. 
Matematikai alapkompetencia: a szabályalkotás – a felismerés szóbeli 
megfogalmazása. 
Típusfeladatok:  

 a felnőtt által elkezdett mintasor szabályának szóbeli 
megfogalmazása és a soralkotás folytatása 

 a felnőtt által készített mintasortól eltérő soralkotás a 
különbség szóban való közlése után. 

Szoftverkomponens: soralkotas_mintakovetes.exe, 
soralkotas_alma_barack_korte.exe, soralkotas_sikidomok.exe. 
 
Abstrack 
The Presentation of the Software Package ”Audible Mathematics” 
By completing visually impaired students’ tools with audible 
information we can cause positive effect not only on the development 
of hearing and attention as well as the ability to analyze heard 
information, but on the development of numerous basic mathematical 
skills as well. 
With the help of the softwares we have developed, we would like to 
expand the number of tools which support the integrated education of 
blind and visually impaired pupils. While we were developing the 
digital tools which can also be used by normally sighted lower primary 
school pupils, we fully tried to take into account the experience gained 
in the primary target group, the most recent results of psychoacoustics 
and the current didactic methodologies. 
 
Keywords: digital tools, kindergarten, primary school, number 
concept 
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SZIGETI CECÍLIA – FARKAS SZILVESZTER – BORZÁN ANITA 

 
NÖVEKEDÉS VAGY FEJLŐDÉS?  
A LATIN-AMERIKAI ÚT, NÉHÁNY KOMPOZIT 
INDIKÁTOR ALAPJÁN 
 
Összefoglaló 
Kutatásunk alapkérdése, hogy lehetséges-e az országokat egyértelműen 
csoportosítani az alternatív indikátorok értékei alapján. Jelenlegi 
tanulmányunkban három kompozit indikátor (HDI, HPI, EPI) és az 
ökológiai lábnyom, valamint a GDP alakulását vizsgáltuk. Az alternatív 
indikátorok kiválasztásánál két tényezőt vettünk figyelembe, olyan 
mutatókat kerestünk, amelyek a fenntarthatóság legalább két pillérét 
(környezeti, gazdasági, társadalmi) mérik és a lehető legtöbb országra 
rendelkezésre állnak. Kutatásunk első szakaszában feltártuk, hogy a 
mutatók között páronként megfigyelhető-e lineáris kapcsolat, a 
Pearson-féle korrelációs index értékeit korrelációs mátrixban tüntettük 
fel. Elemzésünk alapján két olyan mutató van, amely egymástól és a 
GDP-től is független, a HPI és az EPI. Az országok csoportba 
sorolását klaszter analízis segítségével végeztük. A létrehozott 
háromklaszteres modell elemzése alapján meghatároztunk egy sajátos 
latin-amerikai fejlődési utat és ennek hasznosítható tapasztalatait 
Magyarország számára. 
 
Kulcsszavak: kompozit indikátorok, ökológiai lábnyom, GDP 
 
Bevezetés 
„A magyarok évszázadokon keresztül hozzászoktak, hogy szépen haljanak meg 
hazájukért, így sokszor nem jut eszükbe az az egyszerű ötlet, hogy élni is lehetne 

érte.” 
Lackfi János 

 
A „gazdasági növekedés” az egyik leggyakrabban használt 
közgazdasági fogalom, amely rendkívüli népszerűségnek örvend a 
politikusok és az újságírók körében is. A Google keresője 2012 
szeptemberében közel félmillió olyan dokumentumot talált az 
interneten, amely ezt a kifejezést tartalmazza, angol megfelelőjére 
(economic growth) több mint 60 millió találat van. A fogalmat 
népszerűsége mellett számos kritika is éri, a növekedésorientált 
gazdasági elméletet legerősebben a mérési módszer oldaláról támadják. 
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Jelenlegi tanulmányunkban a korábbi eredmények alapján 
körvonalazódó sajátos latin - amerikai fejlődési utat vizsgáljuk.  

 
1. Irodalmi áttekintés 

A 70-es évektől kezdve a növekvő gazdaság okozta környezeti 
problémákkal kapcsolatos aggodalmak miatt a nemzeti számlák 
fejlesztése is többféle úton indult el (Lawn, 2007). A gazdasági válság 
megkérdőjelezi a hagyományos piaci működésen és magántulajdonon 
alapuló modell sikerességét és felértékelődnek azok a közösségi 
jellemzők, amelyek korábban nem tartoztak a sikeres országok 
jellemzői közé. A 2008-ban kezdődött gazdasági válság hatásai még ma 
is érezhetők, az új évezred legnagyobb válsága nem szokványos hatást 
gyakorolt a makrogazdaság összes szereplőjére. Érzékenyen érintette 
az államháztartást az államadósság finanszírozhatóságán keresztül, és 
jelentős eseményeket hozott a vállalatok és a háztartások számára is, a 
hitelköltségek drágulásán, a fogyasztás és a beruházások visszaesésén 
keresztül, mely végső soron a jólétet rontó tényezőként érzékelhető 
(Csiszárik, 2011a; Csiszárik 2011b). A GDP korlátaival foglalkozó 
nagyhatású Stiglitz – Sen – Fitoussi jelentés óta (Stiglizt et al., 2009) az 
a vélemény, hogy a jelenlegi elszámolási rendszer fenntarthatatlan, már 
nem csak az alternatív közgazdászok elméleteiben, kutatási 
eredményekben, hanem a gazdaságpolitikai döntéshozatalban is 
egyértelműen megjelenik. 

 
2. Anyag és módszer 

Tanulmányunkban az alternatív indikátorok GDP-t helyettesítő 
csoportjába tartozó mérőszámokat vizsgáltunk. Az elemzésekhez EPI-
t, HPI-t és a HDI-t választottuk, bár a HDI környezeti pillérre 
vonatkozó adatokat nem vizsgál, de közismertsége miatt fontosnak 
tartottuk a vizsgálatát. a HPI (Happy Planet Index) vizsgálatával. Az 
indikátorok értékeit összevetettük a fajlagos GDP és az ökológiai 
lábnyom alakulásával. Elemzéseinket az IBM SPSS20 programcsomag 
segítségével végeztük, a módszerek kiválasztásában és az eredmények 
értékelésében Sajtos – Mitev (2007) adatelemzési kézikönyvére 
támaszkodtunk. Vizsgálatunk alapkérdése, hogy lehetséges-e az 
országokat egyértelműen csoportosítani ökológiai lábnyomuk 
szerkezete alapján. Az országok és a tartományok csoportba sorolását 
klaszteranalízis segítségével végeztük.  
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Kutatásunk első szakaszában feltártuk, hogy az alternatív indikátorok 
között páronként megfigyelhető-e lineáris kapcsolat.25 A vizsgálatot 
annak a 126 országnak az adataival végeztük el, amelyeknél minden, a 
kalkulációba bevont mutató értéke rendelkezésre áll. A Pearson-féle 
korrelációs index értékeit korrelációs mátrixban tüntettük fel.  
Mivel a klaszterelemzés érzékeny az outlierek jelenlétére ezért 
kutatásunk második szakaszában a kiugró adatokat egyszerű 
láncmódszerrel ellenőriztük és ezeket az értékeket az elemzésből 
kizártuk. Az eredmények értékelése szempontjából fontos, hogy nem 
az egyes adatsorok kiugró értékeit zártuk ki, hanem azokat, amelyek az 
elemzés során egytagú csoportot képeztek volna, a kizárás után 122 
ország adataival folytattuk a vizsgálatot.  
Két kikötést tettünk, mely szerint azt tekintjük releváns felosztásnak: 
(1) ahol a klaszteren belüli szórás kisebb, mint a teljes sokaság szórása, 
mert ez arra utal, hogy a vizsgált szempont szerint sikerült homogén 
csoportot létrehozni, (2) ha legalább két elemzés eredménye hasonló. 

 
3. Eredmények 

A Pearson-féle korrelációs együttható értékei alapján látható, hogy 
egyes indikátorok között szoros kapcsolat van (ezeket a kiemelt cellák 
jelzik). A GDP-től – és az összes többi mérőszámtól is – két mutató 
tekinthető függetlennek, a HPI és az EPI. Így a klaszterelemzésbe az 
eredmények torzítása nélkül bevonható ezen a két mutatón kívül a 
GDP, vagy bármely más mutatószám. Az eredmények értékelésének 
másik fontos aspektusa, hogy az ökológiai lábnyom és a GDP közötti 
szoros kapcsolat megkérdőjelezi az ökológiai lábnyom alkalmasságát a 
GDP felváltására. Az egyszerű láncmódszerrel (nearest neighbour) 
kizárt extrém outlierek Costa Rica, Botswana, Irak és Svájc. Costa Rica 
HPI indexének értéke (64,0359) a világon a legmagasabb, Botswanáé 
(22,5912) pedig a legalacsonyabb. Svájcban a legmagasabb (76,92) az 
EPI mutató értéke, Irakban (25,32) pedig a legalacsonyabb. A négy 
kiugró adatot tartalmazó ország kizárása után klaszterelemzést 
végeztünk. A három klaszteres felosztásban a vizsgálatba bevont 
három változó mindegyikére igaz, hogy szórásuk kisebb a teljes 
sokaság szórásánál és a ward módszerrel is hasonló eredményt kapunk, 
így a felosztás megfelel a kiinduló feltételeinknek. Az 1. táblázatban 
feltüntettük a vizsgálatba be nem vont indikátorok értékeit is. 

                                                 
25 A számításokhoz felhasznált, hivatkozott adatbázisok elérhetőségét mutatónkénti 
bontásban a tanulmány irodalomjegyzéke tartalmazza. 
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Megvizsgáltuk az egyes mutatók értékeinek az átlagtól való eltérését 
(az ökológiai lábnyom mutató kivételével a nagyobb érték a 
kedvezőbb). A feketével jelölt cellákban az átlagtól legalább 15%-kal 
kedvezőbb, a szürke cellákban az átlagnál legalább 15%-kal 
kedvezőtlenebb értékeket találunk. 

 
1. sz. táblázat: A klaszterelemzés eredménye 

  HDI FP HPI GDP EPI 

átlag 0,70 3,18 43,36 15800,99 53,07 

Magyarország 0,82 3,59 37,4 20545 57,06 

„fejlett országok” 0,79 4,45 41,68 25954,03 61,12 

„latin-amerikai fejlődési út” 0,71 2,14 55,03 9266,4 55,08 

„boldogtalan és rossz helyzetű országok” 0,61 2,43 39,64 8856,92 44,26 

 
A „fejlett országok” klaszterébe tartozó országok GDP-je és EPI 
mutatója kedvezőbb az átlagosnál, ebben a szektorban a legmagasabb 
a HDI mutató értéke és az ökológiai lábnyom. A klaszterbe többek 
közt az Európai Unió államai, Japán és az USA tartoznak. Ezek a 
vizsgálatban szereplő leggazdagabb országok. A latin-amerikai 
országok közül Uruguay sorolható ebbe a klaszterbe. 
A „latin-amerikai fejlődési út” klaszterébe sorolható országok 
ökológiai lábnyoma és HPI mutatója kedvezőbb, míg a GDP 
alacsonyabb az átlagosnál, a klaszterbe jellemzően latin-amerikai 
országok tartoznak. Ebben a klaszterben találhatók a legboldogabb 
országok. 
A „boldogtalan és rossz helyzetű országok” klaszterének országai 
esetében az ökológiai lábnyom kedvezőbb, míg a GDP és az EPI 
alacsonyabb az átlagosnál. Ebben a klaszterben találhatóak a 
legboldogtalanabb országok. A latin-amerikai országok közül Haiti 
tartozik ebbe a klaszterbe. 

 
Következtetések 
A GDP kritikája és a több oldalról is erősödő változtatási igény 
hatására különböző kutatócsoportok számos alternatív mutatót 
alakítottak ki, ezek egy része (pl. HDI, vagy ökológiai lábnyom) az 
eltérő számítási módszerek ellenére is erősen korrelál a GDP-vel. A 
mutatókban található értékes többletinformáció természetesen 
hasznos kiegészítést jelenthet az egyes országok fenntarthatóságának 
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megítéléséhez, de a GDP helyetti alkalmazhatóságukat ez a tény 
megkérdőjelezi. Két komplex indikátor, az EPI-nek és a HPI-nek a 
GDP-től való függetlensége lehetőséget ad a más szempontok alapján 
történő elemzésekre. Tanulmányunkban a két független mutatón kívül 
a HDI indikátor értékeit vontuk be az elemzésbe.  
A három mutató alapján egyértelműen csoportosíthatók az országok. 
A „latin-amerikai fejlődési út” klaszterének országai egy sajátos, az 
európaitól jelentősen eltérő fejlődési utat mutatnak. Jellemzően az 
átlagosnál alacsonyabb GDP mellett, kisebb környezetterheléssel, 
mégis boldogabban tudnak élni. (Az extrém outliereként az elemzésből 
kimaradó, a latin-amerikai országok közé tartozó Costa Rica a világ 
legboldogabb állama.) Érdekes, hogy a legboldogabb európai állam, 
Svájc HPI mutatója (50,34) is elmarad a „latin- amerikai fejlődési út” 
klaszterébe tartozó legkevésbé boldog latin- amerikai államnak a 
Dominikai Köztársaságnak a HPI értékétől (50,65). A 21. század 
paradigmaváltást hozott a latin-amerikai országok gazdaságpolitikai 
gondolkodásában. A latin-amerikai politikusok és közgazdászok 
körében mind elterjedtebb nézet, hogy helytelen a neoliberális 
gazdaságpolitikát alternatíva nélkülinek tekinteni és nem egyértelmű, 
hogy az IMF által diktált lépések követése jelenti a hosszú távú 
megoldást a régió számára (Lehoczki, 2008). Magyarország GDP-je a 
„latin- amerikai fejlődési út” klaszterének átlagához képest lényegesen 
magasabb, közel kétszerese, míg a boldogságot kifejező HPI index 
mindössze kétharmada a latin- amerikai átlagnak. Az európai országok 
számára megfontolandó lenne a GDP-ben kifejezhető gazdasági 
növekedés mellett a közösségépítés, a lokális együttműködések 
fejlesztésén alapuló fejődési út preferálása, a kevesebb pénzből jobb 
életminőség elérése. 
 
Abstract 
The basic question our research is how to possible to group countries 
clearly based on the values of alternative indicators. In this study were 
examined three composite indicators (HDI, HPI, EPI) and the 
ecological footprint and GDP trends. The choice of alternative 
indicators were taken into two factors: we looked for indicators that 
are sustainable for at least two pillars (environmental, economic, 
social) are measured and are available in many countries as possible. 
The first phase of our research we revealed that these indicators can 
be observed in pairs to linear relationship, the Pearson's correlation 
index values are shown in the correlation matrix. Based on our analysis 
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two indicators independent of each other and also independent of the 
GDP, these are the HPI and the EPI. The classification of contries 
was performed using cluster analysis. Based on the three-cluster model 
is determined a specific path of development in Latin America and 
useful experience for Hungary. 
 
Keywords: composite indicators, ecological footprint, GDP 
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SZUROMI TÍMEA 
 
IDENTITÁSTUDAT A KÉTEGYHÁZI ROMÁNSÁG 
KÖRÉBEN 
 
Összefoglaló 
A szerző előadásában Kétegyháza, a román-magyar határtól 20 km-re 
fekvő nagyközség román kisebbségének hagyományait és 
identitástudatát bemutatja be. Kutatásai arra irányultak, hogy milyen 
közösségek és hogyan játszottak szerepet a helyi románság 
identitásának megőrzésében, illetve mennyire tartják fontosnak a helyi 
fiatalok nagyszüleik, szüleik hagyományainak ápolását, megőrzését. 
Fontos kérdés, hogy milyen módon, milyen mértékben tudja 
megőrizni kultúráját, hagyományait, nyelvét egy népcsoport 
kisebbségként, és hogyan élik meg mindezt. A szerző kutatása során 
feldogozott több a témában íródott szakirodalmat és publikációt, 
illetve mélyinterjúkat készített a közösség néhány tagjával.  
 
Kulcsszavak: románság, identitás, nagyközség, attitűd 
 
1. A kétegyházi románság rövid története 

Kétegyháza nagyközség a Körös-Maros közén, a román határtól kb. 20 
km-re fekszik. Neve először 1412-ben egy oklevélben fordul elő, 
amelyet a nyelvészek azzal magyaráznak, hogy egykor két templom állt 
a településen. Az első adatok román betelepülésről a községbe 1632-
ből valók, amikor egy csanádi parancsnok 4-5 román családot telepített 
be Kétegyházára. 1724-ben Békés vármegye akkori főispánja 
Gyulaváriból románokat telepített a községbe három évi adómentesség 
mellett, gazdasági okokból. Ekkor 150-200 román család települt 
Kétegyházára,  így a község tartósan román nemzetiségű lett. 
1805-től figyelhető meg a magyarok betelepülése a községbe, és a 
lakosságon belül magukat románoknak vallók arányának csökkenése. 

 
2. A kétegyházi románság hagyományai 

A kétegyházi románság legismertebb népszokásai az év jelesebb 
ünnepeihez, a Karácsonyhoz és a Húsvéthoz kötődtek, ezek voltak 
alkalmasak a hagyományos népszokások megtartására. 
Húsvét előtt egy héttel Virágvasárnapon kezdődött a Nagy Hét. 
Nagycsütörtökön nem szólt a harang, csak a kereplő. Nagypénteken 
este elmentek a templomba, jelképes ravatalt állítottak fel Jézus 
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halálának emlékére. A legszebb hagyomány, hogy Húsvét vasárnapján 
hajnali három óra után az emberek összejönnek a templomba, hogy 
megkezdődjön a húsvéti feltámadási körmenet, miközben a harangok 
zúgnak.26 
A Karácsony a kolindák ünnepe, számtalan legendával, amelyek Szűz 
Máriáról, a kis Jézusról és a napkeleti bölcsekről mesélnek. A 
csoportos kántálás vagy kolindálás az ünnep előestéjén a közösség 
számára a bőséget idézte elő, két műfaj fonódik össze benne, a 
kántálás és a néptánc. 
A magyarországi románok körében nem túl sok azoknak a 
népszokásoknak a száma, amelyekben a maszk is megjelenik, mint a 
népi színjáték kelléke. A kevés közül a leginkább ismert és kutatott a 
turkajárás, amely hagyományt ma már egyetlen más románlakta 
településen sem gyakorolnak csak Kétegyházán. A karácsonyt 
megelőző hetekben történt meg a turka és a szereplők kiválasztása. A 
résztvevők általában legények voltak, csak ritka esetben vettek részt 
nős férfiak is. A csoport központi alakja az állatmaszkba öltözött turka 
volt, akit a falu legjobb, vagy legnagyobb tapasztalattal bíró táncosai 
közül választottak ki. Nem volt hátrány ha a turka mókázásra, 
tréfálkozásra is kapható volt, hiszen nagy volt a szerepe a jó hangulat 
megteremtésében és fenntartásában. A turkamaszkot a falusi emberek 
maguk készítették, két részből állt, a többnyire fából készített 
állatfejből, és annak egy zsinór segítségével mozgatható, alsó csőrszerű 
részéből. A turkának öltözött játékos tánc közben ezt csattogtatja 
ritmusra, a nézőket szórakoztatva. A fej egy botra van felerősítve, 
amely nem látszik, ugyanis földig érő lepel borítja.27 
Ezen hagyományok többsége ma is él a településen. 1981-től kezdve 
egy a román hagyományokat ápoló és fenntartani kívánó csoport 
elevenítette fel ezeket a népszokásokat. A csoport 1999-ig működött, 
majd annak idősebb tagjai a Román Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
fiataljait bevonva igyekeztek örökíteni a helyi román hagyományokat. 

 
3. A kétegyházi románság identitástudata 

A szociálpszichológusok szerint a közösség-ellentétben a csoporttal-
ízig-vérig értékeket magába foglaló fogalom. A közösség belső 
viszonyait és a tágabb társadalomhoz fűződő kapcsolatait 

                                                 
26 Erdmann (2000) 
27 Magda Erzsébet (1975) 
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meghatározott értékek szabályozzák és közvetítik, a csoport csakis 
önteremtés, önmegalkotás és önszervezés által válhat közösségé.28 
Az etnikai azonosságtudat kialakulásának központjában az anyanyelv 
és az általa létrehozott kultúra áll. Fennmaradásában és személyiségbe 
való beépülésében legnagyobb szerepe a családnak van, amely a 
szocializáció elsődleges színterét jelenti.29 

 
4. A nyelvhasználat 

Az identitástudat megőrzésének egyik alapeleme a nyelvhasználat. A 
trianoni határvonal miatt a magyarországi román kisebbség csak 
alkalmilag kerülhet kapcsolatba a fejlettebb román nyelvi 
változatokkal. Ezért alakulhatott ki egy a magyarországi románokra 
jellemző tájnyelv. Ennek jellegzetessége, hogy szókészlete egyre 
szorosabban összefonódik a magyar nyelvével és mind gyakrabban 
alkalmazzák a magyar nyelvvel felváltva. 
A magyar szavak alkalmazási módja is változott. Míg korábban azok 
románosított hangzással és román ragozási szabályok szerint épültek 
be, újabban mind gyakoribb a magyar szavak eredeti hangzású 
használata. A két nyelv szerint váltakozó beszédet a románok által 
lakott településeken nem tartják károsnak vagy illetlen jelenségnek, 
inkább szórakoztatónak és érdekesnek találják. A kétegyházi 
románságra jellemző, hogy nem érzik értékesnek és megőrzésre 
érdemesnek az eddig anyanyelvként örökölt és használt román 
tájnyelvet. A hagyományos nyelv valamelyik változatát a településen 
már csak az idősebb nemzedék beszéli. Helyét egyre több családban, 
elsősorban az általánossá váló vegyes házasságok és a közös 
munkahelyek miatt, átveszi a mindenki által beszélt magyar köznyelv.30 

 
5. Az ortodox egyház 

A görögkeleti vallás a hazai románok egyetlen nemzeti vallása volt 
egészen a 17. századig, amikor egy részük áttért a katolikus hitre. Az 
egyházi közösségek csak a román nyelvet használták, az 
egyházközségeknél mind a liturgia, mind az adminisztráció nyelve a 
mai napig a román maradt. Kétegyháza Békés vármegyében Gyula 
után a második település, ahol görögkeleti templom épül. 

                                                 
28 Csepeli (1997) 
29 Csepeli (1985) 
30 Petrusán-Martyin-Kozma (2000) 
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Az ortodox egyház kapcsán végzett kutatásaim alapján 
megállapítottam, hogy a hívők száma csökkent. A liturgiákon inkább 
az idősebb korosztály vesz részt, a fiatalok inkább a nagyobb egyházi 
ünnepeken jelennek meg az egyházban, tehát nem rendszeres 
templomba járók. Ugyanakkor a keresztelkedések száma nem csökkent 
az utóbbi időszakban, jellemzően a vegyes házasságokban született 
gyermekeket a görögkeleti templomban keresztelik meg a szülők. A 
temetkezéssel kapcsolatban az a tendencia jellemző, hogy aki ortodox 
vallású és az idősebb korosztályhoz tartozik, annak hozzátartozói az 
egyházi szertartást választják a társadalmi temetés helyett.31 

 
6. A közoktatás 

Az 1868-as nemzetiségi törvény megerősítette a nemzetiségek 
iskolaalapítási jogát, biztosította az anyanyelven történő művelődést a 
felsőfokú képzés kezdetéig. A hazai románoknál az ortodox és a 
görögkatolikus egyház működtetett iskolákat, a tanítás nyelve 
mindenütt a román volt. 
A trianoni döntés után a nemzetiségi iskolák léte ugyan biztosítva volt, 
de a szegényebb román egyházközségek két-, esetleg négyosztályos 
iskolánál nagyobbat nem tudtak fenntartani. Ezek is nagyrészt magyar 
tanítási nyelvűek voltak, ahol kötelezően tanították a román nyelvet. 
Az 1946-tól létrejövő nyolcosztályos általános iskolák biztosították az 
anyanyelven való oktatás kereteit, de annak tartalma nem volt alkalmas 
arra, hogy a nemzetiségek megőrizzék anyanyelvüket és fejlesszék 
nemzeti tudatukat. Az iskolán kívül ugyanis a tájnyelv töltötte be az 
anyanyelv funkcióját, a hagyományos kultúra pedig nem sok 
lehetőséget adott a magasabb szintű műveltség elsajátításához. Az 
1960-as évekre a gazdasági és társadalmi változások, illetve az egyre 
gyakoribb vegyes házasságok következtében tovább csökkentek a 
hagyományos anyanyelvi oktatás feltételei. Ekkor született döntés a 
kétnyelvű iskolatípusra történő áttérésre. A kétnyelvűvé alakított 
iskolák nem tudták elérni, hogy a tanulók megfelelő szinten sajátítsák 
el a nemzetiségi nyelvet, a nemzetiségi múltjukat, kultúrájukat, és nem 
tudták tartóssá tenni a kisebbségi nyelven történő művelődést, a nyelv 
rendszeres használatát sem.32 
A kétegyházi Román Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1949. 
szeptember elején kezdte meg önálló működését, amely fontos 

                                                 
31 Az adatközlő Buha György, a kétegyházi román ortodox egyház kántora 
32 Petrusán (1995) 
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szerepet játszott és játszik mai napig a helyi románság 
identitástudatának őrzésében. Az iskola 1-8. osztályában jelenleg 
kb.120 fő tanul. 1961-ig minden tantárgyat románul tanultak a diákok. 
Ma anyanyelven történik a román nyelv és irodalom tanítása, a 
történelem és földrajz oktatása pedig két nyelven zajlik. A hon- és 
népismereti órákon a román nemzeti hagyományokról, népviseletről és 
népzenéről is szó esik, de az alacsony óraszám és a nem megfelelő 
tankönyvek miatt erre csak kevés időt tudnak szentelni a tanárok. A 
tanulók szakkörök és kiállítások alkalmával tudják gyarapítani 
tudásukat a kétegyházi románság eredetével, kulturális örökségeivel 
kapcsolatban. Megfigyelésem alapján megállapítottam, hogy egyre több 
magyar és vegyes házasságban született gyermek szülei választják a 
Román Nemzetiségi Általános Iskolát a román nyelvű lakosságon 
kívül. Ennek okai lehetnek egyrészt, hogy Kétegyházán fontosnak 
tartják megőrizni a románság hagyományait, másrészt a gyermek 
megtanul egy nyelvet az angol vagy német nyelven kívül az iskolában. 

 
7. Kulturális intézmények, körök, egyesületek 

Az egyház és az iskola mellett a nyelv és a kultúra ápolásának, 
fejlesztésének és a nemzeti tudat fenntartásának fontos eszközeivé 
váltak a kulturális egyletek, olvasókörök.  Kétegyházán a 19.sz. végén 
jött létre a Görögkeleti Román Dalegylet, és a Kétegyházi Vegyes 
Olvasókör.33 A II. világháború után a dalegyletek és olvasókörök 
hagyományait kisebb-nagyobb sikerrel igyekeztek folytatni. A helyi 
Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár falain belül többek 
között román hagyományőrző- és néptánccsoportok működtek. Az 
intézmény jelenleg is nagy hangsúlyt fektet a román hagyományok 
fenntartására és megismertetésére, a könyvtár kiemelt feladatai közé 
tartozik a román nyelvű irodalom és folyóirat számának növelése. Az 
1992 óta működő Kétegyházi Románok Kulturális Egyesülete által 
rendszeresen megrendezésre kerül a Román Bál a településen, ahol a 
résztvevők román népzene és néptánc kíséretében szórakozhatnak. 
Jellemző a rendezvényre, hogy egyre több falubeli magyar is ellátogat 
rá, és örömmel tanulnak román táncokat és népdalokat. Különösen 
népszerű a néptánc az általános iskolások körében. Ennek oktatásában 
jelentős szerepet vállalt az egyesület, amely nyári tánctáborokat 
szervezett a gyerekeknek, illetve a Kaláris Alapfokú Művészeti Iskola, 
ahová a táncolni szerető fiatalok szabadon beiratkozhatnak és a 

                                                 
33 Erdmann (2000) 
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magyar néptáncok mellett megtanulhatják a helyi román táncokat is. 
Szintén gyerekek részvételével működik egy Honismereti Kör is, amely 
Ardelean Iosif Ioan és Márki Sándor nevét viseli. Mindketten 
Kétegyháza híres szülöttei, Ardeleannak köszönhető a település első 
monográfiája, Márki pedig történész-pedagógusként vált országos 
hírűvé. A foglalkozásokon a diákok megismerhetik lakóhelyük és a 
románság történetét, hagyományait és kulturális örökségeit, az 
elsajátított ismereteikről pedig vetélkedőkön adhatnak számot. 
A Művelődési Ház gyakran ad helyet román néprajzi kiállításoknak is, 
ahol a látogatók bővíthetik tudásukat a kétegyházi románok 
életmódjával, használati tárgyaival, öltözködési szokásaival és 
lakáskultúrájával kapcsolatban. A nagyobb rendezvények, mint például 
a Pogácsafesztivál, amely eredetileg gasztronómiai fesztiválnak indult, 
néhány évvel már kulturális programokkal is bővült. A román 
testvérvárosok néptáncbemutatója mellett a helyi román 
néptánccsoport is bemutathatja tudását, kiállítások színesítik a 
szabadidő eltöltését, és hagyományos román ételeket is 
megkóstolhatnak a rendezvény vendégei. A falu nevezetességei közé 
tartozik az 1984-ben megnyitott román tájház, amely híres egyedülálló 
néprajzi gyűjteményéről. 
 
Összefoglalás 
A saját és az elkészített mélyinterjúk tapasztalata alapján azt 
állapítottam meg, hogy a kétegyházi románság őrzi identitását, és 
büszke arra. Ehhez nagyban hozzájárult véleményem szerint az is, 
hogy a helyi románokat nemzetiségi hovatartozásuk miatt nem érte 
sem a faluban, sem azon kívül hátrányos megkülönböztetés. Fontos 
kérdés az is, hogy a fiatalok mennyire vesznek részt a hagyományőrzés 
folyamatában. Úgy gondolom, hogy bár szép számmal gyűlnek össze a 
néptánccsoportokba és a Honismereti Körbe a helyi fiatalság 
képviselői, többet kellene tenni annak érdekében, hogy a román 
identitástudat személyiségük részévé váljon, és ők is tovább tudják 
örökíteni azt. 
 
Abstract 
The author present a paper on the tradition and identity-aware of the 
Romanians in Kétegyháza, which is a village 20 kilometers far from 
the Hungarian-Romanian border. Her researches were directed 
towards what communities and how played role in preservation of the 
local Romanians identity or rather how local young persons consider 
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that important to promote and preserve their grandparents’ and 
parents’ traditions. Important questions are how and how degree an 
ethnic group can preserve its language, its culture and its traditions like 
an ethnic minority, and how they can experience it. The author wrote 
up several specialized literature and publications in her project or 
rather she inteviewed some members of the community. 
 

Keywords: the Romanians, identity, large village, attitude 
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UHRIN ERZSÉBET 
 
SZLOVÁKOK ÉS A SZLOVÁK NYELV BÉKÉSCSABÁN 
 
Összefoglaló 
Békéscsaba a magyarországi szlovák nemzetiség egyik legjelentősebb 
települése. A várost a 18. század első felében túlnyomórészt szlovákok 
telepítették újjá, s jelenlétük a 19. század végéig meghatározó volt. 
Csak ekkor kezdett gyorsuló ütemben magyarosodni a város a 
bevándorlás, a vegyes házasságok és az asszimiláció révén. A 
szlovákság napjainkban is a legnagyobb hagyományú, és a 
megyeszékhely életében a legnagyobb szerepet játszó minoritás. A 
tanulmány célja a szlovákok szerepének, jelenlétének bemutatása 
Békéscsaba történelmi fejlődésében, kiemelten napjainkban. 
 
Kulcsszavak: Békéscsaba, szlovákok, történelem, jelen, 
nyelvhasználat 

 
Bevezetés 
A tanulmány a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete történeti, 
kultúrtörténeti kutatóprogramja és A szlovák nyelv Magyarországon című 
empirikus szociolingvisztikai kutatás eredményeiből mutat be 
részleteket. Az alkalmazott módszerek a dokumentumelemzés, oral 
history, résztvevő megfigyelés, szociolingvisztikai interjú, 
nyelvhasználati kérdőív voltak. A kutatási eredményeket és 
következtetéseket a történeti előzmények felvázolása után a szlovák 
intézményekre és nyelvhasználatra vonatkozóan közlöm. 

 
1. Történeti előzmények 

Szlovákok a mai Magyarország területén a 17. század végétől élnek. 
Tömeges letelepedésük a törökök kiűzése utáni időszakra, a 18. 
századra (1711 – 1740) tehető, amikor is a szabad vallásgyakorlás és 
jobb megélhetés reményében a történelmi Magyarország túlnépesedett 
északi megyéiből sokan kerestek itt új lakóhelyet. A 17. század végén a 
törökellenes harcok idején Csaba is lakatlanná vált, a lakosság 
elmenekült, a vidék elvadult, a település és a megye romokban hevert. 
Békéscsabát evangélikus szlovákok telepítették újjá, így az evangélikus 
egyház születése időben egybeesik a település újratelepítésének a 
dátumával. Az elfogadott hagyomány szerint ez az év 1718. A 
katolikusok mintegy három évtizeddel később jelentkeznek ezen a 
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tájon. 1747-ben indult meg a katolikus szlovákok betelepülése 
Békéscsabára. Békéscsaba a történelem során fokozatosan több vallású 
és több nemzetiségű településsé vált, és maradt is az különböző 
mértékben a mai napig. A magyarokon kívül mind a 13 kisebbség 
képviselői élnek itt, szervezett közösségi, kulturális és közéleti 
tevékenységet a cigányok, lengyelek, románok és szlovákok folytatnak. 
A szlovákok az újraalapított Csabát egy évszázad alatt a megye 
legnagyobb, dinamikusan fejlődő településévé változtatták. Az első 
világháború végéig a Kárpát – medence szlovákjai egy államban éltek, 
a trianoni békeszerződés után több ország, köztük Magyarország 
állampolgáraivá váltak. Történelmük során sok trauma érte őket, 
melyek közül a legfájdalmasabb – a burkolt vagy nyílt magyarosító 
törekvések mellett – az 1946/47-es lakosságcsere volt, mely során 
mintegy 60 ezer szlovák hagyta el Magyarországot, köztük a 
nemzetiség legöntudatosabb képviselői. (Békéscsaba és a szlovákok 
történetéről bővebben lásd pl. Chlebnicky 1996; Jankovich B. – 
Erdmann 1991; Gombos – Kugler 2008: 315 – 367;). 
A békéscsabai szlovákság – annak ellenére, hogy létszáma a több mint 
300 éves történelme során drasztikusan csökkent – napjainkig 
megőrizte szellemi és tárgyi kulturális örökségét, nyelvét, 
hagyományait, kultúráját. 

 
2. Szlovák nemzetiségi intézmények Békéscsabán 

A társadalmi átalakulás korszaka fontos fordulópont volt a 
magyarországi szlovákok életében is. Az asszimilációnak kitett, a 
nyelvcsere állapotában található nemzetiség aktivitása a 80-as évek 
végén láthatóan megnövekedett. A szlovákok sorra hozták létre a 
városban új civil szervezeteiket, intézményeiket, később 
önkormányzatukat. A dolgozat következő részében a szlovák 
kisebbségi lét szempontjából meghatározó intézményeket mutatom be, 
melyek: az iskola, egyház, egyéb kulturális, tudományos intézetek, 
politikai szervezetek, média. 

