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ELŐSZÓ 
 
Tisztelt Olvasó!  
 
A Kitekintés-Perspective 
nemzetközi periodika a Szent István 
Egyetem Gazdasági, Agrár- és 
Egészségtudományi Kar, illetve annak 
jogelődjének tudományos kiadványa, 
mely 1996 óta folyamatosan 
megjelenik. Az idén nagykorúvá lett 
kiadványban a hazai cikkek mellett 
számos írás található 
partneregyetemünk, a besztercebányai 
Bél Mátyás Egyetem oktatóinak-
kutatóinak tollából is. A periodikában 
továbbá lehetőséget kaptak a 
Gazdasági Campus legtehetségesebb 
hallgatói is, hogy megjelentessék 
tudományos eredményeiket. A 
kiadvány második felében található 
cikkek a Kar 2013-as, Kari 
Tudományos Diákköri Konferenciára 
készült munkáinak kivonatai. 
Alapvetően elmondható, hogy a 2014-
es Kitekintés-Perspective-ben a cikkek 
között a gazdaságtudomány jelenik 
meg legerősebben, de a tanulmányok 
spektruma ennél jóval színesebb, 
ezeken keresztül is tükrözve a Kar 
tudományos sokszínűségét. A már 
említett közgazdasági vonatkozású 
anyagok mellett a 
társadalomtudomány más ágai is 
megjelennek, sőt a természettudomány 
is jelentős teret kap. De a periodika 
olvasása közben műszaki vonatkozású 
munkával is találkozhatunk. 
Bízom benne, hogy ez a sokszínűség 
csak növeli az érdeklődését a kiadvány 
iránt és az Olvasó számára a saját 
tudományterületében való elmélyülés 
mellett segít kitekinteni más 
tudományágak felé is. 
 
Kellemes és hasznos olvasást kívánok 
valamennyi Olvasónknak! 
 
Bodnár Gábor, főszerkesztő 

 
 

FOREWORD 
 
Dear Reader, 
 
The Kitekintés-Perspective 
international periodical is the scientific 
journal of Szent István University 
Faculty of Economics, Agricultural 
and Health Studies, which is being 
continuously published since 1996. In 
the international paper, which has 
stepped into “adulthood” this year, we 
can find many Slovakian publications 
amongst the Hungarian ones which 
are written by the lecturers and fellow 
researchers of our partner institution 
Mateja Bela University of Banská 
Bistrica, Slovakia. Furthermore, 
numerous students of the Economic 
Campus of Békéscsaba have had the 
availability to publish their scientific 
results. The articles, which can be 
found in the second part of the paper, 
are the extractions of the Student 
Scientific Conference Békéscsaba 
2013. 
 We can state in general that in 
the 2014 edition of Kitekintés-
Perspective the economic science is 
the most dominant element, but the 
spectrum of articles is much more 
colourful which represents well the 
scientific diversity of the Faculty. 
Amongst the aforementioned 
economic related papers, other 
disciplines of social science appear as 
well, moreover we can even read 
about engineering related articles. 
 I trust that this diversity may 
increase the Reader’s interest in 
Kitekintés-Perspective and beside the 
deeper immersion in your own 
scientific area, the international 
periodical can help the Reader 
broaden his perspectives on other 
disciplines as well. 
 
I wish a pleasing and useful reading 
for the Reader! 
 
Gábor Bodnár, Editor-in-chief 
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EVA POLIAČIKOVÁ 

CATEGORY MANAGEMENT 

AKO ÚČINNÝ NÁSTROJ MANAŽMENTU KĽÚČOVÝCH ZÁKAZNÍKOV 

Kľúčové slová: Key Account Management, Category Management, kategórie, 
definovanie kategórií, taktiky kategórií 

Abstrakt 

Príspevok analyzuje problematiku aplikácie procesu Category manažmentu 
z pohľadu spolupráce medzi dodávateľom a maloobchodníkom. Cieľom je poukázať 
na dodržiavanie potrebných krokov v procese zavádzania a implementácie Category 
manažmentu ako účinného nástroja Key Account Managementu. Počnúc 
definovaním kategórií, cez stanovenie ich úloh, meranie výkonnosti až po samotnú 
implementáciu.Ich dodržiavanie je predpokladom úspešnosti. 

Key words: Key Account Management. Category Management.Categories.Definition 
of categories.Tactics of categories. 

Abstract 

This Article analyzes the issue of application of the Category Management process, 
from the view of cooperation between supplier and retailer. The objective is to 
advert on adherence of needed steps in process of implementation of Category 
Management as a effective instrument of Key Account Management. The article 
mentions on the process of creating of categories so far fourt implementation. The 
adherence is a condition to fruitfulness. 

ÚVOD 

Nasýtenosť trhov, rastúce konkurenčné prostredie, neustále zmeny v nákupnom 
správaní spotrebiteľov a ich cenová migrácia vedú spoločnosti k zdokonaľovaniu 
podnikového manažmentu a hľadaniu nových, inovatívnych prístupov, ktoré by im 
umožnili získať konkurenčnú výhodu. Výsledkom takejto snahy je aj Category 
Management. Je založený na optimalizácii dodávateľsko-odberateľského reťazca na 
základe zefektívnenia spolupráce medzi jednotlivými článkami tohto reťazca. 
Zlepšená kooperácia vo vnútri hodnotového reťazca prináša konečnému 
spotrebiteľovi pridanú hodnotu v podobe nižších cien a vyššej dostupnosti tovarov. 
V príspevku poukážeme práve na nutnosť dodržiavania procesu vytvárania či 
posudzovania kategórií a ich následnú implementáciu. 

1.CIEĽ, MATERIÁL A METODIKA 

Cieľom príspevku je predstaviť a popísať moderný nástroj riadenia vzťahov so 
zákazníkmi, ktorým je Category Management – riadenie tovarových kategórií. Patrí 
do súboru nástrojov, ktoré využíva Manažment kľúčových zákazníkov pri 
individuálnom, špecifickom spôsobe obsluhovania zákazníkov, predovšetkým tých 
kľúčových.  
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Doterajšie naše výskumy preukazujú, že Category manažment, ako nástroj riadenia 
vzťahov so zákazníkom, využívajú mnohé slovenské organizácie. Problémom ale 
v praxi často ostáva jeho praktická realizácia z hľadiska dodržania požadovaných 
postupov, krokov, hoci vedia, že by to tak nemalo byť (napríklad vedomím 
vynechaním). V mnohých prípadoch zase organizácie v podstate ani netušia, že 
uvedený nástroj v praxi využívajú. 

To je dôvod prečo v nasledujúcom príspevku popíšeme, aký je správny postup pri 
dôkladnej implementácii tohto nástroja. V opačnom prípade jeho realizácia 
organizáciami už vopred znevýhodňuje jednu zo zúčastnených strán spolupráce. 

2. VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Category Management 

Pod Pojmom Category Management rozumieme riadenie tovarových kategórií, 
pričom kategóriou rozumieme „definovateľnú, nezávislú, kontrolovateľnú skupinu 
produktov, ktoré vidí spotrebiteľ ako nahraditeľné alebo spolu súvisiace. Kategórie 
sú účelovo vybrané skupiny položiek sortimentu, majúce spoločné znaky 
a rešpektujúce rozhodovacie mechanizmy zákazníkov“ (Dudinská, Špavelko, 2005, s. 
29). Kategóriu možno definovať ako skupinu produktov, uspokojujúcich rovnakú 
potrebu. Manažmentom na úrovni kategórií, ako samostatných strategických 
jednotiek, rozumieme sledovanie výkonnosti každej kategórie samostatne. To 
znamená, že každá takto definovaná skupina produktov má vlastné ciele, cieľový trh, 
taktiku a stratégiu, sleduje sa jej obrat, náklady a výsledok hospodárenia. 

L. Pražská a J. Jindra (2002, s. 625) popisujú Category Management ako „proces 
prebiehajúci medzi dodávateľom a maloobchodníkom, spočívajúci v riadení 
kategórie ako strategickej podnikateľskej jednotky za účelom lepších obchodných 
výsledkov“. 

Category Management je schopnosť predajnej jednotky zvýšiť efektívnosť a znížiť 
náklady pomocou nového a efektívneho chápania práce so sortimentom, založenom 
na rešpektovaní zákazníckeho vnímania sortimentných kategórií (Kita, Reiff, 2007): 

 Hesková (2006) uvádza niekoľko dôvodov, prečo je tento, ešte relatívne mladý, stále 
sa vyvíjajúci spôsob práce so sortimentom efektívnejší ako predchádzajúce prístupy, 
napr. Brand Marketing: 

- Kategória je tvorená skupinou výrobkov, ktoré uspokojujú podobné potreby 
a priania zákazníkov. Z tohto dôvodu existuje i zhodné pole záujmu ako dodávateľa, 
tak maloobchodného reťazca. 

- Zákazníci nakupujú podľa jednotlivých kategórií, v ktorých hľadajú v rámci 
jednej ucelenej ponuky jednotlivé značky a nakupovanie je pre nich jednoduchšie. 
Maloobchodníci môžu ponúknuť zákazníkom v rámci kategórie takú štruktúru či 
segment výrobkov, ktorý bude najlepšie spĺňať ich očakávania. 

- Klasické riadenie celého oddelenia daného sortimentu je príliš široké, zatiaľ 
čo individuálnych značiek zase úzke. Z tohto dôvodu sa Category Management javí 
ako optimálny kompromis. 
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Riadenie tovarových kategórií so sebou prináša množstvo výhod, ktoré sú 
podmienené spoluprácou obidvoch partnerov. Uplatňuje sa tu princíp win-win-win, 
to znamená, že profitujú všetky tri zúčastnené subjekty tohto procesu. Zo strany 
výrobcu ide o optimalizáciu riadenia produktových radov značiek, zatiaľ čo pri 
obchodníkovi môžeme hovoriť o zefektívnení riadenia využívania výstavných 
zariadení a zvýšenie lojálnosti zákazníka (Daňo, Kita, 2008). Obidvom obchodným 
partnerom umožňuje lepšie reagovať na očakávania spotrebiteľa, optimalizovať 
ponuku tovarov a logistiku a znižovať počet prípadov, kedy je tovar vypredaný. 
Keďže hovoríme o zákaznícky orientovanom prístupe, výhody systému pociťuje aj 
zákazník, čo je v konečnom dôsledku primárnym poslaním Category Mangementu 
a cieľom obchodných partnerov. Spotrebiteľ má pri nakupovaní väčší komfort 
a usporiadanie predajnej plochy s aplikáciou Space Managementu a Shelf 
Managementu umožňuje rýchlejší nákup. Zákazníkovi to v konečnom dôsledku 
prináša väčšie celkové uspokojenie a posilňuje sa jeho lojalita.  

Category Management ako proces 

Riadenie tovarových kategórií má dlhodobý charakter. Predpokladá sa vytvorenie 
strategických väzieb medzi jednotlivými úrovňami podniku a vytvorenie adekvátnych 
podmienok na strane vrcholového manažmentu. Pred zavedením Category 
Managementu do svojej stratégie  maloobchodník by mal maloobchodník 
zodpovedať mnohé otázky, zodpovedané na úrovni Top managementu, ako 
napríklad: 

- Kto bude cieľovým zákazníkom danej kategórie? 

- Aké výhody bude možné uplatniť do stratégie riadenia vybranej kategórie? 

- Je vrcholový manažment pripravený prevziať úlohu vodcu pri implementácií 
Category Managementu? 

Štandardný postup riadenia tovarových kategórií pozostáva z ôsmich krokov. 
Niektorí autori považujú osem častí za komplikované a uvádzajú variant s tromi 
krokmi, konkrétne definovanie kategórie, implementácia a periodické hodnotenie. 
My sa pripájame k názoru, že tento postup je príliš zjednodušený a preto sa budeme 
venovať postupu štandardnému, ktorý zaviedol priekopník Category Managementu 
J. Singh. 

Definovanie kategórie 

Definovanie kategórie je prvým krokom obchodného procesu Category 
Managementu. To, ako je kategória definovaná, má značný vplyv na všetky ostatné 
kroky. Vykonáva ju Category manažér obchodníka v spolupráci so zástupcom 
dodávateľa. Definovanie kategórie má dva ciele. Prvým je určenie zoznamu jednotiek 
obchodného sortimentu v konkrétnej kategórii a druhým je definovanie štruktúry 
alebo segmentácie kategórie. 

Prvou etapou je identifikácia potrieb zákazníkov, ktorá je nasledovaná 
marketingovým výskumom zisťujúcim, ktoré produkty zákazník považuje za 
komplementy či substitúty k výrobku, ktorý uspokojuje jeho primárnu potrebu. 
Obchodník ďalej určí, ktoré prvky sortimentu je možné riadiť dohromady. Akonáhle 
je fáza definovania kategórie v tejto etape dokončená, obchodník ešte nezjednocuje 
produkty výhradne do jednej kategórie, ale stále ich považuje za oddelené oblasti. 
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Dochádza ku kontrole, či produkty, zahrnuté v kategórií sú merateľné a ľahko 
ovládateľné a či informácie, potrebné pre Category Management, môžu byť získané 
len z informačných systémov alebo z informácií zdieľaných s dodávateľom. 
Kategóriu tvoria produkty, ktoré touto kontrolou prejdú (Hesková, 2006). 

Pre dosiahnutie druhého cieľa, stanovenia štruktúry, sa vychádza z rozhodovacieho 
stromu zákazníka, pričom štruktúrou kategórie rozumieme jej subkategórie, segmenty 
a subsegmenty. Štruktúra kategórie zobrazuje logický rozhodovací proces zákazníka 
pri nákupe produktu v určitej kategórií.  

Úloha kategórie 

Druhým krokom v obchodnom procese Category Managementu je stanovenie úlohy 
kategórie, ktoré má stanoviť prednosti a dôležitosť každej kategórie a skladá sa 
z troch základných činností. Prvou je rozhodnutie o tom, aké úlohy budú v podniku 
použité. Následne sa priradí úloha ku každej kategórii. V poslednej etape sa na 
základe priradených úloh alokujú, rozmiestnia zdroje medzi jednotlivé. 

Singh (1997) uvádza nasledovné štyri najčastejšie používané typy úloh: 

Cieľová kategória – produkty v tejto kategórií, majú vo vnímaní konečného 
spotrebiteľa odlišovať obchodníka od konkurencie a prinášať trvalo vysokú hodnotu 
pre spotrebiteľa, najmä vysokou kvalitou. Väčšina obchodníkov priraďuje túto úlohu 
5-7% zo všetkých kategórií. 

Preferovaná kategória – jedná sa o rýchloobrátkový sortiment, to znamená, že 
produkty v takejto kategórií majú charakter dennej potreby s vysokou frekvenciou 
predaja a obchodné marže sú nízke. Do tejto úlohy obchodník zahrňuje 55-60% 
kategórií. 

Príležitostná kategória – môžeme ju označiť aj ako sezónnu. Kategória posilňuje 
image obchodníka, je náročná na promotion a obchodná marža je vyššia. Do tejto 
úlohy sa väčšinou priraďuje 15-20% kategórií. 

Náhodná kategória – tento typ má zákazníkovi zaručiť ucelený nákup v určitej 
kategórii, napr. hygiena. Obchodná marža je zvýšená a sleduje sa tvorba zisku.  

kroku je vyvážené priradenie úloh medzi všetky kategórie. Je chybou Úloha zahŕňa 
15-20% kategórií.  

Kľúčom a výsledkom tohto, ak sa obchodník zameria len na jednu, pretože každá 
z nich má svoje špecifické ciele a úlohy. Pri určovaní úlohy kategórie sa najčastejšie 
využíva cross - category analýza, ktorá odhaľuje pozíciu kategórie na základe 
porovnania s ostatnými kategóriami (Hesková, 2006).  

Posúdenie kategórie 

V tomto kroku Category manažér a zástupca dodávateľa posudzujú súčasnú 
výkonnosť kategórie a jej komponentov (subkategórie). Identifikujú sa rozdiely 
medzi plánovaným a skutočným stavom a odhalia sa príležitosti kategórie, na základe 
ktorých sa potom rozvíja stratégia. Zástupcovia obidvoch strán zbierajú čo najväčšie 
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množstvo informácií a samotný proces posúdenia kategórie prebieha v niekoľkých, 
na seba nadväzujúcich krokoch. Najprv sa hodnotí zákazník, jeho spokojnosť 
a lojalita. Skúma sa, aký zákazník kategóriu nakupuje, prečo ju nakupuje a ako sa pri 
nákupe obvykle pohybuje. Nasleduje hodnotenie trhu, to znamená, aký je trhový 
podiel obchodníka a hlavného dodávateľa na určitej kategórii, ako sa líšia ceny 
obchodníka od konkurencie a podobne. Tretím krokom je hodnotenie obchodníka, 
jeho nákladov, úrovne služieb, efektivita marketingovej komunikácie a aké sú jeho 
predajné výsledky. Posledným krokom je hodnotenie dodávateľa. Zisťuje sa 
spoľahlivosť jednotlivých dodávateľov, ziskovosť jednotlivých značiek dodávateľov 
a ich inovačná schopnosť. Posudzuje sa aj ich prínos a podpora pri tvorbe a realizácií 
komunikačného mixu. Pre kompletné posúdenie kategórie je potrebné zistiť, ako 
ovplyvnili výkon kategórie aj jednotlivé časti marketingového mixu, preto sa 
analyzuje každá časť samostatne a hľadajú príležitosti pre zlepšenie. 

Meranie výkonnosti kategórie 

Meranie výkonnosti kategórie určuje plánované ciele, ktoré budú stanovené 
obchodníkom a dodávateľom. Tie musia korešpondovať s priradenou úlohou 
kategórie. Ciele preferovanej kategórie tak budú klásť dôraz na rast zisku 
a návratnosti aktív, kým kategória s úlohou náhodná bude zameraná na tvorbu zisku. 
Ciele sa obvykle stanovujú na obdobie jedného roka a sú kontrolované kvartálne. 

Stratégia kategórie 

Pri určovaní stratégií sa vychádza z úlohy kategórie a z hodnotových cieľov 
stanovených pri meraní výkonnosti kategórie. V tejto fáze už obchodník aj výrobca 
poznajú úlohu kategórie, jej súčasnú výkonnosť a sú známe aj cieľové hodnoty. 
Primárnym cieľom obidvoch partnerov je vyvinúť stratégiu, založenú na využití 
príležitostí kategórie a efektívnej aplikácii disponibilných zdrojov pre túto kategóriu. 
Určenie stratégie možno rozdeliť na stanovenie zásobovacej a marketingovej 
stratégie. Stratégia zásobovania vychádza z princípov koncepcie ECR. Marketingová 
stratégia hľadá odpoveď na otázku, akou formou spolupracovať s dodávateľmi na 
uspokojovaní potrieb zákazníkov.  

Taktika kategórie 

V tomto kroku sa identifikujú a vykonajú jednotlivé opatrenia a postupy, ktoré sú 
prijaté na úspešnú implementáciu stratégií. Obchodník a dodávateľ sa na základe 
analýz rozhodujú, aké postupy je potrebné uskutočniť, aby stratégia a ciele kategórie 
boli napĺňané. Pri určovaní taktiky sú hodnotené štyri oblasti, ktorými sú sortiment, 
cena, promotion a prezentácia, resp. usporiadanie jednotlivých produktov v regáli, 
tzv. Shelf presentation. (Hesková, 2006). 

Implementácia plánu 

V tejto fáze sú schválené jednotlivé plány kategórií a dochádza k implementácii, ktorá 
sa realizuje zvyčajne na operatívnej úrovni. Aby mohol byť plán schválený, 
obchodník i dodávateľ musia najprv stanoviť kritériá pre samotné schválenie. Jeho 
schválením sa obidvaja partneri zaväzujú investovať do úspešného splnenia 
schválených procesov. Skúma sa, či plán napĺňa stanovené stratégie a jeho dosah na 
ďalšie oblasti obchodníka a dodávateľa (Musová, 2009). Priradenie zodpovedností 
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zahŕňa delegovanie každej taktickej činnosti jednotlivcovi, pričom za samotné 
delegovanie je na Category manažérovi. Na strane dodávateľa sa môže jednať aj 
o Key Account manažéra, ak spoločnosť nemá vytvorenú samostatnú pozíciu na 
realizáciu Category managementu. Obidve strany tak vytvoria multifunkčné tími, 
ktoré sú schopné obsiahnuť problematiku všetkých činností, konkrétne predaj, 
marketing, store management a logistiku. V záverečnej fáze tohto kroku sa zostaví 
harmonogram realizácie, ktorý obsahuje časový a vecný prehľad úloh, termíny pre 
vstupy a výstupy činností a kontrolné termíny (Singh, 1997). 

Prehodnotenie kategórie 

Posledným krokom procesu Category managementu je monitorovanie, 
vyhodnocovanie, kontrolovanie a navrhovanie prípadných korekcií pôvodného plánu 
a zámerov. Plány majú zvyčajne ročný časový horizont, preto by mali byť 
kontrolované ročne, prípadne kvartálne. V prípade zistenia odchýlok skutočného 
stavu od plánovaného sa zisťujú príčiny ich vzniku a na základe vzájomnej 
spolupráce obchodných partnerov sa tieto odchýlky odstraňujú (Hesková, 2006). 

ZÁVER 

V príspevku sme predložili odporúčaný postup pri zavádzaní Category 
Managementu. Výsledky našich doterajších výskumov potvrdzujú smutnú 
skutočnosť, že jeho realizácia na strane slovenských maloobchodníkov i dodávateľov 
vykazuje absenciu mnohých krokov. Tá následne negatívne ovplyvňuje celkový 
výsledok procesu. Chýba konkrétna vízia, toho, čo chce maloobchodník 
s definovanou kategóriou dosiahnuť. Keďže Category Management je riadenie určitej 
skupiny produktov, ako samostatnej strategickej jednotky, chýbajúca vízia je značným 
deficitom. Podobne nepostačujúce definovanie kategórií, či jej prehodnocovanie. Ak 
sa už organizácie rozhodli Category Manažment, ako nástroj riadenia vzťahov so 
zákazníkom využívať, mali by aj dôsledne dodržiavať kroky jeho zavádzania 
a realizácie.  
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CZINDERI KRISTÓF 

FELTÉTEL NÉLKÜLI ALAPJÖVEDELEM - ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK 

UNCONDITIONAL BASIC INCOME – PROS AND CONS 

Kulcsszavak: alapjövedelem, jóléti állam, érvek, ellenérvek 

Absztrakt 

A fejlett országokban a múlt század nyolcvanas, kilencvenes évei óta az ipari 
társadalmakban sokáig jól működő jóléti állam válságával nézünk szembe. Az utóbbi 
évtizedek társadalmi, gazdasági változásai olyan új kihívások elé állítják a jóléti 
államot, melyekre nem képes hatékony válaszokat adni. Olyan új modellre van 
szükség, mely egyszerre képesmegfelelni a megváltozott gazdasági feltételeknek és az 
újfajta társadalmi biztonsági igényeknek. A kilencvenes évek óta növekvő érdeklődés 
mutatkozik a feltétel nélküli alapjövedelem iránt, mely –ahogy egyik szellemi atyja, 
Van Parijs nevezi –egy „egyszerű és erőteljes gondolat a 21. század számára”,de 
merőben más szemléletet kíván. Jelen tanulmányban a koncepció rövid ismertetését 
követően bemutatom az alapjövedelemmel kapcsolatban felmerülő legfontosabb 
kérdéseket, valamint sorra veszem a leggyakoribb érveket és ellenérveket. 

Keywords: basic income, welfare state, pros and cons 

Abstract 

Developed countries now experience a crisis of the welfare state which had been 
functioning well in industrial societies for a long time until the 1980s, 1990s. In the 
last decades, welfare states are challenged by changing social and economic 
conditions, under which they are not prepared to function effeciently any more. 
Needs emerge for a new welfare model that is both an economically sustainable and 
socially satisfactory answer for new demands of social security. From the ’90s on, 
interest is growing for the conception of ’unconditional basic income’, whichseems 
to be, as one of the creators, Van Parijs puts it, a „simple and powerful idea for the 
21st century”, but requires an unconventionalapproach. After shortly reviewing the 
conception, I present the most important issues and the pros and cons regarding a 
universal basic income in this paper. 

BEVEZETÉS 

Az alapjövedelem aktualitása 

Mind anemzetközi, mind a hazai szociálpolitikai szakirodalom hosszabb ideje 
foglalkozik az alapjövedelem (vagy „feltétel nélküli alapjövedelem”) témájával, de 
2014 januárjábannem túlzás kijelenteni, hogy Magyarországon az alapjövedelemről 
való diskurzus még sosem volt annyira aktuális, mint most. Az utóbbi hónapokban 
nemcsak szakmai szervezetek, hanem a politikai pártok és a média is komolyabban 
elkezdtek foglalkozni az alapjövedelemmel.Ennek, illetve a 2014. január 11-ei, a 
„LÉT” munkacsoport által szervezett, neves szakértőketis felvonultató (pl. Ferge 
Zsuzsa, Surányi György, Bánfalvi István) és nagy nyilvánosságot kapott 
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konferenciának köszönhető, hogy az alapjövedelem lassan átlépni látszik a magyar 
társadalom ingerküszöbét.  

Szintén igen aktuálissá teszi a kérdést az a – talán nem teljesen véletlen – egybeesés, 
hogy az alapjövedelemről szóló Európai Polgári Kezdeményezés (a továbbiakban: 
EPK) egyéves aláírásgyűjtési időszaka is idén januárban (2014. 01. 14.) zárult le. Az 
EPKaz Európai Bizottság definíciója szerintegy „jogalkotási javaslat előterjesztésére kéri az 
Európai Bizottságot olyan ügyekben, amelyekkel kapcsolatban az Unió hatáskörébe tartozik a 
jogszabályok alkotása. A polgári kezdeményezést a 28 uniós tagország közül legalább 7-ből 
származó, legkevesebb 1 millió uniós polgárnak kell támogatnia. A 7 tagállam mindegyikében 
össze kell gyűjteni a minimálisan szükséges számú aláírást.” Mivel a szükséges egymillió 
aláírást meg sem sikerült közelíteni – összesen 285 042 fő írta alá [EPK 2013] –, ezért 
az alapjövedelemről szóló aláírásgyűjtéseredménytelenül zárult.Ugyanakkor 
elmondható, hogy míg a 2013-as év első felét jobbára az érdektelenség jellemezte1 a 
kezdeményezéssel kapcsolatban, addig az utóbbi hónapokban egyes országokban – 
így például Magyarországon is – figyelemreméltó növekedés ment végbe az aláírók 
számában (1. ábra). A minimálisan szükséges aláírás 6 tagállamban össze is gyűlt, 
Magyarország pedig a 7. legmagasabb aláírási rátával rendelkezett (a hazánkban 
minimálisan szükséges, 16 500 darab aláírásnak a 88,0%-a gyűlt össze, kevesebb mint 
2000 aláírás hiányzott a 100%-hoz).  

1. ábra: A 7 legmagasabb kitöltési arányt elérő tagállam az alapjövedelemről 
szóló EPK-n (3 további tagállammal: Németország, Franciaország, 

Spanyolország) 

 

Forrás: EPK (2013) 

Mindezekből óvatos következtetésként levonható, hogy a szakirodalomban pár 
évtizede jelen lévő alapjövedelem-gondolat a tendenciák alapján nincs feledésre 
kárhoztatva, sőt ismertsége és támogatottsága kezd olyan mértéket elérni Európában, 

                                                           
1 2013. 06. 18-ai állapot szerint, vagyis a kezdeményezés első 89 napja után, Európa-szerte összesen 
49 711 aláírója volt az alapjövedelemről szóló EPK-nak. (Forrás: saját megfigyelés [EPK 2013]) 
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hogy az eddig jobbára kizárólag szakértői, elméleti jellegű megvitatását valószínűleg a 
közeljövőben társadalmi, közéleti viták is fogják követni. 

Ebből kiindulva az alábbiakban a társadalmi alapjövedelem melletti és elleni, 
leggyakrabban előforduló érvek ismertetéséreteszek kísérletet.A témában releváns 
szakirodalom mellett különböző szakmai szervezetek, közösségek tagjainak internetes 
munkásságát is elemeztem, mivel a diskurzusnak jelentős része a világhálón 
megjelenő írásokon keresztül folyik. 

Törésvonalak támogatók és ellenzők között 

Jellemzőnek tekinthető az a jelenség, hogy a kifejezetten az alapjövedelmet támogató 
oldalakon – bárnem lehet azt állítani, hogy teljesen hiányozna az objektivitás ezekről 
az oldalakról –, ha meg is említik az ellenérveket, legtöbb helyen csak azért 
példálóznak velük, hogy megcáfolhassák őket. Emiattúgy tűnhet az olvasó számára, 
hogy negligálhatóak, mert alaptalanok. Ezen weboldalakon olykor egyfajta 
„pszichológiai hadviseléssel” is találkozhatunk, amikor úgy próbálják beállítani az 
alapjövedelmet, mintha mindenki – hogy egy ideillő kifejezéssel éljek: „feltétel nélkül” 
– támogatná a javaslatot.Legalábbis mindenki, aki jószándékú és hisz az emberi 
méltóságban, a szabadságban vagy a demokráciában. Erre példaképp szerepeljen itt a 
következő idézet: 

„Úgyhogy eltűnődöm: van-e, aki ellensége [sic!] az alapjövedelemnek? Természetesen itt-ott vannak 
olyan emberek, akik nem hisznek az Emberiségben, sem a Demokráciában – és ezért soha nem is 
fogják elfogadni az alapjövedelmet. Hányan lehetnek? Lefogadom, hogy valójában nagyon kevesen. 
Végeredményben, az ellenség talán épp bennünk magunkban van, a félelmeinkbe rejtőzve.” 
(Jourdan, 2013– saját ford.) 

Nyilvánvalóan a hasonló internetes blogok, sajtócikkek szakmai szempontból nem túl 
releváns források, ugyanakkor érdemes figyelmet fordítani rájuk, mivel a szakértői 
anyagoknál jóval több emberhez eljutva, a közvéleményt ezeknél akár nagyobb 
mértékben is befolyásolhatják. 

Fontos leszögezni: a produktív vitához szükséges, hogy a törésvonalakat ne „jók” és 
„gonoszok”, „hívek” és „hitetlenek” között lássuk. Avalójában nem csak „itt-ott” 
előforduló, az alapjövedelmet jelenleg ellenző gondolkodók nagy többségénekugyanis 
nem az a legfőbb problémája a koncepcióval, hogy „nem hisznek az Emberiségben, 
sem a Demokráciában”.Sokkal valószínűbb, hogy úgy látják, nem rendelkeznek 
megfelelő információval az esetleges bevezetésének hatásairól ahhoz, hogy egyáltalán 
felmerülhessen, el akarják-e fogadni vagy sem. Jelenleg úgy tűnik, hogy a támogatók 
sem igazán rendelkeznek elégséges adattal. 

AZ ALAPJÖVEDELEM FOGALMA 

Az alapjövedelemnek többféle értelmezése, gyakorlati formája is lehetséges, amit jól 
mutat a megnevezésének sokfélesége is (például: UBI – unconditional basic income 
vagy BIG – basic income guarantee; a magyarban FNA, azaz feltétel nélküli 
alapjövedelem, vagy társadalmi alapjövedelem a szokásos megnevezés).Jelen 
írásombanaz alapjövedelmet kitalálókegyik prominens alakja, általában az ún. 
baloldali libertarianizmus képviselőjének tartott (pl. Vallentyne (2012) 
szerint)Philippe Van Parijs belgiumiközgazdász által kidolgozott alapjövedelem-
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fogalmat használom. Van Parijs először 1995-ben dolgozta ki az alapjövedelemre 
vonatkozó tézisét a Real freedom for all: what (if anything) can justify capitalism? című 
munkájában (Van Parijs 1997). AzEsély folyóiratban magyarul megjelent rövidebb 
tanulmányában olvasható definíció szerint „Az alapjövedelem olyan jövedelem, amelyet egy 
politikai közösség valamennyi tagja számára egyéni alapon biztosít, anyagi helyzettől függetlenül és 
munkakötelezettség nélkül.” (Van Parijs 2010, 10. o.) Ez majdnem pontosan megegyezik 
a Basic Income Earth Network nevű, a feltétel nélküli alapjövedelem témájával 1986 
óta foglalkozó szakmai szervezet definíciójával [BIEN], kivéve, hogy utóbbiban nem 
szerepel az a pontosítás, hogy „egy politikai közösség” biztosítja a tagjai számára. 
Ennek oka az, hogy az alapjövedelem radikálisabb hívei globálisan megvalósítandó 
alapjövedelmet képzelnek el (GBIF [1]), ami – a szó szoros értelmében – 
„mindenkinek” járna. Van Parijs részletesen a következő kritériumokat állapítja meg 
arra vonatkozóan, hogy „mitől alapjövedelem az alapjövedelem”: 

- készpénzben és rendszeresen (nem pedig természetben vagy egyszeri 
juttatásként) nyújtott jövedelem 

- valamilyen politikai közösség nyújtja, amely lehet nemzetállami, vagy az alatti, 
vagy annál tágabb (szupranacionális vagy akár globális) szint 

- állampolgári, vagy hasonlóan széles jogon jár (bizonyos kivételekkel vagy 
kiterjesztésekkel) 

- egyéni alapon és egységesen mindenkinek jár 

- jövedelemtől függetlennek kell lennie (mivel az alapjövedelem jog) 

- tényleges munkavállalástól vagy arra való hajlandóságtól is független. (Van 
Parijs 2010) 

 

AZ ALAPJÖVEDELEM ÉS MÁS SZOCIÁLIS TRANSZFEREK 

Ha a meglévő szociális transzferekhez hasonlítjuk az alapjövedelmet, három fő 
különbséget találhatunk. Először is, szigorúan individuális alapú – ezzel szemben a 
létező rendszerek kedvezményezettjei sokszor háztartások vagy családok.Másodszor, 
nem vesz figyelembe semmilyen adminisztratív feltételt, csak az 
állampolgárságot.Ezzel kapcsolatbanVan Parijs (2010) megjegyzi, hogy egyesek 
szerint nem is állampolgári alapon, hanem minden szabad, az adott ország területén 
jogszerűen tartózkodó embernek járna a juttatás, tehát pl. menekülteknek is; egyedül 
a jogerősen szabadságvesztésre ítéltek képeznének kivételt. Ezért különlegessége nem 
csak abban van, hogy a jövedelemtől vagy a munkahajlandóságtól független (hiszen 
ez jellemző az ún. demogrant típusú juttatásokra is), hanem hogy tényleg „a bölcsőtől a 
koporsóig” mindenkinek jár (alapjovedelem.hu). 

Harmadszor: bár Van Parijs szerint az alapjövedelem definíciójához nem tartozik 
hozzá a juttatás összegére vonatkozó kritérium (Van Parijs 2010, 23. o.), de mivel 
elméletileg a célja az ember nagyobb fokú szabadsága, függetlenedése a 
tradicionális,munkaerő-piaci foglalkoztatástól függő megélhetéstől – ahogy másutt 
fogalmaz, „a munka és a jövedelem elvi jellegű, bár részleges szétválasztását jelenti” (Van Parijs 
2009, 495. o.) –, ezért megvalósulandó formái közül csak azokat lehetne valóban 
alapjövedelemnek tekinteni, ahol a juttatás összege egyfajta létminimum szintjéhez 
fogható. Ilyenformán önmagában elég lenne egy alapvető megélhetési szint 
biztosításához, anélkül hogy más forrásokkalfeltétlenül szükséges lenne 
kiegészíteni.Ehhez fogható összeg a meglévő szociális juttatások közül lényegében 
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csak a keresetarányos, vásárolt jogon járótársadalombiztosítási juttatásokra jellemző, a 
többi ellátásnak (pl. segélyeknek) a színvonala jellemzően nem éri el ezt a szintet. Az 
összegre vonatkozó irányelv Van Parijs szerint az, hogy „a gazdaságilag és ökológiailag 
fenntartható, és politikailag elképzelhető lehető legmagasabb szintű alapjövedelem bevezetésére kell 
törekednünk.” (Van Parijs 2010, 29. o.)Pateman ennél konkrétabban fogalmazva úgy 
érvel, hogy az alapjövedelem ötletének egy olyan változata, amelyben a juttatás 
összege nem éri el a létminimumot sem, sokkal kisebb politikai és elméleti 
érdekességgel bír (Pateman 2003, 87. o.). Ugyanakkor minden javaslatban közös, 
hogy az alapjövedelem a meglévő szociális védelmi rendszereket nem kiegészítené, 
hanem – legalábbis nagy részét – kiváltaná. 

A gyakorlati javaslatok az összeg tekintetében nagyon eltérőek.Az alapjövedelemről 
globális méretekben gondolkodók szerint egy mérsékelt célösszeg valahol a napi 1 
USD szintjén mozogna (kb. havi 6900 Ft), amely a világ GDP-jének 7%-ába kerülne 
(GBIF [4]).Az alapjövedelemről szóló európai polgári kezdeményezés magyarországi 
kezdeményezői szerint a magyar átlagbér 60%-ának megfelelő (havi 84 ezer Ft) 
összegre lenne szükség, ez kb. 10 ezer milliárd Ft-ba kerülne évente, ami a magyar 
GDP mintegy harmada (alapjovedelem.hu). A 2014. januári LÉT konferencián 
bemutatott tervezet fejenként havi 50 ezer Ft-os juttatással és mintegy évi 6000 
milliárd forintos tételt jelentő programmal számol (LÉT 2014). 

AZ ALAPJÖVEDELEMMEL KAPCSOLATBAN VIZSGÁLANDÓ 
KÉRDÉSEK 

Az iméntiidézetben Van Parijs megjelölte azt a két területet, ahol a javaslat leginkább 
támadható – vagy ahol a leginkább védelemre szorul: a gazdasági, valamint a politikai 
fenntarthatóságot. Azaz a pro és kontra érvek leginkább a közgazdaságtani és a 
politikai- és morálfilozófiai területen csaphatnak össze.Ennek a vitának tehát – 
függetlenül attól, lesz-e alapjövedelem a jövőben vagy sem – mindenképpen fontos 
hozadéka, hogygazdaság- és politikafilozófiai vetületefelvet és megválaszoltat velünk 
olyan roppant fontos, többek közt morális természetű kérdéseket, mint például, hogy 
mit gondolunk az ember természetéről, a munkáhozvaló viszonyáról, a társadalmi 
együttélés szabályairól.E szabályok a jóléti államok fénykorában azt diktálták, hogy a 
„jó társadalom” a „munka társadalma” – azonban ma a piacnak, a munkának és az 
államnak a struktúrája is megváltozott, melynek következtében széles rétegek 
szembesülnek a társadalmi és állampolgári biztonság hiányával (Castel 2005, 22. o.). 
Az alapjövedelem ötlete kapcsánsokkal fontosabbnak tűnnek tehát a „miért” (kellene 
nekünk?), mint a „hogyan” (lehet megvalósítani?) kérdései. 

Az alapjövedelmet övező vitában a felek közötti polarizálódás mértékét nehéz 
egyértelműen megállapítani. Néha úgy tűnik, hogy az egyik végleten a támogató oldal 
azon képviselői állnak, akiknek a kérdés nem a „bevezethető-e?”, hanem az 
„elkerülhető-e egyáltalán a bevezetése?” (Newlee 2013), míg a másik végleten az 
ellenző oldal azon képviselői, akik szerint a kérdés leginkább az: „hogy juthat 
egyáltalán ilyesmi valakinek az eszébe?”.Vagy, ahogy Van Parijs fogalmazza meg a 
javaslatot szélsőségesen ellenzők álláspontját: „esztelen,gazdaságilag elhibázott és morálisan 
elfogadhatatlan javaslatnak tartják, amelyet jobb, ha mihamarabb elfelejtünk, és egyszer és 
mindenkorra azeszmetörténet szemétdombjára vetünk.” (Van Parijs 2010, 10. o.) 

Ugyanakkor érdekessége az alapjövedelem ötletének, hogy ideológiailag 
meglehetősen inkluzív (Jourdan 2013), nem lehet konkrét politikai oldalhoz vagy 
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ideológiához kötni, mert alapvetően egyik ideológiai irányvonalhoz tartozás sem zárja 
ki azt, hogy valaki az alapjövedelem „híve” legyen. Szocialista, konzervatív, liberális, 
libertariánus, zöld stb. támogatói egyaránt vannak a javaslatnak, akikmás-más érveket 
és ellenérveket hangsúlyoznak az alapjövedelemmel kapcsolatban.A vita 
átláthatóságát nehezíti, hogy olykor ugyanazt a jellemzőt egyik helyen pozitívumként, 
másutt negatívumként értékelik (Clark–Kavanagh 1996).A szétválasztás tehát nem 
mindig egyszerű, az alábbiakban mégis pro és kontra csoportosítás szerint veszem 
sorraaz alapjövedelemmel kapcsolatosérveket. 

ÉRVEK A FELTÉTEL NÉLKÜLI ALAPJÖVEDELEM MELLETT 

Az alapjövedelem megszünteti a szegénységet 

Ha akoncepciólényegéből indulunk ki – egy az alapvető megélhetéshez szükséges 
jövedelemszint garantálása alanyi jogon, feltételek nélkül, mindenkinek –, akkor 
belátható, hogyegy megfelelő összegű alapjövedelem bevezetése eseténaz abszolút 
szegénységegyszerűen megszűnne, mivel mindenki rendelkezne a minimális 
megélhetést biztosító jövedelemforrásokkal. Ez mind a gazdasági hatékonyság 
szempontjából, mind morálisan fontos érv, mivel (1) a jelenlegi jövedelemfüggő, 
szegénységkezelő programok alacsony hatékonyságúak, melyek (2) a szegényeket 
megbélyegző, őket alacsonyabb rendű állampolgárokként kezelő mechanizmusokat 
működtetnek, tehát morálisan isproblematikusak. Van Parijs (2010, 16–17. o.) a 
mellett érvel, hogy ha a segélyezés se hatékonysági, se morális alapon nem igazolható, 
akkor a feltétel nélküli alapjövedelem mind morálisan, mind hatékonysági alapon 
jobb, mint a jelenlegi szelektív szegénysegélyező rendszerek. 

A szegénység megszűnésével a vele összefüggő társadalmi problémák is 
mérséklődnek 

Az egyik ilyen, a szegénységgel közismerten– de a köztudatban élőnél komplexebben 
– összefüggést mutató probléma a bűnözés (Gönczöl 1991, Ferge 1999). Mivel az 
alapjövedelem a meglévő abszolút szegénységet felszámolná, és a devianciák 
kockázati tényezőjét jelentő hirtelen lecsúszás ellen is hatékony védelmet nyújtana, 
ezért feltételezhető, hogy képes hatékonyan csökkenteni a bűnözés mértékét is. 
Fontos megjegyezni, hogy a bűnelkövetésnek az egyik kiemelt rizikófaktora a 
büntetett előélet (Csáki–Mészáros 2011), mivel az elítéltek a szabadulásuk után – 
azon kívül, hogy sokszor a büntetés-végrehajtási intézményből kikerülve teljesen 
hiányoznak a megélhetési forrásaik, – továbbra is stigmatizált helyzetben vannak, ami 
nehezíti a sikeres visszailleszkedésüket a társadalomba. Az alapjövedelem viszont, 
habár a börtönévek alatt nem járna, de a szabadulás után ismét jogosultak lehetnének 
rá a bűnelkövetők, ami jelentősen javítaná a visszailleszkedési esélyeiket és 
csökkentené a visszaesés irányába ható ösztönzőket. 

További érv lehet az alapjövedelem bűnözést csökkentő hatásának alátámasztására 
az, hogy összehasonlítva a jelenlegi helyzettel, nagyobb kontrasztot teremtene a 
társadalom alsó rétegeiben a semleges, normakövető magatartás és a deviáns, 
bűnözői magatartás következményei között, így még kevésbé lenne vonzó a bűnözés 
mint „megoldás” a megélhetési nehézségekre. Hiszen azáltal, hogy a segélyrendszerek 
stigmatizálják a szegényeket – szelektálnak „igazi” rászorulók és segítségre nem 
jogosultak között, a szelekció és az eltérő bánásmód jogalapját részben magatartási 
szabályokhoz kötve –, hasonló, hatósági jellegű bánásmódnak vetik őket alá, mint a 
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bűnözőket.Szintén meg kell tapasztalniuk az életük feletti megalázó társadalmi 
kontrollt, az érdemtelenség éreztetését, vagy a segély feltételéül szabott 
tevékenységek, olykor bizonyos mértékű jogfosztások kényszerét (Szalai 2004). Míg 
ha a segélyezés szelektív rendszere helyett mindenkinek megélhetést nyújtunk 
alapvető jogként, kivéve az elítélt bűnözőket, az a „semlegesen” viselkedő, tehát 
normakövető szegényeket már nem bünteti, csak egyedül a bűnözőket – ígyrelatív 
szegényként sokkal kevésbé érdemes a bűnözést választani, a normakövetés pedig 
önmagában kifizetődő.Az alapjövedelem bűnözést csökkentő hatása látványos volt a 
namíbiai Omitarában, ahol projekt jelleggel 2 éven keresztül, 2008-2009-ben 
alapjövedelem típusú juttatást fizettek minden lakosnak – a bűnözési ráták 42%-kal 
csökkentek, ami a lopás jellegű bűncselekmények mellett a prostitúció valamelyes 
csökkenését is magában foglalta (Haarmann–Haarmann 2012). 

A rászorultság vizsgálata ellenösztönzi, az alapjövedelem ösztönzi a 
munkavállalást 

A means-tesztelt segélyrendszerek célja elvileg a „tűzoltás”, a jövedelemhiány pótlása, 
lehetőleg átmenetileg. A segélyek összege jellemzően nagyon alacsony, hogy a 
munkaerőpiacra való visszatérésre ösztönözzenek.Viszonta rászorultságtól függő 
voltuk miatt éppen ezt akadályozzák meg. Ebben a„szegénységi csapdának” is 
nevezett helyzetben a segélyre jogosultság munkába állás miatti elveszítése, és 
egyidejűleg az adófizetési kötelezettség keletkezése, továbbá a munkába állással 
összefüggő egyéb költségek összességében nettó jövedelemcsökkenést is 
eredményezhetnek (Clark–Kavanagh 1996).Különösen, ha a munkát terhelő adók és 
járulékok rendszere összehangolatlan, az effektív marginális adókulcs megközelítheti 
vagy meg is haladhatja a 100%-ot (Bakos et al. 2008, 31. o.). Ez nyilvánvalóan nem az 
amúgy is bizonytalan munkába állásra, hanem a segélyen maradásra, a jogosultsági 
feltételnek – ami maga a munkanélküliség – való megfelelésre ösztönöz. 

Ezzel szemben a feltétel nélküli alapjövedelem rendszerében a juttatást mindenki per 
definitionem mindentől függetlenül megkapja, tehát az állam úgyszólván „nem bünteti”, 
ha ezt az összeget az illető ki gondolja egészíteni tetszőleges munkajövedelemmel. 
Ebben a rendszerben mindenki azzal nyer legtöbbet, ha dolgozik az alapjövedelem 
mellett – azonban megadja az arra való szabadságot az embernek, hogy átmenetileg 
vagy huzamosabban ne legyen fizetett állása (ami viszont nem zárja ki a társadalmilag 
is hasznos aktivitást – Pateman 2003, 90. o.). A javaslatot támogatók szerint ez a 
„felszabadítás” három okból nem jelent munkavállalást ellenösztönző problémát: (1) 
emberképük pozitív és optimista, ami magában foglalja a feltevést, hogy az 
embereknek belső ösztönzésük van a munkára, és arra, hogy ha megtehetik, 
törekedjenek többet, jobbat elérni (GBIF [2]); (2) a munkakeresés során a 
munkavállalók kényszermentessége javítja az alkupozíciójukat, aminek a piaci 
mechanizmusok értelmében a munkafeltételek javulásához kell vezetnie (annak 
érdekében, hogy legyenek olyanok, akik elvállalják a rossznak számító munkákat, jobb 
körülményeket/fizetést kell biztosítani) (Van Parijs 2010, 22. o.); (3) egy feltétel 
nélküli alapjövedelem mellett a legracionálisabb döntés a munkavállalás, hisz maga a 
feltétel nélküliség garantálja, hogy „szükségszerűen jobban jársz akkor, ha munkát 
vállalsz” (Van Parijs 2010, 18. o.).  

Mindennek társadalmi haszna is van, mivel a munkanélküliségi csapda kikerülésével 
lehetővé válik olyan, alacsony –a jelenlegi minimálbérnél kevesebb–fizetést nyújtó 
álláshelyek létesítése is, melyeket korábban a munkavállalónak nem érte volna meg 
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elvállalni, a munkaadónak pedig nem érte volna mega minimálbért kifizetni. Így a 
jelenlegi rendszerben megvalósulni nem tudó kölcsönösen előnyös cserék jöhetnének 
létre, amelyek növelik a társadalmi jólétet (Van Parijs 2010, 17., 21. o.). 

Az alapjövedelem segít megszüntetni olyan dilemmákat, melyekkel a 21. 
századi jóléti államnak mindenképp meg kell küzdenie 

Van Parijs (2009) az európai országok legfőbb dilemmájaként írja le, hogy ha egyedül 
küzdenek a társadalmi igazságosság megvalósításáért, akkor folyton gazdasági 
versenyképességi korlátokba ütköznek, ha viszont transznacionálisan (pl. EU), akkor 
a centralizált intézményekkel szembeni bizalmatlanságba. Szerinteaz alapjövedelem 
azt a dilemmát, amely „a bőkezű nemzeti jóléti államok gazdasági fenntarthatatlansága és egy 
bőkezű transznacionális jóléti állam politikai fenntarthatatlansága közötti választásból” (Van 
Parijs 2009, 498. o.) fakad, lényegében „adminisztrációmentes” megoldást nyújtva 
szüntetné meg, mivel nagyon egyszerűen képes kezelni a migráns munkavállalók 
helyzetét (ti. ahol dolgoznak és adóznak, ott kapnának alapjövedelmet, máshol nem 
kapnának társadalmi juttatásokat). 

Egy másik dilemmaként említi, hogy „minél többet teszünk a legszegényebb munkások 
helyzetének javítására, annál kevesebb lesz a munkahely, és annál többen lesznek azok, akiknek 
nem adatik meg az a privilégium, hogy dolgozhatnak.” (Van Parijs 2009, 494. o.)Ezt az 
ellentmondást az alapjövedelem feloldaná azáltal, hogy lényegében közvetlenül 
semmit sem tesz a munkások helyzetének javításáért vagy a munkanélküliség 
kezeléséért, közvetve mégis mindkettőhöz hozzájárulna. 

Az alapjövedelem az emberi méltóságot védi,az egyenlőséget növeli – 
szabadabbá és demokratikusabbá teszi a társadalmat 

Az alapjövedelem bevezetését a mellette érvelők a felsoroltakon kívül morális és 
természetjogi alapon is szükségesnek tartják. Tágabb morális alapon úgy érvelnek, 
hogy ha a társadalom képes minden ember élethez való jogát garantálni, akkor ez 
erkölcsi kötelessége is (GBIF [3]). Szűkebb, természetjogi alapon pedig azzal indokolják 
a bevezetését, hogy a modern társadalom a privatizáció és a nemzetállamok által 
megfosztotta az emberiség nagy részét attól, hogy szabadon hozzáférhessen a 
természeti erőforrásokhoz – amire évezredeken keresztül megvolt a lehetősége –
,lehetetlenné téve, hogy minden ember önállóan, a társadalomtól függetlenül 
elégíthesse ki a szükségleteit. Mivel a társadalom „tette” ezt az emberekkel, ezért a 
társadalomnak morális kötelezettsége van abban, hogy ezt a – szabadság- és anyagi – 
veszteséget kompenzálja, amire alkalmas eszköz lenne az alapjövedelem (GBIF [3]). 

Az emberi szabadságot az alapjövedelem nem kizárólag azon a – kétségtelenül fontos 
– területen növeli, amely a legtöbbször említésre kerül a vitákban, hogy megadja „a 
szabadságot arra, hogy ne legyünk mások alkalmazottai” (Pateman 2003, 86. o.).Bár 
az ember idejének jelentős részét a fizetett munka tölti ki, de az egyén jóléte, 
önmegvalósítása stb. szempontjából a fizetetlen munkáknak is nagy fontossága van, 
ezért a munkaerőpiacon való foglalkoztatástól való negatív szabadság egyúttal megadja 
más, nemcsak egyénileg, hanem társadalmilag is hasznos tevékenységekre való pozitív 
szabadságot is, mint amilyen például a tanulás és más nem fizetett aktivitások 
(háztartás, gyermekgondozás, önkéntesség). Továbbá Elgarte (2010, 62. o.) 
megállapítja, hogy ez feminista szempontbólis fontos jellemzője az alapjövedelemnek, 
mert ezen nem fizetett aktivitások túlnyomó részét ma a nők végzik a társadalomban, 
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ennélfogva az alapjövedelem potenciálisan elősegítheti a nemi munkamegosztás 
kiegyenlítettebbé tételét. Növelheti továbbá a nők szabadságát egyéb területeken is, 
pl. egy rossz kapcsolattól, amelyben csak az anyagi függés miatt maradna benn; a 
rossz munkahelyektől, rosszul fizetett állások elvállalásától stb. 