Iskolák 
A magyarországi szlovák nemzetiség fennmaradásában, az asszimiláció 
lassításában a család mellett döntő szerepe van a pedagógusoknak, az 
oktatási intézményeknek. A nemzetiségi származású tanuló az 
iskolában kap felnőttkori életét is befolyásoló viszonyulás- és 
magatartásmintát saját kisebbsége kultúrájához nyelvéhez. Mivel a 
szlovák nemzetiségi családok döntő többsége nem - vagy csak részben 
– képes továbbadni gyermekeinek nyelvi, kulturális örökségét, így az 
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iskolára hárul a nyelv elsajátíttatásának a kultúra ápolásának a feladata 
és felelőssége. 
A békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános iskola, Óvoda és 
Kollégium a város egyik legjelentősebb, legrégebbi hagyományokkal 
rendelkező nemzetiségi intézménye. A szlovák oktatás és 
kultúraközvetítés területén országos a jelentősége. A szlovák iskolák 
története Magyarországon így Békéscsabán is a 18. századi migrációig 
nyúlik vissza. A letelepülő első szlovák telepesek papot és tanítót is 
hoztak magukkal, s rövidesen templomot építettek és iskolát 
alapítottak. A szlovák iskolarendszer kialakításának folyamatában 
történelmi jelentőséggel bírt, hogy 1949-ben beindult a középfokú 
képzés a békéscsabai gimnáziumban. 1961-ben azonban egy miniszteri 
rendelet hatására kétnyelvű szlovák- magyar iskolákká váltak a 
magyarországi szlovák iskolák. Több kutató és politikus ezt a dátumot 
tartja az asszimiláció felgyorsulása kezdeti évének. (bővebben 
Gyivicsán 2003) Így alakították át az addig egynyelvű békéscsabai 
szlovák iskolát is az 1961/62-es tanévben kétnyelvű oktatási 
intézménnyé, ahol a humán tantárgyakat szlovákul, a 
természettudományi tantárgyakat magyar nyelven tanítják mind a mai 
napig. Az iskola hatályos Pedagógiai programja alapján az 
intézményben kétnyelvű nemzetiségi oktatás folyik, a tantárgyak 50%-
át tanítják és tanulják szlovák  nyelven. 2005. július 1-től az intézmény 
fenntartója az Országos Szlovák Önkormányzat, mely 
kiegyensúlyozott fejlődést biztosít az iskola számára 
Az intézmény megalapításától kezdve kiemelt figyelmet fordít a 
szlovák nyelv elsajátítása mellett a nemzetiségi kultúra és hagyományok 
ápolására, fejlesztésére. Szlovák szakköröket, színjátszó szakkört, népi 
tánc, népi díszítőművész szakköröket, mandolin és citerazenekart stb. 
működtettek/működtetnek. Rendszeresen szerveznek táborokat, 
kirándulásokat Szlovákiába, ahol a diákoknak lehetőségük van élő 
nyelvi környezetben a szlovák nyelv gyakorlására, a modern szókincs 
elsajátítására, az ország kulturális és természeti szépségeinek a 
megismerésére. 
Az iskolában 1989 óta folyamatosan dolgoznak vendégtanárok, 
akiknek a jelenléte nagyban hozzájárul a tanulók és tanárok 
nyelvtudásának fejlesztéséhez. 
Az iskola pedagógusai közül többen elismert tankönyvírók. Az 
intézmény kiadóként is jelentős az iskola évkönyvei mellett több 
kiadvány megjelentetője pl. Haan Lajos szlovák nyelvű Békéscsaba 
monográfiájának. Az iskola tanárai alapították meg a Slovenčinár 
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(Szlováktanár) pedagógiai - módszertani folyóiratot, amely napjainkig 
az egyetlen Szlovákia határain kívül megjelenő szlovák nyelvű szakmai 
folyóirat, és mára már nemzetközivé vált.  Az itteni pedagógusok 
voltak a kezdeményezői az Országos Szlovák Önkormányzat mellett 
békéscsabai székhellyel működő Szlovák Óvodai (később Pedagógiai) 
Módszertani Központ létrehozásának, mely országos hatáskörű 
intézmény és eredményesen szolgálja a nemzetiségi oktató-
nevelőmunkát. A békéscsabai szlovák iskola eredményes és sokoldalú 
tevékenységének köszönhetően nemcsak a város, hanem a 
magyarországi szlovákok egyik legjelentősebb intézménye. 
Jelenleg Békéscsabán a szlovák iskolán kívül még két nyelvoktató 
iskolában és 5 óvoda 12 csoportjában folyik szlovák nemzetiségi 
iskolai és óvodai nevelés, a szlovák kisebbség nyelvének és 
kultúrájának megismertetése, a kulturális hagyományok átörökítése. 
Népszerűek a városban szervezett különböző szlovák 
nyelvtanfolyamok 

Egyházak 
A vallás meghatározó szerepének jelentősége a nyelv- és 
etnikummegtartásában elvitathatatlan. Békéscsabán napjainkig sikerült 
megőrizni a szlovák nemzetiségi egyházi kultúra néhány elemét, a 
magyar mellett rendszeresen vannak szlovák nyelvű istentiszteletek. Az 
evangélikus egyházközség az 1717/18. évi megalakulása óta biztosítja a 
hívők számára a szlovák nyelvű hitéletet. A közel 100 évig egynyelvű 
egyházban34 a szlovák nyelvű istentiszteletek száma azonban 
folyamatosan csökken. A katolikus templomban a közelmúltig minden 
hónap utolsó vasárnapján szlovák nyelvű szentmisén vehettek észt a 
katolikus hívők 

Új intézmények 
A kisebbségek klasszikus, hagyományos alapintézményeinek - mint a 
család, az iskola és az egyház - elsődleges a szerepe a nemzetiségi 
kultúrák megőrzésében, továbbfejlesztésében. Annak ellenére, hogy 
meghatározó, pótolhatatlan a szerepük nem lehetnek e közösségek 
kizárólagos intézményei, hatásukat minél sokoldalúbban és 
folyamatosan kell, hogy erősítsék az egyéb intézetek, szervezetek  
Békéscsabán a szlovákság rendelkezik kiépült intézményhálózattal A 

                                                 
34

 1815.február 7-én Milecz Mihály csabai evangélikus lelkész temetésén hangzott el 
az első magyar nyelvű igehirdetés a csabai evangélikusok körében. A második magyar 
nyelvű prédikáció 1824. június 29-én az evangélikus nagytemplom felszentelési 
ünnepén volt, amely a legnagyobb evangélikus templom Közép-Európában. 
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városban országos jelentőségű intézmények működnek, mint a már 
említett gimnázium, pedagógiai módszertani központ. A 22 éve 
működő szlovák kutatóintézet és a Magyarországi Szlovák Fiatalok 
Szervezete is itt nyert elhelyezést. A békéscsabai szlovák 
önkormányzat elsők között vette át a Szlovák Tájház üzemeltetését A 
szlovák szervzetek közül a legjelentősebb a közel 600 tagot számláló 
Csabai Szlovákok Szervezete, mely 1990-ben jött létre és az 1996-ban 
átadott Szlovák Kultúra Háza.. A városban 1991 óta jelenik meg a 
Čabiansky kalendár (Csabai Kalendárium) évkönyv, 1998 óta a Čabän 
(Csabai) szlovák nyelvű havilap, mindkét publikáció a békéscsabai és 
városkörnyéki szlovákok krónikája. Büszkén vállalt kiemelt céljuk a 
békéscsabai szlovák nyelvjárás megőrzése, terjesztése, ezért a 
megjelent cikkek egy része nyelvjárásban jelenik meg . 
A bemutatott intézmények, szervezetek jól szolgálják a magyarországi/ 
békéscsabai szlová nemzetiség nyelvének és kultúrájának a 
revitalizációját, a kulturális autonómia jegyében születtek, és egyre 
fontosabb szerepet töltenek be a kisebbségek életében. Kiemelt 
feladatuknak tartják a szlovák nemzetiségi kultúra ápolását, fejlesztését, 
továbbadását, valamint a nyelv megőrzését. Ha a jövőben rendszeres 
és elegendő állami támogatást kapnak a működésükre, a személyi 
feltételeik és tárgyi eszközök fejlesztésére, akkor a szlovák 
nemzetiségek fontos bázisaivá válhatnak (Az intézményekről 
bővebben Uhrin 2008). 

Nyelvhasználat 
A Békéscsabán élő szlovák nemzetiség egyre ritkábban használja az 
anyanyelvét. Az egyes nyelvhasználati színtereken a magyar nyelv 
használata a domináns. Békéscsabán a kultúra mindhárom 
alaprétegében jelen van azonban még napjainkban is a szlovák nyelv 
írott és szóbeli változata, ugyan eltérő színvonalon és gyakorisággal. A 
városban a szlovák nyelv három változata használatos. A 
legelterjedtebb a nyelvjárás, annak ellenére, hogy drasztikusan csökken 
a természetes nyelvhasználók száma, elsősorban az idősebbek beszélik. 
Ezt követi az irodalmi nyelv az iskolázottak és fiatalabb korosztály 
körében, s ez volt a szentmise nyelve a katolikus egyházban. Az 
evangélikus egyházban az irodalmi és tájnyelv mellett az archaikus, 
bibliai cseh nyelvet is használják. Az irodalmi szlovák nyelv 
napjainkban az értelmiség munkanyelve, az iskolában, a tanórákon, a 
kulturális rendezvényeken használt nyelv. Az utóbbi időben azonban 
egyre gyakrabban van jelen a nemzetiség közéleti – politikai 
rendezvényein és a tudományos és ismeretterjesztő programokon. Az 
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utóbbi években láthatóan megnőtt a városban az akciók, rendezvények 
száma, amelyeken rendszeresen használatos a szlovák nyelv. Jelentősen 
emelkedett a szlovák, illetve kétnyelvű könyvek, kiadványok száma. 
Főként az elkötelezett vezetők és aktivisták körében kezd kialakulni a 
beszélt nyelvi szlovák köznyelv  
A családokban az asszimilációnak, a vegyes házasságoknak 
köszönhetően és a szlovák nyelvet, nyelvjárást jól beszélő idősebb 
korosztály elhalálozása miatt a nyelv fokozatosan háttérbe kerül. A 
szlovák nyelv állapotára az ellentétes kétirányú mozgás, az egyidejű 
fejlődés és visszafejlődés a jellemző. A szociolingvisztikai kutatási 
eredmények alapján megállapítható egyrészt a magyarországi/ 
békéscsabai szlovák nyelv funkcionális fejlődése, a nyelv 
tökéletesedésének a folyamata, funkcióinak, használatának a bővülése a 
különböző közösségi szférákban. Másrészt jellemző rá egy olyan 
kétnyelvűségi dinamika, amelyet generációról generációra csökkenő 
szlovák nyelvi s ezzel fordított arányban növekvő többségi, magyar 
nyelvi kompetencia jellemez. Perspektívát és a nyelvi asszimiláció 
lassulásának reményét jelentheti, hogy vannak és egyre érezhetően 
hatnak a nyelvmegőrzés tényezői (vesd össze Homišinová 2008; 
Uhrinová 2008: 92 – 224; Žiláková 2008: 58-90.) 

 
Összefoglalás 
A kutatás eredményeinek a tükrében megállapíthajuk, hogy Békéscsaba 
jó példája annak, hogy a nemzetiségeket támogató politikai döntések, 
az ún. pozitív diszkrimináció, a kisebbségek számára kialakított 
kedvező társadalmi környezet, a többségi társadalom és a média 
toleráns és őszinte érdeklődése, s nem utolsósorban a kisebbségek 
aktív, felelős részvétele saját életük formálásában segítheti elő 
leginkább a nemzetiségek fejlődését, köztük a szlovákok 
fennmaradását. 

 
Abstract 
Békéscsaba is the most significant settlement of the Slovak nationality 
in Hungary.The town was resettled predominantly by the Slovaks in 
the first part of the 18th century and their presence was determinant 
until the end of the 19th century. Only then the town started to 
become Hungarian at a rapid pace through immigration, mixed 
marriages and assimilation. Even nowadays the Slovaks have the 
biggest tradition and the most important role in the life of the county 
seat as a national minority.The aim of the study is toshow the role and 
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presence of the Slovaks in the historical development of Békéscsaba, 
especially in our time. 
 
Keywords: Békéscsaba, the Slovaks, history, present, usage 
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VARGA DOROTTYA 
 
GYULA: ÉLHETŐ TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ A 
VIHARSAROKBAN 
 
Összefoglaló 
Gyulát, a történelmi fürdővárost a dél-alföldi régió, az „élmény 
régió35” egyik jelentős turisztikai desztinációjaként tartják számon. A 
Viharsarok a legfiatalabb magyarországi tájegységnek számít, ami 
területileg Békés és Csongrád megyét fedi le. A tájegység központja 
Békés megye székhelye is egyben: Békéscsaba, amely a CSR Hungary 
nevű cég által publikált „Legélhetőbb magyar városok” top 10-es 
rangsorának nyolcadik helyét foglalja el. Gyula városa rendelkezik azon 
adottságokkal és komparatív versenyelőnyökkel, amik alapján a 
turizmus iparágra szűkített mutatórendszer: az élhető turisztikai 
desztinációk rangsorában helyet kapjon. Jelen dolgozatban azt 
kívánom kimutatni, hogy Gyulán milyen tényezők játszanak szerepet 
az élhetőségben, valamint az éltethetőségben, amelynek 
nélkülözhetetlen szereplői a helyi lakosok, akik egy desztináció belső 
imázsának meghatározói. 
 
Kulcsszavak: élhetőség, fenntartható, életminőség, Gyula 

 
Bevezetés 
Változó világunk, a globalizáció és a növekvő ökológiai lábnyomunk 
arra kényszerít bennünket, hogy elgondolkodjunk, vajon meddig 
mehetünk el a fejlődésben, hol húzódik meg a határ a technológiai 
fejlesztésekben és az innoválásban? Meddig élhető egy település a 
lakosai számára, és milyen mértéket ölt annak turistaforgalma, 
amennyiben desztinációként, azaz fogadóterületként is funkcionál? A 
fenntartható fejlődés gazdasági, társadalmi és környezeti szempontjait 
az iparnak, a helyi irányító szerveknek és minden érdekelt 
résztvevőnek – legyen szó helyi közösségekről, látogatókról/turistákról 
–, figyelembe kell venni. „Új szemekre” és új felismerésekre van 
szükség, melyek ugyanazt a tájat (értelmezésemben lokális teret, 
települést vagy desztinációt) a fenntartható módon teszik élhetővé.  

                                                 
35 Forrás: www.delalfold.info (Magyar Turizmus Zrt. Dél-alföldi Regionális 
Marketing Igazgatóság) 

http://www.delalfold.info/
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1. Irodalmi áttekintés 

Jelen tanulmány szakirodalmi alapjait az alábbi releváns szervezetek 
dokumentumai, publikációi és modellek biztosítják:  

 CSR Hungary: É.V.I. City Hungary. Életminőség jelentés. 
2012. május 30. 

 Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) 

 Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ)  

 A fenntartható desztináció VICE modellje 

 Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 

 Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia, 2005-2013  

 Új Széchenyi Terv (ÚSZT) 

 UNWTO (Turisztikai Világszervezet)  
 

2. Vizsgálati anyag és módszer  

A fenntarthatóság több szempontból értelmet nyer: a természeti 
fenntarthatóságon kívül az jelentős gazdasági és társadalmi 
vonatkozásban is, ahogyan a turizmus is közvetlen hatást – pozitív és 
negatív értelemben egyaránt – gyakorol gazdasági, társadalmi, 
természeti, kulturális és politikai-technológiai környezetére. A 
hatásmechanizmusok és a multiszektorális jellegéből adódóan a 
turizmusban nem elhanyagolható a fenntarthatóság. Ezt kitűnően 
megalapozza a fenntartható desztináció VICE modellje (lásd 1. sz. 
ábra). A modell középpontjában ugyanis a környezet áll, ami a 
desztinációba látogatókkal, a turizmus iparágával, valamint a helyi 
közösséggel áll közvetlen kapcsolatban. A modell minden eleme 
összhangban áll a város ún. „fogyasztói csoportjaival”. A fogyasztói 
csoportot ugyanis a helyiek – beleértve a lakosokat, helyi vállalkozókat 
-, a befektetők, a turisták, valamint egyéb szervezetek és hatóságok 
alkotják.  
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1. sz. ábra: A fenntartható desztináció VICE-modellje 

 

 
Forrás: Destination Management Handbook, English Tourist Board and Tourism 

Management Institute, 2003 

 
Az Élhető Városok Indexet (röviden É.V.I.) az alábbi komponense 
alkotják: 
Humán index (társadalmi felelősségvállalás) mutatószámai: 

 Populáció (további elemei: lakónépesség, népsűrűség, 
vándorlás, munkanélküliség) 

 Oktatás és kultúra (elemei: képzettség és infrastruktúra, helyi 
aktivitás) 

 Egészség (elemei: egészségügyi infrastrukturális ellátottság) 

 Szociális háló működése (elemei: idősek és hátrányos 
helyzetűek) 

 Regenerálódás (infrastruktúra ellátottság, könyvtárak, mozi, 
kábel televízió, wellness színház, vendéglátó-ipari egységek) 

 
Öko index (környezeti fenntarthatóság) mutatói: 

 Természeti erőforrás, fogyasztás, felhasználás (ivóvíz, 
szennyvíz, gáz, villany, hulladékgazdálkodás) 

 Ökotudatosság (energiával kapcsolatos tényezők, pl. 
energiafejlesztési programok, központi önkormányzati 
programok, „zöld” intézmények) 

 
Turisztikai vonatkozásban az alábbi mutatók és mérhető adatok 
kívánatosak egy turisták szempontjából is élhető városban, azaz 
desztinációban. A humán index populációjával azonosítható a vendég- 
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és turistaforgalom (érkezések száma, a turisták által eltöltött 
vendégéjek száma és az átlagos tartózkodási idő). Nem szabad 
megfeledkezünk arról, hogy a turizmus is migrációs kategória. 
Ekképpen fontos kiemelni a vendégmunkások arányát vagy a 
turizmusban dolgozó betelepült munkavállalók számát. Jelentős még 
az is, hogy hányan dolgoznak közvetlenül és közvetetten a 
turizmusban. A közvetettségre a turizmus multiszektorális jellege miatt 
van szükség. Az oktatásnál sokkal fontosabbnak tartom a helyi 
aktivitást, azaz olyan települési szintű kezdeményezéseket, amiket 
értékteremtő és/vagy –megőrző céllal hívnak életre. A regenerálódást 
turisztikai infra- és szuprastruktúrával helyettesíthetnénk.  

 
3. Eredmények, következtetések 

A turisztikai tevékenységek különösen a közösség társadalmi és 
természeti vagyonában okoznak veszteséget. A látogatók helyi 
társadalmi rendszerbe való tömeges „betolakodása” alááshatja a már 
meglévő társadalmi viszonyokat és értékeket.  
A turizmus a helyi ökológiai, gazdasági és társadalmi rendszerek 
leépülésének egyik fő forrása a természeti területeken. A magas 
fogyasztást generáló és hulladékot felhalmozó látogatók nagyarányú 
benyomulása a természeti területekre, vagy a nem megfelelő 
hulladékgazdálkodási menedzsmenttel rendelkező városokba, olyan 
mértékű változást eredményezhet a természeti környezetben, amely 
túlmutat a helyi lakosok által gyakorolt hatáson.  
Megoldások: a kedvezőtlen turisztikai hatásokra való megoldás a helyi 
közösségek, turisztikai vállalkozások és a fogyasztók közös érdekében 
keresendő, mellyel fenntartható a turisztikai desztináció természeti 
vagyona és társadalmi öröksége. Elsőként, egy intézményi 
mechanizmust kell létrehozni, amellyel megteremthető a közös érdek 
igénye és érzete. E mechanizmusok törvényessége biztosítása 
érdekében elengedhetetlen az érintett csoportok vagy érdekeltségek 
közreműködése, vagyis az egymás közti kommunikáció és párbeszéd.  
A tapasztalatok azt mutatják, hogy ha az érintett felek közti párbeszéd 
arra hivatott, hogy tényleges hatást fejtsen ki a fejlődésre, akkor meg 
kell teremteni a felek felelősségét tekintettel a jövőbeli befektetésekre 
és irányelvekre. A párbeszéd során megvalósuló egyetértést a tetteknek 
kell tükrözniük.  
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Összefoglalás 
Gyula a Dél-alföldi régió egyik legjelentősebb turisztikai központja. 
Kvantitatív adatokra támaszkodva, a realizált belföldi vendégforgalom 
alapján 2012-ben hazánk 6. leglátogatottabb desztinációja Gyula, ami 
hathatós előrelépést jelent a 2011-es kilencedik helyhez képest. E 
mögött azonban nemcsak a turisztikai szakma képviselői és 
vendégéjszakát generáló szolgáltatók állnak, hanem a gyulai lakosok 
partnersége is kiemelendő. A helyiek turisztikai vérkeringésbe és 
fejlesztési folyamatokba történő bevonása azért hangsúlyos, mert 
részesei a helyi turizmusmarketingnek (kommunikációnak), gazdasági 
vonatkozásban számukra hasznot jelent a turizmus (foglalkoztatottság, 
ezáltal elmosódik a lakosok és a helyi vállalkozók csoportjainak 
határa). A belső imázs kialakításának fontos szereplői és ők azok, 
akiknek azonosulni kell a helyi fejlesztésekkel, ami nemcsak turisztikai 
vonatkozásban értelmezhető. „Az adott település lakosságának 
életminőségére a turizmus többféle csatornán is képes kedvező hatást kifejteni: 
jövedelmi forrás, szolgáltatási kínálat-bővítő, környezetformáló, kapcsolatteremtő, 
identitáserősítő”. 36 
A fenti gondolatokat összefoglalva, fontos tisztázni, hogy egy helyi 
közösség milyen elvárásokat támaszt a hozzá kötődő várostól. Elvárja 
a városi lét lehetőségeinek bővülését, közösségi szellemet, 
identitástudatot, a munkaerő-piaci feltételek kínálta egyéni boldogulást, 
életszínvonalat, életminőséget, megfelelő lakóhelyi környezetet és 
minőségi fizikai környezetet. Az átalakuló gazdasági szerkezet és a 
hagyományokon alapuló vállalatok megszűnésének ellenére úgy vélem, 
hogy Gyula, a történelmi fürdőváros rendelkezik azon természeti, 
épített, környezeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal, 
erőforrásokkal, ami alapján élhetőnek nevezhetünk egy várost, ami 
turisztikai desztináció is egyben. Az élhető várost nemcsak önállóan, 
hanem a sikerességi és a versenyképességi tényezőkkel együtt célszerű 
kezelni, ami további kutatást és kapcsolódási pontokat követel. 
 
Abstract 
Gyula, the historic spa town is considered one of the most significant 
touristic destination of the Southern Plain region, which is known as 
„region of experiences37” by the Hungarian National Tourist Office. 
„Viharsarok” which covers Békés and Csongrád County, is a newly 

                                                 
36 Michalkó (2010): p. 87.  
37 www.delalfold.info  

http://www.delalfold.info/
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emerged Hungarian landscape. The centre of the landscape is a county 
town as well: Békéscsaba, which ranks the 8th place on the top10 list 
of „The most liveable Hungarian cities” published by a company 
named CSR Hungary. Gyula town possesses those makings and 
compararative advantages which enables it to be the basis of an index 
adopted in tourism industry: ranking of liveable tourist destination. In 
this study I wish to present what factors play role in tourism of Gyula 
that ensure liveability and the well-being of inhabitants who define 
inner corporation identity. 
 
Keywords: liveability, sustainable, quality of life, Gyula  
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VÉGH SÁNDOR 
 
MODELLEZÉS, MINT A MŰSZAKI TUDOMÁNYOK MINI 
LABORATÓRIUMA 
 
Összefoglaló 
Vannak emberek, akik erős késztetést éreznek egész életükben, hogy 
műszaki-technikai konstruktőri vágyaikat megvalósítsák. E 
konstruktőrök anyagi lehetőségei a legtöbb esetben erősen 
korlátozottak, ezért jobb kiútkeresés híján sokuk eltolódott a mikro 
gépek világa felé. A legtöbb esetben ezek a modellek érintik 
működésük közben a valószínűtlenség határát. Ezek a modellezők 
több esetben, túllépik a kor technikai szintjeit, és jövőképet mutatnak a 
technika egyes fejlődési ágazatában. 
 
Kulcsszavak: miniatűr technika, jövőkép, új energiák 
 
A legizgalmasabb a versenymodellek világa, melyet a modellezők 
állandó fejlesztés alatt építenek. Mindez abból adódik, hogy a 
modellezők nemcsak a valós gépek tárgyi leképezést valósítják meg, 
hanem időnként időben meg is haladják azt. A szintetikus anyagok 
szenzációs korát éljük, a modellekben azonnal megtalálhatók ezek az 
anyagok. A modellezők több esetben megelőzték a nagyipari 
konstrukciós fejlesztéseket és új és újabb megoldásokat kínálnak. A 
hazánkban ez az alkotói csoport kissé elszigetelt, de ezzel a ténnyel mit 
sem törődő modellezői aktualitásokról tartok beszámolót 
előadásomban. 
A robbanómotorokkal modellezők több évtizeddel megelőzték a mai 
robbanómotorokat üzemanyag szempontjából. Az ötvenes évektől a 
metilalkoholt és a nitrometánt mint éghető és energiát adó 
üzemanyagot használják. A metil alkohol egy nagyon olcsó, 
üzemanyagként felhasználva rendkívül környezetbarát folyadék. 
Bármilyen növényi eredetű anyagból szabályozott erjesztéssel, majd 
egyszerű desztillációs folyamattal előállítható. A metilalkohol megújuló 
energiaforrás, ami napjainkban igen fontos szempont! Égése a 
robbanómotorokban szinte tökéletesen megy végbe. A modellezőkön 
kívül eddig csak egy valós méretű gépjárműben használják, ez is egy 
szűk terület: az amerikai Indycar bajnokság autóiban metilalkohol az 
üzemanyag. Talán ez is bizonyítja, hogy egy nagy belső energiájú 
anyagról van szó. A metilalkoholtól jobb és nagyobb belső energiával 
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rendelkező üzemanyag a nitrometán. Égése rendkívül gyors zárt 
térben, mert 3 oxigénatomot is tartalmaz a molekulája, ami a beszívott 
levő oxigéntartalmát dúsítja. Összetétele alapján égésekor rendkívüli 
energia mennyiség szabadul fel, ami átlagon felüli nyomást fejt ki a 
dugattyús robbanómotorok égésterében. A nitrometánt is használja az 
autósport. Amerikában legfőképp, de már más országokban is a 
gyorsulási versenyek igen térhódítóak, az un. dragsterek üzemanyaga 
100%-ban nitrometán. A nitrometán mint rendkívüli erejű üzemanyag 
valószínűleg továbbra is jelen lesz a kis és nagy motorok sportjában, de 
nagytömegű fogyasztás illetve alkalmazás nem várható, mert 
szintetikus előállítása drága, s egyben költséges. Mi modellezők tudjuk, 
hogy a Földön már régen a metilalkoholt kéne használni 
motorjainkban, de erről a multinacionális olajlobby hallani sem akar. 
Több mint 100 éve gyártunk robbanómotorokat, melyeknek az egyik 
legfontosabb üzemi adata a maximális fordulatszám. Ez minden 
gyárban készült motor adatlapján kötelező jelleggel szerepel. Az autó 
és motorsportban kifejezetten ez a paraméter maximalizálása a cél, 
mindent elkövetnek technikailag, a magasabb fordulatszám eléréséért. 
Viszont igazából mindig a konkrét motor tuningolása történik, csak a 
modellezőknek jutott eszébe a nyolcvanas években, hogy 
meghatározzák és kísérletileg is bizonyítsák, hogy mennyi lehet a 
robbanómotorok egyetemesen, abszolút értékben, a maximális 
fordulatszáma. Itt annyiban volt nagy segítsége a modellezőknek, hogy 
a robbanómotor nagyon kicsi méretei miatt, kis mozgó tömegekkel 
volt dolguk, amely a kísérlethez ideális volt. Kis csapágysúrlódás, 
egyszerű szerkezeti kivitel, rövid keverékáramlási csatornahosszok 
kedvezővé tették a modellmotort a mérésekre. A kísérleti úton 
megállapított maximális fordulatszám 44 000ford/perc lett. Ezt 2,5 
köbcentis izzógyertyás, kétütemű diesel motorral bizonyították. A 
maximális fordulatszám végső meghatározó ténye az volt, hogy az 
égéstérbe jutott üzemanyag/levegő keveréknek szüksége van égési 
időre, amely ugyan nagyon rövid és robbanásszerű, de akkor is ez egy 
mérhető és meghatározható időintervallum. Könnyebb érthetőség 
végett a motor dugattyúja egy kisebb gyűszű méretével egyezett, a 
motor súlya 350 gramm volt. Az izzógyertya izzószála platina-iridium 
spirál, amely gyújtást segítette elő, mint égésindító katalizátor. A motor 
hagyományos szerkezeti anyagokból épült: alumíniumötvözet, 
krómacél, bronz.  
A modellmotorok nagyobbik százaléka, kétütemű diesel motor. Sem 
az általuk használt üzemanyag, sem a szerkezeti kivitelük miatt nem 
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lehet őket megvádolni környezetszennyezéssel, pedig kétüteműek. A 
súly/lökettérfogat/teljesítmény szempontjából a 3,5 köbcentis 
motorokat fejlesztették a legerősebbre. A mai Forma-1-es 
versenygépek motorjai bírják a legjobb súly/LE arányt. Ezt az arányt 
már 25 éve megelőzték a modellmotorok. Ráadásul a modellmotorok 
ezt egy nagyon egyszerű szerkezeti kivitellel tudják produkálni. Egy 
versenyteljesítményű modellmotor két csapágyból, egy motorházból, 
egy főtengelyből, egy hajtókarból, egy dugattyúból és egy porlasztóból 
áll, plusz néhány rögzítő csavar. Ez nagyon kevés alkatrész, de egyben 
azt is mutatja, hogy egy letisztult és egyben kifinomult szerkezetekről 
van szó. A modellezők találták fel a kétütemű motorok 
turbofeltöltésének módját. De helyesebb, ha nagyarányú 
teljesítménynövelésről beszélünk. Annál is inkább, mivel ez az eszköz 
műszakilag semmiben sem hasonlít a 4 ütemű motorok 
turbofeltöltőjéhez. Ez a teljesítménynövelő eszköz a motor 
kipufogónyílásához rögzített rezonátorcső. E cső méreteit a motor 
lökettérfogata határozza meg. 
A cső egy nyújtott színuszhullámból alkotott forgástest, amely 
vékonyfalú és hőálló fémlemezből készül és működési alapja az üregek 
rezonanciája elvén alapul. A kúp és ellenkúp méretei döntőek, e 
rezonátorcsöveket össze kell még hangolni a vele összeillesztett 
motorral. Ez mindig csak tapasztalati úton sikerülhet. Ha hangolás jól 
sikerült, akkor több ezres fordulatszám-emelkedést fog eredményezni 
és legalább 1/3-ad teljesítménynövekedést. Rezonátorcsövet mindig 
csak egy hengerre lehet rákapcsolni, több hengeres motornál, 
modellezésben igen ritka, minden hengerre kell külön rezonátorcső. 
Szerencsére ezt a modellező találmányt széles körben használják a 
nagyméretű motoroknál, elsősorban az egyhengeres kétütemű 
motorral ellátott motorkerékpároknál. A rezonátorcső egyszerű 
kivitelénél fogva rendkívül olcsó, nagy teljesítménytöbbletet nyújt és 
hosszú élettartamú. 
Az előbb említett kis robbanómotorok a tuning eszközökkel már 
az1980-as évek elején átlépték a 310km/h sebességet 
repülőmodellben, autó és hajómodellekben egyaránt. érdekes 
probléma a repülőmodelleknél még a mai napig megoldatlan: a repülő 
légcsavarjának a legkülsőbb íve rendszeresen átlépi a hangsebességet, 
amely kellemetlen hatásokat eredményez. De valószínűleg ezt is 
megoldják a modellezők. A repülőgépmodell, mivel a levegő a közege, 
ugyan olyan kockázat vonatkozik rá, mint a nagyrepülőkre. Azaz rossz 
körülmények estén lezuhan. A modellek nagy sebességű száguldása új 
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formai kiviteleket eredményezett. Teljesen aszimmetrikus 
modellrepülők születtek. Ahol relatíve nagy mechanikai erők 
képződnek, ott gyakori káros jelenség a nemkívánatos rezgések 
megjelenése. Egy működő robbanómotorban mindenképpen rezgések 
keletkeznek, melyek a motorban kárt nem okoznak, de a repülőmodell 
sárkányszerkezetében katasztrofálisak lehetnek. E veszélyes jelenség 
kivédésére születtek olyan repülőgépmodell-sárkányszerkezetek, 
amelyek teljesen aszimmetrikusak. A szilárd testben képződő 
longitudinális és tranzverzális rezgések azonos fázisban erősíthetik 
egymást, additív jelenségek sorozata játszódhat le. A modellezők 
rájöttek, hogy a szimmetrikus szerkezetekben ez a veszélyes additív 
jelenség gyakran előfordul. A megoldás újszerű volt, légyen 
aszimmetria, mely viszont nem rontotta a modellek repülési 
tulajdonságait. A légcsavar sem kéttollú, mely így szintén 
szimmetrikus, hanem egyágú és egyben mérlegszerűen 
kiegyensúlyozott. Ez az aszimmetrikus gondolkodás az iparban még 
nem terjed el, bár már jelen van. 
A modellezők adtak arra is megoldást, hogy önmagában gyenge 
szilárdsági tényezőkkel bíró nyersanyag megfelelő strukturális 
szerkezettel megkonstruálva messze felülmúlja önmagát. Ilyen a világ 
leggyengébb műszaki adataival rendelkező trópusi fafajta a balsafa. 
Nagyon könnyű, erősen likacsos szerkezetű, törékeny faféleség. 
Statikailag jól megtervezett, közepesen bonyolult struktúrákkal viszont 
a térben gyorsan mozgó, erős repülőgép-sárkányszerkezetet lehet 
belőle építeni. A modellezők is tudják, hogy bármilyen hatalmas 
teljesítmény is nyerünk ki kis motorjainkból, a robbanómotorok 
hatásfoka bizony rossz. 
Napjainkban a mikroelektronikai alkatrészek nagyon kisméretűek, 
ugyanakkor mértéktelen, és  hatalmas az alkatrészválaszték. A 
kilencvenes években kezdtek német modellezők először, a már ismert 
elektromotorok továbbfejlesztésébe. De nem csak a motorszerkezettel 
kísérleteztek, hanem a motorvezérlő elektronikákban is jeleskedtek. A 
kihívás továbbra is adott volt: kis méret, kis súly, nagy teljesítmény 
leadás, jó hatásfok. Gépészeti-motorikus szempontból megszülettek az 
úgynevezett kefenélküli elektromotorok. Majd mikroelektronikai 
fejlesztéssel az e motorokat vezérlő áramkörök. Az áramkörök 
rendkívül bonyolultak, tulajdonképpen egy leegyszerűsített, csak egy 
célra dolgozó mini számítógépek. Ezek az átlagosan 20-30 dekagramm 
súlyú elektronikák 100-150 Amper egyenáram szabályozására, de nem 
akármilyen módon alkalmasak. A szabályozás olyan bonyolult, hogy e 
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dolgozat kereteit meghaladná. A kefenélküli motorok viszont 
rendkívül egyszerűek, melyeket korábbi Perspective kiadásban már 
ismertettem. 
A kefenélküli elektromotorokkal és a szabályzó rendszerrel 
megvalósították azt a modellezők, ami még a nagy, a valódi 
repüléstechnikában nem sikerült: elektromotoros meghajtású 
repülőszerkezettel 3d-ben biztonságosan repülni, sőt, száguldozni. No 
és történik ez repülőmodellekkel és helikoptermodellekkel egyaránt. 
Szinte fricskát dobnak a gravitációnak, olyan mutatványokra képesek 
ezek az elektromos meghajtású repülő modellek. Csak akkor leszek 
tisztességes, ha megemlítem, hogy e nagyteljesítményű repülés nem 
jöhetett volna létre, ha kémiai ipar nem fejleszti ki, alig 10 év alatt a 
lítium-polimer technológiájú akkumulátortípust. Ez egy rendkívül nagy 
áramsűrűségű, s egyben könnyűsúlyú akkumulátor. A lítium-polimer 
akkumulátor még nagyon precíz kezelést igényel a felhasználójától, így 
még nem terjedt el széles tömegekben. 
Széleskörű nemzetközi kapcsolataimban sok modellezőt ismerek, nagy 
versenyeken rendszeresen találkozom velük. Innen tudom, hogy az 
NASA holdprogramjaiban 2 magyar modellező is ott volt a holdon 
közlekedő járművek konstruktőrei között. A modellezők, hogy 
igazolást nyerjenek a konstrukciós elképzeléseikről, jobb híján 
versenyzésre adják a fejüket. Szükségét érzik, hogy próbára tegyék a 
robotmodelljeiket. Mert a mai modellek szervesen egybeépített 
elektronikus és mechanikus mini gépek. A modellek távvezérléséhez a 
NASA-tól kaptuk a megoldást. Az 1969-es Apolló programban, a 
Holdra szállás megkönnyítéséhez kifejlesztett egy visszacsatolás nélküli 
digitális-proporcionális távvezérlő rendszert, amely olyan jól sikerült, 
hogy csekély változtatással mind a mai napig ezt használjuk. 
 