ÉRVEK A FELTÉTEL NÉLKÜLI ALAPJÖVEDELEM ELLEN 

Az alapjövedelem nem finanszírozható 

Ez az érv sokak „első reakciója”, de önmagában nem értelmezhető, hiszen az 
alapjövedelem általános definíciójában nem szerepel, mekkora összegű juttatásról van 
szó, és miből finanszírozzák. Viszont, ha azt tekintjük, hogy a célja egy minimum az 
alapvető megélhetést mindenkinek biztosító mértékű juttatás, ezért egy ilyenkonkrét 
alapjövedelem-koncepcióesetén, megfelelő modellszámítások elvégzésével 
megválaszolható a kérdés, hogy finanszírozható-e. Természetesen lehet olyan 
koncepciót elképzelni, amely biztosan kifizethető, de az alapjövedelem valódi 
céljának nem felelne meg, és lehet olyat is, melynek pénzügyi megvalósítása ránézésre 
is lehetetlen. A fentebb már említett LÉT konferencián bemutatott anyag („LÉT” 
2014) szerzői valószínűleg a kettő közti értelmes kompromisszumot keresték, melyet 
végül egy havonta, fejenként 25-50-75 ezer forintos (gyermek – felnőtt – terhes nő) 
összegű juttatásban véltek megtalálni, ez számításaik szerint Magyarországon évente 
mintegy 6000 milliárd forintos csomag lenne. Mint a tervezetből is kitűnik, ahhoz, 
hogy „kijöjjön” ez az óriási nagy szám (nagyjából kétszerese az országban nyugdíjakra 
költött teljes éves összegnek), nagyon drasztikus átrendezéseket kellene végezni a 
költségvetésben. A szerzők szerint kb. 92-94%-át átcsoportosított 
transzferjövedelmekből (jelenleg is társadalmi juttatásokra költött összegekből) 
lehetne finanszírozni, és „csak” a fennmaradó részhez (mely még így is több 
százmilliárd forint) kellene plusz forrásokat előteremteni. Még túl kevés idő telt el, 
hogy a tervezetre adott reakciókat érdemben értékelni lehessen, de vélhetően lesznek 
módszertani vagy elméleti kifogások a számítások helyességével kapcsolatban (esetleg 
fontos, figyelembe veendő tényezőket nem vizsgáltak a szerzők). Erre jó esély van, 
hiszen egy ekkora átalakításnak úgyszólván lehetetlen megtervezni és befolyásoló 
tényezőként figyelembe venni az összes várható gazdasági, politikai, társadalmi, 
pénzügyi, migrációs, fogyasztási stb. hatását. 

Összességében megállapítható: bár az alapjövedelem támogatói nagyon komoly 
erőfeszítéseket tettek már eddig is, hogy legalább arról meggyőzzék a nyilvánosságot, 
hogy anyagi értelemben nem tökéletesen abszurd az elképzelés, mindenesetre a 
pénzügyi fenntarthatósággal szembeni kifogások erőteljesnek tűnnek, legalábbis olyan 
országokban, ahol nincs a gazdaságnak olyan többlete (pl. természeti erőforrások), 
amelyekből viszonylag könnyen meg lehet teremteni a juttatás fedezetét. Más a 
helyzet az USA Alaszka államában, ahol Alaska Dividend néven 1982 óta létezik egy 
teljes egészében az állami olajbevételekből fedezett, évente egyszer minden alaszkai 
lakosnak folyósított juttatás, melynek fejenkénti összege a mindenkori 
olajbevételektől függ,2013-ban 900 $ volt (Widerquist 2013). 
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Morálisan problémás lenne, mert az emberek alapvetően „lusták” 

Finomabban szólva, nem lustasági problémáról lenne szó, hanem arról, hogy az 
emberek, puszta racionalitásukból következően, ha lehetőségük van súlyos 
következmények nélkül azt választani, hogy ne dolgozzanak, akkor élnek vele, mivel a 
munkára nem motiváltak.Ebből nem következik automatikusan lustaság, hiszen ettől 
még lehetnek számos más értelmes, hasznos tevékenységre motiváltak, melyek 
azonban jelenleg általában fizetetlenek vagy nem lehet belőlük megélni (Anderson 
2000, idézi Pateman 2003, 92. o.). Mindenesetre, az így érvelők szerint egyértelműen 
többszörösére nőne a mások munkája által megtermelt javakból élő „potyautasok” 
száma, ami morálisan akkor is problémás, ha technikailag esetleg így is kielégítően 
tudna működni a gazdaság. 

Ellenösztönzi a munkavállalást 

Zelleke (2012, 2. o.) így fogalmazza meg az alapjövedelmet nyújtó társadalom képét: 
„az őrültek kizsákmányolása a lusták által” (the exploitation of crazies by lazies).Ebben a 
felfogásban a képlet egyszerű: ha nem muszáj semmit adnom a közösségnek ahhoz, 
hogy a közösségi javakból részesüljek, akkor boldogan támaszkodom annak a néhány 
„őrültnek” a munkájára, akik még ilyen körülmények között is dolgoznak – mert ilyen 
körülmények között csak egy (munka)őrült dolgozna. 

Zwolinski (2010) is az alapjövedelemmel szembeni két fő klasszikus liberális érv 
egyikeként említia „kizsákmányolást”. A gazdasági liberalizmusban csak minimális 
redisztribúcióelfogadható, vagyis az államnak a piac működésébe való beavatkozása 
kizárólag az így elérhető magasabb társadalmi hasznossággal, vagy esetleg morális 
szempontok alapján igazolható. Ez csak akkor lenne feloldható, ha a redisztribúció 
nettó kedvezményezettjei morálisan indokolt alapon kapnák a juttatást, de ez az eset 
nyilván nem áll fenn azoknál, akik munkaképesek, de az alapjövedelem birtokában 
egyszerűen úgy döntenek, hogy nem kívánják a termelő tevékenységből kivenni a 
részüket. Vagyis klasszikus liberális szemszögből, ilyen mértékű feltétel nélküli 
redisztribúció morálisan nem igazolható, mivel nem tartalmaz semmilyen 
reciprocitási elemet, nem vár el semmit a – másoktól elvett tulajdonból finanszírozott 
– juttatásért cserébe. 

Zwolinski emellett még súlyosabb aggálynak tartja, hogy az alapjövedelem bevezetése 
– a „kenyérféltés” jelensége révén –növelheti a bevándorlás- illetve bevándorlóellenes 
félelmeket és egyúttal politikai nyomást, ami a szabad munkaerő-áramlást korlátozó 
intézkedésekhez vezetne.Ez mind gazdasági, mind morális szempontból 
elfogadhatatlanegy liberális nézőpontból.  

Panitch (2011, 5. o.) szerint az alapjövedelem paradoxona abban áll, hogy ha elég 
nagy lenne a juttatás összege az egyének valódi dekommodifikációjához, az már nem 
eléggé ösztönözne a munkára – az alapjövedelem ezért nem lenne fenntartható; ha 
pedig kisebb lenne az összeg, akkor anyagilag fenntartható lehet ugyan, de nem 
eléggé dekommodifikálná az egyéneket. Ha pedig az alapjövedelem önmagában nem 
teszi lehetővé a piaci viszonyoktól független létet, az már megrengeti a morális 
alapjait: ha a mostani rendszer és az alapjövedelmes rendszer sem dekommodifikál, 
akkor mi értelme lenne bevezetni? 
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Bergmann (2003) szerint az ellenösztönző hatás abban áll, hogy hosszú távon a 
munkát terhelő, egyenlőtlenül megoszló magas adóterhek miatt nem eléggé érné meg 
dolgozni. Ugyan az alapjövedelmet támogatók úgy érvelnek, hogy nincs a munka 
ellen ösztönző hatás: mivel a munkajövedelemre tekintet nélkül megkapnák a juttatást 
az emberek, a munkabér megszerzése nem járna a szociális jövedelem elvesztésével. 
Viszont a magasabb jövedelmi szint határhaszna nagyon kicsi lenne, mivel a 
finanszírozhatóság érdekében erősen progresszív adókra lenne szükség, melyek 
végeredményben mégis „visszaszedik” a munkát vállaló egyénektől az alapjövedelem 
teljes összegét – vagy még többet is. Így hamarosan a pénzügyi alapok 
összeomlanának, „ördögi kör” jönne létre. A svéd szerző szerint emellett azt is 
racionálisan mérlegelni kell, hogy bár fontos a szegénység kezelése, de bizonyos más 
ellátásoknak magasabb a prioritása (pl. megfelelő, ingyenes egészségügyi ellátás 
mindenkinek).Együtt mindkettőre viszont nincs pénz, ezért választani kell – szerinte 
inkább a svéd típusú univerzális jóléti államot érdemes választani, mint az 
alapjövedelmet. 

Visszafejlődést jelentene a nemek közötti egyenlőség terén 

Feminista szempontból Pateman (2003, 93. o.) azt az ellenérvet is felhozza, hogy a 
jelenlegi rendszerben is van egy csoport a társadalomban, akik bizonyos szempontból 
potyautasok: a férfiak. Akik, bár a fizetett munkaerőpiacon nagyobb arányban vannak 
jelen, de ha csak az imént említett fizetetlen munkákat (főként: gyermeknevelés, 
háztartásvezetés) nézzük, akkor a férfiak nagy része folyamatosan egy hasonló 
potyautas-, tehát kizsákmányoló jellegű életmódot folytat, hiszen ezeket 
túlnyomórészt nők végzik. Azaz az alapjövedelem azt a problémát is felveti, hogy a 
nők egy része (talán épp a legszegényebb részük) akár semmit sem profitálna az 
alapjövedelem bevezetéséből, legalábbis nem ők lennének azok, akiknek lehetősége 
lenne a „lustaságra” a „kenyérkereső munka” helyett. Épp ellenkezőleg, a feministák 
egy része szerint félő, hogy az alapjövedelem megerősítheti a tradicionális nemi 
szerepeket és munkamegosztást, és a nők másodrangú állampolgárokként való 
kezelését. A munka otthoni és közösségi nemi megoszlása (még inkább) elmenne 
abba az irányba, hogy a férfiak monopolizálják a teljes idejű, magasabb fizetéssel és 
presztízzsel járó munkákat, a nőkre pedig aránytalanul sok fizetetlen házimunka 
jutna. Ez visszalépés lenne az utóbbi évtizedek tendenciáihoz képest (Pateman 2003, 
92., 94. o.). 

Ez tovább erősítené a szegénység feminizációját és a nőket elnyomó társadalmi 
hatásokat, pl. az USA-ban a 70-es évek óta, különösen az afroamerikai és hispán 
kisebbségi nőkre alkalmazott „jólétkirálynő” (welfare queen) típusú sztereotípiákat 
(Moghadam 2005, Pateman 2003:95). A „nemkívánatos rétegekben” történő 
„stratégiai gyermekvállalásra” való ösztönzés mint az alapjövedelemmel kapcsolatos 
ellenérv ill. „veszély” megfogalmazása feltételezésem szerint Magyarországon is 
megjelenhet, elsősorban cigányellenes felhangokkal. Hasonló elgondolások a meglévő 
pénzbeli családtámogatási eszközökkel kapcsolatban is jelen vannak a magyar 
társadalomban, melyek figyelmen kívül hagyják a cigány nők marginalizálódott 
helyzetét és társadalmi erőforrásoktól való megfosztottságát  (Durst 2001, Janky 
2005). Való igaz ugyanakkor, hogy ezen önmagában egy alapjövedelem nem sokat 
segítene. 
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TOVÁBBI MEGJEGYZÉSEK 

Az alapjövedelem kapcsánkiszámíthatatlan, nehezen megválaszolható az ún. „rossz 
munkák” kérdése. A támogatók érvei között láthattuk, hogy mivel az alapjövedelem 
lehetővé tenné az emberek számára, hogy ne vállaljanak el bármilyen megalázó, rossz 
körülmények között, kevés bérért végzett munkákat, ezért várható az ilyen munkák 
esetén – a munkavállalók jobb alkupozíciója miatt – a feltételek javulása. Viszont 
egyelőre úgy tűnik, hogy bármilyen fejlettségi szint mellett is vannak, és 
szükségszerűen lesznek is rosszabb, sőt esetenként az ember számára degradáló, 
megalázó munkák is. Jelen technológiai feltételek mellett elkerülhetetlenül vannak 
olyan funkciók a társadalomban, amelyeket senki sem vállal szívesen, de valakinek 
muszáj elvégeznie. A jelenlegi kapitalista társadalmakban ezeket a funkciókat a 
szegények látják el (Gans 1992), és nem találtam az alapjövedelem-koncepciókban 
arra vonatkozólag megnyugtató választ (sőt egyáltalán, erről érdemi gondolatot is 
alig), hogy mi lesz a szegények funkcióival, ha – úgymond – megszűnik a szegénység. 
Egy alapjövedelem birtokában levő munkavállalónak megéri-e adóterhekkel jócskán 
megkurtítottmunkajövedelemért elvállalni egy nehéz és rossz munkát? Vagy a 
munkáltatóknak valóban megéri-e annyit javítani az ilyen munkahelyek feltételein, 
hogy a megélhetési kényszertől mentes munkavállalók hajlandóak legyenek betölteni 
azokat?Nehéz válaszolni arra, hogy ha az alapjövedelem tényleg olyan mértékben 
képes dekommodifikálni az embereket, hogy senkinekne kelljen alacsony presztízsű 
feladatokat elvégeznie, akkor kik végeznék el helyettük a nem jól javítható presztízsű 
munkákat. 

Másrészt nem elképzelhetetlen, hogy az alapjövedelemnek akár éppenséggel a 
munkáltatók alkupozíciójának a javulása is lehet a hatása, mivel a béreket úgy 
határozhatnák meg, mint akik számításaikba belekalkulálják, hogy az adott 
munkavállaló már egy bizonyos szintű szükségletkielégítést lehetővé tevő összeget az 
államtól megkap. 

A morális megfontolásokat tekintve szintén kidolgozatlan témának tűnik, hogy vajon 
milyen lenne az alapjövedelem kapcsolata a demokráciával.Valóban képes-e olyan 
mértékben demokratizálni a társadalmakat, ahogy a támogatói gondolják?Esetleg 
lehetnek-e olyan helyzetek, amikor az alapjövedelmet a politikában felhasználhatják 
épp ellenkező célokra is? 

Összességében, ha az alapjövedelemmel kapcsolatos érvekre adunk is elméleti választ, 
a biztos tanulságot csak gyakorlatban kipróbált rendszerek működéséből 
szerezhetnénk, mert a hatások egy része nem látható előre. Egy ilyen rendszert 
azonban nem igazán lehet csak „kipróbálni” a gyakorlatban. Épp ezért valószínűleg 
egy természetes szkepszis még se nem „gonosz”, se nem pesszimista –csupán egy 
meggyőzetlenség arról, hogy a 21. század eme kétségtelenül „egyszerű és erőteljes 
gondolata” a gyakorlatban is szükségszerűen képes-e egyszerűen és erőteljesen 
működni. 

BEFEJEZÉS 

Jelen írásban az alapjövedelemnek magával a gondolatával, és nem konkrét 
tervezetével foglalkozva röviden áttekintettem a leíró definícióján kívül a mellette és 
ellene felhozható érveket. Épp a legújabb fejlemények közé tartozik, hogy 
Magyarországra nézve a LÉT munkacsoport hozott nyilvánosságra egy tervezetet az 
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alapjövedelem bevezetéséről. Különlegességnek számít, hogy ez egy adott országra, 
alapos számításokkal elkészült,konkretizált javaslat, ezért valószínűleg a jövőben egy 
megkerülhetetlen tanulmány lesz az ezzel a témával foglalkozó magyarországi írások 
számára. A fentiekből látható: nagyon különböző irányzatok találhatók az 
alapjövedelem gondolatának támogatói és ellenzői között is, sőt nemritkán 
ugyanazon nagy gondolatkör különféle irányzatai egymással szögesen szemben állnak 
a kérdésben (pl. a libertarianizmusban: Flanigan 2012; Zwolinski 2010, 2013). A 
jövőben a témával kapcsolatos növekvő érdeklődés megkívánná egy olyan 
összefoglalás összeállítását, amely a különböző politikai filozófiai irányzatok 
elgondolásait, érveit és ellenérveit tartalmazza az alapjövedelemmel kapcsolatban.  
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GOMBOS BÉLA – LITAUSZKY BORBÁLA 

KERTÉSZETI VONATKOZÁSÚ VÁROSKLÍMA MÉRÉSEK SZARVASON 

STUDY OF THE URBAN CLIMATE IN A SMALL TOWN OF SZARVAS 
FROM HORTICULTURAL ASPECTS 

Kulcsszavak: városi hősziget, minimumhőmérséklet, fagyveszély 

Absztrakt 

A városi hősziget vizsgálatára alakítottunk ki egy 10 mérőhelyből álló hálózatot egy 
alföldi kisvárosban. A HOBO UA-002 adatgyűjtőket kertekben helyeztük el, hogy 
eredményeink alkalmasak legyenek a városklíma kertészeti vonatkozásainak 
feltárására is.Eredményeink szerint borult, szeles időjárás esetén elhanyagolható a 
belterület hőtöbblete, jellemzően 0,3 °C körüli. A minimumhőmérsékletekre 
vonatkozóan a derült éjszakákon a hősziget-intenzitás gyakorisági maximuma az 1,5-
3°C-os tartományban van,átlagos értéke 2,1°C, mért legnagyobb értéke 5,5°C. A 
fagyérzékeny kertészeti kultúrák városon belüli termesztésénél ez előnyt jelent, mivel 
csökkenti a téli és tavaszi fagyok miatti terméskiesés kockázatát. 

Keywords: urban heat island, minimum temperature, frost risk 

Abstract 

A local climate station network was established to study the urban heat island in a 
small town at the Hungarian Great Plain. HOBO UA-002 thermologgers were 
installed in 10 gardens in and outside the town so that temperature data can be 
analysed also from horticultural aspects.  The results show small temperature 
differences (in average 0.3°C) by overcast, windy weather. However, at clear nights 
the minimum temperatures in the town centre are usually 1.5 - 3°C higher than 
outside the town. The average and the measured maximum of the differences are 
2.1°C and 5.5°C, respectively. This phenomena is advantageous for „urban 
horticulture” because of the lower risk of yield loss caused by winter and spring 
frosts. 

Bevezetés 

A városklíma egyik fő jellemzője, hogy – főképp a városi és a természetes felszín 
eltérő energiagazdálkodása miatt - a város belső területei az éjszakai órákban gyakran 
több fokkal melegebbek a külterületi részeknél. Magyarországon eddig főként 
nagyvárosokban (Szeged, Budapest, Debrecen) folytak városklíma kutatások. 

Kutatásunk célja annak megállapítása, hogy egy alföldi kisváros mekkora hőtöbbletet 
biztosíthat a külterületeihez képest. Eddigi városklíma kutatások többnyire magával a 
városi hősziget jelenségével foglalkoztak. Viszonylag kevés vizsgálat irányult a városi 
hőtöbblet emberekre, illetve környezetre gyakorolt hatásainak feltárására. 

Kutatásunkban a városklíma kutatás újszerű megközelítése fejeződik ki. Nem a 
mesterséges felületek (pl. utak) feletti hőmérsékleti viszonyok állnak az 
érdeklődésünk középpontjában, hanem a „kertklíma”. Napjainkban egyre inkább 
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felértékelődik az otthoni (városon belüli) zöldség- és gyümölcstermesztés. Mivel a 
városi hősziget jelensége, valószínűsíthetően pozitívumként a kiskerti termelést is 
érinti, ezért a kutatásunk végső célja a városi hősziget gyümölcstermesztési 
vonatkozásainak feltárása. Ezen közleményünkben a vizsgálatok néhány – elsősorban 
klimatológiai vonatkozású - eredményét emeljük ki.  

Irodalmi áttekintés 

A városokban a beépítettség növekedésével a természetes felszínek aránya csökken, a 
mesterséges felszínek, burkolatok, épületek sajátos hőtani, sugárzási, illetve 
aerodinamikai tulajdonságai válnak a mikroklíma fő meghatározójává. A téli 
időszakban a fűtéssel termelt hőmennyiség növelheti a városok belső területeinek 
hőmérsékletét. A városi légszennyezés (fűtés, ipar, közlekedés) által a légtérbe került 
anyagok egy része csökkentheti az effektív kisugárzást, hozzájárulva ezzel az éjszakai 
lehűlés mérsékléséhez.  

Ezen hatások miatt a város „szigetszerűen” melegebb a környezeténél. A jelenséget 
találóan városi hőszigetnek nevezik. Jellemzően a sűrű beépítettségű 
városközpontban a legmagasabb a hőmérséklet (Szász-Tőkei,1997). 

A városi hőszigetet intenzitásával jellemezhetjük, melyet a városközponti- és környéki 
területeinek hőmérsékleti különbségéből származtatunk. A hősziget-intenzitás 
többféleképp definiálható, illeszkedve a mérési programhoz: 

 a belvárosi hőmérséklet eltérése a külterületi referencia-állomáson mért 
hőmérséklettől 

 az útvonal egyes pontjain mért értékek és a legalacsonyabb hőmérséklet 
különbsége (Unger, 2010) 

 a belterületi és az adott településsel szomszédos külterületi mérőpontok 
átlagos léghőmérsékletének különbsége 

 a belterületi mérőpont és az összes külterületi mérőpont átlagának különbsége 
(Molnár et al., 2006) 

A hősziget-intenzitás jellegzetes napi menetet mutat, a maximumát általában 
napnyugta után 3-5 órával éri el derült, szélcsendes időjárási körülmények között 
(Unger, 1992a; Unger, 1996). Ez alapján feltételezhető a minimumhőmérsékletekben 
is megjelenő jelentős különbség. 

A hősziget-intenzitás mértéke szoros összefüggést mutat a város méretével. A 
városméret jellemzésére többnyire a népességszámot használják (a település területe 
helyett). Európai városokra vonatkozóan az összefüggés (Oke, 1973): 

Tv-k (max)= 2,01 lg (P) - 4,06 

ahol Tv-k(max) a maximális hősziget intenzitás értéke (°C), P a népességszám. Az 
összefüggés szerint egy 1000 fős településen kb. 2 °C, egy 10.000 fős településen 4 
°C, 100.000-es lakosság esetén 6 °C a maximális hősziget-intenzitás becsült értéke. 

A városklíma kutatásokban legelterjedtebb a mobil hőmérsékletmérés, gépkocsira 
szerelt műszerekkel, előre megtervezett útvonalon végighaladva (Szegedi,2005). 



Gombos Béla – Litauszky Borbála 

33 

Debreceni vizsgálatok szerint az éves átlagos maximális hősziget intenzitás értéke 
2,3°C. A fűtési és a nem fűtési félévet összehasonlítva a hősziget intenzitása ez 
utóbbiban erőteljesebb (fűtési félévben 2,1°C, nem fűtési félévben 2,5°C) (Szegedi és 
Kircsi, 2004). Szegeden is hasonló eredményre jutottak, bár a különbségek 
nagyobbnak adódtak, a téli félévben 2,1°C, a nyári félévben 3,2°C (Unger, 2010).  

Klímaállomások sokéves mérési adati szerint Budapesten az évi középhőmérséklet 
területi eloszlásában, a belvárosban és a város közigazgatási határa között jelentős 
különbségek alakulnak ki. A mért adatok akár 1,5-2,0°C-os eltérést is eredményeznek 
(Szász-Tőkei,1997). Szegeden egy 10 állomásból álló meteorológiai állomáshálózat a 
derült napok középhőmérsékleteiben, évszaktól függően jelentős területi 
különbségeket mutatott. A belvárosban ilyen esetekben átlagosan 1,5-2°C-kal van 
melegebb a külterületnél, de a különbség a 2,5°C-ot is meghaladhatja. (Unger, 1992b). 

Anyag és módszer 

Állomáshálózat 

A településklíma felmérése érdekében 10 mérőhelyből álló állomáshálózatot hoztunk 
létre. Célunk az volt, hogy Szarvas városklímáját hitelesen reprezentáló 
mérőpontokon történjen a hőmérséklet mérése. A hőmérők nagyrészt családi házak 
kertjeiben kaptak helyet. Fontos megjegyezni, hogy a kerteken belül olyan helyre 
telepítettük a hőmérőt, amely viszonylag mentes a mikroklímát jelentősen befolyásoló 
tényezőktől (pl. nem nagy fa alá, nem közvetlenül házfal mellé), hiszen a méréseink 
nem a kerten belüli mikroklimatikus eltérések kutatására irányultak, hanem a 
városklíma feltérképezésére. Ennek megfelelően az állomáshálózat úgy került 
megtervezésre, hogy mind a városközponti, városszéli, illetve külterületi hőmérsékleti 
jellemzőkről kapjunk információt (1. ábra). 

Hőmérséklet-mérés 

Az alkalmazott, állomáshálózaton alapuló mérések esetén kiemelten fontos a 
hőmérők pontossága, egymáshoz (és referencia mérőhöz) történő kalibrálása, 
valamint a megfelelő árnyékolás is (ez utóbbi a köztudattól eltérően éjszaka is fontos 
a hosszúhullámú kisugárzás miatt).  
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1. ábra: A hőmérsékletmérő állomáshálózat térbeli struktúrája 

(Külterület: 1.-3., Város széle: 4.,5., Kertváros: 6., 7., Városközpont: 8., 9., Speciális: 
10.) 

 

Ennek megfelelően folytak a mérések HOBO UA-002 hőmérsékleti adatgyűjtőkkel, 
10 perces mérési intervallummal 8 teljes hónapon keresztül 2012. február 1. és 2012. 
szeptember 30. között. A loggereket a hőmérsékletmérés szabványos 2 m-es 
magasságában, korábbi mikroklíma mérésekhez kialakított, az OMSZ szarvasi 
klímaállomásán tesztelt árnyékolóban helyeztük el.  

Módszer 

Az általunk is alkalmazott, hőmérsékletmérő állomáshálózaton alapuló városklíma 
kutatás jelenleg kevésbé elterjedt, de nemzetközi, illetve korábbi hazai példák 
bizonyítják a módszer létjogosultságát. A klíma mezőgazdasági (kert) vonatkozású 
megközelítése esetén a következők szerint ítéljük meg a mérőhálózatos mérések 
előnyeit és hátrányait a mobil mérésekkel összevetve: 

Előnyök: 

 folyamatos mérések, minden előforduló időjárási helyzetben 

 a nap 24 órájáról kapunk információt 

 alkalmas a minimumhőmérsékletek összehasonlítására 
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 a mérések nem az utak felett, hanem a kertekben történnek, a „kertklímát” 
jellemzi 

Hátrányok: 

 kevesebb mérési pont 

 kevésbé alkalmas a hősziget térbeli szerkezetének vizsgálatára 

 alkalmas mérési helyek (biztonság, reprezentatív elhelyezés) felkutatása sok 
munkát igényel  

Hősziget intenzitást kifejező mutatók 

A városi hősziget intenzitását a városközponti- és környéki területek közti 
hőmérsékleti különbségként szokás értelmezni. Vizsgálataink során többféle 
hősziget-intenzitási mutatót képeztünk, melyek mindegyike alkalmas a városhatás 
elemzésére. 

A külterületen tapasztalható nagyfokú területi változékonyság miatt célszerűnek tűnik 
a leghidegebb külső állomások hőmérsékleti értékeit átlagolni, és azt viszonyítani a 
városon belüli legmagasabb értékhez, az alábbiak szerint: 

UHI(B) = városmax  - kül3* 

ahol városmax  a négy belterületi állomás legmagasabb hőmérsékleti értékét, kül3* pedig 
aza három leghűvösebb külterületi és városszéli mérőállomás átlagos 
hőmérsékletének különbsége. A két legenyhébb periférikus állomás kihagyásával 
kiszűrtük, hogy a városi hősziget melegítő hatása megjelenjen a külső térségek 
adataiban. 

A mutató egyfajta maximális hősziget-intenzitást ad eredményül, mivel a városi 
maximum és városszéli-külterületi minimumhőmérsékleteket veti össze. 

UHI(B-min) mutatót hasonló elv szerint számíthatjuk, mint UHI(B) mutatót, csak 
ebben az esetben a minimumhőmérséklet értékekből.  

Kertészeti szempontból ez utóbbi bír nagyobb jelentőséggel. Értékét meghatároztuk 
az összes mérési napra, időjárási típusok szerinti felbontásban is. A feldolgozás 
jelenlegi szintjén kihagytunk egy városban levő állomást (speciális mikroklíma a mély 
fekvés és a környező növényzet miatt). 

A 8 hónapos adatsor már nagyszámú „ismétlést” biztosít az egyes időjárási 
típusokban (kategóriákban) kialakuló hősziget, statisztikailag megalapozott 
értékeléséhez (korábbi kutatásokban néhány derült éjszakán történő mérés volt a 
városklíma kutatások alapja).  

Bemutatjuk az egyes állomások havi középhőmérsékleteit, illetve a minimumok havi 
átlagait is. Ezek összességében már jól mutatják, hogy az éghajlati adatokból jól 
ismert paraméterekben mennyire jelenik meg a városklíma hatása. Természetesen ez 
esetben az adott hónap időjárása jelentősen meghatározza a hősziget átlagos értékét 
és csak visszafogott következtetésekre ad lehetőséget. 
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Eredmények és következtetések 

Területi eltérések a napi minimum hőmérsékletben 

A városi hőszigetnek a hőmérsékleti minimumokban való megjelenésének 
felmérésére az állomáshálózaton alapuló módszer alkalmas. A hősziget-intenzitás 
(azaz a belvárosi és a külterületi részek hőmérsékletkülönbségének) jellemzésére az 
általunk definiált UHI(min-B) paramétert használtuk. 

A tárgyidőszak összes napját (243 nap) vizsgálva megállapítható, hogy az esetek több 
mint felében (53%) 1-2,5 °C közötti a hősziget intenzitása, ezen belül viszonylag 
egyenletes eloszlásban (2. ábra).  

2. ábra: UHI(min-B) gyakorisági eloszlása a teljes mérési időszakban 

 

 

 

 

 

  

 

  

Nagy gyakorisággal fordulnak elő 0 és 1°C közötti különbségek is (30%), mivel a 
szintén gyakori erősen felhős és/vagy szeles időjárási helyzet elmossa a városi és a 
külterületek közötti hőmérsékleti különbséget. Borult, szeles időben a hősziget 
intenzitása leggyakrabban 0,3°C körüli. Egyetlen alkalommal sem fordult elő, hogy a 
város belső részének legmelegebb pontján erősebb volt az éjszakai lehűlés, mint a 
külterületen (UHI(min-B)>0). 18 alkalommal (7%-os relatív gyakoriság) az eltérés 
meghaladta a 3°C-ot. Az összes mérési napra 1,6°C az UHI(min-B) átlagos értéke. 

A részletes eredmények bemutatása nélkül megjegyezzük, hogy alkalmanként egyes 
kertvárosi részek hidegebbek voltak a külterületi részeknél is (főleg a vegetációs 
időszakban, amikor a légmozgás akadályozta a külterületek lehűlését, míg a 
kertvárosok zártabb jellege fokozta azt. 

 A 63 derült éjszakán az intenzitás gyakorisági maximuma az 1,5-3°C-os 
tartományban van, az esetek 71%-ában fordul elő. Olykor előfordul magasabb érték: 
3°C feletti intenzitás 6 alkalommal jelentkezett, ami 6%-os relatív gyakoriságot jelent 
a derült napok alapján (3. ábra). Az átlagos UHI(B-min) derült napokon 2,1°C, míg a 
legnagyobb értéke 5,5°C. 
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3. ábra: UHI(B-min) gyakorisági eloszlása a derült napokon 

 

 

Változó felhőzet mellett is lehetséges jelentős hőmérsékleti különbségek kialakulása. 
Néhány órára felszakadozó felhőzet esetén a külterületeken gyorsan csökkenhet a 
hőmérséklet, szemben a város beépítettebb belső részeivel.  

 

A havi átlagos hőmérsékletek eltérései 

Az egyes mérőállomások átlagos hőmérsékleti értékeinek (havi középhőmérséklet, 
napi minimumhőmérsékletek havonkénti átlaga) összehasonlítása érdekes 
információt szolgál arról, hogy a szokásos éghajlati adatokban mennyire jelenhet meg 
a városi hősziget hatása. Mivel a vizsgálatban az összes mérési nap eredményei 
szerepelnek időjárási helyzettől függetlenül, ezért az egyes mérőállomások 
hőmérsékleti különbségeit alapvetően befolyásolja, hogy az adott hónapban milyen 
volt az időjárás jellege (az egyes időjárási típusok aránya). 

A havi középhőmérsékletekben a mérési időszak alatt 0,4-0,9°C-os eltérés volt a 
leghidegebb külterületi és legmelegebb belterületi mérőhelyek között (1. táblázat). Ez 
valószínűsíti (de nem bizonyítja), hogy a sokéves havi-, illetve évi 
középhőmérsékletekben is ilyen nagyságrendű lehet a város belső részein a hőtöbblet. 
Ez jelentős, hiszen makroklimatikus szinten 100 km-es horizontális távolságok esetén 
jellemzők hasonló különbségek. 
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1. táblázat: Havi középhőmérsékletek alakulása a szarvasi mérőhelyeken (2012. 
II-IX) 

Középhőmérséklet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Február -5,0 -5,3 -5,2 -5,0 -4,9 -4,7 -4,6 -4,4 -4,5 

Március 7,7 7,5 7,4 7,6 7,6 7,7 7,7 8,2 7,9 

Április 12,7 12,4 12,8 12,5 12,6 12,7 12,6 12,9 12,8 

Május 17,1 17,2 17,1 17,1 17,3 17,3 17,1 17,8 17,6 

Június 22,2 22,2 22,2 22,3 22,3 22,6 22,5 22,6 22,6 

Július 24,5 24,6 24,6 24,8 24,9 24,8 24,9 25,0 25,1 

Augusztus 23,7 24,0 23,9 24,0 24,1 24,0 23,9 24,3 24,2 

Szeptember 19,6 19,7 19,6 19,7 19,2 - 19,5 19,9 19,8 

 

A minimumhőmérsékletek (17-9 órai intervallum alapján meghatározva) esetében 
nagyobb hőmérsékleti eltérések alakultak ki az egyes állomások között (2. táblázat). 

2. táblázat: Havi átlagos minimumhőmérsékletek alakulása Szarvason (2012. II-
IX) 

Minimum 
hőmérséklet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Február -9,0 -9,4 -9,3 -9,2 -8,9 -8,4 -8,3 -8,1 -8,0 

Március 0,9 0,8 0,6 0,8 1,2 1,2 1,3 2,2 1,9 

Április 6,8 6,2 6,8 6,3 6,4 6,6 6,4 7,1 6,8 

Május 11,3 10,8 10,9 10,7 11,2 11,0 10,8 12,2 11,7 

Június 15,5 15,2 15,5 15,0 15,4 15,8 15,7 16,3 16,1 

Július 17,9 17,7 17,7 17,8 18,0 17,9 17,9 18,8 18,5 

Augusztus 15,7 15,6 15,5 15,5 15,9 15,4 15,4 17,1 16,5 

Szeptember 13,6 13,5 13,8 13,4 13,4 - 13,2 14,3 14,1 

 

 Márciusban és augusztusban 1,7°C-os különbségek mutatkoztak a legmelegebb és a 
leghidegebb állomások között. Február, május, június és július és szeptember 
hónapoknál ez az érték 1,1-1,4°C között változott. Februárban és márciusban, vagyis 
a vegetáció beindulása előtt a külterületi állomások bizonyultak a leghidegebbnek, a 
kertvárosi állomások enyhébbek a külterületi mérőhelyeknél. A vegetációs időszakban 
(áprilistól), a kertvárosi állomásokon (6. és 7.) hasonló vagy alacsonyabb volt a 
minimumhőmérséklet, mint a külterületi mérőpontokon. A jelenséget azzal 
magyarázhatjuk, hogy a növényzet kifejlődése, kilombosodása után a kertváros 
„veszít városias jellegéből”, azaz a természetes felszínek válnak meghatározóbbá a 
sugárzási és hőforgalomban, emellett szélvédettebb a külterületnél. 

A vizsgált hónapokban a 8. és 9. városközponti állomásokon alakult ki a legmagasabb 
minimumhőmérséklet. A mérési időszakban tapasztalt legnagyobb különbség: 
augusztusban, a 8.(belvárosi) és 6. (kertvárosi) állomás között jött létre (1,7°C). A 
havi átlagos adatok közötti nagy eltérés arra utal, hogy az egyes „kedvező” időjárási 
helyzetű időszakokban ennél jóval nagyobb hőmérsékleti eltérések jelentkeznek.  

Eredményeink egyértelműen bizonyítják a városi hősziget létezését egy kisváros 
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esetén is.  

A hőszigethatás gyümölcstermesztési vetületeit vizsgálva megállapítható, hogy a 
városon belüli elhelyezkedés bizonyos fokú védelmet jelent a téli és a tavaszi fagyok 
esetén. A jelentős fagykárok szinte mindig derült, szélcsendes időjárási helyzetben 
következnek be. Eredményünk szerint éppen ilyen esetekben legnagyobb a város 
hőtöbblete, alkalmanként a 3°C-ot meghaladva. Ebből következik, hogy egyes 
években a külterületi gyümölcsösök fagykárt szenvednek, míg a város belső részeinek 
kertjeiben a gyümölcsfákon a fagy nem okoz terméskiesést.  

A belterületeken tapasztalt magasabb középhőmérséklet következtében a növények 
fejlődése valamivel gyorsabb. A fenológiai fázisok megrövidülése például korábbi 
virágzást jelenthet, ami előnyös is lehet, ha a növény számára kedvezően alakul a 
tenyészidőszak időjárása. Ugyanakkor a tavaszi fagykockázat szempontjából koraiság 
veszélyeket is rejthet. Véleményünk szerint azonban a kissé előrehaladottabb 
fenológiai állapot nem jelent akkora változást a fagyérzékenységben, mint amennyivel 
erősebb a fagy a külterületeken. Ennek megerősítésére, illetve a fagyok és a hősziget-
hatás komplex problémakörének pontos megismerésére mindenképpen további 
vizsgálatok szükségesek. 
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KERETGAZDÁLKODÁS A KÓRHÁZBAN 
 
Kulcsszavak: egészségügyi intézmény, optimális erőforrás allokáció, hosszú távon 
fenntartható, keretgazdálkodás 

Absztrakt 

Tanulmányunkban megvizsgáltuk egy egészségügyi intézmény objektív alapú 
erőforrás allokációjának egy lehetséges példáját; a szakmai anyagkeret gazdálkodás 
gyakorlati megvalósíthatóságát. A hazai egészségügy finanszírozása évek óta elmarad 
nemcsak az EU, hanem a visegrádi országok (GDP-alapú) átlagához képest, így 
folyamatosankomoly kihívást jelent a szűkösen rendelkezésre álló (erő)források 
optimális, a közgazdasági alapvetéseket figyelembe vevő, hosszútávon is fenntartható 
elosztása a különböző felhasználók, azaz a különböző szakmák között. A dr. Réthy 
Pál Kórházban 2007-ben került sor a gyógyszer és szakmai anyag felhasználások 
optimalizálása érdekében keretgazdálkodás bevezetésére, melyek közül jelen 
elemzésünkben a szakmai anyagkeret gazdálkodás alakulását vizsgáltuk meg. 
 
Keywords: a healthcare institute, optimum allocation, long-term sustainable, 
allowance management 

Abstract 

We examined in our study one example for the potential allocation of resources on 
objective grounds of a healthcare institute as well as feasibility of professional 
allowance management. The financing level of the Hungarian healthcare sector has 
been continuously lower in the recent years compared not only to the EU average 
but within the Visegrád states (calculation on GDP based average) as well. 
Consequently, the optimum allocation of the available narrow resources between the 
various users (i.e. professions) on a long-term sustainable basis also in line with the 
economic principles is challenging. Hospital RéthyPál has introduced the allowance 
management in favour of optimizing medicinal products and professional materials 
use, from which the development of the professional material (in hospital) allowance 
management will be reviewed in the present analysis.  

I. Bevezetés 

A hazai egészségügy finanszírozása a konvergencia program bevezetése óta 
folyamatosan szűkül, miközben a megfelelő ellátásra vonatkozóan egyre magasabbak 
a társadalmi elvárások, ígyaz egészségügyi intézmények folyamatosan forráshiánnyal 
és likviditási problémákkal küzdenek. A gyógyító-szakmai munkát folytató különböző 
profilú, ennek megfelelően teljesen eltérő költség-struktúrával működő osztályok 
forrásszükséglete szinte korlátlan, gyakorlatilag egyetlen korlát a mind szűkösebben 
rendelkezésre álló humánerőforrás, de ez is eltérő az egyes osztályok esetén. 
Elemzésünkben arra a kérdésre keressük a választ, hogy közgazdasági értelemben, 
lehetséges-e az egyes osztályok között objektív alapú, „igazságos” (erő)forrás 
allokációt megvalósítani, annak érdekében, hogy az egyes osztályok tervezni tudják 
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saját tevékenységüket, és ne a mindenkori vezetés szubjektív alapú, „kénye-kedve” 
szerint történjen meg a határok kijelölése.  

A békéscsabai Réthy Pál Kórház – Rendelőintézet Békés megye megyeszékhelyén 
található. Az intézmény a GYEMSZI (Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet) fenntartásában működő, közepes méretű területi kórház.  

Jelenleg 519 ágyon nyújt fekvőbeteg szakellátást. Az intézményben 50 szakrendelő, 
22 ambulancia, 4 gondozó és 1 mozgó szakorvosi szolgálat biztosítja a járóbeteg 
szakellátás szakmai hátterét. Ezen kívül 8 szakma vonatkozásában van lehetőség 
egynapos sebészeti tevékenységet végezni. Látható, hogy a megyeszékhelyen 
elhelyezkedő intézmény komplex fekvőbeteg és járóbeteg szakellátást biztosít az 
ellátásra jelentkező betegek számára.  

Az Intézmény földrajzi elhelyezkedéséből adódóan (közlekedési csomópontban, a 
44-es főútvonal mentén, az országhatárhoz igen közel fekszik) a területi ellátási 
kötelezettsége alá tartozó lakosság ellátása mellett kiemelt feladatot tölt be az Európai 
Uniós tranzitforgalomból fakadó betegellátási igények kielégítése terén is.  

A területi ellátási kötelezettség (TEK) nagysága is alátámasztja a Kórház meghatározó 
szerepét Békés megye lakosságának egészségügyi szakellátásában. Ortopédia 
szakmában a megye teljes lakossága, míg sürgősségi betegellátás vonatkozásában több 
mint 180 ezer fő egészségügyi ellátása a feladat. 200 ezer fő feletti lakosság tartozik az 
alábbi szakmák vonatkozásában az intézmény ellátási területébe: endokrinológia, 
diabetológia, nephrológia, kézsebészet.  

A kapacitások tekintetében a 2007. év jelentős változásokat hozott. Az egészségügyi 
ellátórendszer fejlesztéséről szóló jogszabály 1  életbe lépésével párhuzamosan 
meghatározásra kerültek a területi kórházak ágyszámai is. A 2007. április 1-től a 
kórház aktív fekvőbeteg szakellátási kapacitása 31,39 %-kal, összesen 161 ággyal 
csökkent, amely – a többi között - magába foglalta egy teljes osztály (szemészet) 
megszüntetését is. Ezzel párhuzamosan két új osztály kialakítására is sor került: 15 
ágyon aktív ellátásban a Stroke osztály, 46 ágyon krónikus ellátásban a Krónikus 
Belgyógyászati osztály kezdte meg működését. Ez a változás a 2007. finanszírozási 
évben aktív fekvőbeteg szakellátásban 27,69% volumen csökkentést(TVK) jelentett, 
így ennek következtében, azóta a Kórház finanszírozása elmarad az országos átlaghoz 
képest (a területi ellátási kötelezettség és progresszivitás figyelembe vételével). 

II. A Kórház gazdálkodása 

A Kórház - 2004. előtt - mindig is kiegyensúlyozott, veszteségmentes gazdálkodást 
folytatott, ami a magas színvonalú betegellátás mellett lehetőséget teremtett 
(pénz)tartalék felhalmozására is. Ezt a helyzetet változtatta meg a 2004-es 
konvergencia program, és az ezzel együtt járó forráskivonás. Ettől kezdve a Kórház 
gazdálkodása szinte minden évben veszteséges, melyet egy ideig a korábbi években 
felhalmozott tartalék fedezett. Jelentős változást hozott a 2007-es esztendő, mivel 
tovább csökkent a finanszírozás, melynek hatására jelentős veszteségek képződtek. 
2008-ban az előző évben kialakított új struktúrához való alkalmazkodással együtt sor 
került a bevételek optimalizálására és a kiadások csökkentésére. Mindennek 

                                                           
12006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 
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eredményeként a 2008-as esztendő üzemgazdasági értelemben zérus közeli 
eredménnyel zárult.  

A következő években elszenvedett újabb forráscsökkentést a Kórház nem tudta 
kompenzálni, így jelentősen megnőtt a korábbi években stabil szinten lévő szállítói 
állomány, melyet az év végi „kasszasöprés”-ből általában mindig rendezni tudott az 
Intézmény.  

A tárgyi eszköz (infrastruktúra) vonatkozásában kedvezőbb a helyzet. A Kórház az 
elmúlt 18 évben (azért vizsgáljuk ettől az időponttól, mert akkor alakult ki a mai 
eszköz-struktúra: központi műtő, központi steril, stb.), jellemzően kevesebbet költött 
beruházásokra, fejlesztésekre, a meglévő eszközpark pótlására (évente átlagosan 85 
millió forintot) mint az szükséges lett volna. A pótlási szükséglet (a leírási kulcsokat 
figyelembe véve) évente minimálisan 450 millió forint lett volna. Ennek 
következtében az eszközpark elöregedett, annak ellenére, hogy a duális finanszírozás 
rendszerében a korábbi fenntartó önkormányzat (Békéscsaba MJV Önkormányzata) 
lehetőségeihez mérten mindig igyekezett támogatni a Kórházat (100%-os támogatás, 
illetve pályázati önrészek biztosítása, különösen a címzett és céltámogatásokon való 
részvételnél). Az EU-s csatlakozás következtében megnyíló fejlesztési források 
azonban lehetőséget teremtenek az eszközök pótlására, sőt a fejlesztésre is (TIOP-os 
pályázatok; TIOP 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6.). 

III. Készletgazdálkodás 

„A kórházgazdálkodás mikroegészségtani kategória, lényege a szűkösen rendelkezésre 
álló erőforrásokat a lehető leghatékonyabban használják fel, méghozzá minimális 
ráfordítással optimális működést biztosítva és maximális eredményt elérve.”2 

Központi kérdés az erőforrás felhasználás hatékonysága. Figyelembe kell venni, hogy 
az egészségügy „kényes kérdés”, az „orvosilag lehetséges és a gazdaságilag 
megengedhető” konfliktusa permanens módon fennáll, valamint ezen túlmenően a 
gazdálkodást befolyásoló belső és külső tényezők hatását is.  

A Kórház által vásárolt készletek közé tartoznak: a gyógyszerek, vegyszerek, 
irodaszerek, tüzelőanyagok, hajtó- és kenőanyagok, könyv, folyóirat, szakmai 
anyagok, munkaruhák, egyéb anyagok. Ezen készletek mindegyike nélkülözhetetlen 
az intézmény alaptevékenységének ellátásához, feladat-végzéséhez és az ehhez 
kapcsolódó adminisztrációhoz, így a készletek beszerzése állandó és jelentős tétel a 
dologi kiadásokon belül. A vásárolt készletek között a két legfontosabb tétel a 
gyógyszerek, vegyszerek beszerzése, ill. a szakmai anyag vásárlása.  

 

IV. Szakmai anyag- és keretgazdálkodás 

A készlet beszerzések optimalizálása, csökkentésére 2007. év végén próbaverzióként, 
majd 2008. január 01-től élesben is elindult a szigorú, göngyölített keretgazdálkodás 
rendszere. A rendszer bevezetése két lépcsőben valósult meg, kezdetben az 

                                                           
2 Dr. Baráth Lajos - „A kórházgazdálkodás és annak transzparenciája” 
 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=mikroeg%C3%A9szs%C3%A9gtani%20kateg%C3%B3ria%2C%20l%C3%A9nyege%20a%20sz%C5%B1k%C3%B6sen%20rendelkez%C3%A9sre%20%C3%A1ll%C3%B3%20er%C5%91forr%C3%A1sokat%20a%20lehet%C5%91%20leghat%C3%A9konyabban%20haszn%C3%A1lj%C3%A1k%20fel%2C%20m%C3%A9ghozz%C3%A1%20minim%C3%A1lis%20r%C3%A1ford%C3%ADt%C3%A1ssal%20optim%C3%A1lis%20m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9st%20biztos%C3%ADtva%20%C3%A9s%20maxim%C3%A1lis%20eredm%C3%A9nyt%20el%C3%A9rve.%20&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eunapok.hu%2FWEBSET_DOWNLOADS%2F455%2FBarath_A%2520k%25C3%25B3rh%25C3%25A1zgazd%25C3%25A1lkod%25C3%25A1s.ppt&ei=RVBYUeXUNonOtQa0toDoDA&usg=AFQjCNFtAwG67f2PszChLhSre8CLtMrg8w&bvm=bv.44442042,d.Yms
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úgynevezett „nagyfelhasználók” kerültek bevonásra (osztályok és műtők), majd a 
kellő tapasztalat megszerzése valamint a felmerült problémák kezelése után 2009. 
novembertől az összes gazdálkodó egység bevonásra került az elektronikus 
keretgazdálkodási rendszerbe. Melynek lényege, hogy a járóbeteg-szakellátás és a 
fekvőbeteg-szakellátás számára is meghatározzák azt az anyag- és gyógyszerkeretet, 
melyből egy hónapban gazdálkodhat, a bázis mindig az előző időszak féléve.  

Hozzá kell tenni, hogy ahhoz, hogy a rendszer jól működjön, rendszeres 
erőfeszítésekre és együttműködésre van szükség a vezetés és a szakellátó egységek 
részéről, ami a Kórház esetében az osztályokkal történő folyamatos egyeztetések 
útján valósul meg.A keretgazdálkodási rendszer láthatóan hatékonyan működésének 
köszönhetően, a gazdálkodó egységeknél korábban felhalmozódott raktárkészletek 
optimális szintre csökkentek és csak kb. 2 heti törzskészlet van a rendszerben.  

A rendszer működtetése az anyaggazdálkodási osztály feladatkörébe tartozik, míg a 
keretgazdálkodással kapcsolatos feladatokat a szakmai anyag- és keretgazdálkodási 
szabályzat rendezi. 

Az anyagkeretek mértéke és megállapításának módja 

A keretek mértékének kialakítását az adott szervezeti egységek jellege határozza meg. 
Főszabályként elmondható, hogy valamennyi keret megállapításánál a korábbi 
időszak felhasználása a kiindulási alap. 

1. A krónikus részlegek esetében a keretek megállapításához kimutatásra került a 
korábbi teljesítmény ápolási napban kifejezve illetve a hozzá tartozó 
anyagfelhasználás értéke. Ez alapján meghatározható az egy ápolási napra jutó anyag-
költség. Szintén meghatározásra kerül az elvárt, teljesítendő ápolási napok száma havi 
szinten. Ezen adatokból számítható a havi anyag-költség keret. Ezen érték 
módosítandó, ha az adott osztály nem éri el az elvárt teljesítményt (ápolási napban). 
Az adatok felülvizsgálata negyedéves szinten szükséges. 
 
2. A járó részlegek esetében a keretek megállapításához kimutatásra került a 
korábbi teljesítmény pontszámban kifejezve illetve a hozzá tartozó anyagfelhasználás 
értéke. Ez alapján meghatározható az egy pontszámra jutó anyag-költség. Szintén 
meghatározásra kerül az elvárt, teljesítendő pontok száma havi szinten. Ezen 
adatokból számítható a havi anyag-költség keret. Ezen érték módosítandó, ha az 
adott egység nem éri el az elvárt teljesítményt (pontban). Az adatok felülvizsgálata 
negyedéves szinten szükséges. 
 
3. Az aktív részlegek esetében: a keretek megállapításához kimutatásra került a 
korábbi teljesítmény HBCs-ben (homogén betegségcsoportokban) kifejezve, illetve a 
hozzá tartozó anyagfelhasználás értéke. Ez alapján meghatározható az egy HBCs-re 
jutó anyag-költség. Szintén meghatározásra kerül az adott osztály következő 
időszakának (következő negyedév alapján havi átlag a szezonális index hatásának 
kiküszöbölésére) TVK (teljesítményvolumen korlát) értéke HBCs-ben kifejezve. 
Ezen adatokból számítható a havi anyagköltség keret. Ezen érték módosítandó, ha az 
adott osztály nem éri el az elvárt teljesítményt (HBCs). A TVK feletti teljesítmény 
jelen konstrukcióban nem értelmezhető. Az adatok felülvizsgálata negyedéves szinten 
szükséges.A fentiek alapján kerül meghatározásra az adott aktív osztály kerete mellett 
az osztályokhoz tartozó műtő keretértéke is. 
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Amennyiben a szakterület által igényelt anyag raktáron van, és azt nem más osztály 
számára hozták be, ki kell adni, feltéve, ha az adott osztály rendelkezik szabad 
felhasználói kerettel. Amennyiben nem rendelkezik, úgy az adott osztály köteles 
pótkeretet igényelni, melyet a gazdasági igazgató engedélyez, ez alapján történhet a 
kiadás. Raktáron nem található anyag esetében a beszerzés előkészítését a 
keretgazdának el kell végeznie, a beszerzés ezután történik. 

A keretek kiosztása után, az osztályok megkérhetik az adott időszakhoz tartozó 
anyagigényeiket. Az igényeket havi időintervallumban adhatják le: az adott hónapot 
megelőző hónap 20-ig, értelemszerűen egy alkalommal. 

Mivel az adott osztályon előfordulhat sürgős, előre nem tervezett igény, a program 
engedi a prompt igény kérését, ezt a tárgyhónapban lehet leadni, havonta maximum 
kétszer. Az osztályok az igényléseket az osztályos cikktörzs alapján végezhetik el. E 
cikktörzs a teljes intézményi cikktörzs olyan része, amelyben az adott osztály által 
használt cikkek vannak. Az osztályok az igényléseik feladása során bármikor láthatják, 
hogy az osztályos keretből még milyen szabad összeg áll rendelkezésükre. Az 
igénylések lezárás után láthatóvá válnak az Intézményi elbíráló modulban az 
anyaggazdálkodási osztály számára. Az anyaggazdálkodási osztályvezető illetve a 
feladatot ellátó személy az igénylést el is utasíthatja, illetve más anyagot adhat a kért 
igény helyett. Az ilyen változtatások is megjelennek az osztályos igénylési modulban, 
az igénylő innen tájékozódhat a változtatásról. 