Abstract 
There are people who have always felt a strong urge to create and 
construct something in the field of technical sciences. In most cases 
financial possibilities of these constructors are very limited, therefore 
several specialists have been attracted by the world of micro devices 
and apparata, having no other solution. In many cases, these models 
touch the boundaries of improbability while operating. These model 
constructors exceed the given period’s technical levels and provide a 
perspective for technology development in certain fields. 
 
Keywords: miniature technology, perspectives, new energies
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VIRÁGNÉ HORVÁTH ERZSÉBET 
 
SINKA ISTVÁN ÉS A NÉPI ÍRÓMOZGALOM 
 
Összefoglaló 
A szerző Sinka István és a népi írómozgalom kapcsolattörténetének 
alakulását recepciókeretbe helyezi, s a modern és a konzervatív 
kategóriák egyidejű hatásában szemléli. 
A kontinuitás és a diszkontinuitás Sinka költészetét is jellemző 
kettősségei a népi írómozgalmat is elérő irodalmi paradigmaváltás 
jelzései. 
A Sinka költészetére reflektáló s a népi írómozgalom köréből 
származó észrevételekben e kettősségek különböző megnyilvánulásai 
tárulnak fel, melyekben a mozgalom Sinka-képe körvonalazódik. 
 
Kulcsszavak: recepció, modern, konzervatív, paradigmaváltás, népi 
írómozgalom 
 

I. 

A népi írómozgalom a huszadik századi magyar irodalom és szellemi 
élet egyik legnagyobb hatású és jelentőségű mozgalma volt (Borbándi, 
1989; Papp, 2012). A mozgalom eszmei alapját megosztott ideológiai 
horizont, társadalompolitikai és művészeti programalkotás jellemezte. 
Elméleti rendszerének közvetlen előzményeit többek közt Ady 
Endréhez, Móricz Zsigmondhoz és Szabó Dezsőhöz kötik; a modern 
népiség teoretikusainak mindenekelőtt Németh Lászlót, Illyés Gyulát 
és Gulyás Pált tekintik. 
A népi mozgalom történeti háttere az első világháborút követő 
válságidőszak, melyben a különböző konzervatív és modern áramlatok 
alternatívái a nemzeti válságból való kilábalás lehetőségeit keresték; 
továbbá a modern polgári nemzettéválás új ‛reformkorszakát’ hirdették 
meg. 
A népi írómozgalom 20. századi előzményének tekinthetők az 1920-as 
évektől szerveződő különböző mozgalmak és szervezetek, melyekben 
sokszor egymástól eltérő szellemi, társadalompolitikai és irodalmi 
törekvések jelentek meg (pl. Bartha Miklós Társaság, Wesselényi 
Reform Klub, Magyar Radikalizmus, Erdélyi Fiatalok, ProChristo 
Diákszövetség Faluszemináriuma, Sarlós mozgalom, Szegedi Fiatalok 
Művészeti Kollégiuma stb.) (Borbándi, 1989). 
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A népi írómozgalom kezdetét Németh László Népiesség és népiség. 
Új reformkor felé (1928) című írásához kötik (Németh, 1992). 

 
II. 

A népi írómozgalom nemzeti irodalmi modelljének a felfogását 
többek közt Szabó Dezső és Németh László interpretációi hordozzák 
(Szabó, 1920; Németh, 1934). A Szabó Dezső-i irodalomfelfogás az 
írói hivatás messianisztikus szerepét és mitikus küldetését 
hangsúlyozza, míg Németh László erkölcsi vállalásként és heroikus 
tettként minősíti. A magyar irodalom küldetésének tekintik többek 
közt a parasztság szociális és társadalmi felemelését, a nemzetbe 
történő integrációjának a szolgálatát, továbbá, ezzel összefüggésben, az 
elit s a népi kultúra ötvözését. A modern nyugati autonóm irodalmi 
modell s a nemzeti orientációjú irodalomfelfogás szintézisének 
mintáját a bartóki modell példája nyújtja számukra (Pomogáts, 1968; 
Görömbei, 1977). 
A népi írómozgalom költészetét többféle tendencia és irányzat 
együttes jelenléte jellemzi. Megkülönböztetnek egy ún. tárgyias-naiv, 
tárgyias-tudatos, mitologikus-naiv és mitologikus-tudatos irányt 
(Pomogáts, 1984). Sinka István költészetében mindenekelőtt a népi 
mitologizmus naiv irányzatának az érvényesülését látták. 
A Sinka-költészet sajátossága azonban az, hogy az irodalmi 
paradigmaváltás jelenségeiben az ún. konzervatív, nemzeti s a 
modern irodalomfelfogás váltakozó elemei és szemléleti formái az 
átmenetek sokszínűségét eredményezik. E kettősség jelenségeinek 
figyelemmel kísérése alkotja azt a fogalmi keretet, mely a recepciókban 
szemlélt Sinka-képet formálja, s egyúttal Sinka István s a népi 
írómozgalom kapcsolattörténeti reflexióit is hordozza. 
 

III. 

Sinka István (1897-1969) és a népi írómozgalom 
kapcsolattörténetének kezdete az 1930-as évekre tehető, mely 
egyúttal a népi írómozgalom kibontakozásának, Sinka pályakezdésének 
s az irodalmi köztudatba való bekerülésének az időszaka is. 
A népi írómozgalom Sinkában a mozgalom egyik reprezentánsát látja, 
a „parasztvilágból” jött „őstehetség”-et (Móricz, 1940), akit a 
„társadalmi valóság” megelevenítő ereje jellemez” (Erdei, 1941). Veres 
Péter írja: „Nem volt még itt a magyar földön senki az aluljöttek 
között, aki tisztább és eredetibb hangon szólalt volna meg, mint ő” 
(Veres, 1941). 
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A ‛népies’ és a ‛népi’ kategóriákba történő besorolás kísérletei is 
felmerülnek. Ebben a kérdésben Gombos Gyula úgy foglal állást, hogy 
vele a „tájnak és a népnek […] mély rétege kerül az irodalomba […]. 
Nem a népköltészet formáiból merít, mint Erdélyi vagy többé-kevésbé 
Petőfi […], nem a népköltészetet emeli be a magas irodalomba […], 
hanem a humuszt, a tájnak s a rajta való élésnek azt az ős televényét, 
amelyből a népköltészet kivirágzott.” (Gombos, 1940). E felfogásban 
azokra az antropológiai hagyományokra és archaikus 
műveltségelemekre hívja fel a figyelmet, melyek a népköltészet 
ősforrásaira utalnak vissza. E világot és újjáteremtett értékeit mágikus, 
mitikus életérzés és látomásos költői világ közvetít (Juhász, 1943). 
Emlékezete a legmélyebb kulturális rétegeket hozza felszínre: „Ady óta 
nem volt költőnk, akiben ilyen mély, távoli dallamok jártak vissza […], 
egy eltemetett kultúra eszmél magára költői világában” – írja 
értékelésében Németh László (Németh, 1992). 
Kiemelik a „társadalmi valóság”-ból fakadó költészeti törekvéseit is: az 
„eltűnésre ítélt kisparaszti, szegény paraszti, rideg pásztori 
életformának és életérzésnek”, a „lírai realizmus sajátosan sinkai 
eszközei”-t, az „alulsó Magyarország” szociografikus megjelenítését 
(Ugrai, 1969); a szociográfiai próza lírai ‛áttételeit’ (Varga, 1970) mint 
esztétikai és etikai értékeket méltatják. 
Katona Imre Sinka költői személyiségét úgy határozza meg, mint „a lét 
peremén élt széles néprétegek egyéniesült típusá”-t, „olyan 
személyiesült tárgyiasság és egyben társadalmasult személyesség, 
akinek a művészete a néphez kapcsolódott”. (Katona, 1982). 
Élet és költészet, sors és költői forma összefonódására utal Lator 
László is: „Ez a szikkadt talaj formálta súlyos-rögös, tétován 
tapogatódzó vagy nagy erejű szavait, nehéz cammogású, darabos 
sorait, sötét, ködös, homályos képeit.” (Lator, 1977). 
N. Pál József is azt a nézetet képviseli, mely szerint a személyes sors 
nem szakítható el az életműtől, mivel a szöveg „esztétikai valóságán 
túl” a „modellé emelhető sors”-ot, egy morális elemekkel átszőtt élet- 
és társadalomszemlélet elemeit is kifejezi. Úgy véli, hogy a költői 
alkotást „determinálta a szociológiai életforma strukturális zártsága, a 
természettel szimbiózisban élő ember világa”, ez „növelte föl költői és 
emberi szereptudatát is”. Az ún. „harmadikutas” felfogás sinkai 
megjelenésében „létszemléleti, életvezetési stratégiá”-t […], „erkölcsi 
magatartásmodell”-t lát (N. Pál, 1998). 
Az eddig felidézett, a népi írómozgalom köréből, majd e 
mozgalomtörténet későbbi korszakaiból származó (Borbándi, 1989; 
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Papp 2012) reflexiókban és interpretációkban az archaikus lírai 
megszólalás s a referencialitás dominanciája körvonalazódik. Azonban 
az archaikus líra, egy tradicionális közösségi kultúrából táplálkozó s 
azt újjáteremtő költészet recepciói mellett a modernitásra utaló 
vonásokra is reflektál az irodalomkritika. 
Már Németh László Sinka Himnuszok Kelet Kapujában című első 
verseskötetének értékelésében, Féja Géza előszavával polemizálva, azt 
állapítja meg, hogy „Sinka István verseinek semmi közük az ősi 
népkultúrához; himnuszai az utóbbi évtized szabadvers-irodalmának 
jellegzetes termékei.” (Németh, 1934). 
Ágh István Sinka költészetét Füst M., Kassák L. és Weöres S. 
költészetével állítja párhuzamba. Azt írja: „nyelve fenséges, áradása 
elsodorja a hagyományos formákat, a hagyományos ritmust és rímelést, 
architektúrája nyugtalan, fogalmazása pontos, mint a törvényeké […], 
prófétai hang, pátosz, mítosz és látomás” jellemzik (Ágh, 1968). 
A Sinka-féle költői mitologizálás jelenségét egyrészt egy archaikus 
„mágikus mitologizmus”-hoz kapcsolták; szürrealisztikus 
alkotásmódját a népköltészet archaikus-mitologikus rétegeiből 
származtatták. Pomogáts B. felfogása szerint a „kötetlenebb formák”, 
a „szabadabb társítások” a „modern költészet <<szürrealisztikus>> 
technikájára emlékeztetnek”, de az avantgárd szürrealizmusától az 
különbözteti meg, hogy a Sinka költészetnek „mások a szemléleti és 
eszmetörténeti alapjai” (Pomogáts, 1974). Másrészt szürrealisztikus 
alkotásmódját és expresszionizmusát az „avantgárd törekvések 
sodrában” interpretálják. Bori I. Sinka expresszionizmusát költői 
tudatából, elhivatottságából vezeti le, úgy véli, „Sinka István műve az 
expresszionizmus felszívódásának sajátos variánsa, egyben egyik 
szélsőséges esete is”, a magyar expresszionista líra egyik 
végakkordjaként” minősíti. (Bori, 1969). Mágikus szürrealizmusát „a 
magyar népiesség harmincas – negyvenes évekbeli törekvéseiből és 
eredményeiből szemlélni nem lehet” – állítja. Saját jelrendszerében 
automatikus szövegeket alkot, a „szürrealizmus kontextusában mutatja 
meg valódibb rendszerét: egy költői lélek mélyrétegei-t”. (Bori, 1970). 
A kiemelt kétféle megközelítésben egy archaikus s egy avantgárd 
eredetű felfogás jelenik meg; ám eredményüket tekintve nem a 
szembeállításban, hanem párhuzamaikban, illetve szintézisükben látjuk 
jelentőségüket. Erre utal Ignácz Rózsa is, amikor „az ősinek az újjal 
való ötvözetéről”, az expresszivitásról, a gondolatritmus zenéjéről s az 
„érzelmi-értelmi-gondolati rokonérzettársítások”-ról, a saját 
szabadvers-típus megteremtéséről szól. (Ignácz, 1964). 
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Tornai József a Sinka-féle lírát Lorca, Trakk, Yeats költészetével 
rokonítja. Szintézisteremtő költőnek tartja, aki a „népit, a parasztit, az 
ősit összevonta modern életérzéssel, a modern kifejezési módokkal, 
hol expresszionista, hol szürrealista eszközöket használva.” (Tornai, 
1997). 
Nagy Gáspár a Sinka-értelmezés horizontját az egyetemes és a 
személyes szintézise felé tágítja: az „emberi létezés leszorítottságát”, a 
„felemelkedés élményét”, a „legegyénibb és legáltalánosabb 
fájdalmakat […] az ösztönös mitológiától egészen a metafizikai 
magaslatokig ívelő eszmevilágot s annak jól érzékelhető 
ellentmondásait” ragadja meg (Nagy, 1987). 
Sinka szintézisteremtő törekvései mitologizáló költészetében 
teljesednek ki. Az archaikus és a modern típusú költői mitologizálás 
jelenségeiben egyszerre artikulálódik a népi s a klasszikus, a naiv és a 
tudatos, a közösségi s az individuális, az egyetemes s a személyes költői 
portré és világkép (Horváth, 2001). 
Költészetét a tradícionális s a modern léthelyzet átmenetiségének 
kettősségei és szintéziskísérletei jellemzik. Egy nemzeti-közösségi s egy 
individuális-személyes kulturális diskurzus lehetőségei egy archaikus s 
egy modern típusú költői mitologizációban teljesednek ki. 
Veres Péter Sinka munkásságának jelentőségét abban látja, hogy a 
„népből nemzetté emelkedéshez, az állampolgári közgondolkodáshoz 
és közérzülethez” szól hozzá. Költészetében „képzelet és valóság, 
ember és világ sajátos teremtő kölcsönhatása” valósul meg (Veres, 
1968). 
 

IV. 

A recepciókeretben megjelenített Sinka-képben a népi írómozgalom 
korai s későbbi évtizedeinek irodalomtörténeti hagyománya 
körvonalazódik. Kétségtelen, hogy az írómozgalomhoz fűződő 
emberi-költői kapcsolatai az ‛egyértelmű’ kategóriával nem 
jellemezhetők. Személyiségének és költészetének ellentmondásos 
megítélése ellenére egy „tudatos, saját hangú” (Sebestyén, 1943) 
művészportré bontakozik ki. Az archaikus lírai megszólalással együtt a 
modernitás léthelyzetére utaló poétikai világban az önreflexitás és 
közösségi elkötelezettség váltakozó hangsúlyai a konzervatív irodalmi 
paradigmahatárok meghaladását s a modern léthelyzet artikulációit 
nyitják meg, mely az archaikus irodalmi tudatot szétfeszítő modern 
költészet szemléleti és poétikai formáira reflektáló recepciókban is 
érzékelhető. 
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Költészete kifejezte a népi írómozgalom eszmei és esztétikai 
törekvéseit, de meg is haladta azt, mivel a népi írómozgalom kereteiből 
kiszabadított életmű a nemzeti irodalmi kánon részévé vált: „önértékén 
túl […] a bartóki szintézishez, népi és modernség egységéhez adott 
jelentős segítséget.” (Görömbei, 1984, 1977). 
„Sinkát életében és halála után is sokan és sokat támadták, elsősorban 
nép- és magyarságszemlélete miatt, de föltűnő lehet, hogy alig-alig 
akad ma már vitázó, aki a költői tehetség nagyságát megkérdőjelezné” 
– írja róla N. Pál József (N. Pál, 1998). Sinka költői útja a népi 
írómozgalomtól a nemzeti irodalomig vezetett. Felfedezni, „tanítani, 
olvasni és olvastatni” (Ignácz, 1964) ma is érdemes. 
 
Abstract 
The author places the history of how the connection between István 
Sinka and the Popular Writers’ Movement evolved into a reception 
frame, contemplating it within a synchronous effect of the modern 
and conservative categories. 
Continuity and discontinuity within Sinka’s poetry are characteristics 
that have also affected the popular writers’ movement, as well, as part 
of a change of paradigm within literature. 
In all observations coming from the popular writers’ movement and 
referring to Sinka’s poetry we can see different variations of this 
duplicity, all reflection an image that the above mentioned movement 
has about the poet. 
 
Keywords: reception, modern, conservative, paradigm shift, the 
populist writers’ movement 
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BOBÁLY GYÖRGY 
 
A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS JELENE ÉS 
JÖVŐJE – HAZAI CÉGEK CSR TEVÉKENYSÉGÉNEK 
ELEMZÉSE 
 
Témavezető: Bodnár Gábor tanársegéd 
 
Összefoglaló 
A társadalmi felelősségvállalás (angolul Corporate Social 
Responsibility, röviden CSR) egy üzleti fogalom, ami szerint a 
vállalatok figyelembe veszik a társadalom érdekeit, mégpedig azáltal, 
hogy tekintettel vannak tevékenységük üzletfeleikre, beszállítóikra, 
alkalmazottaikra, részvényeseikre, de ugyanígy a környezetre kifejtett 
hatására is. Ez a cselekvés a törvényes kötelezettségen is túlmutat úgy, 
hogy az üzleti szereplők önkéntesen tesznek lépéseket az őket 
körülvevő társadalom életszínvonalának javítása céljából. 
Munkámban először a CSR területén Békés megyét érintő kutatási eredményeimet 
ismertetem, majd kiemelek egy vállalatot, a Körös Volánt, melynek társadalmi 
felelősségvállalással kapcsolatos tevékenységét ismertetem. Célom a példán keresztül 
annak bemutatása és deklarálása, hogy nincs egyetlen járható út vagy üdvözítő 
megoldás, hanem egy vállalat CSR tevékenysége sokféle módon érvényesülhet. 

Kulcsszavak: társadalmi felelősségvállalás, CSR, Békés megye, Körös 
Volán Zrt. 
 
Bevezetés 
Tudományos Diákköri munkámban a társadalmi felelősségvállalás 
témáján belül hazai és Békés megyei cégek CSR tevékenységének 
elemzésével foglalkoztam. A vállalatok társadalmi felelősségvállalása 
napjainkban igen elterjedt jelenség. Sok ezzel a témával foglalkozó 
kutatás próbál erre megfelelő értelmezést adni, de egységes definíció 
napjainkig nem született. A meghatározásokat átnézve arra a 
következtetésre juthatunk, hogy vannak közös, többnyire ismétlődő 
elemek, a különböző szervezetek mégis más-más szempontokat 
emelnek ki. Míg a Világbank definíciójában lényegesnek tekinti a 
korrupció elleni küzdelmet (Zsolnai et al. 2005, 16. o.), addig a 
vállalatokat tömörítő szervezetek a bizonyos normákat betartó 
működést, vagy éppen a jóléthez való hozzájárulást emelik ki (WBCSD 
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1999, 3. o.), az Európai Unió pedig az önkéntességet is hangsúlyozza 
(EC 2001, 8. o.). 
1. Példák a társadalmi felelősségvállalásra Békés megyében 

Békés megye Magyarország délkeleti részén fekszik. Székhelye 
Békéscsaba. Dolgozatom e fejezetében egy olyan Békés megyei 
vállalatról fogok írni, mely jelenleg valamilyen módon folytat 
társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tevékenységet. Kutatásom e 
szakaszában igen nehéz helyzetbe kerültem, ugyanis kevés cég 
honlapján találtam ezzel kapcsolatos elegendő mennyiségű és 
minőségű információt. A következő táblázatban azokat a vállalatokat 
fogom megemlíteni, melyekkel kapcsolatban megpróbáltam 
információkhoz jutni az adott cég CSR tevékenységéről (1. sz. 
táblázat). A talált információkat egy 1 – 5-ig tartó skálán osztályoztam. 
Az 1 azt jelenti, hogy az adott vállalatról nem találtam semmilyen 
társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos információt, az 5 pedig azt, 
hogy olyan mennyiségű és minőségű információt találtam, ami sokat 
segített munkám további részében. A táblázatban kiemeltem egy olyan 
vállalatot, amely kellő mennyiségű és releváns információval szolgált 
kutatásom elvégzéséhez, a továbbiakban ennek a cégnek a társadalmi 
felelősségvállalással kapcsolatos tevékenységéről fogok írni. 
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1. sz. táblázat: Békés megyei cégek CSR tevékenységéről szóló információi 

Vállalat neve Tevékenység Békés megyei székhely/telephely Osztályzat 

Bonduelle Central 
Europe 
Zöldségfeldolgozó 
Kft. 

Zöldségfeldolgozás Békéscsaba 3 

Budapest Hitel- és 
Fejlesztési Bank 
Nyrt. 

Pénzügyi 
szolgáltatások 

Békéscsaba 5 

Csaba Metál Zrt. 
Alumíniumöntés és 
megmunkálás, 
gépgyártás 

Békéscsaba, Szeghalom 2 

Dürer Nyomda kft. Nyomdaipar Gyula 3 

Frühwald Beton és 
Építőanyaggyártó 
Kft. 

Építőanyag-gyártás Békéscsaba 1 

Gallicoop 
Pulykafeldolgozó 
Zrt. 

Baromfifeldolgozás Szarvas 3 

Guardian Orosháza 
Kft. 

Üveggyártás Orosháza 2 

Gyomai Kner 
Nyomda Zrt. 

Nyomdaipar Gyomaendrőd 2 

Gyulai Várfürdő Kft. 
Strand- és 
gyógyfürdő 

Gyula 1 

Henkel 
Magyarország 
Termelési és 
Kereskedelmi Kft. 

Mosogatószer- és 
mosóporgyártás 

Körösladány 5 

Hirschmann Car 
Communication Kft. 

Autóantenna 
rendszerek, 
csatlakozók 
gyártása 

Békéscsaba 3 

Körös Volán 
Autóbuszközlekedési 
Zrt. 

Belföldi, 
menetrend szerinti 
autóbusszal végzett 
személyszállítás 

A székhely Békéscsabán található, de a 
tevékenység egész Békés megyére 
kiterjed. 

4 

Linamar Hungary 
Zrt. 

Mezőgazdasági 
gépek és 
autóalkatrészek 
gyártása 

Békéscsaba, Orosháza 2 

Marzek Kner 
Packaging Kft. 

Nyomdaipar Békéscsaba 2 

Pioneer HI-Bred 
Termelő és 
Szolgáltató Zrt. 

Vetőmag-
nemesítés és 
forgalmazás 

Szarvas 2 

Szarvasi Vas – 
Fémipari Zrt. 

Lámpák, 
kávéfőzők és egyéb 
háztartási kisgépek 
gyártása 

Szarvas 2 

Szirén Ruházati Kft. 
Ruházati cikkek 
gyártása és 
forgalmazása 

Szarvas 1 

Forrás: Saját szerkesztés 
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2. Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. (Körös Volán)38 

A Körös Volán egy hazai közlekedési vállalat, székhelye Békéscsaba. 
Autóbuszaival Békés megye teljes helyközi viszonylatú autóbusz 
közlekedését (a cég járművei a megye minden településére végeznek 
menetrendszerinti személyszállítást) ellátja, de több Békés megyei 
település (Békés, Békéscsaba, Gyula, Mezőberény, Mezőkovácsháza, 
Orosháza, Sarkad, Szarvas, Szeghalom és Vésztő) helyi viszonylatú 
autóbuszforgalmát is üzemelteti. Ugyanakkor részt vesz a megyék 
közötti távolsági forgalomban is, Budapestre, Debrecenbe, 
Dunaújvárosba, Egerbe, Hódmezővásárhelyre, Kecskemétre, 
Miskolcra, Pécsre, Szegedre és Szolnokra is közlekedtet járatokat. A 
társaságot 1953. december 1-én alapították 81. számú Autóközlekedési 
Vállalat néven. A vállalat akkori profiljának a részét alkotta a 
menetrendszerinti személyszállítás mellett a teherszállítás és a taxi 
közlekedés is. 1964-ben adták át a békéscsabai Hunyadi téri, 1969-ben 
pedig a gyulai, 1977-ben a szarvasi, 1984-ben pedig az orosházi 
autóbusz állomást. A cég 1973-ban indította első nemzetközi járatait, 
Temesvárra és Nagyváradra. A társaság 1984-ben pedig felvette a mai 
nevét. 1988-ban az akkorra már szűkössé vált békéscsabai Hunyadi téri 
autóbusz állomás átköltözött a vasútállomás mellé. 1992-ben a vállalat 
a többi Volán társasához hasonlóan beszüntette teherszállítási 
tevékenységét, és 1993. január 1-től kizárólag személyszállítással 
foglalkozik. 2000. január 25-én a cég utolsóként Körösújfalut is 
bekapcsolta az autóbusz-közlekedésbe, azóta Békés megye összes 
települését érintik menetrend szerinti járatai. A társaság nettó 
árbevétele 2011-ben 39735 millió Ft, átlagos állományi létszáma pedig 
659 fő volt. A Körös Volán járműparkja összesen 211 autóbuszból áll, 
jelenetős részüket az Ikarusbus Rt, a MAN SE és a győri Kravtex 
cégcsoport (Credo márkájú buszok) gyártotta. 
A Körös Volán honlapján található információk szerint legfontosabb 
társadalmi felelősségvállalási célja az utasok számára a minél nagyobb 
minőség elérése, hogy az utasok igényeit a lehető legjobban ki tudják 
szolgálni. Ennek megfelelően a vállalat integrált minőségirányítási 
rendszert vezetett be, ami az ISO 9001:2008 és az ISO 14001:2004 

                                                 
38 A 3. fejezet a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. honlapján 
(http://www.korosvolan.hu/cegismerteto.html, letöltve: 2012. 11. 11.) és a vállalat 
Minőség- és Környezetpolitikai Nyilatkozatában 
(http://www.korosvolan.hu/images/minosegpolitikai_nyilatkozat.gif, letöltve: 2012. 
11. 11.) található információk alapján készült. 
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szabványok elvárásain alapul. Ez a rendszer magában foglalja a vállalat 
összes tevékenységét, ami közvetve vagy közvetlenül hatással van a cég 
szolgáltatásainak minőségére. A Körös Volán Zrt. stratégiai céljait a 
Minőség- és Környezetpolitikai Nyilatkozat tartalmazza.39 A társaság 
közép és hosszú távú stratégiai céljai a következők: 
1. A menetrend szerinti autóbusz-közlekedés területén huzamos ideig 
szilárd piaci pozíciók biztosítása. Ennek legfontosabb módjai:  

 következetes és precíz menetrend szerinti közlekedés; 

 a biztonság, a környezetvédelem és az esztétika tekintetében 
testhezálló autóbusz-állomány üzemeltetése, a rekonstrukciós 
és pótlási lehetőségek feltárása, kihasználása; 

 az utazók informálásának és kiszolgálásának fejlesztése; 

 az utazóközönség elvárásaihoz igazodó, kulturált szolgáltatások 
nyújtása. 

2. A járműpark műszaki és esztétikai állapotának szinten tartása, a 
jogszabály által elrendelt biztonsági és környezetvédelmi feladatok 
állandó elvégzése, az új beszerzéseknél az EURO4 minősítésű 
motorok megléte a vállalat igényei részét képezi a gyártó felé. 
3. A tevékenység informatikai támogatottságának folyamatos 
korszerűsítése. 
4. A kooperáció növelése a stratégiai partnernek számító Volán 
vállalatokkal, valamint a MÁV-val. 
5. Pénzügyileg stabil gazdálkodás végzése, az állam vállalatra bízott 
vagyonának jövedelmező felhasználása. 
6. A cégre vonatkozó EU-s kívánalmak végrehajtása, az e téren adódó 
lehetőségek kihasználása. 
A Körös Volán tevékenységében jelentős szerep jut a 
környezetvédelemnek is, az ezzel kapcsolatos előírások precíz módon 
történő betartása. Az ehhez igazodó működés részét képezi mind a 
természetes és mesterséges környezet óvása, a természeti erőforrások 
mértékletes igénybe vétele. A vállalat már fentebb említett integrált 
minőségirányítási rendszere nemcsak az utazási szolgáltatások 
minőségének fejlesztésére, hanem a környezetvédelmi feladatok rövid 

                                                 
39 A legkorszerűbb felszereltséggel rendelkező autóbuszokat a Körös Volán 
elsősorban távolsági viszonylatban közlekedteti. Saját tapasztalataim alapján a vállalat 
Békéscsaba és Debrecen között közlekedő járatai a teljes szivacs és szövetbevonatú, 
lehajtható karfákkal és fejtámlákkal rendelkező ülései, az egyéni olvasólámpák és a 
klímaberendezések magas komfortérzetet nyújtanak. Sajnos ilyen korszerű 
felszereltséggel a helyi és a helyközi közlekedésben csak igen ritkán lehet találkozni. 
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és hosszú távú teljesítése. A cégnél az autóbuszok működtetése, 
karbantartása és a telepek általános üzemeltetése folyamán sokféle 
hulladék és egyéb szennyezőanyag jön létre. Ezzel kapcsolatban a 
következő feladatokról született döntés: Veszélyes hulladék gyűjtése; 
vízgazdálkodás, vízvédelem; a levegő tisztaságának védelme; 
zajvédelem; talajvédelem; veszélyes anyagok kezelése és a kommunális 
hulladékok kezelése. A veszélyes hulladékokkal összefüggő 
tevékenységek során az erre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján 
minden telephelyen egy anyagmérleg készül. A veszélyes hulladékokat 
ideiglenes tárolókban vannak elhelyezve, az összes műszaki üzemnek 
van egy ilyen tárolója, amelyek üzemeltetési feltételei az erre 
vonatkozó rendelet szerint látják el funkciójukat. A társaság minden 
telepén van egy - egy gépjárműmosó, amelyekből a buszokról 
letisztított iszapot szikkasztás után a Körös Volán egyik ilyen 
tevékenységgel foglalkozó partnere szállít el. A telephelyek vízellátása 
saját kutakról és az adott település vízvezeték hálózatáról a városi 
vízhálózatokról történik. A telepek a csatornarendszerének kiépítése 
során pedig gondoskodtak a szennyvíz és a csapadékvíz megfelelő 
elvezetéséről. A cég autóbuszainak és telephelyeinek működése során 
különböző módokon (járművek kipufogó gázai, fűtés, melegvíz 
szolgáltatás és a fényező műhely elszívó berendezése) kerülnek a 
légkörbe szennyező anyagok. Ezek közül a legjelentősebb szennyező 
forrást a járművek kipufogógázai jelentik, ami miatt a társaság összes 
autóbuszába EURO minősítésű motorok beszereléséről döntött. 
Ezeknek a motoroknak nemcsak a légszennyező anyag kibocsátásuk 
kisebb, de működésük során jóval csendesebbek is, mint a korábbi 
típusok, így kisebb zajterhelést jelentenek a környezetre. Az autóbusz-
közlekedés kiegyensúlyozott üzemeltetésének legfontosabb előfeltétele 
az állandó üzemanyag ellátás lehetővé tétele. Ennek során a Körös 
Volán gépjárműveit elsősorban a vállalat saját töltőállomásin töltik fel 
üzemanyaggal. A cég tulajdonában és üzemeltetésében lévő 
benzinkutak megfelelnek a legfrissebb rendelkezéseknek, duplafalúak, 
szivárgásérzékelővel vannak ellátva, így mérséklődik az általuk okozott 
talajszennyezés. A társaság mindegyik telepén biztosított a keletkező 
hulladék gyűjtése és elszállítása, a műszaki telephelyeken működésének 
pedig a szelektív hulladékgyűjtés is részét képezi. 
A Körös Volán társadalmi felelősségvállalásának fontos részét jelenti a 
minőségi munkavégzés és az ehhez szükséges feltételek biztosítására, 
tehát a megfelelő humánpolitika. A vállalat alkalmazottai rendszeresen 
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különféle tréningeken vesznek részt, melyek célja a résztvevők 
korszerű viselkedésmintáinak kifejlesztése, így jelentősen megkönnyíti 
az utasok és a megrendelők elvárásaihoz történő alkalmazkodást és a 
szolgáltatáshoz kapcsolódó bizalom növekedését. A cég a szakképzési 
alap saját munkavállalók képzésére fordítható részének teljes 
kihasználásán kívül is minden évben jelentős összegekkel segíti 
munkatársai képzését. A társaságnál létezik egy cafetéria rendszer is, 
melynek célja a vállalatnál dolgozók jövedelmének 
versenyképességének megőrzése. A Körös Volán évente végez anonim 
elégedettségi vizsgálatot a munkatársak körében, így a cégnél 
jelentkező problémák gyorsan kezelhetővé válnak. A társaságnál 
bevezetett 9001:2008 minőségirányítási rendszer nemcsak a 
konzekvens és gyakori munkateljesítmény- és magatartásértékelést 
garantálja, de segíti a vállalat munkavállalói számára az egyéni fejlődés 
irányának meghatározását, az egyén szakmai karrierjének 
megtervezését. 
 

Összefoglalás 

A vállalati társadalmi felelősségvállalás, egy bizonyos vállalat 
viszonyulása mind külső, mind a belső érintettjeihez egyre fontosabb 
tényezőnek számít. Ez a tevékenység az USA-ban már öt, de Nyugat-
Európában is már két évtizedes múltra tekint vissza. Okai lehetnek a 
társadalmi nyomás, az ebben rejlő versenyképességi előnyök 
felismerése, de akár a cégvezető személyes indíttatása is. Hazánkban a 
CSR még viszonylag új fogalomnak számít, leginkább csak az utóbbi 
évtizedben kezdett elterjedni, mégis napjainkra már sok magyarországi 
cég gyakorlatában komoly szerephez jutott elsősorban a nagy nyugati 
vállalatok ide települt leányvállalatainak jóvoltából. Kutatásom során 
felfigyeltem arra a tényezőre is, hogy ilyen jellegű információkra 
elsősorban nagyvállalatokkal kapcsolatban bukkantam, a KKV 
szektorban szinte csak elvétve találtam CSR-hez kapcsolódó 
információkat. Ugyanakkor azzal a helyzettel is szembetaláltam 
magam, hogy szűkebb hazámban, Békés megyében alig akadt olyan 
példa, ahol jelentős mértékben figyelmet fordítanának a társadalmi 
felelősségvállalásra. 

 
Abstract 
Corporate Social Responsibility (CSR) is a business concept which 
means corporations keep an eye on the social interests by taking care 
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of the effect of their activities on suppliers, employers, stakeholders 
and the environment too. This act is wider and deeper than legal 
commitments. The business actors take free-will steps to improve the 
life standard of the society which is surrounding them. 
First, I intend to summarize my findings concerning CSR processes in 
Békés county, then a specific corporation, namely Körös Volán is 
selected and examined in order to discover and analyze its 
commitments towards social responsibility. My aim is to point out that 
there is no tried-and-true method, but a diverse set of programs can 
be devised when it comes to CSR. 
 
Keywords: Corporate Social Responsibility, CSR, Békés county, 
Körös Volán Co. Ltd. 
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BOGNÁR DÁVID 
 
AZ EURÓ BEVEZETÉSE MAGYARORSZÁGON 
 
Témavezető: Bácskai Veronika szaktanár 
 
Összefoglaló 
Magyarország 2004. május 1. óta teljes jogú tagállama az Európai 
Uniónak. A tagság létrejöttével kötelezettséget vállaltunk a Gazdasági 
és Monetáris Unióba (GMU) való csatlakozásra is, ennek értelmében 
mind a fiskális- és monetáris politikánkat az unióval együttműködve 
kell kialakítani. A GMU vívmánya az Európai Központi Bankok 
Rendszere és az Európai Központi Bank (EKB). Az egyes tagországok 
jegybankjainak a kormányoktól függetlenül, az EKB ajánlásait követve 
kell, hogy meghatározzák a monetáris politikát. Az EKB kizárólagos 
monopóliuma az Európai Unió közös valutájának, az eurónak az 
emissziós joga. A jelenlegi 27 tagország közül 17-ben hivatalos 
fizetőeszköz az euró, ez a 17 ország alkotja az úgynevezett Euró zónát. 
Magyarországon az euró bevezetése évek óta aktuális kérdés, azonban 
a 2008-ban Európára is lesújtó pénzügyi válság megnehezítette a 
feltételeknek való megfelelést. Milyen feltételekről van itt szó? Az EU 
alapítószerződésében, a Maastrichti szerződésben rögzített 
konvergencia kritériumok, amelyek teljesítése minden olyan 
tagországnak kötelező, akik a múltban bevezették, vagy a jövőben 
tervezik bevezetni a közös valutát. 
 