Az anyagigény pozitív elbírálása után az anyaggazdálkodási osztály dönti el, hogy a 
raktárban meglévő készletből, illetve rendelésből teljesíti az igényt. Innentől kezdve a 
folyamat az anyaggazdálkodási osztály keretei között zajlik tovább. Elutasításnál, vagy 
az osztály által meg nem kapott anyagok esetén, illetve az igényeltnél kevesebb 
mennyiségnél lehetőség van keretkorrekció elvégzésére. Az anyaggazdálkodás által 
futtatott keretkorrekció a meg nem kapott anyagok értékét visszahelyezi az osztály 
keretébe. A raktárban lévő, vagy oda beérkezett anyagokat az anyaggazdálkodás 
felosztja az igénylők között. Részmennyiség is kiadható. A kiosztott mennyiségekről 
az igénylők elektronikus üzenetet kapnak. A raktárban történő anyagátvétel a 
gazdasági megbízott (gazdálkodó) feladata. 

V. Értékelés 

A szigorú keretgazdálkodás következtében jobban nyomon követhetők az osztályok 
igényei és felhasználásai,folyamatosan megoldható a gazdálkodási egységek 
hatékonyságának ellenőrzése, bármikor lehetőség van az azonnali adatlekérdezésre, s 
a pillanatnyi állapot áttekintésére is. A gazdálkodás minden lépéseelektronikusan 
dokumentálva van,a felhasználók által végzett változtatások visszakereshetők. Az 
osztályok rendelései cikkeként összesíthetők, így intézményi szinten a 
méretgazdaságból származó előnyök kihasználhatók, a szállítási kapacitások 
optimalizálhatók. Maga a rendszer nagymértékben elősegíti és támogatja a 
megalapozott vezetői döntéseket. A szakma részéről felmerülő új cikk igénye esetén a 
vezetésnek lehetősége van arra, hogy költségszámítást és elemzést végeztessen az új 
termék bevezetésével kapcsolatban.  

A csökkenő finanszírozás és forráshiány miatt nélkülözhetetlen szigorú 
keretgazdálkodás bemutatása volt tanulmányunk célja. A keretgazdálkodás 
szükségességét a konvergencia-programok miatt az egészségügyi ágazatból kivont 
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jelentős mértékű forrás mellett a közgazdasági szükségszerűségek ismindenképpen 
indokolják. 
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KÖLCSEYNÉ BALÁZS MÁRIA 

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI 
KOLLÉGIUMA PÁLYÁZÁSI VERTIKUMÁNAK TERÜLETI JELLEMZŐI 
2007-2011 KÖZÖTT 

TERRITORIAL FEATURES OF TENDERING VERTICUM OF THE 
NATIONAL CULTURAL FOUNDATION’S PUBLIC EDUCATION 
COLLEGE BETWEEN 2007-2011 

Kulcsszavak: pályázat, forrás, területi különbségek, innovációs készség 

Absztrakt 

Kutatásom során a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Szakmai Kollégiumához beérkezett 
pályázatok területi jellemzőit vizsgálom a 2007-2011 közötti ötéves időszakban.  

Magyarországon a Nemzeti Kulturális Alap független pénzalapként támogatja 
pályázati úton a kulturális intézményeket, szervezeteket, azok projektjeit. A vizsgált 
ötéves időszakban 17 állandó kollégiuma működött, közülük egy a Közművelődési 
Szakmai Kollégium. A Közművelődési Szakmai Kollégiumhoz 2007-2011 között 
5331 db pályázat érkezett be. 

Jelen tanulmányomban a kutatási témámon belül kiemelten foglalkozom a megyék, 
kistérségek, települések pályázati aktivitásával, eredményességével.  

Az ötéves időszakot tekintve – hipotéziseim szerint – a pályázati aktivitás a kulturális 
intézmények, szervezetek „talpon maradásának” egyik módjává vált, ugyanakkor nem 
feltétlenül adott mindenütt, különösen a kistelepüléseken, illetve a több szempontból 
is hátrányos helyzetű térségekben az a szervezeti és intézményi feltételrendszer, az a 
pályázatíró potenciál és innovációs készség, ami az eredményes forrásszerzéshez 
jutáshoz szükséges.  

Vizsgálódásaim során összegyűjtött adataimat, s azok elemzését szeretném összevetni 
a kulturális statisztikai rendszer összesített adatsoraival.  

Arra, hogy a térségi pályázati aktivitás szoros összefüggést mutat a kulturális szféra 
feltételrendszerének változásaival, s hogy az infrastruktúra minősége, továbbá a 
szakember ellátottság jelentősen befolyásolja a pályázati aktivitást és 
eredményességet, a közművelődési statisztikai jelentések és a pályázati adatok 
rávilágíthatnak. 

Keywords: applications, resources, spatial disparities, innovation capacity 

Abstract 

In Hungary the National Cultural Fund supports cultural institutions, organizations 
and their projects via tenders as an independent fund. From its special resources the 
Fund provides support primarily on creating, preserving, and promoting domestic 
and cross-border distribution of national and universal values. In the studied period 
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of 2007-2011, it had 17 permanent colleges and one of them was the Public 
Education College. They recieved 5331 applications between 2007-2011. 

My goal is to study the funds acquiring potential of community education, 
concentrating on analyzing the territorial aspects of the applications received during 
the five year period between 2007-2011 by NKA Public Education College. 

Within this topic, I am paying particular attention to the application activity and 
effectiveness of counties, subregions and settlements.  

According to my hypotesis, in the five-years period, the application activity became a 
manner of „staying 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 underprivileged areas. 

I would like to compare the gathered information and their analysis with the totalized 
database of the cultural statistical system. 

Regional tendering activity shows a strong correlation to changes in the 
conditionality of the cultural sector, and the quality of infrastructure and the supply 
of specialists significantly affects tendering activity and effectiveness. These facts are 
revealed by statistical reports and tendering data of the Public Education field. 

BEVEZETÉS 

2013-ban ünnepeltük a Nemzeti Kulturális Alap létrehozásának 20. évfordulóját. Az 
évforduló különleges alkalmat nyújt a visszatekintésre, értékelésre is, egyes területek 
nagyító alatti szemrevételezésére.  

Hosszú évekig a kulturális szférában dolgoztam. Elkötelezett művelődésszervezőként 
ma is kiemelt figyelmet fordítok a kultúra helyzetére, a forrásbevonási lehetőségekre, 
általában a kultúrafinanszírozás kérdéskörére. Foglalkoztatnak továbbá a térségek 
társadalmi-gazdasági folyamatai, figyelemmel kísérem az objektív és relatív mutatókat, 
nem kizárólagosan a kultúra, a közművelődés területén. 

Napjainkban az intézmények és a civil szervezetek a közösségi kezdeményezéseik 
forrásait jellemzően maguk próbálják egy-egy tevékenység mögé felsorakoztatni, s 
ennek jómagam is aktív részese vagyok, pályázatíróként. Így a kérdéskör vizsgálata 
több szempontból is kiemelten érdekel.  

Tágabb aspektusból vizsgálva, a kultúrafinanszírozás lényege nem kizárólag a 
pillanatnyi támogatás és annak felhasználása, hanem egy társadalom hosszabb távú 
befektetésének is tekinthetjük, mely – az oktatásfinanszírozáshoz hasonlóan – 
hosszabb távon mindenképpen megtérül.  

„A gazdaság a tágabb kultúra része….rövid távon a gazdaságtól függ a szűkebb kultúra, …a 
kulturális szféra finanszírozása, működése. Hosszabb távon a gazdaságot és a kultúrát a szűkebb 
kultúra határozza meg.” (Koncz, 2004.)  
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1. A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP (NKA) 

1.1 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: 

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

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

- Elkülönített pénzalapként működtetve, a kultúrafinanszírozás e fontos eleme 
ne legyen kitéve a különböző nyomásgyakorlásoknak, az évenkénti költségvetési 
vitáknak. (www.nka.hu 2012.12.29.) 

1999-2006 között az NKA átmenetileg 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. (1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról) 

2007-2011 között 17 állandó szakmai kollégium végezte munkáját, ezek tagjai a 
társadalmi és szakmai szervezetek delegálásával és miniszteri kijelöléssel, 4 éves 
megbízatással kerülhettek be a kuratóriumokba. A kollégiumok egyike volt a 
Közművelődési Szakmai Kollégium (a továbbiakban KSZK). 

1.2 Az NKA KSZK felosztható forrásai 

Az NKA fő bevételi forrása több alkalommal is megváltozott. 2010-ig a kulturális 
járulék, majd ennek megszűnését követően az ötös lottó szerencsejáték játékadójának 
90 százaléka biztosítja annak bázisát.  

Az NKA KSZK felosztható forrásait tekintve a vizsgált időszakban a 2007. évi 
támogatáshoz viszonyítva 2008-ban emelkedés, majd 2009-ben visszaesés 
tapasztalható. Az is leolvasható, hogy bár az NKA források 2010-2011-ben jelentős 
emelkedést mutatnak, a KSZK által felosztható források nem emelkedtek ugyanilyen 
arányban. (1. táblázat) 
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1. 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 

1.3 A beérkezett pályázatok száma a vizsgált időszakban 

A hazai pályázati források közismertsége, pályázati metódusuk áttekinthetősége, 
érthetősége szerinti szempontokat tekintve az NKA elsődleges forráslehetőséget 
jelentett a vizsgált időszakban a közművelődési intézmények és kulturális területen 
tevékenykedő civil szervezetek számára.  

Ezen időszakban az NKA-hoz benyújtható pályázatok számát az alábbi tényezők is 
befolyásolták: 

A pályázók körét az aktuális kiírások meghatározták, de a szélesebb körmeghatározás 
szerint mindazok számára kínáltak a kiírások forrásszerzési lehetőséget, akik magyar 
kultúrával foglalkozó pályázatot nyújtottak be, akár a határainkon túlról is. A KSZK 
esetében jellemzően a közművelődési intézmények és a kulturális civil szervezetek 
körét célozták meg a kiírások úgy, hogy egy pályázó egy altémára jellemzően egy 
pályázatot nyújthatott be. (Pályázati kiírások, 2007-2011.) 

A pályázási lehetőségeket nagyban behatárolja az, hogy előfinanszírozott vagy 
utófinanszírozott a támogatás, illetve a pályázati díj mértéke. A vizsgált időszakban 
kizárólag előfinanszírozott, és díjmentes pályázati kiírásokat jelentetett meg az NKA 
KSZK. 

Sajnos az infrastrukturális feltételek (számítástechnikai eszközök megléte vagy 
hiánya), illetve a szervezeteknél tevékenykedők számítástechnikai kompetenciái is 
befolyásolhatják a pályázati számot, főként, ha online pályázatbenyújtási 
lehetőségekkel kell élni. Ezen időszakban azonban kizárólag papíralapú pályázatok 
benyújtására volt lehetőség. 

A KSZK beérkezett pályázatait rendkívüli tartalmi sokszínűség jellemezte, hiszen 
látható, hogy maga a közművelődés, mint fogalom is igen széleskörű jelentéssel bír. 
„A közművelődés a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő megismerő, kultúraelsajátító, 

http://www.nka.hu/
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műkedvelőés alkotó célú cselekvése, amely jellemzően együttműködésben, közösségekben valósul 
meg.” (1997. évi CXL törvény a közművelődésről, …) 

1. ábra:NKA Közművelődési Szakmai Kollégium, a beérkezett pályázatok 
száma a vizsgált időszakban 

 

Forrás: Saját szerkesztésű táblázat adatai alapján a Térképtér Kft. szerkesztése 

2. táblázat:NKA Közművelődési Szakmai Kollégium, a beérkezett pályázatok 
száma a vizsgált időszakban 

 2007 2008 2009 2010 2011 Összesen 

NKA KSZK 1288 875 1142 992 1034 5331 

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

Az NKA KSZK-hoz a 2007-2011 években mindösszesen 5331 db pályázat érkezett 
be  

(1. ábra). Jól látható, hogy a beérkezett összes pályázatok éves eloszlása egyenetlen, 
hullámzó (2. táblázat). A változások okait egyaránt okozhatta az NKA források 
mennyiségi hullámzása, a kiírások feltételrendszerének, hangsúlyainak változásai. 
Valószínűbb azonban, hogy a társadalmi-gazdasági változások, s a gazdasági válság 
következtében történt intézménybezárások, összevonások is hozzájárultak a 
pályázatok számának eltéréseihez. Ennek vizsgálata akár önálló kutatást is 
megérdemelne, azonban ezt megnehezítené a jelentősen átalakult intézményrendszer. 

2. TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEK 2007-2011 KÖZÖTT KÖTELEZŐ 
KULTURÁLIS STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁS ÖSSZESÍTETT 
ADATTÁBLÁI ALAPJÁN 

http://www.nka.hu/
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A közművelődési intézményeket illetően Magyarországon 1952 óta történik 
rendszeres adatgyűjtés. A Központi Statisztikai Hivatal „Az adatszolgáltatási 
kötelezettséggel járó statisztikai adatgyűjtéseket - kivéve a törvényben elrendelteket - a hivatalos 
statisztikai szolgálat országos statisztikai adatgyűjtési programja tartalmazza.” (1993. évi 
XLVI. törvény)  

Az alapfeladatként közművelődési feladatokat ellátó szervezetek kormányrendelet 
alapján kötelesek az OSAP 1438 - Jelentés a közművelődési tevékenységet folytató 
szervezetek működéséről című adatszolgáltatás teljesítésére. 

Megvizsgálva a 2007–2011 közti időszak évenkénti statisztikai adattábláit, a 
rendelkezésemre álló adatok átlagaiból 2 főkomponens (faktor) létrehozására 
mutatkozott lehetőség. Az egyiket a közművelődési infrastrukturális jellegük köti 
össze, a másikat pedig a humán-erőforrásbeli ellátottság és annak szakmai jellemzői. 

Az infrastrukturális jellegű faktorban az alábbi változók szerepeltek (megmagyarázott 
variancia 90%): 

- közművelődési intézmények száma 

- kulturális rendezvények száma 

- kulturális rendezvényen résztvevők száma 

- alkotó művelődési közösségek száma 

- alkotó művelődési közösségben tagok száma 

- rendszeres művelődési formák (foglalkozások száma) 

- rendszeres művelődési formák (résztvevők száma) 

A humán-erőforrásbeli faktorban 18 változó szerepelt (megmagyarázott variancia 
82%), melyben a munkakör, teljes vagy részmunkaidő, illetve a végzettség különböző 
variációs lehetőségei jelentek meg. 

Mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy a két faktor közötti korreláció nagyon 
erős (98%). 

A kistérségek közművelődési feltételrendszerének és aktivitási mutatóinak térképes 
megjelenítése során jelentős területi különbségek mutathatók ki.1 (2. ábra) 
  

                                                           
1 Budapest esetében az adatsorok az ott székhellyel rendelkező, de valójában országos hatókörű 
intézmények és szervezetek adatait is tartalmazzák, így a minta torzításának veszélye miatt 
megállapításaimat a fővárosi adatok kihagyásával fogalmazom meg. 
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2. ábraKistérségek közművelődési feltételrendszere és aktivitása 
(infrastrukturális faktor) 

 

Forrás: Saját szerkesztésű térkép a https://www.teir.hu/ adatai alapján 

3. TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEK A VIZSGÁLT IDŐSZAKBAN 
BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOKAT TEKINTVE 

A regionális tudományban központi szerepe van az összehasonlító (komparatív) 
szemléletmód alkalmazásának (Nemes Nagy 2009). A 2007-2011 között benyújtott 
pályázatok számát tekintve jelentős különbségek mutatkoznak, melyeket 
kistérségenként vizsgáltam. (3. ábra) Bár az évenkénti összes benyújtott pályázati 
szám magasnak tűnik (a Magyarországról beérkezett adatok átlaga 978 db), 
amennyiben ezt kistérségenként is vizsgáljuk, látható, hogy a minimum kategóriába a 
10 db alatti, a maximumba pedig a 60 pályázat feletti kistérségek sorolhatók. Ezek a 
számok semmiképp sem tekinthetők magasnak, hiszen ha minden közművelődési 
intézmény és kulturális civil szervezet nyújthatott be a térségből évente minimum 4-6 
db2 pályázatot, akkor ennek többszöröse is megjelenhetett volna. 
  

                                                           
2Az adott év konkrét pályázati kiírásaitól függ a pontos szám. 



A Nemzeti Kulturális Alap közművelődési szakmai kollégium pályázási vertikumának területi jellemzői 
2007-2011 között 

53 

3. ábra:A benyújtott pályázatok kistérségenkénti átlagos száma a vizsgált 
időszakban 

 

Forrás: Saját szerkesztésű térkép az NKA Igazgatósága által biztosított adatok alapján 

Lineáris regressziós modell alkalmazásával kimutatható, hogy a fentiekben definiált 
közművelődési feltételrendszer és aktivitás szignifikáns hatással van a benyújtott 
pályázatok számára (p érték=0.000, megmagyarázott variancia 94%). 

A térképek mintázatát vizsgálva vizuálisan is leolvasható az adatsorok együtt járása.  

A következőkben a támogatott pályázatok számát, valamint a pályázaton elnyert 
összegek megoszlását vizsgálom, abból a szempontból, hogy ezeket mely tényezők 
befolyásolták a leginkább. 

A korábban már említett változókon kívül a modellekben használtam még a 
következőket is: 

- települések száma a kistérségben 

- benyújtott pályázatok száma 

- megvalósításhoz szükséges teljes összeg (átlaga) 

-  igényelt teljes összeg (átlaga) 
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2. táblázat: Támogatott pályázatok száma - lineáris regressziós modell 

Változó Hatás megléte p érték Hatás iránya 

Infrastrukturális 
faktor 

szignifikáns hatás 0.021* + 

Humán-erőforrás 
faktor 

szignifikáns hatás 0.000*** + 

Egy településre jutó 
átlagos benyújtott 
pályázati szám 

nem szignifikáns 
hatás 

0.441 nincs 

Megvalósításhoz 
átlagosan szükséges 
összeg 

nem szignifikáns 
hatás 

0.834 nincs 

Igényelt átlagos 
támogatási összeg 

nem szignifikáns 
hatás 

0.607 nincs 

Forrás: Saját szerkesztésű táblázat a https://www.teir.hu/  és az NKA Igazgatósága 
által biztosított adatok alapján 

A lineáris regressziós vizsgálati módszerrel az egy modellben vizsgált területi 
statisztikai adatokból képzett közművelődést mérő faktorok és a pályázati adatok (2. 
táblázat) elemzése során a két közművelődést mérő faktor közül a humán-erőforrás 
faktor bír erősebb hatással a támogatott pályázatok számára. (Erős összefüggés van a 
humán-erőforrás faktor és az egy településről benyújtott pályázatok száma között (p 
érték 0.000***)  

Különösen érdekes, hogy e változóknak a benyújtott pályázatok számánál, továbbá a 
megvalósításhoz szükséges illetve az igényelt támogatási összegnél is erősebb a 
hatásuk. Ez utóbbiakat egy modellben együtt szerepeltetve a két közművelődést mérő 
faktorral szignifikáns hatást nem mutatnak. 

ÖSSZEGZÉS 

Jelen tanulmányomban a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Szakmai 
Kollégiumához 2007 és 2011 között beérkezett pályázatok kvantitatív jellemzőit 
vizsgáltam. Az alacsony pályázási kedv, a lehetségeshez képest kevés számú 
beérkezett pályázat okán matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával 
vizsgáltam, hogy az adott közművelődési feltételrendszer és aktivitás mutat-e 
összefüggést a benyújtott pályázatok számával. Megállapítást nyert, hogy a meglévő 
intézményrendszer, a klubok, körök, művelődő közösségek, a rendezvényszám, s 
ezek résztvevőinek száma nagyban befolyásolja a pályázati aktivitást. 

Ugyanakkor a pályázatok támogatottságát (eredményességét) tekintve a térségekben 
humán-erőforrás faktor gyakorol erősebb hatást. 

A további kutatási, elemzési lehetőségek igen bőségesek. Szeretném mindenképpen 
bizonyítani azt is – amit az eddig vizsgált adatok alátámasztanak – hogy a hátrányos 
helyzetű térségek forráslehívó képessége gyenge, s a közművelődést és 
feltételrendszerét tekintve ez jelentős területi különbségeket, kulturális 
esélyegyenlőtlenséget okoz. 
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További kutatási lehetőséget biztosít a településtípusok szerinti forráslehívás 
arányainak, a pályázó szervezetek számának és típusának vizsgálata. A matematikai 
statisztikai módszerek alkalmazásával differenciáltabb összehasonlítási lehetőségek is 
rendelkezésünkre állnak. 

A kvantitatív adatfeldolgozási módszereken kívül a beérkezett pályázatok kvalitatív 
jellemzői is vizsgálatra érdemesek, hiszen a beérkezett pályázatok szakmai és 
pénzügyi kidolgozottsága széles skálán mozog. 

IRODALOMJEGYZÉK 

Dr. Koncz Gábor (2010): A közművelődés gazdasági kutatásának kezdetei Magyarországon, 
1974 és 1989 között. (PhD-értekezés, Debrecen, 2004.) Napkút Kiadó, Budapest. 

1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról. 

A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Szakmai Kollégiumához 2007-2011 
között beérkezett pályázatok. 

A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Alapító okirata www.nka.hu Letöltve: 
2013.09.05. 

A Nemzeti Kulturális Alapról röviden. www.nka.hu Letöltve:2011.10.08. 

A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Szakmai Kollégiumának pályázati kiírásai. 
www.nka.hu Letöltve: 2013.09.05. 

A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Szakmai Kollégiumának beszámolói. www.nka.hu 
Letöltve: 2013.09.05. 

Közművelődési intézmények száma. www.teir.hu Letöltve: 2014.01.17. 

Kulturális rendezvények száma. www.teir.hu Letöltve: 2014.01.17. 

Kulturális rendezvényen résztvevők száma. www.teir.hu Letöltve: 2014.01.17. 

Alkotó művelődési közösségek száma. www.teir.hu Letöltve: 2014.01.17. 

Alkotó művelődési közösségben tagok száma. www.teir.hu Letöltve: 2014.01.17. 

Rendszeres művelődési formák (foglalkozások száma). www.teir.hu Letöltve: 2014.01.17. 

Rendszeres művelődési formák (résztvevők száma). www.teir.hu Letöltve: 2014.01.17. 

1997. évi CXL törvény a közművelődésről 

Nemes Nagy József (2009): Terek, helyek, régiók. Akadémiai kiadó. Budapest.  

 
  



Ladislav Klement 

56 

LADISLAV KLEMENT 

SELECTED PROBLEMS OF INNOVATION PERFORMANCE OF 
ENTERPRISES IN THE SLOVAK REPUBLIC 

Keywords: Innovations.Summary Innovation Index. Barriers in innovations. 
Innovation performance. 

Abstract  

The paper introduces an existing system of innovation performance measurement in 
European Union. The innovation performance of the Slovak republic is described 
through 25indicators. The paper aims to analyse the innovation performance of 
Slovakia through innovative performance, ways and barriers of innovative activities 
of Slovak SMEs. It presents secondary data as well as an empirical research results in 
this area. The paper points out the most significant barriers in innovative 
performance growth identified among SMEs. Consequently it presents conclusions 
and recommendations for relevant public institutions and for enterprises orientated 
to elimination of identified barriers. 

Introduction 

The concept of innovation is being used since early 20th century till the present in 
various fields. Over time, the concept of innovation could be understood in several 
meanings. Classical definition according to Oxford dictionary (2001)describes 
innovation as a process of introducing something new orsuccessful utilization of new 
ideas.  

Definition according to European Union, which is implemented also in Slovak 
Innovation Strategy defines a innovation as a reproduction and enlargement of 
product and service portfolios, markets, creation of new production, distribution and 
supply methods, implementation of changes in management, labour conditions and 
labour organization and all improvements in work force qualification (Franková, 
2011). 

The innovation definitions vary according to various authors (Čimo, 2010; Vlček, 
2002; Tidd et al., 2007) especially in different points of view about something new in 
enterprise or some new product or service that is offered to customers. The founder 
of innovation, as a term, could be considered J. A. Schumpeter, who defined an 
innovation in 20th century as an implementation of production of new product, 
entering of new market, implementation of new production process or new work 
organization (Čimo and Mariáš, 1999).  

Preparation and partial realization of innovative changes represent an innovation 
process. The innovation process result is innovation, as a utilized positive change. 
The aim of innovation process could be consider meaningful adjustment of 
reproduction process according to either customer needs or market conditions 
(Čimo, 2010). 

No doubt the innovations are considered to be very important for keeping the 
industrial production and services on high technology level and for gaining the 
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competitive advantages of enterprises and national economy. It could be a tool for 
securing the growth and development for entrepreneuring as well as for the 
economy.  

Innovation can be classified from different perspectives. Basic classification is into 
technical and non-technical innovations. Furthermore, innovations are divided into 
product and process innovations. Under product innovation we can understand new 
or improved products or services. Process innovation is a type of technological 
development, rationalization of production or distribution system of the company 
(Franková,2011).  

OECD (2005) divides innovation into four basic types:  
1.product innovation, 

2. process innovation, 

3. marketing innovation, 

4. organizational innovation. 

Product innovation means the introduction of new and significantly improved product 
at the market. Product innovations are prevalent in a number of organizations which 
seek the way how to increase their competitiveness in the market. The main objective 
of product innovation is to improve product characteristics and thus in some way 
differ from other manufacturers with similar lane of business. Due to the competitive 
environment in the market it is necessary that the change is made in the shortest 
possible period of time (Molnár and Dupaľ, 2002). 

Process innovation represents an innovative production method, introducing new or 
improved production or logistics methods.The product innovations and process 
innovationsare often closely related, because the development of product innovation 
is generally carried out under the innovation process. In other words, product 
innovation is often preceded by a number of procedural innovations allowing it to be 
effective and successful implementation (Heřman et al., 2002). 

Marketing innovation is the implementation of a new method, which is directly related 
to marketing. It is a part of a new marketing strategy or concept, by which the 
company wants to be more competitive in the market and differentiate itself in 
marketing from the competitors. This may be a significant change in product design, 
change in packaging, the product placement in the market through new sales 
channels, new product communication tools (advertising, personal selling, sales 
promotion, public relations), the new pricing strategy,etc.  

Byorganizational innovation we mean the introduction of a new organizational method 
in business, business practices and the organization of work place or in relation with 
the external environment. It may be a change in the division of labor within and 
between business units, outsourcing etc. 
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Innovations as a priority of EU growth strategy Europe 2020. 

The Europe 2020 strategy is about delivering growth that is:smart, through more 
effective investments in education, research and innovation; sustainable, thanks to a 
decisive move towards a low-carbon economy; and inclusive, with a strong emphasis 
on job creation and poverty reduction. The strategy is focused on five ambitious 
goals in the areas of employment, innovation, education, poverty reduction and 
climate/energy. To ensure that the Europe 2020 strategy delivers allgoals, strong and 
effective system of economic governance has been set up to coordinate policy 
actions between the EU and national levels (European Commission, 2010). 

Innovation performance of the country is important indicator, which describes 
situation and effectiveness of state policy and other tools supporting the innovation 
performance of domestic and foreign enterprises. In order to secure international 
comparison of success of innovations support within European Union, the Summary 
Innovation Index (SII) was created. Summary Innovation Index take into account a 
score of 25 indicators, which are divided into five groups. 