Kulcsszavak: konvergencia kritériumok, euró bevezetése, 
kötelezettségek teljesítése, monetáris unió 

 
1. A konvergencia kritériumok 

Az inflációs ráta egy éves referencia-időszakban nem haladhatja meg 
1,5%-nál nagyobb mértékben a három legalacsonyabb mutatóval 
rendelkező tagállam inflációs rátájának átlagát, s ezt az alacsony 
inflációt fenntartható módon kell produkálni. 
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1. sz. ábra: Az infláció mértéke egyes tagországokban 2011 
(az árszínvonal %-os változása) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forrás: Eurostat alapján saját szerkesztés 

 
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 költségvetési hiány elleni küzdelem 
szükségességének kérdése több oldalról vitatott. Tény és való, hogy a 
magas államháztartás hiány problémákat okoz, azonban az ezt 
leküzdeni akaró intézkedéseknek olyan hatásai is vannak, amik a 
növekedést óriási mértékben visszafogják, és ezzel több kárt okoznak, 
mint hasznot. A megoldás egy növekedésorientált gazdaságpolitika 
bevezetése lehet, míg a hiánycéllal kapcsolatos kötelezettségek 
rugalmasabb keretek között kellene, hogy végbemenjenek. Éppen 
ezért megfontolandó a túl szigorú ajánlások feltétel nélküli elfogadása, 
bár az IMF már hajlandó lenne újratárgyalni eszköztárának frissítését, 
az Európai Bizottság továbbra is ragaszkodik szigorú feltételeihez. 
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2. sz. ábra: A tagországok bruttó adósságállománya a GDP arányában 2011 

 
Forrás: Eurostat 

 

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. 
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). 
Amikor erről a kritériumról beszélünk akkor már az ERM 2-re kell 
gondolnunk, és ez azért van, mert az eredeti ERM nem váltotta valóra 
a hozzá fűzött ígéreteket. Az évek során számos vita alakult ki a 
témával kapcsolatban, hogy van-e egyáltalán értelme a mesterségesen 
rögzített árfolyamoknak. Véleményem szerint a piacokat 
nagymértékben befolyásoló spekuláció olyan szinten jelen van 
napjainkban, hogy az ERM nem képes határt szabni a szélsőséges 
árfolyamváltozásoknak. Ezt a múlt is igazolja, hiszen az eredeti 
mechanizmus, mint már említettem nem bizonyult sikeresnek. Úgy 
gondolom a jelentősen megreformált ERM 2 is csak idő kérdése és 
megbukik, annak ellenére, hogy ebben már a feltételek 
rugalmasabbnak látszanak; hosszútávon – úgy ahogyan elődje – csődöt 
mond majd a spekulációs támadásokkal szemben. 
A 2012. március 2-án életbe lépő Fiskális Paktum lényege, hogy az 
aláíró országok vállalják, hogy egyensúlyba hozzák országaik 
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költségvetését, vagy többletet érnek el. A strukturális hiány nem 
lépheti túl a GDP 0,5 százalékát, rendkívüli esetben a 3%-át. 
Magyarország ellen 2004. óta, azaz a csatlakozása óta túlzott 
deficiteljárás folyik. Ez azt jelenti, hogy az államháztartási hiány 
rendszeresen, évről-évre meghaladja a megengedett 3%-os hiánycélt a 
GDP arányában. Az Európai Bizottság ezért minden évben külön 
figyelmet szentel országunknak, és gyakran fejezi ki elégedetlenségét az 
ország teljesítményével kapcsolatban. Érdemes megvizsgálni azonban 
a hivatalos statisztikai adatokat (Eurostat) az egyes tagországokról, 
ugyanis ezek alapján nálunk lényegesen gyengébben teljesítő országok 
gazdasági adatai is szembetűnnek. A 2011-es évben azon kevés 
országok között szerepeltünk, akik csökkenteni tudták 
adósságállományukat, valamint a legfrissebb 2013 februárjában 
napvilágot látott EB jelentés alapján ez az adat 2012-es évben is 
csökkent. A fiskális politikát meghatározó kormány minden évben - a 
köznyelvben csak megszorító csomag néven ismert - strukturális 
átalakításokkal áll elő, annak érdekében a kitűzött hiánycélt teljesíteni 
tudja. A már említett jelentés szerint az idei év májusában 
lekerülhetünk a „szégyenlistáról”, de a bizottság további átalakításokat 
vár a költségvetésben. A jelenlegi kormány a bevezetés céldátumaként 
a 2018-as évet nevezte meg, ami véleményem szerint reális célkitűzés 
lehet, ha az európai gazdaságban újra konjunktúra lesz. Az európai 
környezet egyértelműen nagy hatással van országunkra, ami 
Magyarország méretéből és exportorientáltságából is fakad. Az elmúlt 
években az Európára általánosan jellemző gazdasági visszaesés, 
recesszió lefékezte az országok fogyasztásait, ezért országunk 
felvásárló piacai is beszűkültek, ami gazdaságunk hanyatlásához 
vezetett. A 2012-es esztendőben a GDP a megelőző évhez képest 
1,5%-al csökkent, és az EB a 2013-as évre se prognosztizált 
növekedést, a jelentés alapján ebben az évben Magyarország gazdasága 
stagnálni fog. Már említést tettem a 2008-ban Európára is lesújtó 
pénzügyi válságról, úgy gondolom érdemes tágabb kontextusban 
megvizsgálni ezt a krízist, mind kialakulását, okait és globális hatásait. 
 
2. Gazdasági Világválság 

A 2008-2009-es gazdasági világválságként ismert jelenség, az Amerikai 
Egyesült Államokból (USA) indult ki 2006 végén az ingatlan- és 
bankszektorból. Az USA jegybankja (FED) tartósan alacsonyan 
tartotta az alapkamatot, ezzel inspirálva a hitelezést. A bankok között 
túlzott verseny jött létre, aminek a következménye a subprime 
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hitelezés volt (egyre megbízhatatlanabb adósoknak adtak hitelt), 
melyeket különböző pénzügyi konstrukciókba csomagolták be, majd 
befektetőknek eladták. Ezen derivatívaknak a túlzott kereskedése nagy 
veszélyt jelentett, mivel semmilyen fedezet nem volt mögötte. Csak idő 
kérdése volt, hogy ez a lufi kipukkadjon, és magával rántson több nagy 
céget (például befektetési bankokat, alapkezelőket).  
Személyes véleményem szerint nem lehet csak az Egyesült Államokból 
kiinduló pénzügyi válság számlájára írni Európa évek óta tartó gyenge 
teljesítményét. Érdemes néhány pillantást vetni újra a számokra, és 
összehasonlítani az USA és Európa néhány makroadatát. Európa 
gazdasága a második világháború után (1950-es évek) elenyészőnek 
bizonyult az amerikaihoz képest. Az európai-amerikai GDP-arány 
megközelítőleg 42% volt. Az elkövetkezendő harminc év az európai 
fejlődésről szólt, az 1980-as évek végére az egy főre jutó GDP már az 
USA szintjének 80 százaléka körül mozgott. Ez a közeledés azonban 
ekkor leállt, sőt az elmúlt évtizedben Európa térvesztésének lehetünk 
szemtanúi. Ennek a jelenségnek számos oka van, ami mind a mai 
napig vitatéma a közgazdászok köreiben. Az én álláspontom szerint a 
három fő tényező, amivel kapcsolatosan érdemes vizsgálatokat 
végezni: a politika, a kutatás-fejlesztés (innováció), és a társadalom 
mentalitása. 
Az Európai Unió létrejöttével a kontinensen alkalmazásba került a 
négy alapszabadság: termékek és szolgáltatások szabad kereskedelme, 
szellemi jogosultságok szabad forgalma, tőke szabad mozgása, 
személyek és munkaerő szabad mozgása. Az európai politikusok 
azonban mégis tartanak a túlzott liberalizációtól, és egy úgynevezett 
szociális piacgazdaság alakult ki a kontinensen. A Bizottság elnöke 
kijelentette, hogy kiáll emellett az európai szociális modell mellett, ahol 
a gazdasági dinamizmust vegyítik a társadalmi igazságossággal. Ez a 
modell nem létezik máshol a világon. Amerikában az állami 
összkiadások és a szociális programokra fordított kiadások a GDP 
százalékában alacsonyabbak az európaiakkal szemben. 2000-ben az 
összkiadások az Egyesült Államokban 29,99%, míg Európában 44,9% 
voltak. 
Az európai vállaltok térvesztése nemzetközi porondon szintén 
jellemző manapság. Az 1950-es évek gyorsuló növekedése Alberto 
Alesina olasz közgazdász szerint felfogható úgy, mint egy felzárkózási 
növekedés. A felzárkózás után azonban az innovációra képtelen 
európai cégek fejlődése megtorpant, a gazdasággal együtt. Ahogy egyik 
tanulmányában fogalmaz: „… nincs elég innováció, és hiányzik a 
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teremtő rombolás, melynek során a kevésbé hatékony vállalatok 
természetes eltűnése teret engedne a hatékonyabbak számára” 
(Alesina-Giavazzi 2008). Egyetértek ezzel a gondolattal, néhány vállalat 
szubvencionálása sokszor több kárt okoz, mint hasznot. 
Nagymértékben hozzájárul a kiadások növeléséhez, ellehetetleníti a 
belépést új gazdasági szereplők számára és rugalmatlanná teszi a 
munkakínálati piacot. A lényeget kiemelve számos esetben a túlzott 
védelme bizonyos csoportoknak lassítja a gazdaságot, és versenyhiányt 
teremt. 
A harmadik érdekesség társadalmi szinten keresendő. Érdemes 
megvizsgálni a munkával töltött órák számát mind Európában, mind 
az Egyesült Államokban. Megfigyelhető, hogy Európa vezetői 
országaiban (Németország, Franciaország, Anglia, Hollandia stb.) 
alacsonyabb az éves munkaórák száma, mint az Egyesült Államokban. 
Feltételezhetjük, hogy az európai emberek, amikor nem a 
piacgazdaságban dolgoznak, akkor otthonaikban tevékenykednek. 
Azonban az úgynevezett „háztartási termelésnek” nincs akkora 
termelékenysége, mint a specializációval kialakított 
munkamegosztásnak. A másik magyarázatot a feketegazdaságban is 
kereshetjük: a gazdasági szereplők el akarják kerülni a magas adók 
megfizetését, azonban ez nagy károkat okoz és e munkaórák száma 
nem mérhető. 
Magyarországhoz visszatérve, az országról sajnos kialakult a 
köztudatban egy olyan negatív kép, ami a számok alapján nem minden 
területen bizonyul igaznak. Gazdasági teljesítményünk a környező 
országok közül kiemelkedik, amit a Bizottság is elismert, amikor 
kijelentette, hogy idén végre megszűnhet az ellenünk már 9 éve folyó 
túlzottdeficit-eljárás. Úgy gondolom nem csak a negatívat, az újabb 
kizsákmányoló lépéseket kell látni a gazdaságpolitikai döntések 
mögött, hanem megvizsgálni más alternatívákat is. Végső soron ez a 
közgazdaságtan lényege, az alternatívák közötti választás tudománya. 
Laikusok számára ez furcsán hangzik, de azt kell választani, ami 
legkisebb alternatív költséggel jár. Jelentheti ez azt is, hogy a legkisebb 
kárt okozó, mondhatjuk a kevésbé rossz választás a megfelelő. 
 
 



Bognár Dávid 

215 
 

Összegzés 
Magyarország nem áll még készen az euró bevezetésére, de talán ilyen 
közel még sosem volt ahhoz. Fontos kiemelni, hogy a döntéshozóknak 
nem szabad elrontani a befektetői hangulatot, mert országunk önálló 
finanszírozásra nem képes. A március 3-án hivatalba lépő új 
jegybankelnök számára - aki minden bizonnyal kormánypárti lesz - 
éppen ezért nem biztos, hogy ésszerű lenne a nem konvencionális 
monetáris eszközök alkalmazása. Igaz, hogy elméletben a lépések 
gazdasági fellendüléssel járnak, azonban a befektetetők hangulata 
könnyen negatívba válthat át egy ilyen intézkedés hatására, aminek 
beláthatatlan következményei lehetnek. Ami az Egyesült Államoknak 
járható út volt, nem biztos, hogy Magyarország számára kivitelezhető 
(gondolok itt például a bankóprésre.) Ha az elkövetkezendő években 
Európában olyan fellendülés lesz, mint amit számos közgazdász jósol, 
akkor nem kilátástalan a jövő. További strukturális átalakításokkal és 
megfelelő gazdaságpolitikával a belső fogyasztást is növelni kellene, 
ami napjainkban talán sosem látott mélyponton van. 
Összegezve a dolgokat, mind Európának és Magyarországnak további 
reformokra van szüksége. Ahhoz, hogy a növekedés állandósulni 
tudjon országunkban szükségünk van Európa országainak gazdasági 
fellendülésére, és a belső fogyasztás növekedésére. Ha az megtörténne, 
minden adott lenne ahhoz, hogy Magyarországon újra konjunkturális 
folyamatok elemzése legyen a közgazdászok feladata. Az 
elkövetkezendő évek meghatározó évek lesznek országunk és az Unió 
számára. Ha minden az elképzelések szerint történik, talán végre 
bevezethetik Magyarországon az eurót 2018-ban, a legutoljára 
meghatározott céldátum évében! 
 
Abstract 
Hungary is the member of the European Union since 1 May 2004. All 
potential members of the European Monetary Union have to fulfil the 
convergence criteria, which are defined in the Treaty of Maastricht. In 
my study, I am carrying out an inquiry of the internal and external 
economic effects that are in connection with the introduction of the 
euro in Hungary. 
 
Keywords: convergence criteria, introduction of euro, fulfil duties, 
monetary union 
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A HÁZTARTÁSOK DEVIZAALAPÚ, 
INGATLANFEDEZETŰ HITELEKBEN TÖRTÉNŐ 
TÚLZOTT ELADÓSODÁSÁNAK FOLYAMATAIRÓL ÉS 
OKAIRÓL 
 
Témavezető: Nyári Csaba adjunktus 
 
Összefoglaló 
Dolgozatom a bankszférában bekövetkezett változásokról és a 2008-
ban kezdődő gazdasági válság devizaalapú hitelezésre gyakorolt 
hatásairól szól. Kutatásom során a gazdasági világválság sajátosságaival 
foglalkozok, célom, hogy a már létező szakirodalomban megismert 
gondolatokon túl, a pillanatnyi helyzetben is megközelítsem a 
témakört. A szakirodalom megismerése után, egyik ismerősöm hitelén 
keresztül fogom szemléltetni, hogy számára, milyen lehetőségek 
kínálkoznak a hitel visszafizetését illetően. Vajon az ő számára 
segítséget jelentene-e a 2011. évi LXXV. törvényben megfogalmazott 
Otthonvédelmi Program? Kedvezőbb lett volna ismerősöm számára, 
ha 2006-ban forintalapú hitelt választ a devizaalapú helyett? Milyen 
nehéz lett volna megjósolni 2008 előtt a napjainkban tapasztalható 
drasztikus mértékű árfolyam emelkedést? Ténylegesen jobb helyzetben 
vannak azok, akik a válságot megelőző néhány évben forintalapú hitelt 
választottak a devizaalapú hitel helyett? 
 
Kulcsszavak: gazdasági válság, devizaalapú hitelezés, árfolyam 
emelkedés, Otthonvédelmi Program 

 
1. Esettanulmány elemzése 

Egy általam írt szakdolgozatban (Budai, 2012, 102. p.) bemutatott 
egyik ismerősöm által a gazdasági válság előtt a K&H Banknál felvett, 
svájci frank alapú „Ingatlanfedezet mellett nyújtott lakáshitelhez” 
elnevezésű szerződés elemzését végeztem el. Az adós által igényelt 
összeg: 4.500.000Ft, azaz 31.101CHF. A hitel futamideje 20 év, ami 
240 hónapos folyamatos törlesztést jelent. A szerződéskötés díja 0% 
volt. A kamatlábat évi 5%-ban állapították meg. A szerződésben 
foglalt éves kezelési költség jelenlegi mértéke évi 0%. A bank ezt a 
költséget is egyoldalúan megváltoztathatja, akárcsak a kamatlábat. A 
hitelszerződést 2006. december 8-án kötötték meg körülbelül a válság 
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kirobbanása előtt szűk két évvel. A hitelfolyósítást követően 2007. 
február 1-jén volt esedékes az első törlesztő részlet. 2012. szeptember 
1-ig mintegy 67 hónap telt el, ami azt jelenti, hogy eddig 67 törlesztő 
részletet fizetett vissza a hitelt nyújtó bank számára a hitelt felvevő és 
173 hónapig köteles még az adós fizetni a felvett hitel részleteit. A havi 
törlesztőrészlet összegét 205,25CHF-ban állapították meg a 
szerződéskötés időpontjában. A bank által ismertetett törlesztő részlet 
kiszámításának képlete a következő: 

 

 
 

A szerződés tartalma alapján, éves szinten 5,51%-os a THM. A felvett 
hitel mellett egyéb költségek is felmerültek a szerződéskötéskor, 
49.800Ft-ban állapították meg a kölcsönszerződés közokiratba 
foglalásának várható költségét. Az ingatlanhoz kapcsolódó 
vagyonbiztosítás várható díja évi 23.817Ft a szerződés szerint, ami az 
adóst terheli. 

 
2. Eredmények, következtetések 

A vizsgálatomban a K&H banknál felvett svájci frank alapú devizahitel 
szerepel egyik oldalon, a másik oldalon pedig az Erste bank által 2006-
ban kínált, akkor nem túl nagy népszerűségnek örvendő forinthitel áll.  
2006-ban a legtöbb hitelfelvevőről elmondhatjuk, hogy a sokkal 
kedvezőbb kondíciókkal rendelkező svájci frank alapú hitelt 
választotta, mivel ennek a hitelnek a forinthitelhez képest sokkal 
alacsonyabb volt az éves kamata. Az alacsony kamat, ebből adódóan a 
mérsékeltebb havi törlesztő részlet annak volt köszönhető, hogy Svájc 
erősebb gazdasági hátérrel rendelkezett, így a biztos lábakon álló svájci 
frankért kevesebb kamatot tudtak felszámolni. 
 
 
 
 
 
 
 



Budai Judit 

219 
 

1. sz. táblázat: A 2006-os Erste forinthitel és a 2006-os K&H devizahitel 
összehasonlítása 

 2006-os Erste forinthitel 2006-os K&H devizahitel 

Kamat 12,5% 5% 

THM 27,85% 5,51% 

Havi 
törlesztő 
részlet 

51.126,32 Ft 205,25 CHF*(~161Ft/CHF)= 
33.045,25 Ft 

Az 67. 
hónapban 
fennálló 
tőketartozás 

4. 090. 926,2239 Ft 2 898 874,92 Ft 

Az 67. 
hónapig 
kifizetett 
kamat 

3.016.389,6739 Ft 1 081 989 Ft 

Összesen 
fizetendő 
törlesztő 
részlet 

12.270.317 Ft 
49.260 CHF*(~161Ft/CHF)= 

7.930.860 Ft 

Összesen 
fizetendő 
kamat 

7.770.322 Ft 

18. 033 
CHF*(~161Ft/CHF)= 

2.903.313 Ft 

Forrás: saját számolás alapján (Budai, TDK dolgozat, 2012, 32. p.) 

 
A nagymértékű árfolyam-emelkedés ellenére is kedvezőbb volt 
devizában eladósodni, mint forintban. Az általam vizsgált adós az 
akkori piaci körülményeknek megfelelően hozta meg a döntését a 
hitelfelvétellel kapcsolatban, viszont ez a konstrukció rejtette magában 
a nagyobb kockázatot. A forint hitelt összehasonlítva a svájci frank 
alapú hitellel a számítások után elmondható, hogy a 67. hónapig 
kifizetett kamat körülbelül a harmada a forinthitelhez viszonyítva. 
Összességében az egyéb költségek figyelembe vétele nélkül 
törlesztőrészletekre, több mint 4.000.000Ft-tal kevesebbet kellett volna 
az adósnak a bank számára visszafizetni az eredeti konstrukciót 
figyelembe véve. Mivel a forint folyamatosan gyengült kisebb 
megszakításokkal a svájci frankhoz képest, így a kezdeti 33.045,25Ft-os 
havi törlesztő részlet mára körülbelül annyi, mint a 2006-ban 
megállapított forinthitelnél. 240Ft-os svájci frankkal számolva ma a 
törlesztő részlet 49.260Ft. A 67. hónapban hátralévő fennálló 
tőketartozás a forinthitelnél több mint 400.000Ft-tal csökkent volna, 
viszont a devizahitelnél a fennálló tőketartozás több mint 1.600.000Ft-
tal csökkent az adós által megigényelt hitelösszeghez viszonyítva, azaz 
4.500.000Ft-hoz képest. A különbség a két hitel között milliós 



A háztartások devizaalapú, ingatlanfedezetű hitelekben történő túlzott eladósodásának 
folyamatairól és okairól 

220 
 

nagyságrendű. Ennek magyarázata, hogy a forint hitel esetében 
magasabb kamatot kell fizetni havonta, és így lassan csökken csak a 
tőketartozás. A vizsgálat szerint 161Ft-ba került egy svájci frank a 
hitelfelvételkor, mára azonban, mint látszik 240 Ft-ra emelkedett, tehát 
67,08%-kal nőtt a svájci frank árfolyama. A jelenlegi összehasonlító 
elemzés szerint ennek ellenére még így is a devizahitel volt a 
kedvezőbb a forinthitellel szemben, mivel a forinthitel költségei 
magasabbak a választott hitel költségeinél. Az adós szempontjából 
mindenféleképpen az lenne a kedvező, ha a svájci frank árfolyama a 
közeljövőben jelentősen csökkenne, azonban a jelenlegi ismereteink 
szerint a magyar gazdaság hanyatlása miatt nem várható.  
A dolgozatom kutatómunkája során végiggondoltam a 2011. évi 
LXXV. tv és az 57/2012. (III. 30) Korm. rendelet alapján a lehetséges 
5 alternatívát, ha ismerősöm: 1. gyűjtőszámlahitelt igényel, 2. 
elzálogosított lakóingatlant eladja, 3. marad az eredeti szerződés 
feltételeinél, 4. végtörleszt (bár ez már a mai nap nem aktuális!), 5. 
előtörleszt. 
Árfolyamrögzítés: a kalkuláció során kiderült 25%-kal kellene kevesebbet 
fizetnie 5 éven keresztül. Vagyis a mai 240Ft/CHF árfolyamon 
számított 49.214Ft helyett, 2 hónap múlva (a gyűjtőszámla igénylés 
átfutási ideje) már csak 36.910Ft-ot kellene törlesztenie havonta. Ez 1 
hónapban körülbelül 12.304Ft megtakarítást eredményezne, éves 
szinten pedig körülbelül 147.648 Ft-ot. A kezdeti öröm után, azonban 
számolni kell azzal, ha letelik az 5 év, a svájci frank alapú hitele mellett 
törlesztenie kellene a forint alapú gyűjtőszámlahitelt is. Ekkor 56.033 
Ft-ot kellene havonta befizetnie. 5 év múlva körülbelül 464.732Ft 
tartozása lenne a gyűjtőszámlán. Az árfolyamrögzítés végén a 
devizahitel tartozása 4.489.298Ft lenne. A bank és az állam által 
átvállalt kamat, vagyis a mentesített követelés ebben az esetben 
321.346Ft lenne. 
Árfolyamrögzítés megtakarítási számlával kombinálva: ha igénybe venné az 
árfolyamrögzítést és 5 éven keresztül az alacsonyabb törlesztőrészletet 
fizetné az ismerősöm, miközben ő arra spekulál, hogy az árfolyamgát 
miatti csökkentett törlesztőrészlet és a jelenlegi törlesztőrészlet közötti 
különbséget egy megtakarítási számlán helyezi el. Az előző 
kalkulációból kiderült, hogy ismerősöm havi körülbelül 12.304Ft-ot 
takarítana meg az árfolyamrögzítés igénybevételével havonta 5 éven 
keresztül. Ha a gyűjtőszámlahitel miatt megtakarított havi 12.000Ft-ot, 
havi rendszerességgel egy megtakarítási számlán helyezné el, a szóban 
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forgó 5 éven keresztül, évi 7,5% kamat mellett, a következőket 
tapasztalná: 1év múlva megtakarítása: 149.026Ft lenne, 2 év múlva 
megtakarítása: 308.813Ft lenne, 3 év múlva megtakarítása: 474.448Ft 
lenne, 4 év múlva megtakarítása: 644.574Ft lenne, 5 év múlva 
megtakarítása: 822.659Ft lenne. Az elkövetkezendő 5 évre a mai 
240Ft/CHF árfolyammal kalkulálva törlesztőrészletekre 2.955.600 Ft-
ot fizet változatlan feltételek mellett. Ha igényli az árfolyamgátat, akkor 
5 éven keresztül a rögzített 180Ft/CHF-el kalkulálva 2.216.700 Ft-ot 
fizet törlesztőrészletekre. A mentesített követelése 321.346Ft, amit 
később sem kellene megfizetnie. A gyűjtőszámlán felhalmozódó 
összeget 464.732Ft-ot az árfolyamgát letelte után (vagyis 5 év után) 
egyösszegben ki tudná egyenlíteni a megtakarítási számlán 
felhalmozott 822.659Ft-ból. 
Elzálogosított lakóingatlan eladás: Az elzálogosított lakóingatlan eladása 
opciót elvetettem, mert rendelkezik elegendő forrással az adós ahhoz, 
hogy a havi törlesztőrészleteket fizesse. A hitel 2027-ig történő 
törlesztése még mindig kedvezőbb, mint élete végéig való bérleti díj 
fizetése. 
Végtörlesztés: A végtörlesztés lehetőségét kizárom, hiszen a határidő 
letelte miatt ezzel a lehetőséggel ma már nem élhet az ügyfél. 2012 
januárjáig jeleznie kellett volna végtörlesztési szándékát, de az ügyfél 
nem rendelkezett elegendő saját forrással a hitel rendezéséhez. Akkor, 
ha az ismerősöm szeretett volna megszabadulni a jelenlegi bizonytalan 
svájci frank alapú hitelétől és helyette a biztosabb forint alapú hitelt 
választotta volna 2012 januárjában, 3.400.000Ft hitel felvételre lett 
volna szüksége, ezt 15 évig törlesztette volna, amiből rendezhette 
volna a CHF hitelét. A legkedvezőbb ajánlatot az OTP Bank forint 
alapú jelzáloghitele kínált, miszerint a tölesztőrészlet 47.772Ft lett 
volna. Az eredeti devizaalapú CHF hitele 240Ft/CHF árfolyamon 
kalkulálva 49.260Ft-os havi törlesztőrészletet jelent. Akkor, ha 
januárban átváltotta volna ismerősöm a hitelét forint alapúra, a 
hátralévő futamidő közel azonos lett volna a forint esetében 180 hó, 
míg a CHF esetében 179 hó. Ránézésre úgy tűnhet, hogy a forintra 
való átváltással jobb helyzetbe került volna, de az adós az 
árfolyamváltozás kedvező hatására spekulálva nem élt a lehetőséggel. 
Ismerősöm döntése mellett szól, hogy a 2012 januárját megelőző 12 
hónapból 9 hónapban alacsonyabb volt a törlesztőrészlete, mint a 
forinthitel 47.772 Ft-os törlesztőrészlet ajánlata. Számításom szerint 
ismerősöm számára a 232,75 Ft/CHF árfolyam eredményezett volna 
ugyanakkora törlesztőrészletet, mintha hitelét forintra váltotta volna át. 



A háztartások devizaalapú, ingatlanfedezetű hitelekben történő túlzott eladósodásának 
folyamatairól és okairól 

222 
 

Tehát akkor, ha a közeljövőben 232,75Ft/CHF árfolyam alá esik a 
frank eladási árfolyama, az adós jobb helyzetbe van, mintha 
végtörlesztett volna. 
Az ügyfél marad az eredeti feltételnél: Az ismerősöm marad az eredeti hitel 
konstrukcióknál és fizeti tovább a törlesztőrészleteit a fennmaradó, 
több mint 14 évben, és reménykedik abban, hogy a svájci frank 
árfolyama számára kedvezően alakul.  
Előtörleszt: Az ismerősömnek van 2.500.000Ft-ja egy tavalyi évi 
hagyatékból. Ezt az összeget, akkor, amikor kézhez kapta 1 évre 
lekötötte. A K&H Bank ajánlatát választotta 2011 októberében 5,75% 
éves kamatozás mellet. A kutatómunka során felmerült, hogy mi lenne 
akkor, ha 1 hónap múlva, mikor már hozzáférhetne a lekötött 
összeghez, ezt előtörlesztésre fordítaná, az éves kamatot pedig lekötné. 
Előtörlesztés esetén a havi nettó megtakarítása 31.982Ft lenne. Az 
éves nettó megtakarítás 383.784Ft (31.982Ft * 12 hó) Ebben az 
esetben az előtörlesztésnek nem lenne díja, mert nem törlesztené 
vissza a 95%-át a tőketartozásnak. Ezzel a konstrukcióval 509.784Ft 
megtakarítást érhetne el a törlesztőrészleten, míg az elvesztett nettó 
kamatjövedelem 126.000Ft lenne. Az elvesztett nettó kamatjövedelem 
azt jelenti, ha ismét lekötné ezt az összeget az évi 126.000Ft 
kamatbevételt eredményezne, míg ha előtörleszt ettől az összegtől 
elesik.  
Két lehetséges alternatíva között kellett választanom: 1. 
gyűjtőszámlahitel megtakarítási számlával kombinálva, 2. előtörlesztés. 
Ha előtörleszt 2.500.000Ft-ot, akkor a tőketartozása, ami 
2.898.874,92Ft, a mai 240Ft/CHF árfolyammal kalkulálva 
10.416,67CHF-kal fog csökkenni. Vagyis, akkor, ha előtörleszt 
2.500.000Ft-ot a fennálló tőketartozása 1.661,86CHF lenne. Ebben az 
esetben a további törlesztőrészlete 49.260Ft-ról 17.278Ft-ra 
csökkenne. Ez havonta az adós számára 31.982Ft megtakarítást idézne 
elő. Ez évente 383.784Ft megtakarítást eredményezne.  Az ügyfél ezzel 
a lehetőséggel 36 hónapig élhet. Ha él az előtörlesztés lehetőségével, 
akkor összesen a 3 év alatt 622.008 Ft-ot törleszt. Ha a másik 
alternatívát választja, akkor a megtakarítási számlán 3 év múlva 
474.448Ft gyűlne össze. A 3 év alatt az árfolyamgát miatti csökkentett 
részletek kapcsán 1.330.000Ft-ot fizet, miközben a gyűjtőszámlán 
megközelítőleg 278.839Ft hitel gyűlne össze, ugyanakkor a mentesített 
követelés összege 321.346Ft lenne. Akkor, ha előtörleszt, a kiadása 
2.500.000Ft, amit előtörlesztésre szán, és a 3 év alatt törlesztőrészletre 
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további 622.008 Ft-ot fizet. Ez összesen 3.122.008Ft. Ha 
gyűjtőszámlahitelt igényel, miközben az elengedett törlesztőrészletet 
megtakarítási számlán helyezi el, akkor törlesztőrészletre fizet a 
rögzített árfolyammal kalkulálva (180Ft/CHF) 1.330.020Ft-ot, továbbá 
a gyűjtőszámláján 278.839Ft hitel gyűlne össze. Ez az adós számára 
1.608.859 Ft-os kiadást jelentene, ami ugyan nem kerülne a 3 év alatt 
megfizetésre a gyűjtőszámlahitel 5 éves lekötése miatt. A 
törlesztőrészlet csökkentésből eredő havi 12.000Ft elhelyezése egy 
megtakarítási számlán 3 év után 474.448 Ft-ot eredményezne, 
mindemellett a mentesített követelés 321.346Ft. Vagyis 795.794 Ft-ot 
takarítana meg ismerősöm. Ha az eredeti konstrukciónál maradna az 
adós a következő 3 évben 1.773.360 Ft-ot kellene fizetnie, ha 
előtörleszt akkor 3.122.008 Ft-ot és ha a gyűjtőszámlahitelt igényelné 
megtakarítási számlával kombinálva 813.065Ft-ot. Egyértelműen 
látszódik, hogy ismerősöm számára a legkedvezőbb megoldást a 
gyűjtőszámlahitel igénylése jelentené megtakarítási számlával 
kombinálva. 
 
3. Záró gondolatok és következtetések 

Kutatásom során kiderült az, hogy azok, akik hitelüket devizában 
vették fel, a jelenlegi árfolyamemelkedés ellenére is még mindig 
kedvezőbb helyzetben vannak, mint azok, akik forintban vették fel 
hitelüket. Tehát mindazok ellenére, hogy mindig mindenütt azt lehet 
hallani, hogy a devizaalapú hitelesek mekkora bajba kerültek, ez nem 
teljesen fedi a valóságot. Ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk a 
japán jenben felvett hitelekről sem. Véleményem szerint azok a 
devizaalapú hitelesek jártak rosszul, akik hitelüket japán jenben 
igényelték. Hatalmas árfolyamkockázattal járó hitelről beszélünk, 
hiszen hazánk nem áll közvetlen kapcsolatban a japán gazdasággal.  
Azt gondolom, hogy sokan nincsenek tisztába a devizaalapú hitelek 
tényleges kockázatával. A devizaalapú hitel a jelenlegi gazdasági 
helyzetben sem számít „rossz terméknek”. Fontos, hogy a hitel 
felvevője kellő körültekintéssel válassza ki a hitelét. A jelenlegi helyzet 
nagyon hasonló a gazdasági válságot megelőző időszakhoz képest, 
ugyanis a forint alapú hiteleknek jelen állás szerint is sokkal magasabb 
a kamata, mint a devizaalapú hiteleknek. 
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Abstract 
My essay topics are the changes in the bank sphere and the foreign 
currency credits status in the slump, which started in 2008. My field of 
research is the characteristics of the slump, and my aim is to cover the 
topic from current references. After the referential approach I am 
going to use the example of a friend of mine to demonstrate the credit 
payback opportunities. The questions I intend to find answers to in 
my study are the following: Could the Home security Program , Act 
LXXV of 2011 be a help for her? Would it have been better for her to 
choose HUF credit instead of foreign currency credit in 2006? How 
hard would it have been to forecast the dramatic increase of rate in 
2008? Is it true that the those who choose HUF credit instead of 
foreign currency credit are in a better position now?  
 
Keyword: slump, the foreign currency credits, rate increases, Home 
security Program 
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DOBÓVÁRI ERIK 
 
AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK LAKOSSÁGRA 
VETÍTETT FELHASZNÁLÁSA MEGYÉNKÉNT  
(2002-2011) 
 
Témavezető: Dr. Simon Imre főiskolai docens 
 
Összefoglaló 
Három nagy időszakra, megyei bontásban mutatom be az egy főre jutó 
EU-s támogatásokat Magyarországon. Az első időszak az Unióba lépés 
előtti 2002-2003-as évek. A második szakasz Magyarország Uniós 
csatlakozásától 2004-től a 2006-ig terjed. Ezután a 2007-2013-as 
tervezési ciklus 2011-ig tartó időszakát elemzem. Következtetéseim 
lényege: Magyarország elmaradott megyéinek kiemeltebb támogatása 
az egy főre vetített érték alapján az előcsatlakozási alapokból jutatott 
összegek esetében megvalósult. Az NFT I. alapján leosztott 
támogatások estén még jelentős, míg a 2011-ig rendelkezésre álló 
adatok szerint az elmaradottabb térségek fölzárkóztatására irányuló 
törekvés, ennek a politika szintjén történő hangoztatása ellenére, nem 
mutatható ki. Ki kell emelni viszont, hogy az egy főre vetített 
támogatási összeg az NFT II. első 4 évének átlagában az NFT I-hez 
képest, megközelítően a hétszeresre emelkedett. 
 