The first three groups of indicators include innovative inputs and the last two groups 
include innovative outputs: 

1.Innovation enablers (5 indicators), which measure the structural conditions 
required for innovation potential, 

2.Knowledgecreators (4 indicators), which presents the value of investment into 
research and development activities, which are considered to be a key determinant of 
the knowledge-based economy development, 

3.Innovation and entrepreneurship (6 indicators), which measures the effort of 
enterprises on innovations, the effort of SMEs, private and cooperative, spending on 
research and development, venture capital and GDP, 

4.Application of innovations in practice (5 indicators), which measure innovation 
performance expressed through business activities and participation in employment 
and added value in innovative sectors, 

5.Intellectual property (5 indicators), which measures the achieved results in terms of 
successful know-how such as patents, trademarks and new design. 

Classification of countries is consequently made upon the results of measurement for 
the 25 indicators. The countries in EU are classified into four categories: 

- Innovation leaders, 

- Innovation followers, 

- Moderates innovators, 

- Modest innovators. 

The position of EU member countries according to Summary Innovation Index 
presents Graph 1. 
  

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainable-growth/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/economic-governance/index_en.htm
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Graph 1 Innovation Performance of EU countries 2013 – comparison to 2010 

 

Source: European Commission, 2013.  
Note: The grey coloured columns show performance in 2010 as measured using the 
SII 2013 set of indicators. The change in innovation performance between 2010 and 
2013 is equal to the percentage change between the innovation indexes for 2010 and 

2013 as shown on the vertical axis. 

The position of the Slovak Republic is in group of moderate innovators together 
with the Czech Republic, Hungary and other 6 countries. When we look closer at the 
development of Slovak Summary Innovation Index we can consider its development 
to be quite positive. Based on the obtained values of the summary innovation index 
2013 performance of Slovakia was 0,34 while the EU average was 0,55, compared 
with previous years, the Slovak republic was doing better in terms of innovation 
performance.Summary innovation index (SII) 2012 was for our country 0,29 and the 
EU average of around 0,54. As for the previous period yet, SII 2011 brought us 0,28 
in comparison with the EU average and its innovation performance in a given year 
0,53.When we compare the performance growth of EU countries,only Slovakia, 
Lithuania and Czech Republic have reached positive growthin innovative 
performance in 2013 comparing to 2010 values according 25 summary innovation 
indicators (European Commission, 2013).  

Detailed information over the structure and reasons of the Slovakia performance 
growth is providing following graph. 
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Graph 2 SII indicators value relative to EU 27 average in 2013 

 

Source: European Commission, 2013. 

The Graph 2 shows that in comparison to EU 27 average, Slovakia reached higher 
values only in 6 indicators. The highest progress was by new doctorate graduates 
(2,07 times higher than EU 27 average), than in sales of new to market and new to 
firm innovations. On the third place was cooperation with foreign scientists in co-
publishing of scientific papers. Positive values can be seen also by number of youth 
upper secondary level education, non-R&D innovation expenditures and 
contribution of medium and high-tech (MHT) product exports to trade balance. 

Unfortunately all other indicators were below EU 27 average. All these low valued 
indicators are presenting the weaknesses of Slovakia in innovation performance (not 
only in entrepreneurial, but in academic and governmental area, too). The worst 
value was measured by indicator describing revenues from licences and patents sold 
to abroad.  

Another view over not very positive situation in innovation performance of 
enterprises in Slovakia brings following chart. It describes the position of Slovakia 
according to proportion of innovative enterprises. Share of innovative enterprises in 
Slovakia is about 35 % from all enterprise, which moves the Slovakia at the bottom 
part of EU countries. 
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Graph 3 Proportion of innovative enterprises (as a % of all enterprises) 2008-2010 

 

Source: European Commission, 2013. 

Further we will focus on Slovak enterprises as an innovators, types of innovations 
and existing barriers limiting the performance growth in this area. 

 

Innovation activities in Slovak SMEs 

The survey was realized in 2013 among 350 SMEs from various branches of industry 
in Slovakia. The only criterion for selection of respondents was the size of enterprise. 
We have reached approximately 25 % rate of questionnaires return. Respondents 
could be divided according to the size into 4 groups – micro enterprises (up to 9 
employees) 40 %, small enterprises (up to 49 employees) 48 %, medium sized 
enterprises 9 % and large enterprises (more than 250 employees) 3 %.  

The first important finding was, that almost ¾ of all respondents considered 
innovation as a key advantage towards their competitors and customers. This 
relatively high share of positive answers says, that Slovak entrepreneurs either have a 
good experiences with innovations or at least are aware of their importance for 
sustainable growth. It gave us a good starting base for detailedresearch in types and 
barriers of innovative activities. The next figure presents the types of made 
innovations by respondents in years 2009-2013. 
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Graph 4 Types of realized innovations in SMEs in 2009 - 2013 

Source: own research. 

The sum of percentage values of particular types of innovations in SMEs is more 
than 100 %, due to the fact, that respondents could mark more types of realized 
innovations. Presented data describes a relatively low activities in searching and 
implementing of innovative solutions in all spheres of enterprise activities.   

 

The ways of performing the innovative activities in Slovak SMEs 

In order to find out, what was the preferred way for creating the innovations among 
SMEs, they were asked to specify the areas were they put the innovation investments 
during years 2009-2013. 

Graph 5 Areas of expenditures related to innovations in 2009-2013 

 

Source: own research. 

The graph 5 shows, that the most of investments were made in purchase of 
innovative technology, marketing activities and organizational changes. Only less 
than 10 % or respondents invested in own R&D department.  

At the same time almost 29 % of respondents declared, that they do own research 
and development activities orientated on creation and implementation of innovations 
in their internalR&D department. According these facts, it is clear, that research and 
development is strongly underfunded and enterprises are choosing the simplest way 
in obtaining innovations – purchase of final innovation (solution). More than 21 % 
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of enterprises cooperated in R&D with other enterprises and only almost 3 % of 
respondents confirmedR&D cooperation with universities. All these figures are 
confirming data from Union Innovation Scoreboard 2013.  

Barriers for innovations in Slovak SMEs 

Surveyed small and medium sized enterprises stated the most important barriers in 
their innovative activities (graph 6). The graph starts with the minor barriers – lack of 
know-how and low readiness of enterprise founders for innovations. We must 
emphasize that there is a high probability, that answers in our survey were filled by 
owners of SMEs. So the reality may differ from stated data in questionnaires and 
could be worse. 

Among the biggestobstacles forincreasingthe intensityof innovation 
activitiesrespondents includedthelack of own equity, small possible profitbased 
oninnovation, uncertainty in the market and lack of qualified research employees (as 
seen on graph 5). 

Graph 6 Barriers for innovation activities in SMEs in 2009 - 2013 

 

Source: own research. 
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Graph 7 Financial sources for innovations in SMEs 

 

Source: own research. 

The share of own equity used for financing the innovative activities of SMEs could 
explainwhy the innovativeactivities may beunderfunded. SMEs are usually operating 
with very limited own equity. The fact is the system ofdebt financing of innovation 
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 The second most important barrier was the low expected profit from realized 
innovations. SMEs were afraid, that although they invest money into innovations, 
customers will not appreciate this effort by adequate demand and will not raise the 
purchase of innovated products or services. This fact is related to overall standard of 
living in Slovakia, where many people are close to poverty and are not high 
innovation demanding customers. 

Conclusions 
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toeliminate the barriers whichprevent the innovative performance 
ofbusinesses.Opportunity could be found in inchanging the approachof government 
towards small andmedium-sized enterpriseswhich are heavily involvedin the 
developmentof the grossdomestic product.  

According to made survey, the government should pay attention to elimination of 
administrative barriers and create a systematic institutional support to SMEs on 
national and regional level. At the present, self-government support for the 
innovations in Slovak regions is limited due to restricted budget, so many activities 
and ideas were stopped. Administrative barriers is a phenomenon, which is growing 
very fast in Slovakia. Especially by competition for EU structural funds, the rules 
given by Slovak institutions are even tougher than rules set from European 
commission. Applicants are excluded from the competition due to only formal 
mistakes and missing confirmation from other state institutions. Functional system 
of sharing a digital data about legal and private entities among state institution is an 
insubstantial need.  

Availability of financial source for SMEs development is another area, where the 
state should play important role. The structural EU funds represent a huge amount 
of money, which should be used in favor of all enterprises, not only for selected 
companies. JEREMIE initiative is an example of sustainable way, how limited 
financial sources could be repeatedly distributed among enterprises. Financing of 
R&D activities in Slovakia is strongly below the average of the EU 27 countries. We 
are lagging not only in amount of financial sources which are being invested into 
R&D, but also the ratio between public and private funds is reversed. The situation 
could be changed not by one way financial support from state budget, but we see the 
solution inoverall improvement of the business environment through a reduction in 
indirect taxes, especially VAT rate, amount of contributions to social and health 
insurance companies and all other areas mentioned above. Only in business 
environment which is relatively stable and supporting the SMEs growth, the 
companies will dare to take a higher risk and invest more in innovations. 

At last, the change must come also from site of enterprises. There are several 
indicators, which are directly influenced by willingness of enterprises to perform 
innovative activities(not only investments, but also weak cooperation with 
universities and public research institutions).We agree, that the main problem of 
SMEs is not their size, but their isolation. 

Globalcompetitive pressuredictatesthat companiesmustbringnew products to 
marketinthe shortest possible time, to bestmeet localdifferences in customer 
requirementsin conjunctionwith the introductionof bestpracticesfor design, 
implementation andproduction ofinnovative products. 
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Abstract  

The main aim of this article is to clarify the importance of corporate social 
investment (CSI) for the company existence and for the stakeholders located in the 
company environment. The article is focused on the identification of this term in 
relation to the corporate social responsibility (CSR). CSR represents nowadays one of 
the most popular approaches to the company functioning and strategic orientation. 
Investment projects into CSR are known mostly for the greater proportion of non-
financial benefits and effects for the company itself and also for the company 
stakeholders. Moreover, the paper analyses the most important barriers and 
incentives for these types of investment projects in Slovak companies on the base of 
the empirical research.  
Classification JEL: M14 – Corporate Culture; Social Responsibility 

1. Corporate Social Investment as a Part of Corporate Social 
Responsibility 

In the last few decades the concept of corporate social responsibility changed from 
the unimportant idea to one of the most orthodox and accepted principles in the 
business world (Melé, 2008). The modern era of CSR may be marked by Howard R. 
Bowen´s publication Social Responsibilities of the Businessman (1953) that has become the 
key publication of corporate social responsibility (Banerjee, 2009). Bowen claimed 
that the responsibility of the businessman is commitment to choose such strategies, 
decisions and activities that are compliant with the aims and values of the society 
(Moura-Leite, Padgett, 2011).  
Nowadays, the idea of corporate social responsibility has become a global term and is 
accepted and supported by all subjects of the society from the government and 
companies through the non-governmental organizations and particular consumers 
spreading to the all sectors of the economy (Topal, 2009). CSR is at present expected 
priority for each company that want to be perceived as a modern (Gjølberg, 2008). 
Magazine Fortune is doing the evaluation of the 500 most important companies 
worldwide each year, in 1977 less than one half of these companies confirmed the 
existence and implementation of corporate social responsibility in their activities. At 
the end of 90 years of 20th century almost 90 % of the companies in this chart 
declared that they accepted corporate social responsibility as the basic element of 
their strategy and goals and they presented the results of the CSR activities in their 
annual reports (Boli, Hartsuiker, 2001, In Lee, 2008, p. 54).  
CSR can be recognized through the integration of the positive attitudes and 
programs to the company strategy at the highest level of management. It needs to 
change the view on company role in the society from the level „profit only“ to a 
wider look in the context of three P´s – “people, planet, profit“. This look means 
that the company is interested not only in its economic growth but also in the social 
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and environmental aspects (Klementová, 2011, Pavlík, Bělčík, 2010). Companies 
have also the possibility to choose what level and type of CSR would be 
implemented into the company strategy.  
M. Halme and J. Laurila (2009) characterize the categories of the corporate social 
responsibility according to the level of its implementation in the company and also 
the degree of the business opportunities utilized via CSR activities: 1. philanthropy 
(company resources are used for the purpose of “doing good”, i. e. charity, gifts, or 
voluntary activities of the employees, company do not obtain any direct benefits, it 
improves only its reputation and position on the market); 2. integrated corporate social 
responsibility (companies are combining the aspects of the responsibility with the key 
business activities, they are interested in needs of primary stakeholders, i. e. 
customers, employees and suppliers; expected benefits are company reputation, 
lower costs and risk); 3. innovative corporate social responsibility (company utilizes the 
existence of particular environmental or social problem for the innovation and seeks 
the possibilities of developing new products or services that can solve these 
problems, expected benefit is fulfilment of the “win-win” condition).  
Because of the fact that CSR concept was evolving through more than 60 years, a lot 
of other concepts, theories, definitions and areas originated that are more or less 
linked with the responsibility of the company. According to the A. Bussard (2005) 
the theoretical view on the CSR has changed to the empirical research 30 years ago. 
Moreover, this concept became more fragmented and also a various number of 
alternative concepts have arisen. Among these concepts belong e. g. corporate social 
performance, corporate ethics, and also stakeholder theory. E. Garriga a D. Melé 
(2004) divide the theories linked with the CSR into four groups: instrumental, political, 
integrative and ethical theories (they altogether mention 14 various concepts and 
theories). 
Among the theories related to the CSR belong also corporate social investments that 
are mostly defined as a partial activity of CSR. J. Zelený (2008) identifies them as 
investment activities that take into account not only economic return of invested 
finance but also their social, environmental and ethical impact on the various groups 
of stakeholders. This investment type can be primary designed for the creation of 
working environment (Schaefer, 2004) and working conditions that ensure the 
greater satisfaction of employees (Mill, 2006). Projects can be also developed for the 
external environment of the company, mostly for the improved conditions of 
environment protection (Lyon, 2004) or local community (McMillan, 1996). Other 
authors characterize corporate social investment as nonmarket investment of 
corporate resources into community (Esteves, 2008). The community can be defined 
as a group of people that are connected together, e. g. neighbourhoods, towns, cities, 
residences, micro regions etc. People in particular community are mostly linked 
through the same residence or work (Bussard, 2005). This type of investment 
projects contribute to the improvement of economic and social environment. As we 
talk of investment also in this case the company expect a type of return on 
investment and long-term benefits and positive effects (Franc, Nezhyba, 
Heydenreich, 2006). 
On the other hand, companies sometimes register also barriers and risks that 
discourage them in investing into CSI (Klement, 2011). According to Bussard (2005) 
five main barriers can be defined: 1. a higher amount of financial resources that is 
needed for implementation of CSR, 2. long-term and difficult implementation of 
CSR into company activities and goals, 3. necessary communication and cooperation 
of all sectors of society, 4. lack of information and uncertainty in some fields of CSR, 
5. lack of support from the state and government institutions. 
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2. Survey of Implementation of Corporate Social Investment in Slovak 
Companies 

Empirical research was conducted through questionnaire research; we have sent the 
electronic form of questionnaire to the companies in Slovak republic via e-mail. The 
electronic questionnaire consisted of four parts and contained particularly semi-
closed and closed questions, for the purpose of this article we will present the results 
linked with the barriers and incentives of CSI in Slovak companies. The research was 
carried out in October 2012; we have used the database of companies from the 
Statistical Office of Slovak Republic for contacting the potential respondents. This 
database consisted of 5 766 contacts of the companies that are doing business in 
Slovak Republic. We included 376 questionnaires to the overall results of the 
research, the rate of return was 6,52 %. The representativeness of the sample 
according to the region and company size was confirmed through the nonparametric 
test Chi-Square (χ2).  
Identification questions helped us to classify the respondents according to few 
criteria. The vast majority of the sample was represented by small enterprises (with 
10 – 49 employees, 75,53 %), other categories were medium enterprises with the 
share 19 % (with 50 – 249 employees) and large enterprises – 5,85 % (with more 
than 250 employees). The sample consisted of manufacturing companies (23,67 %), 
companies in wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles 
(15,43 %), construction companies (14,89 %), companies focused on agriculture, 
forestry and fishing (5,85 %) and transport and storage companies (5,85 %). 
Companies with domestic share of the capital had proportion of almost 79 %. 
According to the criteria of localization, the majority of respondents were from 
Bratislava Region (26,86 %), Žilina Region (12,50 %) and Košice Region (12,50 %).  
The main aim of this article is to present a part of the questionnaire research focused 
on the identification of main barriers and incentives of corporate social investment 
activities. Firstly, we investigated the existence of corporate social investment 
activities in company. Most respondents (76,60 %) confirmed that they already had 
experience with this type of investment, less than 24 % of the respondents have 
never carried out investment activities in this field. For respondents with CSI 
activities was designed a question considering the level of implementation of 
particular types of corporate social investment. We examined the level of eight types 
of CSI considering the internal and also external environment of the company. 
Respondents could assign to each investment type one of five degrees of realization 
(1 – investment is implemented, but we plan its expansion in future, 2 – investment 
is already implemented, we do not plan to expand itin future, 3 – investment is not 
yet implemented in the company, we plan its realization in next 24 months, 4 – 
investment will be implemented in future in more than 24 months, 5 – we do not 
plan the implementation of this investment type). Chart 1 presents the answers of 
respondents in absolute frequencies.  
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Chart 1.The phase of the implementation of CSI types (with absolute frequencies) 

 
Source: Empirical research 

 
The results showed us that a great proportion of internal corporate social investment 
designed for company employees are already implemented in Slovak companies. 
Some types of internal CSI are also not planned for future (establishment of nursery 
in company or sheltered workshop for people with disabilities). Moreover, a lot of 
answers considering the implementation of CSI in external environment of company 
were also negative.  
We have formulated a hypothesis about the barriers of CSI, where we assumed that 
among the barriers and burdens with the greatest importance will be included lack of 
financial resources and also low degree of internal motivation of management of the 
company. This assumption was based on the theoretical knowledge from the 
literature. The respondents had the possibility to identify the most significant barriers 
for realization of corporate social investment in the question No. 19 (for the 
companies with CSI activities in number 288 respondents = 76,60 % of respondents) 
or No. 21 (for the companies without CSI activities in number 88 respondents = 
23,40 % share of all respondents). The results for the particular barriers of CSI are 
presented in the following table; the three barriers with the greatest proportion are 
highlighted by both of the groups. 
 

Table 1. The barriers of corporate social investment (with relative frequencies) 

The CSI barriers Companies with  
CSI activities 

Companies 
without  
CSI activities 

lack of internal motivation 3,13 % 23,86 % 

lack of financial resources 67,01 % 64,77 % 

time limitations  17,01 % 19,32 % 

lack of state´s assistance and help  55,21 % 40,91 % 

low stakeholders´ perception of these 
activities 

15,97 % 18,18 % 

human resource limitations in this area 6,94 % 13,64 % 

expected increases in cost 34,38 % 36,36 % 

lack of knowledge in this area 14,24 % 20,45 % 

other 1,39 % 4,55 % 

Source: Empirical research. 
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We examined some answers of the two groups of respondents with common 
features but there were also some differences. Companies with activities in corporate 
social investments ranked among most important barriers of CSI lack of financial 
resources (67,01 %), lack of state´s assistance and help (55,21 %) and expected 
increases in company costs. Identification of barriers of the CSI is also important 
among the companies without CSI activities – we investigated the reasons that are 
burdens for creation of CSI ideas and activities. This group of respondents considers 
for the barriers of CSI with the greatest weight also lack of financial resources (64,77 
%), lack of state´s assistance and help (40,91 %) and expected increases in costs 
(36,36 %). Significant difference was identified in the barrier lack of internal 
motivation for CSI – for companies with CSI meant this barrier one of the most 
unimportant feature, on the other hand, it got 4th place among the answers of the 
respondents without CSI.  
For the verification of the hypothesis about the barriers we have used Friedman and 
Wilcoxon tests. Among the most difficult barriers of SRI were integrated lack of 
financial resources for these investment projects and also lack of support from the 
state. Therefore, our assumption about the barriers was only half-confirmed as the 
factor lack of internal motivation was ranked lower. This information provides a 
good basis for the future development of CSI; as a basic impulse for activities in this 
field have to come from the personal conviction and internal motivation of the 
company owners or management.  

Moreover, in other two questions in questionnaire respondents had also the 
possibility to mark some incentives or tools that can stimulate and start investment 
into corporate social responsibility. Table 2 contains relative frequencies of particular 
incentives for the both groups of respondents. 
 

Table 2. The incentives for corporate social investment (with relative frequencies) 

The CSI incentives Companies 
with  
CSI activities 

Companies 
without  
CSI activities 

information materials about this area 20,49 % 18,18 % 

free counselling service in this area 35,01 % 38,64 % 

training and courses for company 
employees 

21,18 % 18,18 % 

tax incentives and allowances 81,60 % 82,95 % 

networking and cooperation with other 
companies 

17,36 % 31,82 % 

preference of these companies for state 
contracts 

31,60 % 32,95 % 

other 0,00 % 1,14 % 

Source: Empirical research. 
 

Also in this question both groups of respondents included among the most 
important and interesting stimulating activities in field of CSI – tax incentives and 
allowances, free counselling service in this area and preference of these companies 
for state contracts. Two of these criteria belong among incentives with direct 
financial motivation for the companies; as with the prioritizing for contracts and tax 
incentives or allowances can companies gain profit.  
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3. Discussion and Conclusion 

Corporate Social Investment can be identified as a tool for obtaining mostly non-
economic benefits not only for the company itself but also for some specific groups 
of company stakeholders. This type of investment represents nowadays an important 
and inevitable part of each company´s CSR strategy. This concept creates mostly 
long-term value for companies and on the other hand, also for company 
stakeholders.  

The research helped us to identify stage of particular types of CSI in Slovak 
companies and also to examine main barriers and expected incentives and stimulators 
that can help to develop this field of investment in future. The results of research 
showed us that a majority of internal corporate social investment are already 
implemented in companies, for some of them an expansion in future is also planned. 
On the other hand, Slovak companies still do not invest a great proportion of 
company resources into social investment projects for external environment. This 
fact is, in our opinion, closely linked to the identification of barriers of CSI – lack of 
financial resources and also lack of help from the state and government institutions. 
Companies would like to carry out this type of investment when there is a possibility 
to obtain an advantage in form of lower financial costs – providing of tax incentives 
or allowances– and also they would like to be preferred for state contracts.  

For future spreading of the idea of CSI it is also necessary to provide companies with 
awareness of knowledge, experience, networking and education, with the help of 
these activities the idea of corporate social responsibility and investment will become 
a necessity for each company.  
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ĽUBICA LESÁKOVÁ 

INTERNATIONALISATION OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 
IN SLOVAKIA 

Key words: internationalisation, small and medium enterprises, opportunities, 
barriers. 

Abstract 

The internationalisation of small and medium enterprises as well as the impact of 
internationalisation on changes in managerial practices is the task of first priority in 
small and medium enterprises (SME) in Slovakia. The aim of the article is to present 
the key aspects of   SME´s internationalisation in general, as well as of SME´s in 
Slovakia in special. 

The article is divided into three parts. In the first part of article are presented the key 
aspects of the process of internationalization of small and medium enterprises. In the 
second part is analysed the impact of internationalisation on small and medium 
enterprise’s management practices. Special attention is given to identification of 
opportunities and risks resulting from the process of internationalisation. Third part 
of the article deals with the process of internationalisation of small and medium 
enterprises in Slovakia. In order to be competitive small and medium enterprises in 
Slovakia have to fulfil several basic conditions. The analysis of basic conditions is 
given in the last part of article. 

1.  Key aspects of SME´s internationalisation  

 Small and medium enterprises are considered to be one of the principal 
driving forces in economic development of every country. They generate the majority 
of jobs, promote diversification of economic activities, support sustainable 
development and make a significant contribution to exports and trade. Their 
flexibility enables them to match quick changes in market demands. Small and 
medium enterprises become the main engine in the economy and society.      

 The role of small and medium sized enterprises within the economies is well 
documented and known. These firms are faced today with the critical issue of how to 
create and maintain a sustainable competitive advantage in the light of the increased 
complexity of international trade and business links. The strategic imperative facing 
firms of all sizes is how to respond to the growing pressures of trade liberalisation 
and increasing international competition. Traditional ways of competing whereby the 
firm could differentiate itself on the basis of technology, product or price are fast 
disappearing and the firm must look for now solutions (Mellahi, K. et al., 2005). 

 Small and medium sized enterprises are not immune from the impact of the 
internationalisation of markets and are in turn faced with the need for a strategic 
response. Increasingly this response to access international markets has beenusually motivated 
by strong push or pull forces (or a combination of both) as well as by firm-specific forces (so called 
mediating forces) (Johnson, D.–Turner, C., 2010).  
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 a) Push forces are represented by a set of drivers (usually internal to the firm) that 
move the firm into international markets. They are entrepreneurial in nature based 
on a desire to explore new opportunities. They may be the effect of managers, 
maturity of local markets and so on.  

 b) Pull forces – these are external to the firm which enhance the firm's 
competitiveness and signify the benefits of a move into international markets. 

 c) Mediating forces – these are firm-specific factors that facilitate the acting of push-
and-pull forces upon strategy and represent the internal dynamics of the firm. 

 Within international trade SME tend to have different roles including as 
domestic suppliers of inputs to products exported by larger enterprises, exporters of 
specialized niche product, importers/distributors of goods from foreign SME, 
providers of support services to international trade transactions (for example inland 
transport, freight forwarding), etc. 

 Rugman and Hodgetts (1995) identify four stages on the way to the 
internationalisation ofsmall and medium enterprises: 

1. the domestic stage with no international operations; 
2. the inward stage where ideas and resources are imported to secure position 
within the domestic markets. This includes not only raw materials and components 
but also technology transfer; 
3. the outward stage during which outward processes such as export or sales 
subsidiaries and/or cooperative processes such as joint ventures with foreign 
partners emerge;  
4. the cooperative stage during which, as internationalization process matures, the 
firm becomes involved in an increasing number of agreements, in a more diverse 
number of areas (from manufacturing through to procurement). 

 Thus, internationalization includes both an inward and outward activity. There 
are however common trends with most small and medium firms using their home 
market as a base and then going international through a mix of importing and 
exporting strategies (Johnson, G. – Whittington, R. – Scholes, K., 2011). 

Rugman and Hodgetts offer a typology of the internationalization of SMEs based upon 
how these businesses respond to globalization and they identify five types of SMEs:   

1. locally competitive SME: these operate on highly specific markets or are 
protected from international competition through their location in remote region; 
2. SME using international resources: these SME utilize international resources to 
support their competitiveness in local markets; 
3. exporter SME: these firms have the necessary information to sell abroad. They 
tend to be innovative firms, seeking to expand the scope of their market; 
4. importer and exporter SME. These firms import material and then export the 
final product; 
5. international SME export networks: in such networks a number of SMEs 
export together in a value chain or are linked to firms that are major players in 
international markets. These can be via a number of arrangements such as links with 
SMEs in target markets or links to large businesses. 