Kulcsszavak: EU támogatások, területi különbségek, főre jutó 
támogatások megyénként 
 
1. Célok és alapok az EU forráselosztó rendszerében 

Ahogy Pelle előadásában40 is szerepel, a kohéziós politika elnevezés 
már néhány éve használatos, szoros összehangoltságban a regionális, 
illetve strukturális politikával. Az elnevezés jelentősége, hogy a 
különböző területek közötti különbségeket nem csak a fejlettségbeli 
különbségek mérséklésével lehet csökkenteni. Az unió belső 
kohéziójának fejlesztése a globális versenyben történő szerep 
megőrzése érdekében erősítendő. A támogatások projektjei több éves 
programozási ciklusokban jelennek meg. Alapelvei 1988 óta 
változatlanok: koncentráció, együttműködés, addicionalitás, 
szubszidiaritás. 

                                                 
40

 http://www.scsp.hu/test/head/edu/c8/21_hu.pdf 
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Az Európai Bizottság szerint41 a területfejlesztés mellett új elemek is 
megjelentek. Az Európai Uniónak az a célja, hogy a regionális politika 
összhangban legyen a gazdasági növekedést és foglalkoztatottságot 
elősegítő intézkedésekkel. Elő kívánják segíteni, hogy: 

 mindegyik régió kamatoztatni tudja a rendelkezésre álló 
lehetőségeit, 

 a nagy növekedési potenciállal rendelkező területek 
fellendítésével javítsa a foglalkoztatottságot és a 
versenyképességet, 

 a 2004 óta csatlakozott tagországok életszínvonala minél 
gyorsabban felzárkózzon az uniós átlaghoz. 

 

2. Az EU egy főre jutó támogatások megyénként 

Három nagy időszakra bontva bemutatom, hogy Magyarországon az 
egy főre jutó támogatás hogyan oszlott meg a megyék, illetve Budapest 
között. Az első időszak az Unióba lépés előtti 2002-2003-as évek. A 
második szakasz Magyarország Uniós csatlakozásától 2004-től a 2006-
ig terjed (NFT I. időszaka). Ezután a most futó 2007-2013-as tervezési 
ciklus 2011-ig tartó időszakát elemzem. 
 

2. 1. A 2002-2003 közötti támogatások 
Ebben az időszakban az Európai Unió Magyarország számára az 
Előcsatlakozási Alapokból nyújtott támogatást. Ebből kilenc 
magyarországi megye részesült, összesen 23 e Ft/fő mértékben (1. sz. 
ábra). 
 

1. sz. ábra: Az Előcsatlakozási Alapokból nyújtott támogatás megyénként 
(2002-2003), (10eFt/fő) 

 
Forrás: TEIR, MÁK (OTMR) 

                                                 
41 http://europa.eu/pol/reg/index_hu.htm 
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2. 2. A 2004-2006 közötti támogatások 

Ebben az időszakban Magyarország még a le nem zárt előcsatlakozási 
alapokból elnyert összegek mellett a Nemzeti Fejlesztési Tervre (NFT 
I.) kapott támogatást. 
Az áthúzódó előcsatlakozási alapok 14 magyarországi megye 
részesült ebből az alapból, összesen 75 e Ft/fő mértékben (2. sz. ábra). 

 
2. sz. ábra: Az áthúzódó Előcsatlakozási Alapok forrásai megyénként 

(2004-2006), (10eFt/fő) 

 
Forrás: TEIR, MÁK (OTMR) 

 
Nemzeti Fejlesztési Terv I. 
A Nemzeti Fejlesztési Terv öt operatív programból épül fel: 

 Agrár- és vidékfejlesztési operatív program (AVOP): 232 e 
FT/fő 

 Gazdasági versenyképesség operatív program (GVOP): 242 e 
Ft/fő 

 Humánerőforrás-fejlesztési operatív program (HEFOP): 279 e 
Ft/fő 

 Környezetvédelmi és infrastruktúrafejlesztési operatív program 
(KIOP): 182 e Ft/fő 

 Regionális fejlesztési operatív program (ROP): 265 e Ft/fő 
Az összes magyarországi megye, illetve Budapest is igénybe vette, 
összesen 1200 e Ft/fő mértékben (3. sz. ábra). 
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3. sz. ábra: Nemzeti Fejlesztési Terv I. által nyújtott támogatás 
megyénként 

(2004-2006), (10eFt/fő) 

 
Forrás: TEIR, NFÜ (EMIR) 

 
2. 3. A 2007-2011 közötti támogatások 
Ebben az időszakban Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terv 
áthúzódó tételei mellett az Új Magyarország Fejlesztési Tervre (NFT 
II.) kapott támogatást. 
Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai: 

 Agrár- és vidékfejlesztési operatív program (AVOP): 20 e 
FT/fő 

 Gazdasági versenyképesség operatív program (GVOP): 25 e 
Ft/fő 

 Humánerőforrás-fejlesztési operatív program (HEFOP): 43 e 
Ft/fő 

 Környezetvédelmi és infrastruktúrafejlesztési operatív program 
(KIOP): 78 e Ft/fő 

 Regionális fejlesztési operatív program (ROP): 6 e Ft/fő 
Az összes magyarországi megye, illetve Budapest is igénybe vette, 
összesen 171 e Ft/fő mértékben (4. sz. ábra). 
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4. sz. ábra: Nemzeti Fejlesztési Terv I. áthúzódó tételei megyénként 
(2007-2011), (10eFt/fő) 

 
Forrás: TEIR, NFÜ (EMIR) 

 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 8 ágazati és 7 NUTS2-színtű 
regionális operatív programból épül fel: 

 Államreform Operatív Program (ÁOP): 19 e Ft/fő 

 Elektronikus közigazgatás Operatív Program (EKOP): 32 e 
Ft/fő 

 Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP): 1039 e Ft/fő 

 Környezet és energia Operatív Program (KEOP): 1416 e Ft/fő 

 Közlekedés Operatív Program (KÖZOP): 2307 e Ft/fő 

 Társadalmi megújulás Operatív Program (TÁMOP): 578 e 
Ft/fő 

 Társadalmi infrastruktúra Operatív Program (TIOP): 881 e 
Ft/fő 

 Végrehajtás Operatív Program (VOP): 44 e Ft/fő 

 Regionális operatív programok (x ROP): 2054 e Ft/fő 
Az összes magyarországi megye, illetve Budapest is igénybe vette, 
összesen 8370 e Ft/fő mértékben (5. sz. ábra). 
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5. sz. ábra: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv alapján kapott 
támogatások (2007-2011), (10eFt/fő) 

 
Forrás: TEIR, NFÜ (EMIR) 

 
Összegzés 
Magyarország elmaradott megyéinek támogatásában az a szándék, 
hogy a hátrányosabb helyzetben lévő megyék jussanak több forráshoz, 
az egy főre vetített érték alapján az előcsatlakozási alapokból jutatott 
összegek esetében kifejezetten érvényesül, az NFT I. alapján leosztott 
támogatások estén már halványul, míg a jelenleg is tartó tervidőszak 
2011-ig rendelkezésre álló adatai alapján az elmaradottabb térségek 
fölzárkóztatására irányuló törekvés, ennek a politika szintjén történő 
hangoztatása ellenére, nem mutatható ki. Az egy főre vetített 
támogatási összeg az NFT II. hat évének átlagában az NFT I-hez 
képest, megközelítően a hétszeresre emelkedett. 
 
Abstract 
Analyzing three major periods, I present the per capita EU funding by 
Hungarian counties. The first period: 2002-2003 years, just prior to 
accession to the EU. The second phase: from the accession of 
Hungary to the EU in 2004 to 2006 years. Then I present figures 
published to 2011 of 2007-2013 planning cycle. My conclusions are: 
Increased support of underdeveloped counties in Hungary on the 
basis of per capita value of the pre-accession funds was an important 
issue in reality. The allocated grants for backward counties on the 
basis of NDP I. is still significant, but the available evidence indicates 
that the efforts for accelerate of development of poorer regions till 
2011 year cannot be detected, despite the political declarations. It 
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should be stressed, however, that the amount of average aid per capita 
in the first four years of the NDP II., compared to the NDP I, nearly 
seven-times increased. 
 
Keywords: EU subsidies, regional differences, in per capita grants by 
county 
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ERDÉLI GÉZA 
 
A BUDAPEST BANK BANKMŰVELETI KÖZPONT 
ÜZEMELTETÉSE, LÉGTECHNIKAI FEJLESZTÉSE 
„Pleasant temperature sensation is that conscious state which expresses satisfaction 
with the thermal environment.” 
 
Témavezető: Dr. Lakatos Vilmos főiskolai tanár 
 
Összefoglaló 
A RAFF Kft üzemelteti a békéscsabai Budapest Bank Bankműveleti 
központot, amely üzemeltetési tevékenység költséghatékonysága 
kifejezett elvárás a vállalkozás menedzsmentje felől. 
Jelen publikációban bemutatásra és részben elemzésre kerül az épület 
jelenlegi üzemeltetése műszaki és infrastrukturális szempontból. A 
karbantartás mellett a folyamatos technikai újítások és fejlesztések 
ennél az épületnél is elengedhetetlenek, ezért egy, a közelmúltban 
megvalósult projekt elemzése is szerepeltetésre kerül. 
Az épületben dolgozók irodai tevékenységet végeznek, alapvetően 
ülőmunkát. Nagyon fontos a jó komfortérzet szempontjából a 
megfelelő hőmérsékletű és páratartalmú, tisztaságú friss levegő. A 
karbantartási listák alapján bemutatásra kerülnek mindazon gépek, 
karbantartási folyamatok és a biztonságos üzemeltetést szolgáló 
tevékenységek, amelyek közvetlenül gondoskodnak a dolgozók 
kellemes közérzetéről, ami napjainkban elengedhetetlen a 
munkavégzéshez. 
 
Kulcsszavak: épületüzemeltetés, komfort, költséghatékonyság 
 
1. A bankműveleti központ kialakulásának rövid bemutatása 

A Budapest Bank Zrt. a General Electric (GE) tagja, mely sokoldalú, 
globális infrastrukturális, média- és pénzügyi szolgáltató cég. A 
mamutvállalat a világ legégetőbb problémáinak megoldásának 
elősegítését tűzte ki célul az energetika, a vízkezelés, a korszerű 
közlekedési és szállítási megoldások és az egészségügy terén, emellett 
pénzügyi szolgáltatásokat nyújt. A GE több mint 100 országban 
tevékenykedik, többek között Magyarországon is, és több mint 300 
000 munkatársat foglalkoztat világszerte.  
A céget Thomas Alva Edison alapította 1878-ban, Edison Electric 
Light néven. 1892-ben az Edison General Electric és a Thomson 
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Houston Electric cégek összeolvadásával jött létre a General Electric. 
A GE az egyetlen olyan cég, amely az eredeti, 1896-ban összeállított és 
a mai Dow Jones tőzsdeindexben is szerepel.  
A GE – mely több mint 100 éve van jelen Európában – a pénzügyi 
szférában 25 éve tevékenykedik Magyarországon a Budapest Bank 
létrehozásával, és nyújt teljes körű pénzügyi szolgáltatásokat a lakosság 
és az üzleti élet számára.42 
A bank számos fiókja mellett központot épített a fővárosban. 2005-
ben az egyre szélesedő bankügyi folyamatok indokolttá tették még egy 
nagyobb létszámot foglalkoztató központ kialakítását. A 
legmegfelelőbb helyszínnek Békéscsaba bizonyult. Akkor már öt éve 
állt a Csaba Center Bevásárló és szórakoztató központ épülete és a 
parkolóház. Az egybefüggő nagy terület és a jó elhelyezkedés, könnyű 
megközelíthetőség miatt a parkolóház tetejére épült meg 2006-ban, két 
szinten a 3700 m2 területű, 490 fő foglalkoztatására alkalmas központ, 
ami két évvel később, 2008-ban 3300 m2 területtel, 310 férőhellyel 
bővült. A létesítmény 2006. júniusban kezdte meg működését, a Csaba 
Centertől teljesen függetlenített gépészettel és elektromos hálózattal.  
A gépészeti területtel együtt 8000 m2-es épületben jelenleg 700 
dolgozó kényelmét, biztonságát, praktikus és zökkenőmentes 
munkavégzésének folyamatos lehetőségét kell biztosítani, valamint 
mint minden épületnél, úgy itt is nagyon fontos a váratlan 
problémáktól, meghibásodásoktól mentes üzemelés melyről a RAFF 
Kft. gondoskodik. 

 
2. A légtechnikai rendszer bemutatása 

Tanulmányomban az egyik alapvető elemről, a levegőről írtam. Egy 
1981 évi szabvány így fogalmaz: „A kellemes hőérzet az a tudati 
állapot, amely a termikus környezettel kapcsolatos 
elégedettséget fejez ki.” Dolgozatomban azt mutattam be, hogy ez 
az elégedettség hogyan érhető el egy olyan munkahelyen, ahol 700 
ember végez irodai munkát. 
A bennünket körülvevő természetben a levegő százalékos 
oxigéntartalma majdnem állandó. A tiszta levegő 78% nitrogént, 21% 
oxigént és tizenegy fajta egyéb gázt és vegyületet tartalmaz. Ha zárt 
térben a levegő O2 tartalma 16% alá csökken, kellemetlen közérzetet 
okoz. Nyugvó ember azonban még a 12% O2 tartalmú levegőt is eltűri, 

                                                 
42 http://www.budapestbank.hu/ 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Leveg%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nitrog%C3%A9n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%A9n
http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1z
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vegy%C3%BClet
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azonban ennél az értéknél már csökken a koncentráló képesség. 
Fulladásos halál 7% O2 tartalom esetén következik be.43 
Az oxigéntartalom mellett rendkívül fontos a levegő páratartalma, ami 
szintén befolyásolja hőérzetünket. A magasabb páratartalmú levegőt 
melegebbnek, alacsonyabb páratartalmút hűvösebbnek érezzük. Az 
átlagosan elfogadott páratartalom 40 és 60 % között van. A 40% alatti 
túl alacsony páratartalom kiszáradásra hajlamosít, ilyen környezetben a 
nyálkahártyák irritációja könnyebben kialakul, torokkaparást, 
szájszárazságot, köhögést, szem irritációt okoz. A 60 % feletti, túl 
magas páratartalom sem egészséges, ugyanis kedvez számos kórokozó, 
atka és gomba elszaporodásának. A túl párás levegő növeli az allergiák 
kialakulásának kockázatát. 
„Orvosi megfigyelések szerint a magas páratartalom miatt frusztráció, 
szorongás, levertség, betegségtől való félelem is kialakulhat, és a 
reakcióidő csökkenését is eredményezheti.”44 
A szóban forgó munkahelyen a legkisebb munkatérben 100, a 
legnagyobb munkatérben 400 ember dolgozik egy légtérben Egy 
szellemi munkát végző embernek 30 m3 friss levegőre van szüksége 
óránként, ez 400 főre számítva 12 000 m3/óra, így tehát 
elképzelhetetlen, hogy bármekkora nyílászárón, ajtón vagy ablakon 
keresztül ki lehetne szellőztetni egy ekkora területet. 
A friss levegő utánpótlása így csak úgy oldható meg, ha azt valamilyen 
módon bevezetjük a munkaterekbe, vagyis befúvatjuk. Közvetlenül a 
külső levegőt közvetlenül nem juttathatjuk be, mivel a hőmérséklete, 
páratartalma, tisztasága számunkra nem lenne megfelelő, ezért kezelni 
kell. 
Emiatt került beépítésre az épület tetején 2 db légkezelő, ami óránként 
20 000 m3 levegő befúvására képes. A külső levegő hőmérsékletének 
beállítása hűtő ill. fűtő regisztereken keresztül történik, sőt még a 
páratartalom is beállítható, légnedvesítők által termelt gőzzel. Az így 
már megfelelő hőmérsékletű és páratartalmú friss levegőt egy 
légcsatorna rendszeren keresztül fújja a ventillátor a munkatérbe. 
Máris felmerül a kérdés, hogy mennyire tiszta ez a levegő. 
Természetesen a lehető legtisztább, mivel a bemutatott táblázatból is 
látható, a legjobb minőségű szűrőkön van keresztülvezetve a levegő. 
Ettől tisztább talán csak a kórházi műtőkben lehet. 

                                                 
43 forrás: Az épületgépészet kézikönyve 515.o. 
44 http://www.globalgepesz.hu/szelloztetes_elmelet.html  



A Budapest Bank Bankműveleti Központ üzemeltetése, légtechnikai fejlesztése 

235 
 

1. sz. táblázat: Az alkalmazott szűrő technikai paraméterei 

Előszűrő  
CEN EN 779 és 1822 

szerint 
Finom 
szűrő 

 

Minőségi 
osztály 

Leválasztás 
A % 

Szűrő tudás 
Hatásfok 

E % 
Minőségi 

osztály 

G-4 90-95 

Kiszűri a virágport és az 5 µ 
feletti finomport, részben 

megszűri a füst alkotó 
elemeit 

45 – 55 F-5 

  

Rendkívül eredményesen 
szűri ki a finom porokat, a 

feketítő részecskéket, a szén 
és olajfüstöt, és jól 

leválasztja a baktériumokat 

90 – 95 F-8 

 
De amint látható az 5 mikron alatti porok így is bekerülhetnek a 
légcsatornába, ami hosszú évek alatt lerakódhat. 
Ha ezt elhanyagolják, akár olyan életveszélyes fertőzéseket is 
terjeszthetnek, mint a legionella. A betegség elnevezése az „Amerikai 
Légionáriusok” nevű amerikai veterán-segélyszervezet 1976. évi 
philadelphia-i nagygyűlésén kitört tüdőgyulladás-járványhoz köthető. 
182-en betegedtek meg, közülük 147-en szorultak kórházi kezelésre, 
29-en meg is haltak. A betegség kórokozóját végül 1977. januárjában 
sikerült azonosítani egy addig ismeretlen baktériumként, amit az általa 
okozott betegségre (tüdőgyulladás, pneumonia) és a légionáriusokra 
utalva Legionella pneumophila-nak neveztek el. 
Ennek megelőzése érdekében, bármilyen jó hatásfokkal is működnek a 
beépített szűrők, amik negyedévente ki vannak cserélve, érdemes a 
légcsatornarendszert kitakarítani. Ez úgy történik, hogy légcsatornára 
tisztítónyílásokat vágnak, és ezeken a nyílásokon bevezetnek egy kefét, 
ami forgó mozgást végezve eltávolítja a lerakodott port, és egy 
nagyteljesítményű porszívó kiszívja azt. Ez egy rendkívül időigényes, 
bonyolult és költséges munka. 
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1. sz. ábra: Légcsatornatisztítás 

   
 

3. Technikai fejlesztések a légállapot területén 

Tanulmányom fő témája, hogy hogyan lehetne ezt a bonyolult 
tevékenységet mellőzni, ill. folyamatosan fenntartani azt az állapotot, 
hogy a légcsatornákból mindig tisztalevegő áramoljon. 
Létezik Magyarországon egy Purus Ventus nevű Kft. , aki kizárólagos 
forgalmazója, az olasz gyártmányú KOVER UV levegőfertőtlenítő 
rendszernek. A rendszer lényege, hogy a munkatérbe fújt, már szűrt, 
kezelt levegőt, UV-C sugárzást kibocsátó higanygőz lámpával 
megvilágítjuk, ami elpusztítja az összes élő mikroorganizmust.  
 

2. sz. ábra: UV lámpa 

 
 

Nagy ellenállású tükröződő védőernyő biztosítja a sugarak 
koncentrációját, így mikrobiológiailag tiszta levegő jut ki a 
légcsatornából. Az ártalmasan magas baktérium koncentráció 
csökkenésének fontossága miatt került előtérbe a rövidhullámú UV-C 
ultraibolya sugárzás alkalmazásának lehetősége. A sugárzás a 
természeténél fogva baktériumölő. Fertőtlenítésre a 253,7 nm 
hullámhosszú sugarak a legmegfelelőbbek.  
A folyamat a baktériumok proteinjeinek lebontásán, a sejtfal 
roncsolásán keresztül a mikroorganizmusok elpusztulásához vezet.  
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Ez a lámpa kombinálva van egy un. ionizátorral. Ionizált levegőt 
elektromos töltések létrehozásával: ún. csendes koronakisüléssel 
állítunk elő, amelyhez elektródákként általában rozsdamentes acéltűk 
szolgálnak. A tiszta vidéki levegő negatív ionkoncentrációja 
megközelítőleg 2000 ion/cm³. Vízesések közelében ez az érték jóval 
magasabb, elérheti a 100 000 ion/cm³-t is. Zárt helyiségben, 
lakószobákban azonban ez a szám igen alacsony, mindössze kb. 100 
ion/cm³. Azért fontos a negatív ionok aránya a levegőben, amik 
képesek már a 0,01 mikrométer nagyságú részecskéket is megkötni, 
ezáltal semlegesíteni tudják a levegőben jelen lévő 
mikroorganizmusokat (vírusokat, baktériumokat stb.), az allergiás 
tüneteket kiváltó virágporokat, valamint a kellemetlen szagokat okozó 
részecskéket, porokat. Tudományos kutatásokkal igazolták, hogy a 
negatív ionok növelik az élő sejtek oxigénmegkötő képességét, 
továbbá szerepet játszanak az agy szerotonin szintjének 
szabályozásában, amely az ingerülettovábbító rendszer fontos 
alkotóeleme: zavarai összefüggésben állnak a különböző szorongásos 
betegségekkel. Ezek a negatív hatások az ionizációs légtisztító 
használatával megszüntethetők 
 
4. A fejlesztés eredménye 

Hogy meggyőződhessünk a lámpa működésének hatékonyságáról, az 
épületüzemeltető légállapot mérési vizsgálatot készíttetett több 
területen a légcsatorna tisztítás előtt, és után, valamint az UV lámpa 
beüzemelése előtt és után. 
Az eredményeket a jegyzőkönyvekből készített grafikon tartalmazza. 
 

3. sz. ábra: Mikroba szám változás 
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A munkahely öt különböző területéről történt a mintavétel, öt 
alkalommal. Az első mérés a légkezelők szűrőinek cseréje előtt történt, 
a következő egy hónappal később, a légcsatorna tisztítás előtt. Itt 
észrevehető némi romlás. A harmadik mintavétel a légcsatorna tisztítás 
után történt. Itt már jól látható, hogy majdnem mindegyik területen 
sokat javultak az értékek, azonban 8 hónappal később a negyedik 
mérés eredményeinél látható, hogy ismét emelkedtek a mért értékek. 
Az ötödik mérés már az UV lámpa beépítését követően három 
hónappal készült. Jól érzékelhető, hogy itt mértük a vizsgált másfél év 
alatt a legjobb értékeket, függetlenül szűrőcserétől vagy légcsatorna 
tisztítástól. 
A grafikon utolsó két oszlopában jelöltem, hogy élelmiszer ipari 
ajánlások szerint mi számít tiszta, ill. közepesen tiszta területnek. 
Megnyugtató, hogy minden mérésnél, minden területen tisztának 
mondhatóa levegő, tehát csak a meglevő jó állapotokat kellett 
tökéletesíteni, ill. hosszú távon fenntartani ezt az állapotot. 
A vizsgálatok alapján kijelenhetjük, hogy a véghezvitt beruházás 
teljesen megfelel a kitűzött céloknak. Az UV lámpa semmilyen káros 
hatást nem gyakorol a környezetére, tehát megfelel minden 
környezetvédelmi követelménynek. Az igen költséges légcsatorna 
tisztítási beruházás, a bemutatott fejlesztéssel a későbbiekben 
elkerülhetővé vált. 
 
Abstract 
The Raff Ltd. operates the Budapest Bank Transactions Centre in 
Békéscsaba. The cost effectiveness of its operation is an explicit 
expectation from the company’s management. 
In this paper, I present and partly analyze the current function of the 
building from a technical and infrastructural point of view. Besides 
maintenance, the continuous technical innovations and developments 
are essential in the case of this building, too. Therefore, the analysis of 
a recently completed project is included in this paper as well. 
In the building, the employees perform office work, basically a 
sedentary activity. In terms of their comfort feeling, pure, fresh air of 
an appropriate temperature and humidity is very important. On the 
basis of maintenance lists, those machines, maintenance processes and 
all the activities to ensure safe operation are presented, which directly 
provide a pleasant disposition for the workers. Nowadays, these 
factors are indispensable to work. 
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GARAMVÖLGYINÉ J. ERNA 
 
A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT 
KULTURÁLIS JELENTŐSÉGE 
 
Témavezető: Kölcseyné Balázs Mária tanársegéd 
 
Összefoglaló 
A dolgozatom célja a Csabagyöngye Kulturális Központ bemutatása és 
vonzóvá tétele minden korosztály számára, annak érdekében, hogy 
szívesen térjenek be és a mindennapjaik részévé váljon, így szeretném 
bemutatni a különböző társadalmi csoportok számára nyújtott és 
tervezett speciális szolgáltatásokat, kulturális ajánlatokat is. Az 
intézmény bemutatását a múltján, a jelenén és a jövőjén keresztül 
tervezem. Így kitérek az Agóra projektre, melynek segítségével 
megvalósulhatott, s befejeződhetett egy nagy „átalakítás”. 
Mindenképpen szólok az új létesítmény várható pozitívumairól és 
előnyeiről, melyek hatással lehetnek a város kulturális életének 
fejlődésére. 
Az intézmény jelenének és jövőbeli terveinek minél alaposabb 
megismerésére interjút készítettem vezetőkkel, munkatársakkal.  

 
Kulcsszavak: kultúra, Agóra, Ifiház, Csabagyöngye 

 
Bevezetés 
Mivel rohanó életünknek sajnos egyre kisebb részévé válik a kultúra és 
ezáltal a kulturális programok is, így a társadalom fontos részévé válhat 
egy új, modern kulturális központ ami, beivódhat az emberek 
mindennapjaiba. A kultúra kérdésének fontosságát és aktualitását 
bizonyítja az a nagy mértékű Európai Uniós pályázat is, amit 
Békéscsaba városa mellett nyolc másik város is elnyert a kulturális 
központok átalakítására vagy újjáépítésére. Éppen ez volt a 
témaválasztásom fő indoka, ugyanis, mint békéscsabai lakos 
„kézenfekvő” témát jelentett számomra az éppen átalakítás alatt állt 
Békéscsabai Kulturális Központ. Gyerekként is és most már 
édesanyaként is voltak programok, amiket szívesen látogattunk. Ezért 
fontos, hogy az Ifiház ne csak az emlékeinkben éljen, hanem még 
minimum újabb 40 évig szolgálja a lakosok igényeit. Ahhoz, hogy mit 
is jelent valójában a város illetve az intézmény vezetősége számára ez a 
felújítás, vagy hogy milyen változást is hozhat ez a város kulturális 
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életébe, fontos, hogy megnézzük a múltját, a jelenét és ha lehetséges a 
jövőjét is egy kicsit. 
 
1. Az Ifiház múltja  

Békéscsaba kulturális kibontakozásáról csak a 19. század második 
felétől beszélhetünk, mivel a városiasodás is később kezdődött el 
térségünkben, mint a hasonló nagyságú és fejlettségű településeken.45 
Ennek a kicsit megkésett kulturális életnek a része lett az Ifjúsági Ház 
és Általános Társaskör, közismertebb nevén a Csabai Ifiház. Az épület 
1969-ben épült. Az akkor még Kulich Gyula nevét viselő intézmény 
ifjúsági és úttörőházként kezdte meg a tevékenységét Ivanics Katalin 
igazgatónő vezetésével. Ezekben az időkben elindultak olyan 
programok is, amelyek a mai napig is meghatározó rendezvényei az 
intézménynek. Az idők folyamán „csak” szervezeti átalakulások 
történtek a közművelődési intézmény életében. Az egyébként 
önkormányzati fenntartású, de önállóan működő és gazdálkodó 
szervezet 2010-ben intézményi összevonásra került, melynek 
eredményeképpen jött létre a Békéscsabai Kulturális Központ. Ezzel a 
lépéssel egységessé kovácsolták a településrészek „kultúrházait”, így a 
megye, sőt a dél-keleti régió egyik legmeghatározóbb, komplex 
közművelődési és kulturális intézményegysége lett. A 2010-es év más 
szempontból is nagy jelentőséggel bír az Ifiház múltjában, hiszen 
aláírásra került egy nagyszabású projekt, az Agóra projekt, ami már az 
épület külső átalakítását is érintette, ugyanis teljesen átalakították a régi 
épület szerkezetét és új részeket építettek hozzá, ami a mai kornak 
sokkal inkább megfelelő, így fiatalosabb és modernebb lett.46 A Csabai 
Ifiház szakmai háttere tehát több mint 40 éves múltra tekint vissza, 
amely idő alatt az intézmény fontos szereplőjévé vált nem csak a 
kultúrának és a közművelődésnek, hanem a mindennapoknak is. 

 
2. Az Ifiház jelene 

Azt a kérdést, hogy mikortól is számít a jelen jelennek valójában nem 
egyszerű meghatározni, főleg, hogy abban élünk és napjainkban 
történnek az események, mégha egy pár évvel korábban kezdődtek is 

                                                 
45http://www.budapestetbekescsabatszeretok.eoldal.hu/cikkek/bekescsaba/bekescs
aba-tortenete.html,  
http://www.bekescsaba.hu/varostortenet.htm 
46http://ifihaz.hu/h_tortenet.php, 
http://www.csabanet.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1628, 
http://ifihaz.hu/h_tortenet.php 

http://www.budapestetbekescsabatszeretok.eoldal.hu/cikkek/bekescsaba/bekescsaba-tortenete.html
http://www.budapestetbekescsabatszeretok.eoldal.hu/cikkek/bekescsaba/bekescsaba-tortenete.html
http://www.bekescsaba.hu/varostortenet.htm
http://ifihaz.hu/h_tortenet.php
http://www.csabanet.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1628
http://ifihaz.hu/h_tortenet.php


Garamvölgyiné J. Erna 

242 
 

el. Az Ifiház jelene most egyenlő az Agóra projekttel, ami ténylegesen 
2010. augusztus 30-án kezdődött.  
a) az Agóra projekt 
A projekt legfőbb célja, hogy egy a mai kornak megfelelő külsővel és 
„belsővel” rendelkező multifunkcionális közművelődési intézményt 
hozzanak létre, a lakosság kulturális igényeinek kielégítésére. Ezt 
tükröz a projekt címe is: „Agóra-program Békéscsaba – A békéscsabai 
Agóra intézménytípusú multifunkcionális közösségi központ és területi 
közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek 
kialakítása”47 
Az Agóra projekt „előzményei” már 2008 áprilisában elkezdődtek, 
amikor is a város benyújtotta a pályázatát és egy évvel később kiderült, 
hogy nyolc másik város mellett 1,71 milliárd Ft vissza nem térítendő 
összeget ítéltek meg a támogatók az új közművelődési, kulturális és 
közösségi intézmény kialakítására.48 Azonban a munkálatok kezdete 
meglehetősen elhúzódott az Agóra tervezésére és megépítésére kiírt 
közbeszerzési eljárások miatt. Végül 2011 augusztusában aláírták a 
tender győztesével a kivitelezői szerződést és a munkálatok 
szeptemberben el is kezdődhettek. Ezútán már a folyamatosan zajló 
mukálatokat, aktuális eseményeket lépésről-lépésre követhettük 
nyomon a napi sajtóban és az interneten is. Míg végül 2012-ben az 
államalapító ünnepen megkezdődött a hivatalos visszaszámlálás a 
2013. januári megnyitóig, amit a magyar kultúra napjának idejére 
terveztek. 
b) Csabagyöngye Kulturális Központ bemutatása 
A vizsgálatom fő célja az intézmény bemutatása, hiszen azt 
feltételezem, hogy az intézmény pozitívumai és előnyei által a város 
kulturális élete is fejlődni fog és a kultúra eljut a különböző társadalmi 
csoportokhoz nem csak városi szinten, hanem akár megyei szinten is. 
A kutatásomhoz főleg dokumentumelemzést végeztem, vagyis korábbi 
újságcikket, interjúkat használtam, megfigyeléseket végeztem és én 
magam is készítettem interjúkat az intézet vezetőjével és 
munkatársakkal.  
Az intézmény a 19. századi csabai szőlőnemesítő Stark Adolf 
„felfedezettjéről” kapta a Csabagyöngye Kulturális Központ nevet. Ez 
az egyedi név helytörténeti és városmarketing szempontból is kitűnő 
választás volt, amibe a lakosságot is bevonták egy online szavazás 

                                                 
47 http://agorabekescsaba.hu/index.php/2012-07-12-14-05-18/agora-program 
48 http://hir6.hu/cikk/21507/081016_bekescsaba_kozel_2_milliardot_nyert 

http://agorabekescsaba.hu/index.php/2012-07-12-14-05-18/agora-program
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keretében.49 Kutatásom során megtudtam, hogy az intézményben sem 
a fenntartó, sem a szervezeti felépítés tekintetében nem történt 
változás, vagyis ugyanúgy az önkormányzat biztosítja az anyagi alapot 
a működéshez és a régi Ifiház is megmarad jogelődnek. Szóval a 
működés folytonos marad. Az intézmény fő tevékenységét jellemzi a 
művészetek, műfajok és szolgáltatások sokszínűsége és nem csak a 
megyében, hanem a dél-alföldi régióban is rendszeresen, évről-évre 
visszatérő rendezvényeket, fesztiválokat és programokat szerveznek 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A szórakoztató rendezvények mellett 
nagy hangsúlyt fektetnek az élethosszig tartó tanulásra (LifeLong 
Learning), amely napjainkban igen „divatossá” vált.50 A két fő 
funkciója tehát a rendezvényközpont és a területi tanácsadó 
szolgáltatás lesz. Ehhez a „minőségi többlet tudáshoz” volt szükséges 
az épület külső megújulása is. Az új 6154 m2-es épület főbejáratát 
áthelyezték és az Élővíz-csatorna partján egy teraszt is kialakítottak, 
ahová jó idő esetén ki lehet ülni. A régi négyemeletes főépületet 
szerkezetében erősítették meg, és elé egy egyemeletes épületet 
építettek, ahol helyt kapott az ifikaszinó és egy étterem, az emeletén 
pedig egy közel 400 m2-es kiállítóterem. A főépület hasonló szerepet 
tölt be, mint az átalakítás előtt, vagyis foglalkoztató és irodaépületi 
funkciókat fog ellátni, főleg igazgatási funkcióknak, illetve kisebb 
közösségi- (pl.: kölyöksziget, vetítő terem) és oktatási termeknek (pl.: 
invalidus terem, idegen nyelvi labor, tükrös terem) helyet adva, ám 
sokkal korszerűbb körülmények között, jobb és gazdaságosabb 
helykiosztással. Az egykori főépület mellé csatlakozott az úgynevezett 
multifunkcionális tér, amelyet a tervek szerint Agórának neveznek el, 
valamint egy hangversenyterem. Ez a két terem 800 illetve 400 vendég 
fogadására alkalmas, viszont egybenyithatók is egy nagy 
rendezvénytérré, így alkalmassá válik szakkiállítástól kezdve, nagy 
létszámú koncertek befogadásán keresztül, akár iskolai rendezvények 
(szalagavató, gólyabál, garabonciás napok egyes eseményei) 
megtartásáig. E terek nagy előnye az alakíthatóság és a nyitottság, 
illetve a modern hang- és fénytechnikai felszereltség. „A 
hangversenyterem pedig egy kiemelt akusztikájú tér, hiszen 
Békéscsabán már régen hiányzott egy olyan hely, amely egyaránt 
alkalmas nívós komoly- és könnyűzenei koncertek befogadására, de itt 

                                                 
49 www.bekescsaba hu/hírek – Csabagyöngye lett a kulturális központ neve (2012. 
szeptember 29.) 
50 http://ifihaz.hu/fk_lll.ph 
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kaphatnak helyet a nép- és társastáncosok, de akár konferenciákat is 
szervezhetünk oda.51515253 
A hely adta tevékenységek mellett kutatásom kitért a szakmai 
tevékenységekre is. A tudás, élmény, közösség, alkotás gondolatok 
köré rendezték terveiket, melynek középpontjában a család áll. Vagyis 
programjaikkal szeretnék erősíteni a generációk közötti kapcsolatokat 
a minden-napokban is. Azonban kiemelt szerepet kap a közösségi 
hagyományok ápolása, a település társadalmának összekovácsolása, és 
a kulturális turizmus is.52 Az intrjúkból azt is megtudtam, hogy a 
kistérségi feladatellátás is intenzívebb lesz, akár megyei szinten is, 
hiszen „ki is visznek” programokat egyes településekre, de „be is 
hoznak” a házba több különböző műsort, mint eddig. Ezzel is 
szélesítve a speciális célcsoportok eddigi palettáját, elsősorban Sarkad 
városára és Mezőkovácsházára fókuszálva. Természetesen a 
nemzetiségi, kisebbségi csoportok, például a szlovákok vagy a 
románok eddig is jelen voltak és ezután is jelen lesznek a kulturális 
központ életében. 
 
3. Az Ifiház jövője 

Az új kulturális központ jövőjét illetően egyelőre még csak találgatások 
vannak és elképzelések, az viszont tény, hogy az egész építkezés alatt 
és a mai napig is bárki elmegy az épület előtt, biztosan ránéz, hogy 
milyen is lett, hogy néz ki kívül-belül és talán azon is, hogy mit is vár 
tőle. Az Ifiház jövője ténylegesen 2013. januárban kezdődött el, a 
munkatársak a hivatalos átadó után megkezdhették a mindennapos 
munkájukat az új épületben. Azt egyértelműen kijelenthetjük, hogy 
városfejlesztési, anyagi, s kulturális téren hatalmas volumenű 
fejlesztésről van szó. Abban mind a város, mind pedig az intézmény 
vezetősége egyetért, hogy nagyon is fontos és időszerű volt ez a 
beruházás. Az elmúlt ötven év legmeghatározóbb befektetéséről van 
szó. A vezetőség különböző fórumokon tett interjúikban mind 
egyöntetűen az intézmény jelentőségét hangsúlyozza. Sőt, Szente Béla 
a kulturáli központ igazgatója az egyik legnépszerűbb videó 
megosztón, a napokban megjelent promóciós bemutatójában már nem 
is csak a Csabagyöngyét „reklámozza”, hanem már a Munkácsy-
negyedet, ami az egymástól pár száz méterre elhelyezkedő 
intézmények „összefoglaló neve”. Ezzel is előre jelezve a kulturális 

                                                 
51http://hir6.hu/cikk/61764/oszre_megujul_a_csabai_ifihaz_interju_szente_belaval 
 
 

52 http://hir6.hu/cikk/61764/oszre_megujul_a_csabai_ifihaz_interju_szente_belaval 

http://hir6.hu/cikk/61764/oszre_megujul_a_csabai_ifihaz_interju_szente_belaval
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központ kulcsszerepét, ami elindíthat egy folyamatot. Ezáltal a város 
kulturális élete továbbfejlődhet, és a kultúra még inkább eljuthat a 
különböző társadalmi csoportokhoz nem csak városi szinten, hanem 
akár megyei vagy regionális szinten is.  
 
Összefoglalás 
Ezzel a kis történelmi áttekintéssel, bepillantva a Békéscsabai 
Kulturális Központ jelenébe valamint az Agóra projekt fontosabb 
mozzanataiba, egy kicsit mi is a részesei lehettünk az egykori Csabai 
Ifiház teljes külső átalakulásának.  
Beleolvasva az intézményi illetve a város vezetőségének a különböző 
fórumokon tett nyilatkozatiba, láthatjuk, hogy milyen nagyszerű 
lehetőség is ez a megyeszékhelynek és hogy mit is várnak a jövőben az 
új kulturális központtól gazdaságilag és társadalmilag.  
Remélhetőleg ez a nem csekély jelentőségű Európai Uniós támogatás, 
az Agóra projekt meghozza a várt fejlődést az intézmény életében és 
annak pozitívumai hatással lesznek a kultúrára nem csak városi, hanem 
megyei, sőt regionális szinten is. 

  
Abstract 
The aim of my work is the presentation of Pearl of Csaba Cultural 
Centre and make it attractive for all age groups in order that they go 
there with pleasure and it becames the part of their everyday life. So I 
would like to presentate the special services and cultural offers which 
are provided and planned for different social groups. I plan the 
presentation of the institute by its past, present and future. I detail the 
Agora-project, with the help of which a big transformation could came 
true and finish. Anyway I mention the expected advantages and 
benefites of the new establishment, which may have effects on the 
developement of the city’s cultural life. 
For getting know thoroughly the present and future’s plans of the 
institute I made interviews with leaders, colleagues. 
 
Keywords: culture, Agóra, Youth Centre, Csabagyöngye 
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HAJDÚ ANDRÁS JÓZSEFNÉ 
 
A MŰVELŐDÉS SZÍNTEREI, LEHETŐSÉGEI SARKADON 
 

Témavezető: Kölcseyné Balázs Mária tanársegéd 

 

Összefoglaló 

Dolgozatomban ismertetem és bemutatom a Sarkadon található 
Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár felépítését, működését, 
és az általa a lakosság, s ezen belül a speciális társadalmi csoportok 
számára biztosított közművelődési lehetőségeket.  

A klubok, körök, szakkörök, képzések, szolgáltatások körét az 
intézmény dolgozóival készített interjúk alapján vázolom fel. Az 
intézményvezetői interjú és a helyi médiában megjelent cikkek 
segítségével áttekintést nyújtok a 2009-2012 időszakban a Művelődési 
Központ által elnyert támogatások hatásáról az intézmény és a város 
lakóinak életére. 
 

Kulcsszavak: kultúra, LLL, művelődés, pályázat, Sarkad 

 

Bevezetés 

Vizsgált témám a művelődés színterei és lehetőségei Sarkadon. 
Napjainkban megváltoztak a művelődési intézmények feladatai, 
felértékelődött a permanens művelődés szerepe. Ez a folyamat jól 
követhető egy adott település történelmének, demográfiai mutatóinak 
elemzésével, a lokális művelődés történetének feltárásával. 

A település lakosainak száma az évek során folyamatosan csökkent, 
ennek okát a munkanélküliek nagy számában látom. A 
mélyszegénységben élő réteg esélyegyenlőségét több civil 
kezdeményezés is segíti. A Művelődési Központ az oktatási 
intézményekkel együtt próbál pályázati forrásokhoz jutni azért, hogy a 
halmozottan hátrányos helyzetű emberek életkörülményein javítani 
tudjanak. A TÁMOP pályázatok biztosítják a legnagyobb forrást e cél 
eléréséhez. 

A Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár különféle 
programokkal bekapcsolja a városban és a kistérségben lévő községek 
lakosságát. Az élethosszig tartó tanulás megvalósítása, továbbképzések 
biztosítása szerves feladata lett az évek során. A munkanélküliek 
számára – esélyegyenlőségük növelése érdekében – több képzést is 
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indítottak. Külön figyelmet fordítanak a leszakadó, hátrányos 
helyzetben lévő rétegekre, táborokat, szakköröket szerveznek a 
gyerekeknek. A szabadidő hasznos eltöltésére programokat, 
színtereket biztosít. Az intézmény törekszik arra, hogy a civil 
szervezetekkel minél szorosabb kapcsolatot tudjon kialakítani, hiszen a 
közösségfejlesztése csak együttműködéssel valósítható meg.  

 
1. Demográfiai helyzet 

Sarkad város népességi mutatóit vizsgálva megállapítható, hogy a 
népesség trendszerűen csökken. A 2003. évi csúcstól évről-évre egyre 
fogy a település népessége. Ha ez a tendencia folytatódik a lakosság 
száma hamarosan 10.000 fő alá csökkenhet. 

 
2. Foglalkoztatottság 

Sarkadon 2010-ben a nyilvántartott álláskeresők száma 1057 fő volt. 
Az utóbbi 10 évet vizsgálva megállapítható, hogy 2003-ig csökkent a 
nyilvántartott álláskeresők száma. 2003 után azonban az álláskeresők 
száma erőteljesen növekedett, de 2006-ig nem érte el a 90-es évek 
végén tapasztalt magas létszámot. 

 
3. Településtörténet 

Sarkad már a honfoglalás előtt is lakott hely volt. 1138-ban a dömösi 
prépostság alapító levele „villa Surcud” néven említi a települést. 1510-
ben Sarkadot már mezővárosként nevezik az oklevelek. A török 
veszedelem közeledtével épült fel a sarkadi földvár. Sarkadi Boldizsár 
földesúr kastélyát bővítették ki és erősítették meg. (Márki, 1877) A 
reformáció a hajdúk révén hamar eljutott Sarkadra, 1692-ben a 
lakosság teljes egészében református vallású volt. 1887. április 25-én a 
település elvesztette mezővárosi jogát.  

1989. március elsején városi rangját visszakapta a település. 
(Magyarország kisrégiói, 2000) A rendszerváltást követően 
folyamatosan veszítették el munkahelyeiket az itt élők, bezártak a 
gyárak, üzemek.  

 
4. A közösségi művelődés rövid történeti áttekintése 

1862-ben alakult meg az első „Olvasó Egylet”, vezetője gróf Almássy 
Kálmán volt. 1862-ben létrejött az „Első Polgári Olvasó Egylet”. A 
társas érintkezés, művelődés és szórakozás első intézményesült formái 
lettek ezek az egyletek. A két világháború között megújult az 
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olvasómozgalom és öt olvasókör működött a településen. Az 
értelmiségnek a Sarkadi Kaszinó, a polgárságnak pedig az Ipartestület 
biztosított lehetőséget a közösségi művelődésnek. Ezek a szervezetek 
az olvasási igények kielégítése mellett szakmai előadásokat szerveztek, 
közösen énekeltek, zenéltek és a színjátszás is része volt a 
tevékenységeiknek.  

A II. világháború után a kerületi olvasókörök átalakultak a pártok 
bázisává, ezért az addig politikamentes körök erőteljes politikai 
színezetet kaptak. Üzemi könyvtárak, művelődési klubok, 
kultúrcsoportok alakultak. A Művelődési Központ építését az ötvenes 
évek végén kezdték el és 1961. április 2-án nyitották meg. 
(Komoróczy, 1971) 

A hetvenes években kibontakozó országos mozgalom nagy súlyt 
fektetett a népi hagyományok ápolására. 1971-ben megalakult a 
Pávakör, mely hosszú éveken át működő csoportja volt a háznak. A 
Bartók Centenárium évében, 1981-ben az intézmény felvette a Bartók 
Béla nevet.  

A rendszerváltás után csökkent a kultúra és a közművelődés anyagi 
támogatása, viszont a kiadások drasztikusan megnőttek. Ezt a nehéz 
helyzetet gazdasági-ésszerűsítő intézkedéssel próbálták megoldani, 
ezért 1997-ben összevonták a Művelődési Központot és a Városi 
Könyvtárat, így vált az intézmény a közösségi művelődés komplex 
színterévé. 

 
5. Közművelődési intézmények 

A Városi Könyvtár nyilvános könyvtárként működik. Ebben a 
minőségben közreműködik az általános művelődési igények 
kielégítésében és fejlesztésében. A sokrétű olvasói és felhasználói igény 
szakszerű kielégítése a cél. Gyűjti, feldolgozza, őrzi, és hozzáférhetővé 
teszi azon ismerethordozókat, amelyek az állományba kerültek és 
kerülnek folyamatosan.  

A Márki Sándor Helytörténeti Gyűjtemény Sarkad és környékének az 
összegyűjtött anyagát őrzi. Az általános adattár iratokat, 
dokumentumokat, régi sarkadi kiadványokat, újságokat, helytörténeti, 
családi vonatkozású anyagokat tartalmaz.  

A Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár 1997-ben vált 
integrált komplex intézménnyé. Fő tevékenysége a közművelődés és a 
közösségi színterek, könyvtári szolgáltatások biztosítása a lakosság 
számára. A helyi televízió és lapkiadás is az intézmény keretein belül 
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valósul meg. 2011 óta akkreditált felnőttképzési intézménnyé vált a 
Művelődési Központ. 

 
6. Pályázatok, támogatások 

Az intézmény nagy figyelmet fordít arra, hogy éljen a pályázatok adta 
lehetőségekkel, melyek segítségével bővíteni tudja szolgáltatásainak és 
eszközeinek a körét. 

- Érdekeltségnövelő támogatás segítségével a könyvtárak 
gyarapíthatják állományukat és eszközfejlesztésre is lehetőség 
nyílik. 

- A Kölcsey Ferenc Alapítvány Testvérkönyvtár segítő 
programjával a testvértelepülések könyvtárait több éve támogatja 
az intézmény. 

- A Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatokon rendszeresen 
pályázik az intézmény és az elnyert támogatások segítségével 
internet-tanfolyamokat, különféle fesztiválokat valósítottak meg. 

- A Nemzeti Kulturális Alap által támogatott Márai program 
segítségével 2x650.000 Ft értékű szak- és szépirodalmi könyvvel 
gyarapodott a könyvtár állománya. (www.nka.hu) 

- A Külügyminisztérium 2001 óta minden évben pályázatot ír ki a 
közkönyvtárak részére, a sarkadi könyvtárban e támogatások 
segítségével lett ki alakítva az EU sarok, amelyet folyamatosan 
frissítenek és könyvtárhasználók számára hozzáférhetővé teszik az 
Európai Unióval kapcsolatos dokumentumokat.  

- A Közkincs-program keretében meghirdetett pályázat a kistérségi 
közművelődési referensek alkalmazását és kistérségi közkincs-
kerekasztalok létrehozását, meglévők működésének támogatását 
tette lehetővé. A pályázat megvalósítása végén létrejött egy 
kulturális adatbázis, egy kistérségi értéktár és egy 
szolgáltatásjegyzék. 

- TÁMOP 3.2.3.-08/1-2009-0008 „Építő közösségek„ – 
közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 
címmel, Sarkad város, mint pályázó, ezáltal a Művelődési 
Központ, mint megvalósító 25.163.360 Ft támogatást nyert. A 
Művelődési Központ többféle képzést is hirdetett: a roma 
polgárőr tanfolyam, angol és német nyelvtanfolyam kezdőknek, 
házi gondozó, betegápoló képzés, digitális írástudás képzés mellett 
kompetencia és készségfejlesztő tréning is indult. E pályázat 
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megvalósítása során vált a Művelődési Központ akkreditált 
felnőttképzési intézménnyé. (Sarkad Város, 2010, 14. sz.) 

- A kedvező elbírálású TÁMOP pályázatokon jutott a legnagyobb 
forrásokhoz az intézmény. A TÁMOP-3.2-4-08/1-2009-0001 
pályázat a „Tudásdepó-expressz” –A könyvtári hálózat nem 
formális  és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig 
tartó tanulás érdekében megvalósítási ideje 2009. szeptember 1-től 
2011. április 30-ig tartott. Az elnyert támogatást (10.434.560 Ft) a 
könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó 
szolgáltatásfejlesztésre fordították. (Sarkad Város, 2011, 21. sz.) 

- A TÁMOP-3.2-11/10-1-2010-0058 „Nevelési-oktatási 
intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős 
tevékenységeinek támogatása” pályázati konstrukciójának „Add a 
kezed – együtt könnyebb” a szabadidő kellemes és hasznos 
eltöltése megvalósítási ideje 2010. július 1-től 2011. augusztus 31-
ig tartott. A település hátrányos helyzetű tanulói számára 
elősegítették a felzárkóztatást, a közösség építést, miközben az 
esélyegyenlőséget is biztosították a tanulók számára. A Bartók 
Béla Művelődési Központ és Könyvtár a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség pályázatán 8.306.910 Ft támogatást nyert. A program 
lehetőséget teremtett az óvodai és iskolai nevelési és oktatási 
kereteken kívül szerveződő programok megvalósulására, a 
személyiségfejlődésre, művészeti és kreatív képességek 
kibontakoztatására, valamint az egészségtudatosságra. (Sarkad 
Város, 2011, 35. sz.) 

- 2012-ben a TÁMOP-3.2.13-12/1 pályázaton 19.405.950 Ft 
támogatást nyert az intézmény. A „Tanórán kívüli nevelési 
programok a Sarkadi kistérségben” című pályázat megvalósítása 
ősszel indult el. A pályázat segítségével lehetőség nyílik az oktatási 
intézmények keretein kívül szerveződő programok biztosítására, 
személyiségfejlődésre, kreatív képességek kibontakoztatására, 
valamint az egészségtudatosságra. Lehetőséget teremt komplex 
tanulási formák elterjesztésére, tehetséggondozásra, 
felzárkóztatásra, közösségépítésre, az egészséges életmód 
kialakítására. Igényfelmérés alapján tervezték meg a különféle 
programokat, melyek segítségével hatékonyan lehet fejleszteni a 
kompetenciákat, és mellette esélyegyenlőséget is biztosít a 
hátrányos helyzetű településeken lakó gyermekek számára. A 
tanulók számára teljesen ingyenesek a programok, amelyek két 
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tanéven keresztül folynak: 2012. szeptember 1-től – 2014. április 
30-ig. (Sarkad Város, 2012, 37. sz.) 

Az elmúlt négy év során több mint 70 millió Ft támogatást nyert az 
intézmény, ami hozzájárult, hogy a Művelődési Központ a kor 
kihívásainak és, a lakosság elvárásainak is egyre inkább meg tudjon 
felelni. 

 

Összegzés 

A kulturális szegénység a közösség szinten öröklődik, és társadalmi 
egyenlőtlenséget szül. Gazdaság és a foglalkoztatás szintjén rontja a 
versenyképességet. Ez gátolhatja a kreativitás kibontakozását. A 
kultúrához való hozzáférés biztosítása erőteljesen előmozdíthatja a 
társadalmi integrációt. Alapvető probléma, hogy a társadalmi 
kirekesztődés nem önmagában álló jelenség, hanem együtt jár a 
kulturális kirekesztődéssel, a kulturális szegénységgel, ami a társadalmi 
érvényesüléshez szükséges kompetenciák hiányához vezet. Az egész 
életen át tartó tanulás lehetőségének biztosításával csökkenteni lehet a 
kulturális szegénység okozta hátrányokat. Fontos hogy ez a folyamat 
már a kora gyermekkorban elinduljon, hiszen az iskoláskor előtti és 
alatti készség- és képességfejlesztés, a kreativitás fejlesztése, a 
szabadidő élményszerű eltöltése csökkentheti a kulturális szegénységet. 
A kultúra az emberi élet teljességét átszövő minta- és normarendszer, 
amely biztosítja, hogy az egyén a társadalom kompetens részévé 
váljon. A kulturális szolgáltatások fejlesztése, az informális és 
nonformális tanulás lehetőségeinek bővítésével hozzájárul az egész 
életen át tartó tanulás megvalósulásához. A kultúrához való hozzáférés 
javítása révén csökkenthetők a kulturális és szocio-kulturális társadalmi 
különbségek. 

 

Abstract 

In my essay I present and characterize the Bartók Béla Művelődési 
Központ és Könyvtár's (Béla Bartók Cultural Centre and Library ) 
construction, functioning and by this, Sarkad's citizens' - even the 
special groups - cultural possibilities. 

The clubs, study circles, lectures, services are sketched based on the 
interviews made with the employee of the institute. 

The interview with the head of the institute and the articles from the 
local newspaper help to give a review on the effect of the allowances 
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that the Művelődési Központ won on the institute and the residents of 
the city from 2009 to 2012. 
 
Keywords: culture, education, application, Sarkad 
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HARANGOZÓ EMESE JUDIT 
 
KULTURÁLIS ESÉLYEGYENLŐSÉG? FOGYATÉKKAL 
ÉLŐK LEHETŐSÉGEI BÉKÉS MEGYÉBEN 
 
Témavezető: Kölcseyné Balázs Mária tanársegéd 
 
Összefoglaló 
Tanulmányomban a fogyatékkal élők, közülük is a mozgás-, látás-, 
valamint a hallássérültek kulturális esélyeit és lehetőségeit szeretném 
bemutatni. A témaválasztásomnak - személyes érintettségem mellett - 
társadalmi aktualitása is van. A kultúra életünk meghatározó része, 
továbbá az esélyegyenlőség megteremtésének egyik fontos színtere. 
Azonban véleményem szerint a kulturális intézmények, illetve a civil 
szervezetek által nyújtott szolgáltatások elsősorban Budapesten 
érhetők el a sérültek számára. 
Békés megyei lakos lévén érdekelt, hogy a megyében milyen 
lehetőségeket tudnak igénybe venni a fogyatékkal élő személyek. Ezért 
kutatási tevékenységet végeztem a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei 
Egyesületénél, a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületénél, 
valamint a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Békés 
Megyei Szervezeténél. 
Kutatási tevékenységem eredményeit, tapasztalataimat, illetve 
javaslataimat munkámban részletesen kifejtem. Elsősorban arra a 
tényre szeretnék rávilágítani, hogy napjainkban sajnos igen kevés 
lehetőség adott vidéken a kultúrát igénylő fogyatékkal élők számára. 
 
Kulcsszavak: esélyegyenlőség, integráció, fogyatékosság, kultúra, 
közművelődés 
 
Bevezetés 
A fogyatékkal élő személyek a társadalom egyenjogú tagjai. Mivel ők az 
épekhez képest valamelyest hátrányban vannak, ezért sajnos gyakran 
előfordul, hogy életük során akadályokba, nehézségekbe ütköznek. 
Gondok merülhetnek fel a tömegközlekedés, a munkavállalás, az 
oktatásban való részvétel, a kultúra, valamint a kikapcsolódás esetében 
is. Ennek ellenére sokan közülük teljes értékű életet élnek, 
bebizonyítva azt, hogy ők is ugyanúgy a társadalom értékes tagjai, akik 
életvitelükkel példát mutatnak az épeknek. 
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Napjainkban a fogyatékkal élők komplex szociális hátrányban vannak a 
társadalom ép tagjaival szemben. Általában egészségügyi problémáik 
nagymértékben összefüggnek szociális helyzetük romlásával, 
életlehetőségeik és esélyeik szűkülésével. Ahhoz, hogy valóban az élet 
minden területén érvényesülni tudjanak, elengedhetetlen a társadalom 
szemléletváltása, az elfogadás, az esélyegyenlőség és az integráció 
biztosítása. (Gazsi-Kövér 2005) 
Munkámban elsősorban a művelődés területén megvalósuló 
esélyegyenlőségre szeretnék rávilágítani, leginkább arra helyezem a 
hangsúlyt, hogy a kultúra miként teremtheti meg az esélyegyenlőséget, 
illetve miként oldhatja fel a társadalmi hátrányokat. Célom, hogy 
megismerjem azokat a kulturális lehetőségeket, melyeket Békés 
megyében igénybe vehetnek a fogyatékkal élők. 
Ennek érdekében interjút készítettem a Mozgáskorlátozottak Békés 
Megyei Egyesületének elnökével, az egyesület újkígyósi csoportjának 
vezetőjével, a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének 
elnökével, valamint a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 
Békés Megyei Szervezetének szakmai vezetőjével. Hipotézisemként azt 
feltételezem, hogy megyénkben - az országos viszonylathoz képest - 
lényegesen kevesebb kulturális lehetőség adott a sérültek számára. 
 
1. Mozgáskorlátozottak kulturális lehetőségei Békés megyében 

Magyarországon a legutóbbi statisztikai adat szerint összesen 130 000 
fő mozgáskorlátozott él, de ez az arány természetesen évente változik. 
Bár Békés megyében 9326 fő regisztrált egyesületi tagról tudnak, ennél 
sokkal több mozgássérült él nálunk, hiszen nem minden fogyatékkal 
élő személy egyesületi tag. A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei 
Egyesületénél végzett interjúm során kiderült, hogy náluk alapvetően 
nem a kulturális tevékenység a fő cél, hanem azok a fejlesztési 
programok, amelyek az önellátásra, az egészmegőrzésre 
koncentrálódnak. 
Az elnök asszonytól azt a tájékoztatást kaptam, hogy a 
mozgássérülteknek a kultúra terén gyakran még korlátozottabbak a 
lehetőségeik, mivel leginkább anyagi gondokkal küzdenek. Minimális 
pénzből élnek, számukra elsősorban a létfenntartás a fontos, így az ő 
életükben a kulturális lehetőségek szinte teljesen háttérbe szorulnak. 
Ezért az egyesület elsősorban abban nyújt segítséget, hogy a 
mozgáskorlátozott emberek hozzáférhessenek a számukra szükséges 
gyógykezelésekhez, továbbá a rokkantnyugdíjak sajnálatos 
megvonásával kapcsolatban is igyekszenek jogi segítséget nyújtani. 
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Természetesen vannak olyan mozgássérültek, akik egyénileg, igényük 
szerint és egészségi állapotuknak megfelelően meg tudják oldani a 
kikapcsolódásukat. 
Pozitív tapasztalat, hogy a mozgáskorlátozottak számára a megyében 
egyre több helyen hozzáférhetőek, elérhetőek a kulturális intézmények. 
Békéscsabán például a Jókai Színházban kialakítottak egy olyan részt a 
nézőtéren, amely a kerekesszékes vendégek fogadására alkalmas. 
Továbbá akadálymentes páholyokat tartanak fenn, a zsöllyén pedig 
négy darab méretesebb ülőhelyet is biztosítanak. 
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületéhez tizenkét helyi 
csoport tartozik, melyek a saját lakókörnyezetükben működnek és 
azon belül szerveznek klubdélutánokat, egyéb programokat. A helyi 
csoportok a megyei kulturális rendezvényeken is gyakran fellépnek 
általában verses vagy énekműsorral. Újkígyóson összesen 339 fő 
mozgássérült él, közülük 276 fő egyesületi tag. Mint azt az egyesület 
vezetőjétől megtudtam, a csoport minden évben szervez vacsorával 
egybekötött zenés rendezvényt. Emellett rendszerint részt vesznek a 
város kulturális programjaiban, valamint az idősek karácsonyi 
ünnepségén.  
Mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy megyénkben is élnek olyan 
kiemelkedő egyének, akik a művészet, azon belül is a festészet 
területén kimagasló teljesítményt nyújtanak. Két békéscsabai 
mozgáskorlátozott fiatalemberről is tudunk, akiknek a festményeit a 
budapesti Magyar Nemzeti Galériában is kiállították, ahol 
természetesen ép és sérült művészek alkotásai egyaránt 
megtekinthetőek. 
 
2. Vakok és gyengénlátók kulturális lehetőségei Békés megyében 

Magyarországon a legutóbbi adatok szerint 36 153 fő látássérült él. A 
Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének nyilvántartott 
taglétszáma 756 fő, közülük öten újkígyósiak. Megyénkben ennek a 
létszámnak több mint háromszorosa, összesen 2347 fő látássérült él. 
Interjúm során kiderült, hogy Békés megyében a vakok és 
gyengénlátók számára adottak a kulturális lehetőségek. Az egyesület 
például immár több, mint 15 éve nagyon jó kapcsolatot ápol a 
Békéscsabai Jókai Színházzal. A színház egyik színésznője nemrégiben 
elvégezte az úgynevezett narrációs képzést, melynek köszönhetően a 
látássérültek is teljes részesei lehetnek az előadásoknak. A nézők 
először egy előnarrációs CD segítségével ismerkedhetnek meg az 
előadás vizuális elemeivel. Ezt követően egy interaktív kulisszajáráson 
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vehetnek részt, mely során felfedezhetik a színház épületét. Majd a 
színpadon kézbe vehetik, megérinthetik a díszletelemeket, sőt a 
színészekkel is találkozhatnak. Végül egy-egy speciális fülhallgatót 
kapnak, ezen keresztül a narrátor nagyon jól közvetíti számukra a 
színpadi eseményeket. Mindemellett az előtérben a műsorfüzeteket 
Braille-írással is elérhetővé teszik számukra. 
A múzeumokat tekintve megyénkben egyelőre még nem jellemző, 
hogy a kiállított tárgyakról az információk Braille-írással is elérhetőek 
lennének. A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumot az egyesület 
szervezetten évente két-három alkalommal látogatja, mely során a 
látogatók mindig kiváló idegenvezetést kapnak. Emellett a tagok olyan 
kiállításon is vettek már részt, melyen egy-egy hangos készülék 
segítségével végig tudtak menni állomásról-állomásra és folyamatosan 
meg tudták hallgatni, hogy éppen mit „látnak”. Természetesen olyan 
kiállításon is jártak már, ahol meg is lehetett tapintani a kiállított 
tárgyakat. 
A Békés Megyei Tudásház és Könyvtár szintén évtizedek óta 
partnerszervezete az egyesületnek. A megyei könyvtár az egyesület 
közösségi rendezvényeinek, vetélkedőinek ingyenesen biztosít 
helyszínt, továbbá a nemzetközi Fehér Bot napját rendszerint itt 
rendezik meg. Az intézményben kifejezetten a látássérültek számára 
egy külön informatikaterem áll rendelkezésre. A teremben a Braille-
nyomtatón kívül egy speciális nagyítókkal, beszélő szoftverrel ellátott 
számítógép, úgynevezett olvasógép is található, mellyel egy látássérült 
személy bármilyen jellegű írott anyagot fel tud olvastatni magának. A 
megyei könyvtárban Braille-írással írott könyvek nincsenek, 
ugyanakkor a gyűjteményt számos hangoskönyv gazdagítja: színészek, 
előadóművészek felolvasásában hallgathatják meg az „olvasók” a 
magyar- és világirodalom klasszikusait. A hangoskönyvek a megyei 
könyvtáron kívül több település könyvtárában is megtalálhatóak, 
melyeket a látássérültek igény szerint kikölcsönözhetnek és 
hazavihetnek.  
Az egyesület vezetői minden évben számtalan kulturális programot 
biztosítanak tagjaik számára. Hagyományos rendezvényeik közül 
kiemelendő a Farsang megünneplése megyei szinten, az Anyák napi 
ünnepség, a Nyárváró rendezvény, a Fehér Bot Nemzetközi Napja, 
valamint a Karácsonyi hangverseny. Emellett az egyesületnek 
évtizedek óta működik egy amatőr művészeti csoportja, amely zenés és 
verses műsoros programokat állít össze az év jeles ünnepeire. A 
„Vakmerő csapat” néven működő kultúrcsoport állandó tagsága 12-14 
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fő, akik nemcsak az egyesület rendezvényein lépnek fel, hanem 
rendszerint bemutatkoznak különböző városi és megyei események 
alkalmával is. („Kitárt ajtók” 2010) 
Ezenkívül az egyesület minden évben szervez egy- és többnapos 
kirándulásokat, melyek során nemcsak a pihenésé a főszerep, hanem 
elsősorban az a céljuk, hogy azok a látássérültek, akik önállóan nem 
tudnak részt venni az utazásokon, minél több helyre eljussanak. 
Ezeken a kirándulásokon szintén idegenvezetéssel, tárlatvezetéssel 
szervezett programokon vesznek részt. 
 
3. Siketek és nagyothallók kulturális lehetőségei Békés megyében 

Magyarország lakosságának közel tíz százaléka küzd 
hallásproblémával, közülük mintegy 60 ezren teljesen siketek, 300 
ezren pedig súlyos fokban nagyothallók. A Siketek és Nagyothallók 
Országos Szövetsége Békés Megyei Szervezetének jelenleg 376 
regisztrált tagja van, közülük négyen újkígyósiak. Viszont ennél, a 
megyében, sokkal több hallássérült él. 
Az egyesület tapasztalata szerint amennyiben megoldott a jelnyelvi 
tolmácsolás, akkor a siketek szívesen eljárnak a különböző megyei 
rendezvényekre, legyen az kulturális, sport vagy politikai rendezvény. 
Ám sajnos az infó-kommunikációs akadálymentesítés helyzetét illetően 
térségünkben még vannak elmaradások, ugyanis a siketek számára a 
jelnyelvi változatok, a könnyen érthető formátumok még nem igazán 
vannak jelen. 
Megyénkben a 90 decibel Projektnek köszönhetően a Békéscsabai 
Jókai Színházban tartottak már olyan előadást, mely során egy jelnyelvi 
tolmács is közreműködött. Ezáltal a hallássérült nézők számára is 
befogadhatóbbá, élvezhetőbbé vált a műsor. Az egyesület az általa 
nyújtott kulturális programjaikba természetesen továbbra is 
folyamatosan igyekszik beépíteni színház- és múzeumlátogatást 
megfelelő akadálymentesítéssel. 
A SINOSZ Békés Megyei Szervezete minden évben részletes 
programtervet készít, melyet a vezetők a tagok igényei alapján állítanak 
össze. Az egyesület hagyományos programjai közé tartozik a Farsangi 
Bál, a Nőnap, a Húsvéti ünnepség, a Siketek Világnapja, valamint a 
Karácsonyi ünnepség, emellett gyakran szerveznek kirándulásokat és 
szakmai előadásokat is. Az eddigi tapasztalatok szerint a hallássérültek 
szívesen vesznek részt ezeken a programokon. 
Mindenképpen említésre méltó, hogy Békés megyében is élnek olyan 
hallássérült, tehetséges egyének, akik valamilyen területen - legyen szó 
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művészetről vagy festészetről - igen szép eredményeket tudnak elérni. 
Az egyesület látókörében például több személy foglalkozik festészettel, 
siketek és nagyothallók egyaránt. Ismernek olyan fiatalt, aki 
gyönyörűen hímez, egy speciális eljárással dolgozik, amely a 
gyöngyhímzés. Továbbá egy asztalos úrról is tudnak, aki a Parlament 
felújításakor a régi faragványokat restaurálta, újította fel és egészítette 
ki. Tehetségük bemutatására sajnos a megyénkben nincs sok 
lehetőségük, esetleg egy-egy városi rendezvény alkalmával, mint 
például a Civil Kulturális Börze napon. 
A megyei szervezetnek jelenleg nincs kimondottan kulturális köre, csak 
az időskorú nagyothalló tagok alakítottak ki népdalköröket, illetve 
szavaló-versmondó csoportokat. Ezért az egyesületnek mindenképpen 
az a célja, hogy létrehozzanak egy olyan művészeti csoportot, melyben 
a többi hallássérült tag is lehetőséget kapna kulturális tevékenység 
folytatására. Terveik között szerepel zenés-irodalmi estek, valamint 
színjátszó körök szervezése. Viszont sajnos már a siket tagok számára 
nehezebb ilyen jellegű programokat biztosítani, mivel ők a nagyothalló 
társaikhoz képest is hátrányban vannak. 
 
Összegzés 
Összegzésként megállapíthatjuk, hogy manapság Békés megyében is 
egyre több helyen törekszenek az akadálymentesítésre, bár az országos 
viszonylathoz képest még zömében vannak elmaradások. A kutatás 
során megfogalmazott hipotézisem részben igazolódott be. Ugyanis 
kellemes meglepetésemre azt állapíthatom meg, hogy Békés megyében 
a vakok és gyengénlátók számára adottak a kulturális lehetőségek. Az 
egyesület igyekszik minden évben a tagok érdeklődési körének 
megfelelő, színvonalas programokat összeállítani, melyeken a 
látássérültek szívesen vesznek részt. Emellett külön kultúrcsoportjuk 
működik, sőt egyre több közművelődési intézményben megoldott 
számukra az akadálymentesítés. 
A mozgássérülteknek már korlátozottabbak a lehetőségeik a kultúrát 
illetően. Az igaz, hogy ma már számukra is egyre több intézmény 
megközelíthető és elérhető, ugyanakkor az országos viszonylathoz 
képest kevesebb kikapcsolódási, szórakozási lehetőségük van a 
megyében. Természetesen a sérültségük mértékétől is jelentősen függ, 
hogy mennyire tudják ezeket igénybe venni. Véleményem szerint az 
egyesületeknek - amellett, hogy egészségügyileg, jogilag támogatják a 
mozgáskorlátozottakat - fokozottabban kellene civil szervezetekkel, 
magánszemélyekkel, valamint más egyesületekkel is együttműködniük, 
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amelyek a különböző rendezvényeken segítenék megoldani a 
mozgássérültek részvételét. 
Megyénkben a siketek és nagyothallók számára ugyancsak csekély 
kulturális lehetőség áll rendelkezésre. A szerencsésebb helyzetben lévő 
nagyothallók részt tudnak venni a különböző programokon, tagjai 
lehetnek akár népdalköröknek, versmondó csoportoknak. A siketek, 
akik számára elsősorban a jelnyelv az egyetlen kommunikációs forma, 
már nem jutnak ilyen jellegű kikapcsolódáshoz a megyében, mert sok 
helyen nem biztosított számukra a jelnyelvi tolmács. Ahhoz, hogy a 
hallássérültek számára még több kulturális lehetőség álljon 
rendelkezésre, elsősorban pályázati forrásokra, nagyobb társadalmi 
igényre és természetesen befogadásra lenne szükség. A gazdasági 
helyzet javulása szintén elengedhetetlen feltétel, amely egyúttal 
magával vonná a kulturális igények növekedését is. 
Véleményem szerint ma a fogyatékkal élők élete cseppet sem könnyű. 
Amellett, hogy nap mint nap nehézségekbe ütköznek, melyeket meg 
kell oldaniuk, a társadalom tehetetlenségével, negatív hozzáállásával, 
valamint az élet számos területéről való kirekesztettséggel szintén 
szembe kell nézniük (Csizmár 2007). A társadalmi szemléletváltás, úgy 
gondolom, rendkívül fontos. Ugyanis ha az emberek egyenlő 
partnerként kezelnék a sérülteket, akkor ők is még nyitottabbak 
lennének, szívesebben járnának közösségbe és jobban szerepet 
vállalnának. A kulturális életbe történő bekapcsolódásuk, a közösségi 
életben való részvételük pedig mindenképpen szebbé és tartalmasabbá 
tenné életüket. 
 