Lubica Lesková 

76 

Internationalisation indicates the “growing involvement of a firm in international 
operations” (Johnson, D. – Turner, C., 2010). It is important to recognise that the 
international process should be not undertaken in some ad hoc manner (with little 
thought or direction) but should be a strategic process driven by a clear set of 
objectives. 

2. The impact of internationalisation on SME´s management practices 

Small and medium enterprises are deeply affected by the globalisation of the markets, 
which is forcing all firms to act and think more globally. As far as small and medium 
enterprises are concern, there is a logo: Think global – Act local. The majority of 
small and medium enterprises are working within the framework of a local 
environment. Their consumers are their neighbours of their village (city, county, and 
region). This is their strength. However, they have to act taking into consideration 
the influence and external factors of the globalisation, the particular stage of 
internationalisation including challenges of the competitive market players, 
environment concerns, sustainable economic growth, international standards, and 
information technology (Lee, K. – Carter, S., 2005).  

Small firms are famous by serving a small number of customers who buy quality and 
are willing to pay a price premium or to customers, whose demand frequent changes 
to a specialised product. They are characterised by qualities of entrepreneurship, 
flexibility and product development motivated by the need to generate growth. 
However, we also find informal structures, insufficiently developed administrative 
and accounting procedures. Problems could arise from unsystematic, sometimes 
erratic decision making processes, compounded by the inability or unwillingness to 
delegate responsibility to more experienced managers. It is sometimes that the 
entrepreneur with a very good idea and fast growth at the initial stages often does not 
posses the business experiences to sustain the company in the longer term (Beamish, 
P. W. – Lu, J. W., 2001). 

Therein lays the dilemma for management practices within SME during the 
internationalisation process. Although their small size provides the advantages as 
described above, the international process calls for efficient management (Mellahi, K. et al., 
2005). It also requires high levels of experience and expertise. Consequently, to attain 
an international position, the SME need to co-operate and put more effort into networking 
(Kressel, H. – Lento, T. V., 2012). 

The challenge for the managers of SMEs is to overcome the conditions unique to smallfirms 
and to develop international strategies such as exporting and joint ventures. Kressel and 
Lento (2012) suggest that international collaboration and partnership are the best way to take 
advantage of new opportunities, to maximise the use of limited resources and develop new 
technologies, to facilitate organisational learning and skills acquisition and to cope with strategic 
uncertainty. 

There are many opportunities available for our small firms in international 
operations, but there are also many risks involved. For some firms it provides new 
opportunities for expansion and growth by taking advantage of international market 
possibilities. These are able to adopt and become internationally competitive. For the 
majority, however, growing economic globalisation is increasing the competition with 
foreign enterprises and it is an inward process that brings competitive challenges and 
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threats. For those small and medium enterprises it brings risks that they unlikely 
survive in their present form without improving quality, cost competitiveness and 
management practices. 

Opportunities and challenges resulting from international operations for SME (Johnson, 
D. – Turner, C., 2010): 

 expansion of markets and product diversification, 

 more effective use of labour force and facilities, 

 lower labour costs in most countries, 

 availability and lower cost of certain desired natural resources, 

 potential for higher rates of return on investment, 

 tax advantages. 

Problems and risks resulting from international operations for SMEs: 

 high potential for loss or difficulty or impossibility of retrieving the earnings 
from investment, 

 unfair competition, particularly from state-subsidized firm, 

 lower skill levels of workers in less developed countries, 

 difficulties in communication and coordination with the home office, 

 attitudinal and cultural problems. 

Small and medium enterprises face larger barriers to internationalization then large 
enterprises. The main internal barriers reflect how the internationalization of SMEs is 
constrained by inadequacies within the firm. This includes problems such as lack of 
information, lack of capital and inadequate management skills. External barriers 
include mainly technical trade restrictions, bureaucratic procedures, 
marketing/distribution problems, etc. (Beamish, P. W. – Lu, J. W., 2001).  

The biggest impact on the management of SMEs as a consequence of the 
internationalisation process has been the need for information gathering on an 
internationalscale. The challenge for SMEs managers is to improve their ability to scan and 
interpret the increasing amounts of information available on international markets, technologies and 
competition. 

The internationalisation process cannot be a quick process; the development of new 
information systems, new technology and new products demands an enormous work 
input, coordination and considerable financial investment. This financial investment 
is not confined to long-term, structural financing. The major financial implication for 
small and medium sized enterprises concerns operating finance and credit. That is 
the ability to maintain sufficient cash flow in order to sustain the enterprise through 
the process of internationalisation. 

3. Internationalisation of SMEs in Slovakia  

The SME in Slovakia have two ways how to deal with the process of  
internationalisation: 
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 to monitor all aspects of internationalisation and modify steadily its strategy and 
behaviour, 

 actively join in internationalisation process. 

The first approach has a character of passively confirmation to internationalisation’s 
trends. This way choose mostly small firms in Slovakia which want to produce for 
local markets or firms which don’t have enough money, qualifies staff or essential 
know-how to enter international markets. 

The second approach assumes to join active in internationalisation process. This 
strategy doesn’t see internationalisation as a threat of its entrepreneurial activities, but 
perceive it as an opportunity. This approach is as a rule connected with a change 
from a national to a multinational company. 

Competitiveness of small and medium sized enterprises in Slovakia is an effect of 
a number of economic, social and even cultural factors. The SMEs potential is 
a resultant both of the behaviour of entrepreneurs themselves and the state, as well 
as of the so-called external conditions. 

Small and medium enterprises in Slovakia cope with some serious problems 
(Lesáková, Ľ., 2009): 

 instability of the legal system and ineffective enforcement of the law,  

 high financial burdens imposed by the state like taxes and social security 
contributions, 

 lack of a capital and as a consequence limited investment possibilities, 

 expensive loans, complicated credit procedures, 

 red tape burdens. 

For Slovak SME the membership in European Union offers a number of challenges 
(opportunities): a bigger market, access to new technologies, higher quality of 
services for enterprises due to stronger competition and the possibility to take 
advantages of the structural funds and other forms of assistance – on the basis of the 
same conditions the SME from the current EU member states have. On the other 
hand, in order to survive Slovak SME have to increase their competitiveness. 

We can assume 2 main threats for Slovak SME: the rise of competition on domestic 
market as well as the necessity to bear considerable financial costs for adjustment to 
EU standards. Not each company is able to manage these challenges. Those 
businesses, which are run in a modern way and have been already active on foreign 
markets, are at good starting point. On the contrary, local companies, with no 
strategy for the future can be shocked by the consequences of the integration. 

In order to be competitive on the domestic and international markets SME in Slovakia 
have to fulfil several basic conditions, among them the following (Lesáková, Ľ., 2009): 

 to achieve high quality of their products and services, 

 to apply modern and efficient technologies, 

 to introduce an effective promotion scheme, 

 to posses skilled personnel and management staff and 
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 to enter an easily accessible and widespread system of economic information on 
products and services. 

There are five factors that SME in Slovakia can use to leverage their resources and overcome 
barriers to internationalization. 

The first factor is to build and obtain managerial skills. Management is science and art. 
The first can be acquired; the second one can be developed through commitment 
and by „learning by doing“. For many enterprises, then, venturing into international 
markets implies a change in management strategy. There is a lot of evidence that 
successful internationalising of SMEs have a particular management style. Generally 
they have a well-structured management, which concentrates on core activities, often 
buying-in not only physical inputs, but also business adviser and counselling services. 

The second factor is good planning. Entry into international market must be carefully 
prepared for. In generally enterprises are planning a few years to enter international 
market to set concrete goal for sale revenue and profits. As earlier, SME set goals for 
volume sale, expenses and profit, they move higher, because they could control the 
whole process of international activities. 

The third factor is to find appropriate foreign strategic liaisons/partners, who know the 
domestic environment, legislative and non-legislative barriers, and the customer 
requirements. It all includes the right market orientation. This encourages learning 
about the markets and activities required to enter international markets (market 
knowledge, market commitment). 

The fourth factor is networking. Networks are seen as key to the internationalization 
process. SME use these structures to gain access to resources, to improve strategic 
positions, to control transaction costs, to learn new skills, to gain legitimacy and to 
cope positively with rapid technological changes. 

The fifth factor is technical capability and knowledge. Many experts believe that the key to 
a successful launch onto the international market is the capability of technical 
advantage, derived from advanced scientific knowledge. Yet, while it is undoubtedly 
important to continue to encourage the exploitation of new scientific knowledge, this 
must be understood in the right context. 

The sixth factor for success is flexibility, adaptively and responds. What really 
characterises the successful globalizing enterprise, whether large or small, is that it 
correctly identifies market opportunity and is able to adapt flexible to rapidly 
changing external conditions. 

Conclusion 

Internationalisation process in SMEs sector is characterized by two key points. The 
first is that there is an important relationship between the firm and the market. Thus 
market niches are important in understanding the internationalisation of SMEs. 
Second, the structure of industries is important and the role of SMEs may vary over 
the lifecycle of a given industry. A growing number of SMEs compete currently 
internationally. The reluctance of SMEs engaged in the international economy has 
been overcome in no small way through the process of networking and through the 
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process of technological change. Development in communication, transport and 
financial services enable to exploit international markets in much more manner. 
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Abstract 

The main aim of the article is to identify the main burdens of doing business 
perceived by Slovak family owned hospitality businesses focusing primarily on 
perception of particular taxes. The article analyzes primary data gained from an 
opinion survey conducted by means of a questionnaire in 2013. The results allowed 
us to identify the most discussed topics and burdens of doing business in tourism 
and hospitality in Slovakia. We have analyzed subjective perception of particular 
taxes, tax system as a whole and flat tax and its changes. 

INTRODUCTION 

Tourism is considered to be one of the major driving forces of globalization which 
formed modern global traffic system and made remote markets to be  easily 
accessible (Cohen, 2012). Thanks to this the flow of goods, services, people and 
capital was freed. In spite of this nowadayys tourism suffers as well as other sectors 
by deepened recession and tourism businesses as well as the others are now facing to 
a lowered demand.  

National governments took many actions in order to prevent to even worse situation 
and tried to remove consequences which already happen. On one hand they are still 
trying to protect public budget, on the other hand they support purchase effective 
demand and stimulate offer. Unfortunately, these actions are frequently opposed and 
therefore their impact on companies many times questionable.  

The aim of the article is to identify the main burdens of doing business perceived by 
Slovak family owned hospitality businesses with focus on particular taxes in Slovakia. 

LITERATURE REVIEW 

Business environment we can define as a complex of policies, institutions, physical 
infrastructure, human resources and geographical elements that influence 
effectiveness of whole industries and branches. On corporate level they affect 
production costs, on industrial level they change market structure and competition 
intensity (Eifert-Gelb-Ramachandran, 2005, p. 7).   

The dynamics of business environment changes is dependable on many features. 
Among the most significant ones in positive meaning we can add innovation 
intensity and growth of demand, on the other hand in negative meaning we percept 
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mostly the end of life cycle or crisis development. Consequences of business 
environment’s changes are more profound in trade oriented industries, which are not 
heavy on natural resources (Collier, 2000).   

Reasons of problematic or crisis development in tourism we can find in economic, 
political, social and cultural or environmental areas that affect offer, as well as 
demand (Kapiki, 2011). It means that this industry is not different in comparison 
with others, as those areas consist of external factors which are also not changed 
because of decisions and effort of individuals. Generally, they are unexpected, urgent 
and dangerous (Hermann, 1972), even though we can predict some of them and 
prepare on forthcoming threats.  

Economic downturn and recession, exchange rate changes, market share decrease, 
outflow of investments, political events as wars, sanctions, terrorism, criminality, 
natural disasters, outbreak of diseases can easily lead to critical situation in tourism 
(Sian et al, 2011), and moreover, if such a negative trend is combined with negative 
internal development of particular enterprises, it causes overall negative visitors´ 
perception (Pforr-Hosie, 2009). After fall of Lehman Brothers Company and exactly 
beginning of world economic crisis almost all American accommodation facilities 
immediately recorded decrease in duration of stay and income (Enz et al, 2011). As 
we do not want to mention just individual companies, but also to point out at similar 
development in case of tourism destinations, even there is the influence of global 
changes (economic, security, cultural, demographic) significant and together with 
available sources these changes form overall competitiveness of destinations (Ritchie-
Crouch, 2003).   

Tourism (especially in Slovakia) is not famous because of many large multinationals, 
just the contrary, it involves primarily small businesses that are in case of huge 
problems very vulnerable (Cushnahan, 2004). Because of this, all changes in business 
environment inevitably affect the activities and results of small entrepreneurship.  

SMEs are typical for every developed economy, but tourism is special as many of 
those businesses are family-owned. According to some available studies, the share of 
family businesses in overall employment equals and even exceeds 70 % (Mandl, 
2008). In Austria the share of family businesses in the number of all business entities 
accounts for more than 80 % and they create 70-75 % of all jobs (Mandl-Obenaus, 
2008). Family businesses represent 91 % of all businesses in Finland and 85 % in 
Spain. Employment created by family businesses reached about 40 % (Family 
Business International, 2008). According to the analysis of EU expert group for 
family businesses, the share of family businesses in Slovakia is about 90 %, in Czech 
Republic 84 %, in Poland up to 75 % and in Hungary about 70 % (Mandl, 2008). 
The extent of family entrepreneurship in USA is very high and represents between 80 
and 90 %, thus creating 62 % jobs (Astrachan-Shanker, 2006). Annual contribution 
of family businesses to global gross domestic product is between 70 and 90 % 
(Family Firm Institute Inc., 2013). Another mentioned asset of family 
entrepreneurship is the fact that they: „reinvest profits responsibly preferring equity 
as opposed to debt financing., act as responsible owners because of their long-term 
strategy towards stakeholder interests, including employees, customers, shareholders, 
local communities; transmission of family values with a high sense of social 
responsibility; special concern for the local or regional base; natural incubators of an 
entrepreneurial culture, they foster the next generation of European entrepreneurs; 
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stewards of social and economic capital from one generation to the next“ (EFB, 
2013). 

We consider just external conditions for doing business to be crucial in business 
development for this moment. Companies are not able to influence them and their 
changes create opportunities or threats for businesses. Family businesses in market 
and mixed economies prevail in number and share. Some of the studies point at the 
fact that family businesses participate mainly in labor intensive sectors, including 
tourism (Mandl, 2008). There is not enough attention devoted to external conditions 
for doing business and those influence even the inner structure and personal ties in 
family business. For example, family members’ employment is influenced by labor 
law and the size of social contribution. The size of tax burden influences the family 
income and consequently its motivation to run a business. Family entrepreneurship is 
an exceptionally important aspect of tourism development. It contributes to better 
quality of services and destinations development. Afterwards, frequent changes in 
external environment, which negatively affect approach to family entrepreneurship, 
may indirectly limit development of tourism. 

FAMILY BUSINESSES IN HOSPITALITY SECTOR 

All surveyed companies are considered to be family businesses according to 
definition of the European Union. In most interviewed businesses management is 
still in first family generation (77 %). The second generation took over in case of 22 
%. Just 1 % of all examined subjects were run by third generations. These results are 
due to historical aspects and shorter tradition in running a business in Slovakia, 
which has been possible just since 1989. In these family businesses we can find 
spouses as the most frequent employees – 46.5 % and their direct descendants 
(40%). Most companies (54.5 %) employ family members belonging to two 
generations. 8.5 % of family members worked in lower management (shift leaders), 
31 % in middle management (department managers), 17.5 % in top management 
(directors). But it is common for family members employed in family businesses not 
to be involved in management. This is the case of 43 % family businesses. Due to the 
objective of our study we will not focus on family business structure in detail 
anymore.  

We consider the analysis of conditions for doing business to be very important, 
mainly because of rapid decline of economic activity of Slovakian hospitality 
businesses since 2008.    

Slovakian catering and hospitality businesses reached the highest turnover in 2008. It 
was 22.8 % lower in 2009 compared to previous year. This was a critical fall for 
doing business in Slovakia because the revenues had slowly been rising till 2008 
(Table 1).  
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TABLE 1: Turnover of the hospitality businesses in Slovakia in 2006-2012 

Year Turnover (in 
thousands €) 

Annual 
Change 

Chain  index 
of turnover 

Basis index of 
turnover 

2006 1 379 008 - 100,0 100.0 
2007 1 433 778 54 770 104,0 104.0 
2008 1 518 700 84 922 105,9 110.1 
2009 1 172 600 - 346 100 77,2 85.0 
2010 1 092 800 -79 800 93,2 79.3 
2011 1 105 000 12 200 101,1 80.1 
2012 1 134 200 29 200 102,6 82.3 

Source: Processing based on the data of the Statistical Office of Slovak Republic, 
2013. 

The turnover had fallen by additional 6.8 % in 2010 compared to 2009. This 
economic indicator had decreased to about 28 % during the economic fall (during 
2009 and 2010) even though the rate of this decline slowed down in 2010. We can 
see that even though the turnover has slowly increased since 2011, top level was 
nearly 18 % lower in 2012 compared to 2006 and about 25 % lower compared to the 
most successful year 2008.  Newly created jobs in catering and hospitality sector have 
been decreasing in Slovak Republic since 2008 (Table 2).  

TABLE 2:Employment in hospitality businesses in Slovakia in 2006-2012 

Year Employment  (in 
thousands of jobs) 

Employment in observed sector 

 State Observed 
sector 

annual 
change in 
number of 
jobs 

chain 
index 

basis 
index 

% share on 
state 
employment 

2006 1330.5 48.2 - 100.0 100.0 3.62 
2007 1384.6 50.9 2702 105.6 105.6 3.68 
2008 1425.8 50.0 -887 98.3 103.8 3.51 
2009 1282.1 41.2 -8775 82.5 85.6 3.22 
2010 1229.9 38.2 -3024 92.7 79.3 3.11 
2011 1257.4 38.1 -126 99.7 79.0 3.03 
2012 1255.2 38.5 366 100.1 79.8 3.06 

Source: Processing based on the data of the Statistical Office of Slovak Republic, 
2013. 

Employment decreased by 17.5 % in 2009 - the year of the most significant turnover 
fall - compared to the previous year. The fall continued during 2010 when the 
employment decreased by additional 7.3 % compared to 2009. There was about 25 % 
decrease during the economic downturn since 2007 to 2011, even though the 
employment fall has slowed down in 2010. The observed sector share in the national 
employment was about 3.68 % in the year of the highest employment (2007) and it 
fell to 3.03 % in 2011. 
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PERCEPTION OF PARTICULAR TAXES 

Slovakian tax system consists of direct and indirect taxes. Direct taxes are imposed 
on profit of individuals (personal income tax, corporate income tax), or on property, 
such as local taxes and community charges, while indirect taxes are imposed on 
consumption in general. For our research we divided Slovakian taxes in six groups as 
followed: profit tax (including income tax of self-employed person), Value Added 
Tax (VAT), Motor vehicle tax, Immovable property tax, accommodation tax 
(overnight tax) other communities’ taxes (charges) and excise taxes (Table 3). Groups 
are selected according to results of the pilot research and along the requirements of 
our research as well as in line with the extensiveness of a specific topic.  

TABLE 3:Subjective perception of particular taxes` framework 

Perception Absolute numbers 
Percentage 
share 

Profit tax 

Positive 35 17.5 
Neutral 101 50.5 
Negative 64 32.0 
Value Added Tax 

Positive 39 19.5 
Neutral 100 50.0 
Negative 61 30.5 
Motor vehicle tax 

Positive 15 7.5 
Neutral 120 60.0 
Negative 65 32.5 
Immovable property tax 

Positive 11 5.5 
Neutral 110 55.0 
Negative 79 39.5 
Accommodation tax 

      Positive 16 8.0 
Neutral 102 51.0 
Negative 82 41.0 
Other community taxies (charges)  

Positive 18 9.0 
Neutral 137 68.5 
Negative 45 22.5 
Excise taxes   
Positive 34 17.0 
Neutral 105 52.5 
Negative 61 30.5 

Source: Own elaboration based on field survey, 2013. 
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No evaluation of the observed group of taxes has been unambiguously positive. The 
reason is that all taxes or groups are perceived by less than one fifth of businesses to 
be positive. Positive evaluation (on questionnaire explained as perceived to be 
effective) has not been expected due to the fact that taxes are the most frequently 
mentioned burden of business environment in every field of national economy in 
most societies, especially in Slovakia. The majority of observed businesses accept 
(perceive as neutral) all analyzed taxes, even if there is a significant share of negative 
perception.  

Hospitality businesses are not entities taxable with VAT, excise taxes or 
accommodation tax. The subjects are not administratively burdened only with excise 
taxes. VAT and accommodation tax requires special administration and evidence. 
The indirect taxes rates` height influences the price of production inputs (excise 
taxes), which is reflected in business costs and final consumption price (VAT and 
accommodation tax) of hospitality services. We can consider this to be the main 
reason of negative subjective perception of indirect taxes.  

No particular tax was evaluated negatively (perceived to be ineffective). But the tax 
system as such is evaluated negatively. The evaluation of tax system in general is 
based on the following three criteria: total tax rate, administrative severity, time 
severity based on legislative changes and procedures required (Table 4). The majority 
of family businesses perceived all aspects of tax system to be negative.  

TABLE 4: Subjective perception of tax system 

Perception  
Absolute 
numbers 

Percentage 
share 

Total tax rate    
Low 0 0.0 
Average 44 22.0 
High 156 78.0 
Administrative severity    
Low 1 0.5 
Average 77 38.5 
High 122 61.0 
Time severity sequent to legislation and 
procedures required   
       Low 2 1.0 
Average 74 37.0 
High 124 62.0 

Source: Own elaboration based on field survey, 2013. 

When analyzing the tax system evaluation it is necessary to mention the uniqueness 
of Slovakian tax system. There was an extensive tax system and framework reform 
implemented in Slovakia in 2004. It had introduced a 19 % flat tax (constant 
marginal tax rate applied on individual and corporate income tax as well as VAT) 
which clarified the Slovakian tax system. VAT rate has changed in some ways e.g. it 
has defined the groups of goods allowed to be taxable by lower rate such as 
pharmaceuticals and some medical goods, books and some “home produced” 
agricultural goods, since the tax reform implementation. The majority of the goods 
remained taxed with the basic tax rate, which increased from 19 % to 20 % in 2011, 



Ľudmila Šmardová – Ľuboš Elexa 

87 

based on the temporary arrangements of VAT law in charge. This increase of the tax 
rate was explained as a tool for tax revenues increase and it is valid until the last 
calendar day of the year when European Statistical Office publishes the data 
indicating the budget deficit of Slovakian Republic to be lower than 3 % (Act No. 
222/2004 Coll. On Value Added Tax as amended by Act No. 490/2010 Coll). 
Constant marginal tax rate applied on the individual and corporate income tax 
remained at the level of 19 % till 2012 (Act No. 595/2003 Coll. Income Tax Act). 
The original unified flat tax rate of 19 % is valid only for incomes of the 
entrepreneurs acting as natural entities and for natural entities with the annual 
income of up to 34 402 €. The income of natural entities (including entrepreneurs) 
exceeding the mentioned amount is taxed with the rate of 23 % since 2013 (Act No. 
395/2012 Coll.). Corporate profit tax increases to 23 %.  With the system changes 
we can conclude the end of flat tax in Slovakia. This fact can influence the 
perception of administrative severity of tax system and can lead to negative business 
perception of business environment. It is only the beginning of tax rate changes and 
the impacts will probably be felt after the tax period of 2013 (at the beginning of 
2014). We analyzed businesses’ perception of flat tax and its changes (Table 5).  

 

TABLE 5:Subjective perception of flat tax and its changes 

Perception Absolute 
numbers 

Percentage 
share 

Flat income tax (19 %) implementation in 
2004 

  

       Positive 115 57.5 
Neutral 67 33.5 
Negative 18 9.0 
Flat VAT tax (19 %) implementation in 2004   
       Positive 111 55.5 
Neutral 70 35.0 
Negative 19 9.5 
Corporate income tax increase on 23 % since 
2013   
       Positive 11 5.5 
Neutral 61 30.5 
Negative 128 64.0 
Natural person tax rate differentiation on 23 
%, 19 % rate since 2013   
       Positive 17 8.5 
Neutral 60 30.0 
Negative 123 61.5 

Source: Own elaboration based on field survey, 2013. 

 

Flat income tax is perceived to be positive by the majority of entities (57.5 %) as well 
as flat VAT tax (55.5 %) Negative perception was provided by just about 9 % of 
businesses. The flat VAT caused increase of VAT rate of accommodation services 
(services were imposed the reduced rate of 6 % before 2004). Despite this fact flat 
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VAT rate was evaluated as positive.  More than 60 % of businesses perceive the end 
of flat tax connected with increase of income tax rates as well as administrative 
severity to be negative. Frequent changes of vital business conditions cause problems 
especially to small tourism businesses, where all administrative procedures burden 
the owner, the entrepreneur, who is usually responsible for all administration. 

CONCLUSION 

Family owned businesses in Slovakia are more sensitive to changes of external 
business environment, namely indicators in the intersection of legislative, economic 
and political environment. 

Research results proved that destruction of flat-rate tax system was percepted 
negatively. Namely, increase of corporate income tax from 19 % to 23 % was 
critically acclaimed in 64 % of family-owned businesses. Moreover, in 2014 other 
new changes in tax system took active part. So called tax licenses were introduced in 
the value of 960,- € and 2880,- € for VAT payers according to the size of their 
income and 480,- € for non-VAT payers. Exactly it represents minimal tax each 
company is mandatory to pay (except of a couple of exemptions such as sole-
proprietors), regardless of the fact that they may be lossy because of remaining crisis 
and not because of speculations. Certainly, such an expenditure in microenterprises 
may be critical as it significantly affects their cash flow and lowers liquidity. As a 
certain compensation income tax was lowered to 22 %, but it is highly probable, that 
decrease of tax by just 1 % will be not enough to compensate considerable cash 
expenditure.  

A large share of Slovakian family businesses in hospitality evaluate doing business in 
tourism in current conditions as non-prospective. It is important to pay higher 
attention to Slovakian business environment improvement in research and practice.  
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BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK KÖRNYEZETVÉDELMI 
VONATKOZÁSAINAK ELEMZŐ VIZSGÁLATA 

ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL ASPECTS OF INTERNAL 
COMBUSTION ENGINES 

Kulcsszavak: személygépkocsi emisszió, környezetszennyezés, személygépkocsi 
állomány. 

Absztrakt 

Az anyag a KSH adatbázisára alapozva Magyarországon a közúti közlekedésben 
résztvevő személygépkocsik károsanyag-kibocsátásának elemzését tartalmazza a 
gyártási év, futott km, és környezetvédelmi osztályba sorolás alapján. A megadott 
kibocsátási határértékek figyelembe vételével összehasonlítja a benzin- és 
dieselüzemű személygépkocsik károsanyag emisszióját a teljes személygépkocsi 
állományra, illetve az Euro osztályokra vonatkoztatva. A kapott eredményekből 
megállapításokat fogalmaz meg és következtetéseket von le a hazai személygépkocsik 
környezetszennyező hatására vonatkozóan. 

Keywords:automobileemissions, pollution, automobile stocks. 