Abstract 
In my study, I would like to present the cultural opportunities and 
possibilities of the disabled people, among them the physically, visually 
handicapped and the hearing impaired. The topic of my choice - 
besides my personal involvement - has also social actuality. The 
culture is determinative part of our life, furthermore one of the 
important element of the equality creating. Nevertheless in my 
opinion, the services provided by cultural institutions and non-
governmental organizations are available primarily in Budapest for the 
disabled. 
As I live in Békés County, I am interested in the possibilities the 
disabled people can take in the area. Therefore, I have done research 
in the Békés County Association of Persons with Disability, the Békés 
County Association of the Blind and Visually Impaired, and the Békés 
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County Association of Hungarian Association of the Deaf and Hard 
of Hearing. 
The results of my research, experiences, and suggestions will be 
explained in my work. I mainly require to highlight the fact that, 
unfortunately, today there are fewer opportunities in the countryside, 
where the people with disabilities need culture. 
 
Keywords: equality, integration, disability, culture, public education 
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KOVÁCS MÁTÉ JÓZSEF 
 
VEZETŐI DÖNTÉSTÁMOGATÁSI MODUL FEJLESZTÉSE 
A START YOUR BUSINESS RENDSZERBEN ÉS A SYB 
MOBILE CLIENT MOBILE KLINS FELHASZNÁLÓI 
FELÜLETÉNEK TERVEZÉSE 
 
Témavezető: Dr. Simon Sándor egyetemi docens 
 
Összefoglaló 
TDK dolgozatom egy kutatási és fejlesztési munka, a napjainkban 
egyre jobban elterjedő informatikai eszközöknek az üzleti életben 
történő, minél szélesebb körű alkalmazása céljából.  
Témaválasztásomban fontos szerepet játszott a gazdasági élet és az 
információs technológia iránti érdeklődésem. A pénzügyi és 
menedzseri élet, illetve a programozás mindig is közel állt hozzám, 
melyhez széleskörű alapismereteket és gyakorlati útmutatót nyújtott a 
controlling tantárgy.  
Ismereteim szerint a jelenlegi programok a vállalkozások egy-egy 
területére terjednek ki és kezelésükhöz elengedhetetlen a 
számítástechnikai alapismeret, mivel a programok közötti adatátvitel 
megvalósítása nem kis feladat és magában hordozza a hibalehetőséget.  
Ennek a problémának a megoldása késztetett arra, hogy a 2011-es 
évben meghirdetett Tudományos Diák Konferenciára benyújtsam első 
önálló munkámat. A feldolgozott téma alapötlete az volt, hogy miért 
nincs egy olyan komplex program, mely egy egységben képes kezelni a 
vállalkozás különböző területeit, könnyen és gyorsan kezelhető, 
mobilan elérhető, a működtetéséhez elegendő egy alapfokú 
számítástechnikai ismeret. A TDK dolgozat címe: Felhasználói felület 
tervezése Apple iPhone-ra ERP adatbázis menedzseléséhez.  
Az Apple nyújtotta letisztult és egyszerű felületet kívántam ötvözni egy 
ERP adatbázis böngészésére alkalmas szoftverrel.  
Későbbi munkáim során rá kellett döbbennem, hogy egy operációs 
rendszerre összpontosítani nem kifizetődő, ezért újra kellett 
gondolnom a rendszer specifikációját.  
A békéscsabai iPMS Consulting Kft.-nél töltött gyakorlati időm alatt 
ismerkedtem meg az általuk kifejlesztett Start Your Business (SYB) 
rendszerrel. Engedélyük és felügyeletük mellett lehetőséget nyújtottak 
arra, hogy rendszerüket továbbfejlesszem, az eddigi struktúrát új 
funkciókkal bővítsem, amelyet a dolgozatom során mutatok be. 
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Kulcsszavak: Okostelefon, Számítástechnika, ERP, E-Business, 
Internet 
 
Bevezetés 
Rohanó világunkban az idő az értékesebb kincs. Ahhoz, hogy minél 
többhöz sikerüljön hozzájutnunk, le kell egyszerűsíteni a munkánkat. 
Ehhez nyújt segítséget a rohanó világunkban egyre sebesebben fejlődő 
informatika. Az internetnek köszönhetően az emberek egyre jobban 
képesek kommunikálni egymással és a különféle programok 
segítségével és szolgáltatásával jelentős terhet képesek levenni az 
emberek válláról. 
A http rendszer segítségével platform független programokat vagyunk 
képesek készíteni, amely segítségével a számítástechikában kevésbé 
jártas emberek is gond nélkül kezelhetik az adott rendszert. 
 
1. Fejlesztési tervek a Start Your Business rendszerben 

Az ERP rendszerek mobileszközön elérhető webes felülete egy 
napjainkban kibontakozó új funkció, amely minden bizonnyal jelentős 
mértékben megkönnyíti az adott program felhasználójának munkáját. 
Egyedi fejlesztésem kifejezetten a SYB rendszer felületére tervezett, 
amelyet bármilyen HTML megjelenítésre alkalmas böngészővel el lehet 
érni akár mobil eszközről is. 
A webes felületnek köszönhetően a kliens nem igényel semmiféle 
telepítést a kívánt eszközön. Ennek eredményeként a kivitelezés is 
egyszerűbb a fejlesztők számára, hiszen nem igényel leprogramozást a 
különféle operációsrendszerek számára. 
Hiszek abban, hogy a jövőben az IT és a controlling olyan mértékben 
segíteni tudják majd az üzleti élet folyamatait, hogy a gyenge vállalati 
eredmények csekélyre redukálódnak pár éven belül. Ehhez csupán arra 
van szükség, hogy a fejlődést kövessék az emberek és nyitottak 
legyenek az újabb fejlesztések elfogadására, használatára, illetve 
meglássák az ebben rejlő lehetőségeket. 
A rendszert az alábbi funkcióbővítéssel láttam el: 

 A megrendelés és a beszerzés bevételezése között eltelt idő kimutatása 
Az újonnan beérkező megrendelések sokszor tartalmazhatnak olyan 
cikket, melyet a cég nem tart készleten, illetve az adott pillanatban nem 
áll rendelkezésre, de a megrendelés határidős. Ekkor a döntéshozó 
személynek mérlegelnie kell azt, hogy mely beszállító mennyi idő alatt 
tudja teljesíteni az adott megbízást. A rendszer az eddigi 
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megrendelések adatait használja fel. Az adatokból kinyerhetjük az 
aktuális szállító teljesítési idejét legutolsó esetben, leglassabb és 
leggyorsabb esetben, továbbá a megrendelések móduszával tudja a 
rendszer segíteni a felhasználót. 

 Beszerzés és az értékesítés költségeinek részletezése 
Egy termék, vagy szolgáltatás árát csak akkor tudjuk csökkenteni, ha 
tisztán és jól átlátható képet kapunk annak beszerzési költségéről. 
Véleményem szerint egy grafikon megkönnyíti ennek az áttekintését. 
Ehhez a "Származás" oszlop mellé beszúrunk egy új oszlopot 
"Bekerülési info" megnevezéssel. A zöld pontra kattintva előbukkan 
egy diagram, amely részletezi a beszerzés költségeit. Ezt a diagramot 
alkalmazhatjuk gyártási folyamatok szemléltetésére is, melynek 
segítségével a termelési költségek elemzésére nyílik lehetőség. 

 Multibeszerzési döntéshozatal fejlesztése 
A szállítók "versenyeztetésével" sokszor kedvezőbb beszerzési árat 
tudunk elérni. Ez az alábbi döntési helyzetet teremti a cégvezető 
számára:  

o a kedvezményt részben, vagy egészben érvényesíti a vevői felé 
az üzleti kapcsolat mélyítése érdekében, vagy  

o a cég számára tartja meg a magasabb profit realizálása céljából. 
A szolgáltatás célja, hogy egyszerű rátekintéssel eldöntse a felhasználó, 
hogy melyik beszállítót válassza a listában szereplők közül. Így gyorsan 
és egyszerűen el tudja intézni a rendeléseket. 

 Beszállítói, illetve gyártói problémák kimutatása 
Minden vállalkozásnak vannak olyan beszállítói akikről tudja, valamely 
kolléga, hogy nem a legmegbízhatóbb partnerük. Az opció ennek a 
megjelölésére ad lehetőséget. Így ha egy olyan kolléga akar rendelést 
feladni, aki új, vagy nem ismeri a beszállító tulajdonságait, egy 
figyelmeztetésen keresztül hamar infót tud nyerni róla. 
A szolgáltatás működtetésére manuálisan és automatikusan is van 
lehetőség.  

 Beszerzési ajánlat összeállítása készletadatok figyelembevételével és a 
folyamatban lévő beszerzések, bevételezések figyelése 

Beszerzési ajánlatok készítésekor sokszor előfordulhat, hogy az adott 
cég a terméket előállíthatta volna a raktárban lévő cikkek alapján, vagy 
esetleg már rögzítette egy másik kolléga annak a terméknek a hiányát 
és leadott rá egy megrendelést. Az új szolgáltatás ezeket figyeli és jelzi 
a felhasználónak, amennyiben az adott rendelés nem szükséges. 

 Figyelmeztető funkciók modul 
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A szolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy figyelmeztetést kapjon a 
felhasználó határidős feladatok lejárt előtti elvégzésére. 

o ha nincs új értesítés, ill. határidőhöz közeledő feladat, a felirat 
fehér.  

o ha új értesítés, ill. határidőhöz közeledő feladat van, a felirat 
piros. 

 
1. sz . ábra: Passzív figyelmeztetési mező 

 
 

2. sz. ábra: Aktív figyelmeztetési mező 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 
A "Figyelmeztetések" menüpont almenüpontjaiban a következő 
szolgáltatásokból választhatunk: 
Olvasatlan figyelmeztetések, Olvasott figyelmeztetések, Határidős 
figyelmeztetések, Készletingadozás, Szállítói probléma, Fizetési 
határidő a szállító felé ,Vevő fizetési késedelem. 

 Partnerkedvezmények fejlesztése 
A "Lekérdezések" menüpontot egy "Partnerek lekérdezése" 
almenüponttal kell bővíteni. Itt az ügyfél rendelési szokásait, 
mennyiségét, az adott kedvezményeket, az árakat tudjuk grafikusan 
lekérdezni. 

 Kiszállítás optimalizálása modul 
A programba importált Google Maps által nyújtott ingyenes 
útvonaltervező lehetőséget ad arra, hogy a rendszer előre megtervezze 
a kiszállítást. Az útvonal a legoptimálisabban és a 
legköltséghatékonyabban kerül megtervezésre a telephely, a raktár és a 
kívánt cél között. Ha a legrövidebb úton kiinduló pontként szereplő 
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raktár nem rendelkezik elegendő áruval, ez esetben a rangsorban a 
következő telephelyet választja ki a program. 

 Termékek beimportálásának fejlesztése 
Egy XLS file feltöltésével rengeteg időt tud megspórolni a felhasználó 
abban az esetben, ha valamelyik adatbázis módosul. A felhasználó 
kitölti a megfelelő termékek adataival, vagy a kívánt partnerek adataival 
a táblázatot és azt visszaimportálja a rendszerbe. 

 Készletmozgás figyelése 
Szerepe, hogy a készletmozgást be tudjuk állítani, hogy kivételezésnél 
milyen módon történjen. Lehetőségünk van kiválasztani, hogy az 
értékesítés FIFO, LIFO, HIFO, vagy esetleg a LOFO elv alapján 
történjen. 
 
2. A SYB Mobile Client 

A rengeteg teendő és a végtelennek tűnő árukészlet áttekintésére a 
technika nyújt segítséget. Fejlődő világunkban az informatika tud a 
gazdaságnak olyan segítő kezet nyújtani, mely jelentős mértékben 
megkönnyíti és felgyorsítja a munkát.  
A szoftver a letisztult és egyszerű kezelőfelületnek köszönhetően pár 
kattintás után eljuttatja ahhoz az információhoz felhasználóját, amire 
éppen abban az adott pillanatban szüksége van, illetve elvégezheti azt a 
műveletet, amelyet a vállalat vezetéséhez meg kell tenni. Legyen szó 
egy találkozó kiírásáról, vagy egy rendelés ütemezéséről. 
A webes felületnek köszönhetően platformtól függetlenül bármely 
internetes böngészővel rendelkező telefon képes lefuttatni a rendszert. 
A mobilra optimalizált felületnek köszönhetően, pedig nem jelentős 
mértékben növeli az adatforgalmat. 
Milyen tulajdonságokkal rendelkezik a rendszer? 

 az üzleti élet logikájához igazodik, 

 felhasználóbarát, kezelése csak alapfokú informatikai tudást 
igényel, 

 kerüli a felesleges információhalmazt, 

 megbízható, gyors, könnyen átlátható. 
Kinek ajánlott a program? 

 kis, és közepes méretű vállalkozásoknak, akik  

 kereskedelmi tevékenységet végeznek, és 

 egy, vagy több kereskedelmi egységet, raktárbázist 
üzemeltetnek. 
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A szoftver kezeléséhez kapcsolódó jogosultságok: 
Az egyes menüpontok hozzáféréséhez, használatához kapcsolódó 
jogosultságok munkakörönként eltérőek lehetnek. Ennek beállítása 
kizárólag az ügyvezetés feladata és felelőssége:  

 lekérdezői jogosultság → ezzel csak információ nyerhető a 
rendszerből. 

 rögzítői jogosultság → használója lehetőséget kap arra, hogy 
tranzakciókat hajtson végre, pl. rendeljen, számlázzon, 
készletre vegyen, vagy éppen kiadjon.  

 
3. sz. ábra: Beléptető rendszer   4. sz. ábra: Főképernyő 

                                     
Forrás: Saját szerkesztés 

 
Összegzés 
Dolgozatomban egy már meglévő rendszer fejlesztését végeztem el, a 
cégnél adott szempontok alapján, illetve egyedi innovációs 
ötleteimmel. Munkám során törekedtem arra, hogy fejlesztéseim a 
lehető legjobban megfeleljenek a végfelhasználók céljainak. A 
mobileszközökön végzett újításom a dolgozatom beadásakor is 
fejlesztés alatt áll.  
Az elvégzett munka és a leírtak minden joga az iPMS Consulting Kft.-t 
illeti meg.  
Véleményem szerint ez egy olyan úttörő lehetőség az üzleti életben, 
amely némi anyagi ráfordítással jelentős növekedést eredményezhet a 
kis és középvállalkozások részére, mivel az anyagi, illetve termékbeli 
erőforrásokat jobban képesek lesznek koncentrálni és szervezettebben 
tudnak működni. 
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Abstract 
In my study, I would like to develop an existing system with some new 
features. 
Nowadays the computer systems develpoment is the fastest thing and 
it could give a lot of chance, that we can change the world and we can 
be improved. In my opinion it could make easier for the work with the 
system. The mobile software could help the faster work for the 
traveling salesman. It has got a lot of features, which could give help 
for a good choice. The reason of why i choose this theme is the e-
business and the computing are my personal interests. 
This developing has got only one disadvantage, which is it can works 
only if it has got internet connection. The connection form can be 
mobile internet connection or wi-fi connection, depending on what is 
available. 
 
Keywords: Smartphones, Computers, ERP, E-Business, Internet 
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PÁLFI ERZSÉBET 
 
TESCO - AVAGY HOGYAN BEFOLYÁSOLJUK A 
FOGYASZTÓK DÖNTÉSÉT? 
 
Témavezető: Árpási Zoltán adjunktus 
 
Összefoglaló 
Napjainkban bármilyen üzletbe tesszük be a lábunkat, folyamatos 
külső ingerek érnek bennünket. Általában nem is gondolnánk, hogy 
milyen eszközökkel és módszerekkel próbálnak rábírni minket a 
vásárlása. A kereskedelmi vállalatok célja a minél nagyobb forgalom és 
ezáltal a maximális profit elérése. Ennek megvalósításához 
elengedhetetlen a mindennapjainkban is jelen lévő, vásárlást ösztönző 
eszközök alkalmazása, melyeket a TESCO vállalaton keresztül 
igyekszem bemutatni. 
 
Kulcsszavak: fogyasztói magatartás, vásárlás előtti magatartás, 
fogyasztói döntések befolyásolása 
 
Bevezetés 
Köztudott, hogy a vásárlók fogyasztási szokásai befolyásolhatók. 
Általánosságban elmondhatjuk, hogy a helyszínen alkalmazott 
marketing eszközök a fogyasztói döntések 79%-ára hatást gyakorol. A 
továbbiakban vegyük sorra a TESCO, mint multinacionális cég által 
alkalmazott marketing eszközök skáláját. 
 
1. BTL eszközök 

BTL eszközök közzé sorolhatjuk a rendezvényeket – mint például a 
TESCO Fitt Napokat – és a személyes eladás eszközeit (pl.: hostess 
promóciók) is. (2012. november 25-én kerül megrendezésre immár 7. 
alkalommal a TESCO Fitt Nap.) Ezek a legjobb módszerei a 
terméknépszerűsítésnek, mivel személyes és kétirányú a 
kommunikációt tesz lehetővé. Jó lehetőséget nyújt a fogyasztói 
magatartás megváltoztatására, ami legtöbbször az ismeretlentől való 
félelemből ered. (Nem ismerem, nem veszem meg, nem tudom mit 
kapok a pénzemért cserébe.) A BTL eszközök körébe tartozik a 
vásárlásösztönzés is, melyre nagyon jó példa lehet a már említett ár 
összehasonlítás, az árakciók vagy a piacvezető márkák külsejéhez 
nagyon hasonló csomagolás. Ezen túl még kifejezetten jó segédeszközként 
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funkcionál az eladáshelyi- vagy más néven vásárláshelyi reklám. Ezeknek a 
médiafelületeknek az alkalmazása aktivizálja az egyéb kommunikáció 
csatornákon közvetített információkat, így nagyobb biztonsággal lehet 
sikeres az átfogó reklám kampány. Valószínűleg az is közrejátszik, 
hogy az eladás helyszínén a befogadó fél ezeket az üzeneteket nem 
zaklatásként éli meg, hanem ajánlat és figyelemfelkeltésként.  
A TESCO által használt eladáshelyi marketingeszközök kimagaslóak, 
nem csak figyelemfelkeltők, hanem egyben esztétikusak is. Az ember 
késztetést érez arra, hogy már csak a dekoráció miatt is közelebb 
menjen a reklámozott termékhez. Amint az áruházhoz érünk 
hirdetések zöme áraszt el bennünket. Az üvegajtó és a bevásárló kocsi is jó 
reklámfelületként szolgál. Majd az eladótérben és a biztonsági kapukon 
is találkozunk, üzenetet hordozó, szembetűnő reklámokkal. Az 
árukhoz érve a padlómatricák, a polckártyák, polczászlók, polckapuk és 
polckoronák keltik fel érdeklődésünket. Miután telepakoltuk a 
kosarunkat a kasszához érve sincs nyugtunk.  
A kasszazónában is különböző marketingeszközökkel próbálják 
manipulálni a vevőket. A várakozással eltöltött időben, az 
érzékszerveikre hatva próbálják rábírni a vásárlót pénze elköltésére. 
Hirtelen egy döntés elé kerül, és ebben pillanatában aktivizálódik a 
márka ereje. A kassza mellett elhelyezett polcok tartalma vonzóvá válik. A 
rágók, a cukrok, a csokik és egyéb más élvezeti illetve luxuscikkek 
szinte azonnal a kosarunkba kerülhetnek. Ezt a vásárlóösztönzést 
elősegíti még a Következő Vásárló Rúdon azaz a KVR-n elhelyezett 
reklámtábla, a futószalagra és a kasszatálcára ragasztott hirdetés. Ezekkel az 
eszközökkel szólítható meg a legértékesebb célközönség, azaz azon 
fogyasztók csoportja, akik képesek és hajlandók is vásárolni. 

 
2. ATL eszközök 

Az ATL eszközök körébe tartoznak azok a médiafelületek, melyek 
segítségével tömegeket lehet elérni. A tömegkommunikáció előnye – 
ahogy azt már említettem – hogy mindezt alacsony költségek mellett 
éri el, ezért is használja előszeretettel a TESCO. Ide tartozik többek 
között a nyomtatott sajtó, mint például a TESCO újság. Ide soroljuk a 
szabadtéri eszközöket is, azaz a plakátokat, és az elektronikus 
média, vagyis a rádió, televízió és az internet által nyújtott lehetőségeket. 
Mindenki hallotta és jól ismeri a már említett TESCO szlogent: „A 
legkisebb is számít, TESCO!” Ezt a vezérmondatot rendszeresen 
halljuk és látjuk is, mindenhol visszaköszön, ezzel is erősítve a TESCO 
márka erejét. A televíziós reklámoknál a szezonális időszakokban (pl.: 
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karácsony, húsvét) mindig egy közkedvelt személlyel hirdeti magát az 
üzletlánc. Ezek az emberek általában olyan tv-s személyek, akik 
mindenki számára szimpatikusak. A TESCO Magyarországon elsőként 
valósította meg az eladáshelyi audiokampányt. 54Saját rádióadással 
rendelkezik, amely azonnali fogyasztóreakciókat vált ki, úgynevezett 
impulzusvásárlásokat gerjeszt. Vannak műsorvezetői, szlogenjei, 
amelyek könnyen azonosíthatók a TESCO-val, és a zenék mellett 
óránként informatív, saját reklámokat játszik. Ez az ATL eszköz az 
átfogó reklámkampány egyik legfontosabb eleme. Alacsony költségek 
mellett célzottan éri el a fogyasztókat. A nyomtatott valamint az 
elektronikus sajtó reklámoknál a TESCO ügyel arra, hogy a különböző 
formában megjelenő újságok mindig az adott akciók előtt legalább 5 
vagy 7 nappal kiérkezzenek. Előnye, hogy az aktuális árleszállításokról 
folyamatos tájékoztatást ad. Hátránya, hogy ezek az akciós termékek a 
kisebb TESCO üzletekben fél óra lefolyása alatt elfogynak.  
Az eladáshelyi reklámfelület aktivizálja az ATL kampányok erejét, 
ezzel felerősíti a márka jelentőségét. A közterületen feltüntetett reklám az 
eladótérben visszatérve nagyobb hatást gyakorol a fogyasztóra és akár 
vásárlásra is ösztönözheti. Vásárláskor a fogyasztó reklám befogadó 
állapotba kerül, nem érzi zavarónak a hirdetéseket, inkább 
informálódásként értelmezi. Egy jól felépített marketing, akár a döntés 
előtti pillanatban is vásárlásra kényszerítheti a fogyasztót. Ez bizonyítja 
azt, hogy a két marketing kommunikációs eszköz, egymás nélkül nem 
létezik, csak együtt igazán hatásosak. 

 
3. Egyéb eszközök 

Az egyéb kategóriába tartoznak a most polcokon látható szezonális 
csoki mikulások – a tavaszi ünnepek alkalmával a csoki nyuszik – de 
most lesznek aktuálisak az adventi koszorúk és a karácsonyi díszek is. 
A kihelyezett termékek mennyisége is befolyással lehet a vásárlói döntésre. 
Ha tanácstalanok vagyunk, mert egy eddig még nem használt termékre 
van szükségünk, és minimális információval rendelkezünk, akkor 
valószínű, hogy azt a terméket fogjuk megvásárolni, amelyik jobban 
fogyott a polcokról.  
Az eddig leírt eszközök alapjában véve jók, viszont ahhoz, hogy a 
TESCO ezeket alkalmazni is tudja, előbb az üzleteibe kell csábítania a 
vásárlókat. A vállalat a következő újításokkal igyekszik a fogyasztók 

                                                 
54 http://mikrosite.moodmedia.hu/tesco/htmls/ 
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kedvében járni és ezzel egy időben persze törekszik felkelteni a 
vásárlási vágyukat is. 

 
4. Magyarországon bevezetett újítások 
a) TESCO Clubcard 

 Klubkártya bevezetése 
A TESCO 1995-ben vezette be a klubkártya programját Nagy 
Britanniában. A forradalmi újítás meghozta sikerét, hiszen ma már 
több mint 14 millió brit vásárló használja hűségkártyáját naponta. 
2010. augusztus 25-től már a magyar áruházakban is elérhető a 
Clubcard, amivel a TESCO köszönetet mond a vásárlói hűségért. Az 
akciót először Egerben, Kaposváron és Budapesten vezették be, ahol 
öt nap alatt több mint 60 000 vásárló regisztrált, majd az ország 
egészére kiterjesztették. A program népszerűségét jelzi, hogy mára már 
több mint 1 500 000 vásárló váltott ki klubkártyát. A Clubcard lényege, 
hogy minimális visszafizetési program keretén belül, egészen pontos 
képet kapjon a vásárlói szokásokról.  
Összességében sikeres promóciónak mondható, mert vannak, akik 
több áruház közül választhatnak, de éppen emiatt a pontgyűjtés miatt a 
TESCO egyik üzletébe mennek vásárolni. A kártyaprogramhoz 
szorosan kapcsolódik a pontgyűjtési akció, amely feljogosítja 
tulajdonosát arra, hogy adott termékeket kedvezményesen 
vásárolhasson meg. Jelenleg a Zwilling kések kedvezményes 
megvásárlásához lehet gyűjteni a pontokat, de régebben nagy sikere 
volt a FILA táskáknak és a TEFAL serpenyőknek is. A 
gördülékenyebb kommunikáció érdekében a pontgyűjtési időszak 
zárása előtt egy héttel a blokkok alján, a TESCO felhívja fogyasztóinak 
figyelmét a promóció zárásának időpontjára. Na de hogyan is működik 
ez a hűségprogram? A továbbiakban erről adok egy rövid tájékoztatást. 

 Klubkártya pontgyűjtési rendszere 
Most már 200 pont is elég a vásárlási utalványok kiváltására. Régebben 
400 pontot kellett összegyűjtenünk, az adott gyűjtési időszak során, 
hogy az utalványra váltható pontjainkat leemeljék a virtuális pontgyűjtő 
számlánkról és kuponokra váltsák azokat. Az utalványra át nem 
váltható pontok nem vesznek el, ezek gyűjtése a következő gyűjtési 
időszakban folytatódik. Az átváltás 100 pontonként történik, tehát ha 
az időszakon belül összegyűjtött pontok száma 650, akkor 600 pontot 
váltanak be utalványra és 50 pontot vezetnek át a következő 
pontgyűjtési időszakra. Amennyiben az összegyűjtött pontok száma 
nem éri el a 400 pontot, akkor a pontgyűjtési időszak zárását követően 
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a pontok gyűjtése zavartalanul folytatódik. A Clubcard pontokat 200 
Ft-onként kapjuk, de egy Clubcard pont értéke mindössze csak 1 Ft. 
b) Tesco Mobile555657 
2012 márciusában kezdte meg működését a Tesco Mobile, amely ismét 
újat alkotott. Valódi virtuális mobilszolgáltatóként lépett a piacra, 
vagyis nem épített ki saját hálózatot, a Vodafone technológiáját és 
hálózatát használja. Így a Vodafone és a TESCO egyenrangú 
társtulajdonosa a TESCO Mobile szolgáltatásnak.  
Egyenlőre kizárólag feltöltőkártyás díjcsomagot kínál, de jövőbeli 
tervei között szerepel az előfizetéses szerződések megkötése is. 
Ügyfelei a mobilszolgáltatók körében eddig nem létező előhívó 
számon, azaz a +06 31-esen elérhetők. Portfoliójában levő készülékek 
között szerepel, a Samsung Juniper E1182 duál SIM-kártyás telefon is, 
mely két SIM-kártya egyidejű kezelésére is alkalmas. A perc- és SMS-
díj egységesen 59 forint, amely első hallásra magasnak tűnhet, azonban 
van egy feltöltési bónusznak nevezett opció, amely ha úgy nézzük 
megfelezi ezt az összeget, így mindössze 29,5 forintot kell fizetnie a 
felhasználóknak. Ez úgy valósul meg, hogy a Tesco Mobile Dupla 
díjcsomag a feltöltés összegét megduplázza, így jön létre a feltöltési 
bónusz, amely 30 napig érvényes és ez után eltűnik az egyenlegünkről. 
A beszélgetések – a forgalomtól függően – először a bónusz számla 
egyenlegét kezdik el kimeríteni, csak annak lebeszélése után, vagy a 
feltöltéstől számított 30 nap elteltével kezdődik el az alap feltöltési 
keret felhasználása. 
c) WiFi a TESCO-ban58 
A TESCO áruházlánc Nagy Britanniában kezdte el az újítást, miszerint 
üzleteiben ingyenes WiFi hozzáférést tett lehetővé. A vezeték nélküli 
hálózat fő célja, hogy a betérők a boltban tájékozódhassanak. A vállalat 
fontosnak tartja, hogy a vevők közvetlenül a termékpolc előtt állva, 
okostelefonjaik segítségével járjanak utána az általuk kiszemelt áru 
tulajdonságainak vagy véleményeket, tapasztalatokat kereshessenek 
róla az interneten. A WiFi használta a vásárlók számára teljesen 
ingyenes, ráadásul nagy befektetést nem is igényel az áruházak részéről, 
hiszen már teljes lefedettséggel rendelkeznek. Amennyiben kiderül, 
hogy valaki túlzásba viszi a hálózat használatát, (például letöltésre 

                                                 
55 http://www.elelmiszer.hu/tesco/cikk/tripla_feltoltes_a_tesco_mobile_nal 
56 http://www.tescomobile.hu/ 
57http://phoneblog.hu/2012/02/28/tesco-mobile-az-elso-igazi-virtualis-
mobilszolgaltato-magyarorszagon/ 
58 http://brandtrend.hu/2012/09/18/ingyenes-wifi-a-tesco-aruhazakban/ 
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használja) akkor le fogják kapcsolni a többi vásárló és a hálózat 
túlterhelésének megakadályozása érdekében. A TESCO technológiai 
igazgatója szerint, a program beváltotta a hozzá fűzött reményeket, 
ezért egyre több áruházban vezetik be. Ez az újítás az idén került 
bevezetésre Magyarországon, 109 áruházában internetezhetünk ingyen 
WiFi-t használva, mellyel sokkal kényelmesebbé, gyorsabbá és 
gazdaságosabbá tehető bevásárlásunk. Országszerte már több mint 
1 000 000 felhasználó él ezzel a lehetőséggel.  

 
5. Külföldi újítások 
a) Dél Koreai újítás59 
Dél Koreában a TESCO megpróbált a lakosság igényeihez 
alkalmazkodni, és ennek megfelelően támadt egy időtakarékos ötlete. 
Megvalósította, hogy amíg az emberek a metróra várnak, addig el 
tudják intézni a szükséges bevásárlást. Virtuális boltokat létesítettek az 
aluljárókban, ahol a tömegközlekedésre váró emberek az okos 
telefonjuk segítségével tudják végrehajtani a műveletet. Nincs másra 
szükség, csak egy QR olvasóra, amivel a kirakatban szereplő termékek 
alatt lévő vonalkódokat be lehet olvasni, majd az így virtuális kosárba 
kerülő dolgokat a TESCO a munkanap végén kiszállítja. Erre azért 
volt szükség, mert a piacvezető konkurenssel, az E-Mart-tal, nem tudta 
felvenni a versenyt, mivel kevesebb bolttal rendelkezett. (A TESCO 
Dél Koreában Home Plus néven fut.) Viszont ez a stratégia sikeresnek 
bizonyult, mivel országosan az interneten keresztül 55 000 fogyasztót 
sikerült elérni. A nagy siker után Angliában, a Getwick repülőtéren 
keresztül utazók számára is megnyitotta a TESCO virtuális áruházát. 60 
b) Angliai újítás61 
A harmadik újítás az „autós áruház” úgynevezett „drive-thru” 
szupermarket, melyet Angliában nyitott meg a TESCO. A szolgáltatás 
lényege, hogy a vásárló online adja le rendelést az áruház internetes 
oldalán, majd egy előre meghatározott idősávban autójával felveszi a 
számára becsomagolt árut. Eleinte csak a Hertfordshire-i 
hipermarketben volt lehetőség az autós bevásárlásra, de a vállalkozás 
sikeresnek bizonyult, és azóta elindult térhódító útjára, bevezetését 
Magyarországon is fontolgatják. A célközönség főleg a kisgyermekes 

                                                 
59http://www.hwsw.hu/hirek/47007/homeplus-tesco-e-mart-korea-vasarlas-
okostelefon-webshop.html  
60http://www.origo.hu/techbazis/20120807-repteren-nyit-az-elso-virtualis-
tesco.html  
61 http://www.elelmiszer.hu/tesco/cikk/alternativ_kereskedelmi_formak  
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anyukák és a fiatal diplomások, akik elfoglaltak és nincs idejük 
hosszasan időzni az áruházban. 
 
Abstract 
Nowadays, no matter which shop we enter, constant external stimuli 

reach us. In general, we would not even think what means and 
methods are used to persuade us to buy something. Retail outlets aim 
to have a higher turnover, and thereby get the maximum profit. To 
achieve this goal, it is essential to use purchase incentives being 
steadily present in our daily life as well. I want to present these 
procedures through the example of the TESCO Company.  
 
Keywords: consumer behaviour, pre-purchase behaviour, influencing 
consumer decisions 
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SKUMÁT BALÁZS 
 
SZARVAS VÁROS, MINT A SZLOVÁK KULTÚRA ŐRZŐJE 
 
Témavezető: Kölcseyné Balázs Mária tanársegéd 
 
Összefoglaló 
Munkámban szeretném bemutatni Szarvas város hagyományőrző 
tevékenységét. Kutatásom három nagy részből áll. Az első rész rövid 
történelmi áttekintés, melyben bemutatom a Magyarországon élő 
szlovákság múltját és jelenét: hogyan kerültek hazánkba, mik voltak 
azok a meghatározó tényezők, amik napjainkig determinálták 
magyarországi létüket. A második részben Szarvas városáról teszek 
említést. Számba veszem a város kialakulásának és fejlődésének 
legmeghatározóbb állomásait. Szólok a Szarvason élt és tevékenykedett 
szlovákokról, akik hozzájárultak a város kulturális fejlődéséhez. A 
harmadik részben részletesen kutatom, hogy a város hogyan őrzi és 
örökíti tovább napjainkban a szlovák kultúrát, hagyományokat és 
szokásokat. Ezen belül kiemelten említem a szarvasi Tessedik 
Táncegyüttes és a szarvasi Cervinus Teátrum szerepét. Azt is 
szeretném bemutatni, hogy a hagyományok, s azok mai formái hogyan 
jelennek meg évről-évre a település mindennapjaiban, színesítve 
azokat, s teszik Szarvas várost élhetővé, s vonzóvá mind az ott élők és 
az oda látogatók számára. 
 
Kulcsszavak: hagyományőrzés, kapcsolat, kultúra, Szarvas, szlovák 
 
Bevezetés 
Rohanó világunkban sokszor megfeledkezünk saját nemzetünk 
kultúrájáról. Más nemzetéről még inkább. Sőt, lehet, nem is ismerjük, 
nem is tudunk róla jóformán semmit. Pedig Magyarországot nem csak 
magyarok lakják, hanem több nemzetiség is, akik szintén magukénak 
érzik az országot. 
A mai globalizálódó világban úgy gondolom, hogy feladatunk segíteni 
őket azzal, hogy kultúrájukat befogadjuk és a tőlünk telhető legjobb 
módon próbáljuk őrizni azt. 
Én is az ország azon részén nőttem fel, ahol nemcsak magyarok, 
hanem más nemzeti kisebbségek is élnek: szlovákok, cigányok, 
románok, németek, szerbek s más, kis számban élő egyéb 
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nemzetiségek (1. melléklet). Dolgozatomban Békés megye szlovák 
nemzetiségére koncentrálok. 
Kutatásom témájául Szarvas várost és annak szlovák hagyományőrző 
szerepét választottam. Ennek több oka is van. 
Hat éves korom óta néptáncolok. Azóta számos magyarországi 
tájegység táncanyagával találkoztam, ezek között többször előfordult 
magyarországi nemzetiségi tánc is. 2007 szeptemberében kerültem fel 
a békéscsabai Balassi Táncegyüttesbe a Hétpróbás Néptánciskola 
utánpótláscsoportjaként. Az akkor 60 éves együttes jubileumi 
műsorában léptem fel először. Az előadás Vasárnapi Tánc címmel 
került bemutatásra, melyben felvidéki szlovák táncokat táncoltunk és 
szlovák egyházi éneket énekeltünk. 
2011 óta azonban a szarvasi Tessedik Táncegyüttes tagja vagyok, ahol 
még jobban megismerhetem a szlovák hagyományokat, kultúrát az 
együttes szlovák hagyományőrző együttes szerepköre által. 
Az együttessel 2011 nyarán ismerkedtem meg személyesen. A szarvasi 
Cervinus Teátrum táncosokat keresett akkori ősbemutatójuk, a 
Tessedik című zenés játékuk tánckarába. A válogatásról Hankó 
Tamástól, a Tessedik Táncegyüttes tánckarvezetőjétől hallottam, s 
ajánlotta, hogy próbáljam meg - a meghallgatás sikeres volt. A darab 
szereplőválogatásán találkoztam az együttes néhány táncosával először, 
akikkel a tánckari próbák folyamán baráti kapcsolatot építettem ki. Így, 
miután meghívást kaptam az együttesbe Csasztvan Andrástól, az 
együttes vezetőjétől, boldogan mondtam igent. Immáron másfél éve 
vagyok az együttes táncosa. 
Ám Szarvas városa már gyerekkoromban is többet jelentett számomra. 
A város évek óta székhelye az Országos Gyermek 
Szólótáncfesztiválnak. 2006-ban voltam olyan szerencsés, hogy a két 
előselejtező után a szarvasi döntőben is táncolhattam. 
Tanulmányom célja, hogy bemutassam Szarvas város szlovák 
hagyomány- és kultúraőrző szerepét több szempontból vizsgálva. 
Elsőként bemutatom a magyarországi szlovákságot, annak múltját és 
jelenét. Ez ugyan nem a fő célom, de elengedhetetlen a téma 
feldolgozásához. 
Röviden áttekintem Szarvas város történetét. Szólok a városban élt és 
tevékenykedett szlovákokról, akik hozzájárultak a város kulturális 
fejlődéséhez. 
Részletesen kutatom, hogy a város hogyan őrzi és örökíti tovább 
napjainkban a szlovák kultúrát, hagyományokat és szokásokat. 
Említést teszek a szarvasi szlovák építészetről, egy élő skanzen 
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megépítésének lehetőségéről, illetve kiemelten említem a szarvasi 
Cervinus Teátrum és a szarvasi Tessedik Táncegyüttes szerepét. 
 
1. Vizsgálati anyag és módszer 

Tanulmányomban elsőként a szarvasi szlovák építészetet vettem 
górcső alá. Szarvas városa az ország egyik legkarakteresebb települése, 
hiszen hűen tükrözi az alföldi mezőváros-modell jellegzetességeit. A 
város őrzi a szlovák építészeti stílus jegyeit is. Egészen a tanyáktól 
kezdve, a paraszti lakóházakon keresztül a polgári házakig 
megtalálhatjuk ezeket. Munkámban egy 1997-es tanulmányt elemezve 
próbáltam bemutatni a városban még fennmaradt szlovák építészeti 
jegyeket őrző épületeket. 
Kutatásom során bemutatattam a legfőbb építészeti jegyeket. Többek 
között az utcai tornácos homlokzatokat, a gondosan faragott 
faoszlopokat, ablakokat díszítő zsalutáblákat, a polgárosodás idejéből 
fennmaradt dísztéglás homlokzatokat, de még a nádtetejű 
parasztházakat is. 
Ezek napjainkig is díszei a szarvasi épületeknek. Megőrzésük 
érdekében egy élő skanzen megépítését tervezik a városban. 
A település híres kulturális értékeiről is. A város ad otthont a Cervinus 
Teátrumnak és a Tessedik Táncegyüttesnek. 
A Teátrum az ország egyik legnívósabb nemzetiségi színháza. Céljuk a 
szlovák kisebbség képviselőit esztétikai és művészeti élményben 
részesíteni a színházi előadások által, s ezáltal lehetőséget teremtve 
anyanyelvük ápolására, annak gyakorlására és gazdagítására. A színház 
megalakulása óta eddig közel 20 nagyszínpadi előadást mutatott be 
magyar és szlovák nyelven is.  
A Tessedik Táncegyüttes immáron 65 éve kulturális ékköve a 
városnak, mely már megalakulása óta tanult és állított színpadra 
nemzetiségi táncokat. Az együttesben mindig is fontos volt, hogy a 
táncosok a szomszéd népek táncanyagaival és hagyományival is 
megismerkedjenek s ne csak a magyar táncanyagokat ismerjék. Az 
együttes repertoárjában mindig szerepeltek szlovák hagyományokat 
őrző produkciók. Színpadra állítottak több helyi szokást bemutató 
előadást (lakodalmas, aratóünnep, fosztóka, katonabúcsúztató). 
Ezekhez legtöbbször a muzsikát is a hagyományoknak megfelelő 
hangszerekkel játszották. Az évek folyamán a közönség láthatott 
maglódi szlovák táncokat, zempléni szlovák táncokat, Garam-menti 
táncanyagokat, tirpák tánchagyományokat - mindezt az együttes 
előadásában. Az Tessedik Táncegyüttes viseleteiben is hűen tükrözi 
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hagyományőrző szerepét. Az adott koreográfiához megfelelő viselet 
tartozott és tartozik mind a mai napig. 
Tanulmányom elkészítéséhez három fő adat- és információgyűjtési 
módszert választottam. 
Mivel régóta állok kapcsolatban Szarvas városával, így alkalmaztam a 
megfigyelést, felhasználtam saját ismereteimet, tapasztalataimat és 
emlékeimet. is. Alkalmaztam a dokumentumelemzés módszerét, azaz a 
fellelhető szakirodalom felkutatásával és áttekintésével próbáltam 
ismereteket gyűjteni. 
Továbbá interjúk készítésével igyekeztem további információkhoz, 
adatokhoz jutni. Beszélgettem Csasztvan Andrással, a Tessedik 
Táncegyüttes vezetőjével, a Cervinus Teátrum ügyvezető igazgatójával 
és az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület elnökével, Hankó 
Tamással, a Tessedik  
Táncegyüttes tánckarvezetőjével, Bakró Erzsébettel, a Tessedik 
Táncegyüttes volt táncosával és jelenlegi ruhatárosával és Varga 
Viktorral, a Cervinus Teátrum színész-rendezőjével. 

 
2. Eredmények, következtetések 

Tanulmányomban igyekeztem feldolgozni egy olyan témát, amely 
közel áll hozzám. Témaválasztásom is személyes indíttatású. 
Gyermekkorom óta néptáncolok. Talán ez is oka annak, hogy mindig 
is nyitott voltam más emberekre, azok kultúrájára. Ezáltal is 
szívügyemnek érzem védeni azokat. 
Úgy érzem, Tanulmányomban sikerült bemutatom Szarvas város 
szlovák kultúravédő szerepét, ahogy ez a címben is szerepel. Igaz, 
kutatásom nem teljes körű bemutatása a város szlovák 
hagyományőrzésének, hiszen csak néhány területet ragadtam ki, de 
meggyőződésem, hogy a témáról további kutatásokat végezve nagyobb 
léptékű tanulmányt lehetne írni. 
Szívből remélem, hogy a szarvasi élő skanzen mihamarabb testet ölt és 
nemcsak papíron fog létezni. Ez még jobban erősítené a csökkenő 
számú szarvasi, békés megyei, s talán az egész magyarországi 
szlovákság identitását. Ugyanakkor gazdaságilag is javíthatna a régión. 
Turisztikai fellendüléshez vezethetne, s Szarvast még élhetőbb várossá 
varázsolná. 
A Cervinus Teátrum szintén érdemes munkát végez ahhoz, hogy 
megőrizze szlovák identitását. Szlovák témájú, szlovák nyelvű 
előadásaival egyben tartja a környék és a környéken túli szlovákságot, 
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támogatva őket és biztosítva azt, hogy Magyarország az övéké is 
legyen, otthon érezzék magukat. 
A Tessedik Táncegyüttes, ahogy a múltban tette, úgy a jövőben is 
feladatának fogja érezni a szlovák nemzetiség kultúrájának és 
hagyományainak továbbörökítését a jövő generáció számára. 
 
Összegzés 
Összességében megállapíthatom, hogy Szarvas városa és egész Békés 
megye méltó módon őrzi a szlovák hagyományokat. Véleményem 
szerint erre a jövőben is jó esély lehet, hiszen Békés megye 
lakosságának egyik legmeghatározóbb nemzetiségi kisebbsége a 
szlovákság. A kisközösségek és családok körében tovább élnek 
hagyományaik, szokásaik és nyelvük, s ezeket ők sem fogják veszni 
hagyni. Kutatásom számomra is sok új és értékes információkat 
tartalmazott. A Tanulmányomban leírtak még inkább felerősítették 
bennem az érzést, hogy a kultúrák, szokások és hagyományok 
mennyire fontosak az ember életében. A világ folyamatos fejlődésének 
nem szabad háttérbe szorítania a múltat, s az abban létrehozott 
értékeket. Remélem, hogy a továbbiakban is folytatni tudom 
hagyományőrző tevékenységem. Akár a néptáncon keresztül, akár 
későbbi munkám folyamán, úgy, ahogy elődeim és oktatóim tették. 
Azok, akikre felnézek. 
 
Abstract 
In my work I would like to present the preserving activity of Slovak 
culture in Szarvas city. My research consists of three major parts. The 
first one is a historical summary. In this part I submit the past and 
present of Slovaks living in Hungary: when and how did they come to 
our country, why is is important and how did they determinate 
Hungary's history. The second part is about Szarvas city. I mention the 
most determining segment of formation and development of Szarvas 
city. I mention special people too who have contributed to the cultural 
development of the city. In the last, third part I am doing a research 
about how the city preserve and save the Slovak culture, traditions and 
customs for the future times. In this segment I emphasize the 
significance of Tessedik Dance Ensemble and Cervinus Theatre. I 
would also like to show that the traditions and its contemporary 
forms, how they live in the city nowadays, year by year, how they 
make the city a more living place and attractive for the tourists and 
guests who arrive to Szarvas. 
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SZEBLÁK MÁTÉ 
 
BESZERZÉSI FOLYAMATOK VIZSGÁLATA ÉS 
ÚJRASZERVEZÉSE A CONTROLLING ÉS A LOGISZTIKA 
TÁMOGATÁSÁVAL 
 
Témavezető: Dr. Simon Sándor egyetemi docens 

 
Összefoglaló 
Végzett logisztikusként egyre többször tapasztaltam, főleg a gazdasági 
válság idején, hogy olyan optimalizálási technológiát választanak 
bizonyos termelő cégek, amelyeknek beszerzési és fenntartási költsége 
igen magas. Manapság a békés megyei régióban a cégek többsége olyan 
megoldást keres, amely nem igényel drága szoftvereket. Tudományos 
diákköri munkámban egy viszonylag egyszerű optimalizálási technikát 
mutattam be, amely nem igényel nagyfokú beruházást, csak egy kicsit 
alaposabb szakmai felkészültséget. A módszer elnevezése az ABC –
analízis, amely a készletek optimalizálásán keresztül a beszerzés szűk 
keresztmetszeteit hivatott kiszűrni. A módszer mind a controlling 
mind a logisztikai oldalon is megtalálható, ezért mindkét támogató 
főfolyamat avatott szakemberei alkalmazhatják a vállalat életében. Erre 
tettem kísérletet munkám során. 
 
Kulcsszavak: controlling, logisztika, beszerzés, optimalizálás, 
készletgazdálkodás 
 
Bevezetés 
Napjaink gazdasági szférája olyannyira kiterjedt, hogy tapasztalt 
szakembereknek is folyamatosan képezniük kell magukat, hogy 
eligazodjanak és naprakészek legyenek a tudományterületek 
sokszínűségében. Tdk munkám megírásához éppen ezért olyan 
kutatási területet választottam, melyből nem áraszt el bennünket a 
hazai szakma oly bőséges szakirodalommal, mint más ágazatokat. A 
vizsgált terület ennek ellenére nagyon fontos, mivel két olyan 
szakterület kapcsolódásáról és vizsgálatáról van szó, amely együtt is és 
önálló területként is értékteremtő folyamat. Ezen kívül a logisztika és a 
controlling is a maximalizálásokra törekszik, ami a vállalat és a vevők 
kiszolgálási igényét illeti és minimalizálásra koncentrál, ami a 
költségeket és a szűk keresztmetszeteket illeti.  
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Mind a két területen belül megtalálható a beszerzés működtetése. Ezek 
a folyamatok Porter értéklánc elmélete szerint az értékalkotó 
főfolyamatok részét alkotják, a controlling és a logisztika pedig 
támogató főfolyamatként van jelen a menedzsmentben. Így 
megtalálható a kapcsolat az értékalkotó és a támogató tevékenység 
között. (Komáromi, 2007) Erre a kapcsolatra hívtam fel a figyelmet 
dolgozatomban, és erre a kölcsönhatásra fókuszálva végeztem 
vizsgálatomat egy békéscsabai cégnél, melynél szükség szerint 
javaslatokat is tettem néhány terület újragondolására, átszervezésére. A 
vizsgált vállalat szempontjából fontos dolognak tartom, hogy alkalom 
adtán egy-egy külső szemlélő áttekintsen néhány vállalati folyamatot és 
értékelje azokat. Így olyan nézőpontok is előtérbe kerülnek, amelyeket 
a vállalat másképp értékel. Később, amennyiben a vezetés úgy 
gondolja, át lehet ültetni néhány javaslatot a társaság életébe.  
Kutatómunkám során tehát támogató főtevékenységek segítségével 
hogyan lehet megvizsgálni vállalati részfolyamatokat, esetemben a 
beszerzési oldalt és esetleg újraszervezni, újragondolni azokat, ha a 
vizsgálati eredmények ezt indokolják. 

 
1. A beszerzés logisztikai controllingja62 

A beszerzés optimalizálásához, ahogyan már említettem az ABC-
analízis elemzési módszerét választottam. Ez a vizsgálat arra világít rá, 
hogyan lehet egy speciális mérőeszközzel hitelesíteni a készleteket. Az 
elemzés Pareto-elven alapul, tehát egyik készletszint sem szenvedhet 
semmilyen kárt, a másik előnyben részesítése során. Az „A” készlethez 
tartoznak a legfontosabbnak tartott termékek, ezeknek az átfutási ideje 
gyors, mert az árbevétel főként ezekből származik, tehát piacvezető, 
keresett termék. Az „A” termékek csoportjából állandó átlagkészletet 
tartunk fenn. „B” jelű készletek a kevésbé fontos árufajták, itt már 
optimalizálom a raktári mennyiséget, csak azt rendelem meg, ami a 
termeléshez feltétlenül szükséges. A „C” termékből pedig 
folyamatosan csökkentem a rendelési mennyiséget, mivel ebbe a 
csoportba tartozik az alacsony árbevételű, de legtöbb árufajta. 
(Szegedi, 2012) 
Az ABC elemzés mindezeken túl nem elégséges. Szükség van az 
anyaggazdálkodás számára a beszerzési értékek nagyságán túl olyan 
információkra is, mint a felhasználás rendszeressége, és időbeli 

                                                 
62 A gyakorlati rész megvalósításához a Controlling Szakmai Folyóirat-2012. XII. 
évfolyam 8. számának Készletek ABC analízise című szakcikkét használtam fel. 
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alakulása. Ezt nevezzük XYZ- elemzésnek. Ezt az analízist azonban 
nem volt alkalmam elvégezni, mivel ennek az elemzésnek az 
elvégzéséhez hosszabb időre van szükség a modell bizonyos 
szezonalitásai miatt. Az analízis tehát megtalálható mind logisztikai és 
controlling oldalon is, ezért a támogató főtevékenységek szerepe már 
látható az elemzés közben is. Ennek a módszernek tanulmányozása 
után nekiláttam felmérni a készlettípusokat és azt, hogy mekkora 
készletköltséghez milyen mennyiségű éves készlet előállítás tartozik. 
(Szegedi, 2012) 
A vizsgálat elvégzésekor megállapítottam, hol helyezkednek el a 
határértékek. Az említett határok 15%, 20-30%, és 55-75%-nál 
jelentkeznek. Ez azt jelenti, hogy a legfontosabb termékek, amelyek 
árbevételéből 50-60%-ot is elérhet a vállalat, mindössze 15%-át teszik 
ki a teljes árukészletnek. Ez a tendencia tovább változik a „B” jelű 
készletek esetén, ahol a készletszint növekszik és a készletérték 
csökken. A „C” típusú áruknál 5-15% összesen az árumennyiség 
értéke, és akár 55-75% is lehet annak mennyisége. Ezt a trendet 
mutatja be az 1. számú táblázat. 
 

1. sz. táblázat: ABC-analízis alaptáblája 

Terület 
KÉSZLET-

FAJTA 

KÉSZLET
-

KÖLTSÉG 

A 5-15% 50-60% 

B 20-30% 25-40% 

C 55-75% 5-15% 
Forrás: Controlling Szakmai Folyóirat-2012.VIII.XII. évfolyam 8. Szám, 7. oldal 

 
Ezek után a fentebb forrásként megjelölt Controlling folyóirat példája 
alapján elkészítettem az ABC rangsoroláshoz szükséges kumulált 
költség és mennyiségi táblázatot. (2. táblázat) Az első teendő, a 
táblázat csökkenő sorrendbe tétele, vagy rendezése az „Éves 
készletköltség ezer Forintban” oszlop szerint. Erre azért van szükség, 
mert a táblázat azonnal úgy rendeződik, hogy a később „A”-val jelölt 
készletek kerülnek rangsorban felülre, őket követi majd a másik kettő. 
A táblából látható, hogy a 8-as és 12-es készletfajta kumulált 
készletmennyisége éri el az 1. táblázat szerinti határértéket. Valójában 
meg is haladja azt, de fontos megemlíteni, hogy ebben az esetben a 
készletköltség szerinti megosztást is választhatjuk az analízis során. Így 
tettem én is munkám során, ezért később úgy alakítottam az ABC-be 
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való rangsorolást, hogy nemcsak a mennyiségi, hanem a költség 
tényezőket is figyelembe vettem.  
 

2. sz. táblázat: A rangsoroláshoz szükséges kumulált költség és mennyiség 

Rangsor 
Készlet-

fajta 

Felhasznált 
mennyiség, 

E Ft 

Egység-
költség, E 

Ft/db 

Éves 
készlet-

költség, E 
Ft 

Kumulált 
készlet-

költség, E 
Ft 

Kumulált 
készlet-
költség 

Kumulált 
készlet-

mennyiség 

1 8 7680 105 806400 806400 33,81% 11% 

2 12 4800 100 480000 1286400 53,93% 18% 

3 7 3000 120 360000 1646400 69,02% 22% 

4 13 7190 35 251650 1898050 79,57% 32% 

5 9 11705 12,5 146313 2044363 85,71% 49% 

6 2 7050 16 112800 2157163 90,44% 59% 

7 4 2500 35 87500 2244663 94,10% 62% 

8 3 1490 35 52150 2296813 96,29% 64% 

9 14 2200 15 33000 2329813 97,67% 67% 

10 15 3250 10 32500 2362313 99,04% 72% 

11 10 2600 5 13000 2375313 99,58% 76% 

12 1 15000 0,3 4500 2379813 99,77% 98% 

13 5 615 5 3075 2382888 99,90% 99% 

14 6 200 9 1800 2384688 99,97% 99% 

15 11 120 5 600 2385288 100,00% 100% 

Forrás: Saját szerkesztés 

 
A táblázat megalkotása és elemzése után elkészítettem a vállalatra 
vonatkoztatott analízist a megfelelő határértékekkel. (lásd: 3. táblázat) 
A táblázat alapján pedig elkészítettem egy diagramot, mely grafikusan 
is ábrázolja a készletek megoszlását.(lásd: 1. ábra) 
 

3. sz. táblázat: ABC-analízis a vizsgált vállalat beszerzésében 

 
 
 
 
 
 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

2. Eredmények, következtetések 

Az ABC analízis tehát abban segített, hogy meg tudtam határozni 
azokat a készleteket, amelyek az „A” csoportba tartoznak. Ezek a 
vállalat szempontjából a legfontosabbak, ezért a szervezési 
folyamatokban ezekre kell koncentrálni a legjobban. Minden olyan 
szűk keresztmetszetet ki kell iktatni, amely ezeknek a termékeknek a 

Terület 
KÉSZLET-

FAJTA 
KÉSZLET-
KÖLTSÉG 

A 18% 1286400 

B 32% 611650 

C 100% 487238 
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gyártását akadályozhatja. Különös figyelem kell övezze azokat a 
megrendelőket, akik ezen termékeink iránt érdeklődnek. Probléma 
akkor merülhet fel, ha a vevői kör beszűkül és valamilyen oknál fogva 
nem rendel többet az „A” készlet termékeiből. Ez gazdasági és 
műszaki problémákhoz is vezethet. 
A „B” termékek egy kiegészítő csoportot alkotnak, gyártásuknál nem 
szükséges olyan nagy figyelem, mint az előbb említettnél. Technológia 
szempontjából sem igényel nagy koncentrációt, esetleges 
meghibásodások és üzemzavarok sem okozzák a gyártás fennakadását, 
ha rövid idő alatt megoldják a problémát. 
A „C” termékcsoportba tartozó készletek gyártása gyakran csak 
alkatrészként, vagy félkész termékként funkcionál, mivel sokszor több 
bajt okoznak, mint hasznot. Abban az esetben kell foglalkozni 
gyártásukkal, ha saját igényeket elégít ki, vagy kihasználatlan kapacitást 
akarunk vele fedezni.(Controlling,2012) 
 

4. sz. ábra: Készlettípusok ABC analízise 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 
Összefoglalás 
Kutatásom során még nem volt rá lehetőségem a cég bizonyos korlátai 
miatt, hogy az ABC-analízishez tartozó XYZ-elemzést is elvégezzem, 
de a jövőben ezt a szálat is szeretném hozzá fűzni kutatásomhoz. 
Mivel igazán jó képet a készletek mennyiségi és költségbeli alakulásáról 
csak akkor kaphatok, ha elvégzem ezt a vizsgálatot is, ezért a 
beszerzési oldal vizsgálatát csak feltételesen szakítom meg ennél a 
pontnál. 
Az általam elvégzett elemzés a maga sajátossága és viszonylag egyszerű 
módszere miatt bármely területen használható. Könnyen elsajátítható 
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és megtanulható, szemben a nagy precizitást mutató igénylő 
optimalizálási módszerekkel, ahol még a szakemberek is nehezen 
haladnak előre néhány optimalizálási feladat elvégzése során. 

 
Abstract 
I experienced it increasingly many times as completed logistic one, 
mainly on the time of the economic crisis, that so optimisation 
technology is selected certain producer firms, for which procurement 
and his maintenance cost most tall. The firms' majority looks for a 
solution that does not demand expensive softwares in the county 
region nowadays. I presented a plain optimisation technique, which 
does not demand a bigger investment, only a somewhat more 
thorough vocational preparedness, in my scientific work. The name of 
the method the ABC –analyzis, that through the optimisation of the 
supplies the bottlenecks of the purchase meant to filter out. The 
method all the controlling all on the logistic side can be found, the 
initiated specialists of both supporting head processes may apply it in 
the company's life because of this. I made an attempt at this in the 
course of my work. 
 
Keywords: Controlling, Logistics, purchase, optimization, inventory 
management 
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VASTAG TÍMEA 
 
BEVÁNDORLÁS ÉS ENNEK HATÁSAI A 
TÁRSADALMI, KULTURÁLIS ÉLETRE 
NÉMETORSZÁGBAN 
 
Témavezető: Kölcseyné Balázs Mária tanársegéd 
 
Összefoglaló 
Kutatásom célja, hogy megvizsgáljam a bevándorlás Németország 
társadalmi és kulturális életére gyakorolt hatását. Tanulmányom elején 
e téma iránti érdeklődésemet magyarázom meg. Majd kutatási 
módszeremet mutatom be: azokat a technikákat és eszközöket, 
amelyeket a munkám során használtam. Szeretném megosztani 
dolgozatom olvasóival a különböző népcsoportok és kultúrák 
együttélésével kapcsolatos benyomásaimat. E vonatkozásban olyan 
tényezőket vizsgálok, mint a tolerancia, a hierarchia és a 
hagyományok. 
 
Kulcsszavak: asszimiláció, hierarchia, migráció, nemzetiség és 
nemzet 
 
Bevezetés 
Kutatómunkám elsősorban arra a kérdésre keresi a választ, hogy vajon 
milyen mértékben járultak hozzá a Németországba betelepült népek a 
kulturális és társadalmi fejlődéshez.  
Először is szeretném egyértelművé tenni, mely tényezők hatottak rám 
ösztönzőleg, hogy elmélyüljek ebben a témában, utána rátérnék, 
valójában mi a célom ezzel a tanulmánnyal, valamint, milyen 
eszközöket használtam fel a kutatás során.  
A későbbi fejezetekben a hierarchia, tolerancia, és az ünnepnapok 
vizsgálatával kapcsolatban osztanék meg néhány gondolatot.  
 
1. Témaválasztás indoklása 

A tanulmány témakörének kiválasztásához inspirálóan hatottak a 
Németországban már két alkalommal is tapasztalt élmények. Először 
2009 nyarán jártam Berlinben egy nemzetközi nyelvi táborban a 
Goethe Intézmény jóvoltából, ahol a világ minden tájáról érkeztek 
diákok. Másodszor pedig a múlt évben töltöttem egy szemesztert az 
Erasmus program keretein belül az észak-Rajna- vesztfáliai Meschede 
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nevű kisvárosban Az utazásaim során szerzett tapasztalatok, illetve 
megfigyelések ihlettek ennek a témának a nagyító alá vételére, hiszen 
akár Berlinben, ami ugyebár a főváros, így nem meglepő a sok 
külföldi, de akár az alig pár ezer fős kisvárosban is megfigyelhető volt 
a jellegzetes népcsoportok képviselőinek megjelenése. 
 
2. Vizsgált anyag és módszerek 

Dolgozatom során arra szeretnék rávilágítani, illetve a kutatással azt a 
célt szeretném elérni, hogy számomra is bebizonyosodjon a 
különböző népek jelenléte és fontossága a német kultúrában. Azt a 
hipotézist szeretném igazolni e tanulmány és a hozzá kapcsolódó 
kutatómunka segítségével, hogy ezek a népcsoportok erőteljes hatást 
gyakorolnak a németek kulturális és társadalmi életére.  
A hitelesség és siker érdekében a kint tartózkodásaim alatt megismert 
néhány egyetemi hallgatóval készített írásbeli interjúkat, az ezekből 
nyert adatokat is beleszövöm munkámba, továbbá elmélyülök több 
könyvtár (Kiskunfélegyháza, Békéscsaba) könyv és folyóirat-
gyűjteményében is, hogy minél több információra tudjak szert tenni. 
 
3. Eredmények, következtetések 

a) Hierarchia 
63Egy rövid ismertetővel folytatnám a német állami szervezet 
felépítését illetően. Németország államformája parlamentáris 
szövetségi köztársaság, ahol az államfő a parlament által választott 
szövetségi kancellár. A 16 tartomány képviselői a Bundesratban, azaz 
a felsőházban foglalnak helyet, s létezik az alsóház, Bundestag, amely 
tagjainak választása 4 évente történik.  
A 64nemzetiségeket tekintve Németország területe igen sokszínű. 
Szászok élnek Hamburgban, frankok Hessenben és a Saar- vidéken, 
illetve svábok Baden-Württembergben. Szétszórtan azonban 
fellelhetőek muszlimok, főleg japánok, törökök, arabok, frízek, belgák, 
dánok, osztrákok, görögök, horvátok, románok csak hogy a 
legismertebbeket említsem. 
Ezeknek a népcsoportoknak a német törvényhozásba, mint az alsó 
ház tagjainak választópolgáraként van beleszólásuk, sőt akár még 

                                                 
63

 forrás: www.bildungsxperten.net/wissen/wie-funktioniert-das-deutsche-
bildungssystem 
64 forrás: Tokody Gy.- Niederhauser E.(1972): Németország története. Akadémia 

Kiadó, Budapest 
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miniszteri helyet is elfoglalhatnak. Erre példa a belga származású 
65Ursula von der Leyen, aki az úgynevezett munka- és szociális ügyek 
tárca felelőse.  
De több példa is fellelhető, ha végignézzük a különböző szervek 
vezetői székében elhelyezkedőket 
Munkám célja a betelepült nemzetek mindennapi életben betöltött 
szerepének vizsgálata, ezért készítettem néhány írásbeli interjút német 
és Némethonban külföldiként élő, Nyugat-Németországi Meschede 
nevű kisvárosban élő személyekkel, akiktől arra a kérdésemre, hogy 
vezetői pozíciót elfoglalhat-e külföldi származású, 100%-ban azt a 
választ kaptam, hogy igen, minden csak a nyelvismeretétől, a 
végzettségétől és szociális készségeitől függ. 

b) Tolerancia és a beilleszkedést segítő magatartás jelenléte 
A történelem során, Németország területén rengetek népcsoport 
megfordult. Voltak, amelyek továbbálltak, leváltak, és voltak, amelyek 
asszimilálódtak. Ez utóbbiak nagyon sokban hozzájárultak a ma 
ismert német kulturális élet kialakulásához.  
Azonban ez nem lett volna elég az együttélés feltételeinek 
kialakulásához, természetesen szükség volt az idők során a lojalitás és 
tolerancia viszonzására is a németek szempontjából.  
A ma élő legtöbb népcsoport, amely a nyugat-európai országban él, 
semmilyen komolyabb szintű diszkriminációban nem részesül, 
továbbá nem éri hátrány az oktatásban, a munkahelyen, illetve a 
közösségi életben a vallási, etnikai, nyelvi különbségek miatt.  
Példaként említeném a török népcsoportok vallási szokásait. Ők az 
iszlámot gyakorolják, ami évente több ünnepnappal és kötelezően 
betartandó böjtökkel jár.  
A németek lehetőségeket biztosítanak ezeknek a teljes körű 
megélésére, a konzuli hivatalok pedig alkalmasak panasz jelzésére, ha 
ez nem valósulna meg. 
A többi népet tekintve is elnézőek, és tiszteletben tartják a 
szokásaikat, kezdve az arabok nőktől, akik mindennap fejkendőt 
hordanak, egészen a japánokig, akik meghajlással üdvözlik a másikat.  
A német oktatási rendszerről, egyáltalán a tolerancia és a 
befogadóképesség eredményességéről kapcsolódó kérdéseket is 
feltettem az interjúalanyoknak az írásbeli interjúm során. A kérdésem 
azt taglalta, hogy mennyire segítőkészek a német fiatalok a velük 

                                                 
65

forrás:www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/Bundesminist
erien/bundesministerien.html 

http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/Bundesministerien/bundesministerien.html
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/Bundesministerien/bundesministerien.html
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egykorú egyéb nemzetiségűekkel, illetve negatív diszkrimináció éri-e 
őket. 
Itt már eltérő válaszokat kaptam. A megkérdezett 2 német anyanyelvű 
lány teljességgel állította, hogy az ő tanulási idejük alatt még nem 
fordult elő olyan, hogy ha egy külföldi segítséget kért, akkor ne kapott 
volna, illetve, hogy bárki is megbélyegezte volna származása, vallása, 
esetleg öltözéke miatt. 
Egy megkérdezett, arab hallgató, aki mesterképzését végezte az adott 
egyetemen, mint külföldi már nem volt ilyen pozitív. Véleménye 
szerint a németek csak abban az esetben segítenek, ha közel áll 
hozzájuk az illető vagy valamilyen ismeretségben vannak egymással. 
Személyes tapasztalataim is ezt erősítik meg. Igaz voltak, akik nagyon 
készségesen fogadtak az iskolában, de ezek a személyek a mentorunk 
barátai, illetve ismerősei voltak. 

c) Ünnepnapok eredete 
A Németországban megtartott, hagyománnyá vált legtöbb ünnep a 
kereszténység korszakában gyökerezett, azonban találkozhatunk 
olyanokkal is, amelyek az ősi germán rítusokból származnak. A 
kereszténység Európában való terjeszkedése a német, kelta és 
keresztény kultúrák összeolvadásához vezetett.  
A családi ünnepek a húsvét és karácsony a germán törzsek tavaszi 
szokásainak és az évszakkal összefüggő elvárásainak (pl.: földek 
termelékenysége) és a keresztény szertartásoknak egyesülésével jöttek 
létre. 
A továbbiakban néhány, mindenki által ismert ünnepnapot szeretnék 
hozni példaként: 
Az ünnepeket tekintve számos párhuzam vonható a japán kultúrában 
megtartott ünnepekkel. Ilyen a szilveszter és az újév ünneplése, ami a 
németeknél igaz, hogy naptár szerint december 31-ére esik, azonban a 
vallási rendezvények, mint az adott évben szerzett javak iránti hála 
érzete, valamint a jövőbeli javak elérésére irányuló imákra lehetőséget 
teremtő szentmisék karácsonykor történnek.  
Az év során a következő ünneplésre okot adó alkalom a Farsang, amit 
németül csak „Karneval-nak” hívnak. Érdekessége, hogy a karnevál 
november 11-én 11:11 órakor kezdődik minden évben, azonban 
rendezvényszerűen csak februárban tartják. 
66A májusfa felállítása általában falvak és kisebb városok 
történelméhez kötődik. Általában egy nyírfát alulról felkoszorúzva és 

                                                 
66forrás: www.deutsche-lebensart.de/45.html 

http://www.deutsche-lebensart.de/45.html
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felszalagozva állítottak a város leglátogatottabb színhelyére. A felső 
részen az óra mutató járásával megegyező irányban figurákat helyeztek 
el, amelyek a falu vagy város mesterségeit ábrázolták. 
Végül pedig egy igen érdekes, a téli időszak beálltával elkezdődő 
specialitásra szeretném felhívni a figyelmet. Ez a hagyomány a teázás, 
ami az angoloktól ered, főleg a fekete tea és a hozzá járó apró 
teasütemények fogyasztása. 
 
Konklúzió 
A tanulmányom során igen sok témakörre kitértem, a német 
történelem legmeghatározóbb eseményeinek áttekintésétől kezdődően 
a közigazgatási berendezkedésen át az oktatási rendszerig, majd végül 
a családilag, barátokkal és minden évben visszatérő ünnepnapok 
eredetének bemutatásáig.  
Azt szerettem volna érzékeltetni és példákkal alátámasztani, amit az 
írás elején hipotézisként is megfogalmaztam, hogy a különböző 
népcsoportok migrációjuk során hatást gyakoroltak és gyakorolnak a 
német kultúrára és a mindennapi életre. 
Úgy gondolom, ezt sikerült bizonyítani. Az oktatásban is, ahol külön 
intézmények állnak a külföldiek rendelkezésére, megfigyelhető a 
különböző etnikumok elismertsége. A népszokásokról és 
hagyományokról nem is beszélve, hiszen alig található olyan, ami teljes 
mértékben német eredetű lenne, zömében a történelem során 
megjelent bevándorlók, katonák, kereskedők, rabszolgák, és egyéb 
csoportok hozták magukkal, s ezek az idő során egybeolvadtak a 
németek mindennapjainak rítusaival. 
 
Abstract 
The purpose of my research is to examine the impact of immigration 
on social and cultural life in Germany. At the beginning of my study, I 
explain the reasons for my interest in this topic. Then I describe my 
research methods, namely the techniques and tools I have used during 
my work. I also want to share some of my impressions with the 
readers of my paper in connection with the coexistence of different 
ethnic groups and cultures.  In this respect, I examine such factors as 
tolerance, hierarchy and traditions. 
 
Keywords: assimilation, hierarchy, migration, nationality, nation 
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