Abstract 

The pollutant emission of automobiles in Hungary is analysed according to the year 
of manufacture, mileage, and environmentalclassification based on dataset of the 
Central Statistical Office. Taking the specified emission limit into consideration the 
pollutant emission of gasoline anddiesel-powered passenger cars is compared for 
both theentireautomobilestocks and related to Euro classes.Theresults were 
usedtoformulate findingsand conclusionsabout thepollutingeffect of 
thedomesticpassenger cars. 

BEVEZETÉS 

A légkör összetétele már a kezdetek óta változásokon ment keresztül azonban, ahogy 
az emberiség fejlődik, úgy a levegő is egyre több károsanyagot tartalmaz, minősége 
romlik. A levegő összetételének legnagyobb, emberiség okozta változása az ipari 
forradalom korszakában kezdődött és a mai napig is tart. 

Az 1960 évek végéig a légszennyezés fő okozója az ipar volt, de ez a közúti járművek 
elterjedésével tovább fokozódott. Emiatt már a 1960-as évektől környezetvédelmi 
szabályokat kezdtek alkalmazni a járművek fejlesztése során. 

Az európai szabályozás 1958. március 20-án kezdődött az ENSZ keretében működő 
Európai Gazdasági Bizottság, (ECE) egyezményének aláírásával, amelynek 
mellékletei, előírásai részletesen meghatározzák a vizsgálati módszereket, az emissziós 
határértékeket és a bevezetés javasolt ütemezését. A többször szigorított 
határértékeket az egyezményt aláíró országok, így hazánk is, rendeletekben teszik 
kötelezővé (www.autogaz-szerviz.hu). 
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A tanulmány a belsőégésű motorok által kibocsátott, az Euro környezetvédelmi 
osztályokban is korlátozott légszennyező anyagok; a szén-monoxid, a 
szénhidrogének, a nitrogén-oxidok és a koromrészecskék elemzését kívánja 
bemutatni a hazai személygépkocsi állományra vonatkozóan. 

1. Irodalmi áttekintés  

A belsőégésű motorok környezetszennyező hatásai 

A levegőszennyezés elsődleges okozója az ipari termelés, de az 1960-as évektől a 
közúti közlekedés fejlődése is egyre nagyobb szerepet játszik a környezet 
szennyezésben. Ezért a 60-as évektől egyre szigorúbb környezetvédelmi előírásokat 
vezetnek be. 

Először Kaliforniában észlelték a levegőben a fotokémiai füstködöt, ismertebb nevén 
a szmogot. Fő okozója a gépjárművek által kibocsátott kipufogógáz, mely nagy 
mennyiségben tartalmaz az emberi szervezetre is káros gázokat, pl.: kén-dioxidot, 
nitrogén-oxidokat, szén-monoxidot és koromrészecskéket (Bitay, 2006). 

A kén-dioxid vízzel érintkezve kénsavvá alakul és a savas esők kialakulásáért felelős. 
Az emberi szervezetre erősen ingerlő hatású, először a kötőhártyákra és a légutakra 
hat. A belsőégésű motorok e tekintetben kisebb szennyező hatást fejtenek ki 
(www.legszennyezes.hu). 

A nitrogén-oxidok hő hatására, a gépjárművekben az üzemanyag elégetésekor jönnek 
létre. A nitrogén fő forrása a levegő nitrogén tartalma, csak kisebb arányban az 
üzemanyag vagy a tüzelőanyag. A nitrogén-oxidok fontos szerepet játszanak a 
fotokémiai szmog és a savas esők kialakulásában, továbbá a kén-dioxidhoz hasonlóan 
az emberi szervezetet is károsítják, tüdővizenyőt és ödémát okozhatnak. Erősen 
rákkeltők, hatásuk kifejtését a CO jelenléte segíti (www.legszennyezes.hu). 

A szén-monoxid egy színtelen, szagtalan, íztelen, szobahőmérsékleten gáz 
halmazállapotú, mérgező anyag. A szénvegyületek tökéletlen égése során keletkezik, 
főleg belsőégésű motoroknál. Jelentős mértékben hozzájárul a légkörben található, 
klímaváltozást okozó gázok koncentrációjának növekedéséhez. Szoros összefüggés 
van a levegő szén-monoxid tartalma és az allergiás, asztmás és egyéb légzőszervi 
megbetegedések között (www.legszennyezes.hu). 

A belsőégésű, elsősorban a dieselmotorok működése során a káros gázokon kívül 
koromrészecskék is elhagyják a járművek kipufogó rendszerét. Ezek a részecskék por 
formájában érzékelhetőek a légtérben. Az egészségre gyakorolt hatásuk 
nagymértékben a szennyező részecskék méretétől függ. A nagyobb részecskék 
megakadnak az orrban, míg a kisebbek eljutnak a tüdő mélyére. Forrása a közlekedés, 
az ipari tevékenység, a háztartási szén és fatüzelés, stb. (Brisley et al., 1993). 

Az Otto-motorok emissziótechnikája 

A katalizátorok jelenlétükkel felgyorsítják a kémiai reakciókat, illetve megváltoztatják 
azok irányát. 
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A modern benzinüzemű motorokon a három komponensre ható katalizátor terjedt 
el, mint leghatékonyabb kialakítás. Ennek követelménye, hogy összetételű 
tüzelőanyag-levegő keverékkel kell a motort üzemeltetni. Az ilyen katalizátornak a 
működését oxidációs és redukciós folyamatok jellemzik (Bukovinszky, 2008). 

A katalizátorok állapotfelügyelete a benzinmotoroknál a lambdaszondákon keresztül 
valósul meg. Az ilyen szabályozott keverékképzésű motorok esetében a kipufogógáz 
összetételéről a lambdaszonda ad visszacsatolást a motorirányító egység számára. A 
lambdaszonda a kipufogógáz maradék-oxigén szintjét méri, és ezt veti össze a 
környező levegő oxigén tartalmával (Lakatos, 2008).  

Dieselmotorok emissziótechnikája 

A légfelesleggel működő dieselmotoroknál a NOx csökkentés a benzinmotoroknál 
alkalmazott katalizátor típussal nem lehetséges, mert a CO és a HC nem a NOx 
oxigénjével lép reakcióba, hanem a kipufogógáz maradék oxigénjével. A CO és a HC 
csökkentés a kipufogógázban tehát csak oxidációs katalizátorral lehetséges, a NOx 
eltávolítása pedig nitrogén-oxid tároló katalizátorral, vagy SCR- katalizátorral 
(szelektív katalitikus redukció) valósítható meg (Davis et al., 1993). 

A dieselmotorok részecske emissziója lényegesen nagyobb, mint a benzinmotoroké, a 
belső keverékképzés miatt, ezért részecskeszűrő alkalmazására is szükség van. 

Az el nem égő anyagok a motorolajból és a gázolajból kerülnek a kipufogógázba és 
így a részecskeszűrőbe. Ez a szűrőtípus általában szilíciumkarbidból, vagy kordierit 
anyagból készül, méhsejtszerű felépítésű test. A szomszédos csatornákat az ellenkező 
végükön kerámiadugók zárják le, így a kipufogógáz csak a porózus falakon haladhat 
át. A csatornáknak négyzetes keresztmetszete van és falvastagságuk 300-400 
mikrométer, számuk 100-300 CPSI (CPSI = cella/négyzethüvelyk). A kipufogógáz 
átáramlása során a részecskék elakadnak a fal belsejében. A részecskék fokozódó 
eltömődésekor a falak homlokfelületén koromréteg alakul ki, mely hatékony felületi 
szűrést biztosít (Lakatos, 2006).  

A szűrő anyagától függetlenül, időről időre el kell távolítani a szűrőre lerakodott 
részecskéket, azaz regenerálni kell azt. A lerakodott korom leégetésére 500 
kilométerenként van szükség, de ez nagyban függ a szűrő méretétől is. A részecskék 
széntartalma a kipufogógáz oxigénjével kb. 600 oC fokon szén-dioxiddá alakul. A 
regenerálás érdekében tehát vagy a koromszemcsék gyulladási hőmérsékletét kell 
csökkenteni, vagy a kipufogógáz hőmérsékletét kell növelni. Nitrogén-dioxid 
oxidálóanyag alkalmazása esetén a korom átalakulása már 300 oC fokon végbe megy. 

A start-stop rendszer 

A start-stop rendszer a legegyszerűbb környezetkímélő technológiák közé tartozik, 
mivel a már meglévő szerkezeti egységek szükségesek a működéséhez. Pl.: 
akkumulátor, megnövelt teljesítményű indító motor, megváltoztatott vezérlőprogram. 
A technológia előnye, hogy amikor a motor üresjáratban van és a gépjármű áll, akkor 
nem történik üzemanyag felhasználás és nincs károsanyag-kibocsátás. Ilyenkor a 
start-stop rendszer a motort teljesen leállítja. Majd amikor a vezető el akar indulni és 
rálép a kuplungra vagy a gázpedálra, akkor a motor újraindul. Ha épp nincs szükség a 
rendszere, akkor az egy egyszerű gombnyomással kikapcsolható. 
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Hibrid üzemű autók 

A start-stop mellett a hibridüzemű autók jelenthetik az egyik megoldást a 
környezetszennyezés csökkentésére. Hibrid autónak nevezzük azokat a 
személygépkocsikat, melyek a meghajtásukhoz szükséges energiát több forrásból 
nyerik, melyek eltérő módon működnek egymástól. A legtöbb esetben ez belsőégésű 
motor és villanymotor kombinációja. A hibridautó kevesebb fosszilis eredetű 
üzemanyagot fogyaszt, mint a csak belsőégésű motorral rendelkező társai, ezért 
környezetbarátnak tekinthető (www.zoldauto.info). 

A károsanyag-kibocsátás szabályozása Európán kívüli országokban 

Európán kívül is léteznek a károsanyag-kibocsátását szabályzó intézkedések. Az 
USA-ban 1990-től vezették be a LEV 1-es osztályt (alacsony emissziójú járművek). 
Az idő előre haladtával az európai normákhoz hasonlóan itt is változtak az osztályok 
és a normák. 

Oroszországban az Európai Unió által megalkotott kibocsátási normákat 
alkalmazzák, azzal az eltéréssel, hogy itt az eredeti bevezetési időpontokat 
megváltoztatva később léptek életbe a különböző Euro osztályok. 

Japánban már az 1979-es évektől megkezdődött a károsanyag-kibocsátás 
szabályozása. Érdekes módon, itt a gépjárművek fogyasztását maximalizálták a 
súlyuktól függően (www.dieselnet.com).  

2. Anyag és módszer 

Az Európai Unió országaiban eladott új járművek károsanyag-kibocsátásának 
elfogadható szintjét az európai kibocsátási normák határozzák meg. Ezeket a 
normákat számtalan irányelv figyelembe vételével alakítják ki és az idő előrehaladtával 
egyre szigorúbb határértékeket állapítanak meg. A legtöbb gépjármű esetében a 
nitrogén-oxidok, szénhidrogének, szén-monoxid és a kibocsátott részecskék 
határértékeit szabályozzák (1. táblázat).  
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1. táblázat. A személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási normák (g/km) 

Szint Dátum CO HC NOX HC+NOX PM 

Dízel 

Euro 1 1992. július 2,72 - - 0,97 0,14 

Euro 2 1996. január 1 - - 0,7 0,8 

Euro 3 2000. január 0,64 - 0,5 0,56 0,5 

Euro 4 2005. január 0,5 - 0,25 0,3 0,25 

Euro 5 
2009. 
szeptember 0,5 - 0,18 0,23 0,005 

Euro 6 
(tervezett) 

2014. 
szeptember 0,5 - 0,08 0,17 0,005 

Benzin 

Euro 1 1992. július 2,72 - - 0,97 - 

Euro 2 1996. január 2,3 - - 0,5 - 

Euro 3 2000. január 2,2 0,2 0,15 - - 

Euro 4 2005. január 1 0,1 0,8 - - 

Euro 5 
2009. 
szeptember 1 0,1 0,6 - 0,005 

Euro 6 
(tervezett) 

2014. 
szeptember 1 0,1 0,6 - 0,005 

 

Az elemzéshez szükséges adatokat, az egyes Euro környezetvédelmi osztályokhoz 
tartozó személygépkocsik számát a Központi Statisztikai Hivatal nyilvános 
adatbázisából kellett kigyűjteni. Ezen adatokat a „2008-2012, 2006-2011 és 2000-
2005 közúti gépjárműállomány” megnevezésű adatbázis feldolgozása során nyertük 
ki. Ezek alapján ki lehetett számolni Magyarország személygépjármű állományának 
korcsoport szerinti eloszlását (2. táblázat). 
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2. táblázat. A személygépkocsik darabszáma életkor szerint (db) 

Gépjármű kora Évjárat Benzin Diesel 

 2013 * * 

1. évnél 
fiatalabb 

2012 21386 17533 

1. éves 2011 18409 17618 

2. éves 2010 19015 17602 

3. éves 2009 22189 18879 

4. éves 2008 79426 51287 

5. éves 2007 115326 59732 

6. éves 2006 133355 55614 

7. éves 2005 151442 54848 

8. éves 2004 172802 53686 

9. éves 2003 182023 48116 

10. éves 2002 155081 38038 

11. éves 2001 134438 33835 

12. éves 2000 129614 22813 

13. éves 1999 124156 16596 

14. éves 1998 100460 14769 

15. éves 1997 75635 8470 

16. éves 1996 75075 7216 

16. évnél 
régebbi 

1995 556548 141709 

Összesen  2266379 678361 

KSH szerint  2 266 063 678 385 

* erre az időszakra nem állnak adatok rendelkezésre 

A következő lépésben meghatároztuk az 1. és 2. táblázat adatai alapján, hogy az egyes 
Euro osztályokba mennyi benzinüzemű és dieselüzemű személygépjármű tartozik (3. 
táblázat). 
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3. táblázat. A személygépkocsik darabszáma Euro osztályok szerint bontva 
(db) 

Benzin Diesel Összesen 

Euro 1 
1996. 01. 01-
ig 

556548 141709 698257 

Euro 2 
1996.01.01-től 
- 2000.01.01-
ig 

375326 47051 422377 

Euro 3 
2000.01.01-től 
- 2005.01.01-
ig 

773958 196488 970446 

Euro 4 
2005.01-01-től 
- 2009-09.01-
ig 

494341 234067 728408 

Euro 5 2009.09.01-től 66206 59046 125252 

 

Ezt követően meg kellett állapítani, hogy egy személygépkocsi 1 év alatt mennyi 
károsanyagot bocsát ki. Ehhez az 1-es táblázat Euro kibocsátási normáit és 
Magyarországon jelenleg a személygépkocsiknál becsült 15.000 km/év átlagos 
futásteljesítményt vettük alapul.  

Következő lépésként a jelenleg Magyarországon futó összes személygépkocsi éves 
károsanyag-kibocsátását számoltuk ki. Az előbb megkapott, egy autóra vonatkozó 
éves kibocsátást meg kellett szorozni az egyes Euro osztályokba tartozó 
személygépkocsik számával. 

A fenti táblázatokban megadott gépkocsi darabszámok és kibocsátási értékek a KSH 
2012. december 31-i állapotot tükrözi, mivel a 2013-as évre vonatkozóan új autókról 
még nincsenek pontos adatok. 

3. Károsanyag-kibocsátások elemző vizsgálata 

Az összes benzin üzemű személygépkocsik éves károsanyag-kibocsátása 

 A KSH adatbázisból és az Euro osztályok bevezetésének időpontjaiból 
meghatároztuk az egyes Euro osztályokba tartozó benzin- és dieselüzemű 
személygépkocsik darabszámát. A 1. ábrán az összes benzinüzemű személygépkocsi 
károsanyag-kibocsátása látható az egyes Euro osztályokra vonatkoztatva. 
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1. ábra. Az egyes Euro osztályokba tartozó összes benzinüzemű 
személygépkocsi egy éves károsanyag-kibocsátása 

 

Az Euro 3-as osztályba tartozó gépkocsik szén-monoxid kibocsátása az átlagos 

futásteljesítménnyel számolva a legnagyobb (26.700 t/év), annak ellenére, hogy 2,72 
g/km bevezető értéket itt már 2,3 g/km értékre szigorították. A viszonylag magas 
kibocsátás azzal magyarázható, hogy ebben a környezetvédelmi osztályban (7-12 
éves) a legmagasabb a személygépkocsik darabszáma.  

A következő nagy szén-monoxid kibácsátó osztály az Euro 1-es. Itt a még 
megengedett magas (2,72 g/km) értékek és a második legnépesebb darabszám miatt 

magas az éves emissziós érték (22.700 t/év).  

Az Euro 2-es osztályba a harmadik legmagasabb érték 12.385 t/év szén-monoxid 
mennyiség az előzőkhöz viszonyítva közel felére csökken, ami a jelentősen kevesebb 
darabszám miatt adódik. 

Az Euro 4-es osztálynál már további jelentős szén-monoxid csökkenés figyelhető 
meg, ami a kibocsátási érték drasztikus szigorításával magyarázható (2,3 g/km-ról 1,0 
g/km-re), annak ellenére, hogy a gépkocsik száma közel félmillió. 

Az Euro 5-ös osztályba a szén-monoixid értéken nem szigorítottak tovább, az 
alacsony éves kibocsátási szint (993 t/év) az aránylag kevés gépkocsi számmal 

magyarázható (66.000 db). Igaz ez a darabszám 2014. szeptemberéig még jelentősen 
is változhat. 

A nitrogén-oxid és a szénhidrogén kibocsátás fokozatos szigorításával az éves értékek 

folyamatos csökkenése figyelhető meg (8.100 t/évről 160 t/évre).  

Az Euro 5-ösnél megjelenik a részecske kibocsátása is, ami a jelenlegi 

gépkocsiszámot figyelembe véve csupán 5 t évente. Természetesen ez nem azt 
jelenti, hogy az előző Euro osztályokba nincs ilyen kibácsátási érték, csupán ekkor 
még nem korlátozták. 
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Az összes diesel üzemű személygépkocsik éves károsanyag-kibocsátása 

Dieselüzemű személygépkocsiknál az Euro 1-es osztály a legnagyobb szén-monoxid 

szennyező (5.780 t/év) (2. ábra). Igaz, hogy darabszámot tekintve csak a harmadik 

legtöbb gépkocsi tartozik ide (140.000 db), de a megengedett kibocsátási érték 
messze a legnagyobb (2,72 g/km).  

Az Euro 2-es osztálytól bevezetetett szigorítás már csak 1,0 g/km szén-monoxid 
értéket engedélyezett, amihez még szerény gépkocsi darabszám tartozott, ezért éves 
szinten a kibocsátás a 705 t/év nagyságot alig érte el.  

2. ábra. Az egyes Euro osztályokba tartozó összes dieselüzemű 
személygépkocsi egy éves károsanyag-kibocsátása 

 

Az Euro 3-as osztálynál az Euro 2-hez viszonyítva magasabb éves szén-monoxid 
értékek figyelhetők meg (1.890 t/év), annak ellenére, hogy további szigorításokat 
vezettek be (0,64 g/km). Ennek magyarázata a diesel személygépkocsik számának 

erőteljes növekedése az Euro 2-esben lévő 47.000 db-ról 196.000 db-ra. 

Az Euro 4-es osztályban a további darabszám növekedés és a szén-monoxid 
kibocsátás csökkentése összességében kisebb emissziós érték mérséklődést 
eredményezett (1.755 t/év). 

Az Euro 5-ös osztály éves kibocsátási szintje a benzines gépkocsikhoz hasonlóan a 
viszonylag csekély darabszámnak köszönhetően a legkisebb (442 t/év). 

A nitrogén-oxidok, a szénhidrogének és a részecske éves mennyisége a szén-monoxid 
tendenciáját követi, szintén a fokozatos szigorítások és a gépkocsi darabszámok 
növekedése alakítja a kibocsátási értékeket, amit a 2. ábrán követhetünk nyomon. 

4. Eredmények, következtetések és megállapítások 

Személygépkocsik összes károsanyag-kibocsátása 

Az előző fejezet vizsgálataiban a benzin- és dieselüzemű személygépkocsik Euro 
osztályok szerinti károsanyag-kibocsátását elemeztük. E fejezetben az összes 
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károsanyag-kibocsátással kapcsolatban szeretnénk következtetéseket levonni, 
bemutatva a benzin- és dieselüzemű járművek emissziós értékei közötti 
különbségeket. 

 

3. ábra. Benzin- és dieselüzemű személygépkocsik éves károsanyag-
kibocsátása 

 

 

A 3. ábra a benzin- és dieselüzemű személygépkocsik éves összesített károsanyag-
kibocsátását szemlélteti.  

A benzinüzeműek szén-monoxid emissziója a dieselesek kibocsátásának közel 

hétszerese, 70.200 t/év. Ez a nagy eltérés a két motortípus működésének 
különbségéből adódik. A dieselmotor minden üzemállapotban légfelesleggel 
dolgozik, ezért a megengedett kibocsátás határértéke a legszigorúbb Euro 
osztályokban is a benzinmotorénak csupán fele (0,5 g/km). 

Az együttes nitrogén-oxid és szénhidrogén értékek, amelyek az egyes Euro 
osztályokban szerepelnek szintén a benzinmotoroknál mutatnak közel kétszeres 

mennyiséget (10.900 t/év), annak ellenére, hogy ezen határértékek benzinüzemnél 
csak az Euro 1 és 2 osztályokban kerültek szabályzásra. A jelentős különbség a 
benzinüzemű személygépkocsik nagyobb számával magyarázható (2.266.379 db), 
számuk jelenleg mintegy 3,33 szorosa a dieselüzemű személygépkocsikénak (678.361 
db). 

A nitrogén-oxidok összes éves kibocsátása közel van egymáshoz benzines (2.395 
t/év) és dieseles (2.510 t/év) üzem esetén. Benzines üzemnél ugyan szigorúbbak a 
határértékek, de a nagyobb darabszám miatt az összes nitrogén-oxid kibocsátási 
értékek kiegyenlítődnek. 

A részecske kibocsátás a dieselmotorok esetében nagyságrendekkel nagyobb, 593 

t/év, míg benzineseknél csupán 5 t/év. 
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A benzinmotoroknál az Euro 3-as osztálytól az elégetlen szénhidrogén kibocsátást 
külön szabályozzák, ez a jelenlegi gépkocsi állománynál 3.162 t/éves értékű. 

A benzin- és dieselmotorok éves kibocsátási értékeit külön-külön összeadva 
benzineseknél 86.677 t/év, dieselüzemnél pedig 19.140 t/év károsanyag emisszió 
adódik. A fentiekből következik, hogy a jelenlegi személygépkocsi állományt 
vizsgálva a benzinüzemű gépkocsik 4,52-szer több káros anyagot bocsátanak ki, mint 
dieselüzemű társaik. 

Általános megállapítások 

Jelenleg hazánk személygépkocsi állománya összesen 105.817 tonna károsanyagot 
bocsát ki a levegőbe évente. Ez a mennyiség nem csak az egyre növekvő gépjármű 
parknak köszönhető, hanem annak is, hogy a közutakon még mindig nagy számban 
megtalálhatóak azok a 16 évnél idősebb járművek (23,7%), melyek az Euro 1-es, azaz 
a legszennyezőbb kategóriába sorolhatóak.  

A legnagyobb mennyiségben az Euro 3-as osztályban helyet foglaló 
személygépkocsik vannak forgalomban Magyarországon, ez a 2000 és 2005 között 
gyártott autókat foglalja magába. Ebből kifolyólag, ennek az osztálynak a legnagyobb 
a károsanyag-kibocsátása annak ellenére, hogy az itt található kibocsátási normák 
jóval szigorúbbak, mint a kezdő Euro 1-es, vagy Euro 2-es kategóriáé. 

Sajnos a legkevésbé szennyező, azaz a legszigorúbb normákat felsorakoztató 
osztályban, az Euro 5-ösben található a legkevesebb személygépkocsi. Ennek egyik 
oka a 2008-ban kirobbant világméretű gazdasági vállság. Több statisztikából is 
kiderül, hogy az ezt követő években az újautó vásárlás drasztikus mértékben 
csökkent. Ennek eredményeképpen, a hazai gépkocsipark átlagéletkora folyamatosan 
emelkedik (jelenleg 12,5 év), mivel nem jelennek meg a forgalomban azok az új 
autók, melyek a statisztikát javítani tudnák. Az idősödő, lassan elavuló és egyre 
rosszabb technikai állapot miatt a károsanyag-kibocsátás növekszik, és a régi autókat 
nem váltják le az új, korszerű és környezetkímélőbb személygépkocsik. 

A jelenleg érvényes Euro 5-ös osztályba tartozó benzin- és dieselüzemű 
személygépkocsi egy éves károsanyag-kibocsátását a 4. ábra szemlélteti. A benzin- és 
dieselmotoroknál továbbra is az engedélyezett szén-monoxid kibocsátási szint a 
legmagasabb, benzinüzemnél kétszeres a határérték. A nitrogén-oxidok engedélyezett 
szintje a benzinüzemnél a dieselüzem harmada.  

Elégetlen szénhidrogén kibocsátását benzinüzemnél külön szabályozzák, míg 
dieselüzemben együttes nitrogén-oxid és szénhidrogén értéket adnak meg, ami a 
legnagyobb megengedett nitrogén-oxid kibocsátásnál a benzinmotorokénak a fele 
lehet. 

A 4. ábrán piros színnel jelzett oszlop nagysága az összes megengedett károsanyag-
kibocsátással arányos. Ebből az következik, hogy egy dieselmotoros személygépkocsi 
károsanyag-kibocsátása a legkedvezőtlenebb esetben is a benzinmotorokénak csak a 
63%-a.  
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4. ábra. Euro 5-ös osztályban egy benzines és dieseles személygépkocsi egy 
éves károsanyag-kibocsátása 
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Az 5. ábra a 2014. szeptemberétől bevezetésre tervezett Euro 6-os osztályban mutatja 
egy benzin- és dieselmotor egy éves károsanyag-kibocsátási maximumait. 

Benzinmotoroknál nem terveznek jelenleg további szigorítást, viszont dieselüzem 
esetén a nitrogén-oxidokat 50%-al, míg az elégetlen szénhidrogének és nitrogén-oxid 
együttes határértékét 26%-al csökkentik. 

Ez a jelentős kibocsátás csökkenés tovább javítja a dieselmotorok javára az összes 
károsanyag emissziót, ami a dieselüzem környezetkímélő jellegét tovább erősíti. 
Ebben az esetben a dieselmotorok károsanyag-kibocsátása a benzinesekének csupán 
58% lesz. 

Dieselmotornál a nitrogén-oxidok e szigorú határértékét már nem konstrukciós 
fejlesztéssel, hanem a katalizátor elé folyamatos „AdBlue” adalékolással tervezik 
megvalósítani. 
  



Mészáros Miklós – Bocsakai András 

103 

5. ábra. Euro 6-os osztályban egy benzines és dieseles személygépkocsi egy 
éves károsanyag-kibocsátása 
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Az „AdBlue” adalékolás mennyisége teljesítményigény függvényében történik. 
Általában a mennyisége a gázolaj 4-7%-a. A nitrogén-oxidok katalitikus redukciója 
mellett a motor hatásfoka javul, mint egy 2-3% üzemanyag fogyasztás csökkenés 
érhető el. 

Az „AdBlue” adalék ára jelenleg 113 Ft/liter. Egy átlagos dieselmotor esetében 
vizsgálva, amelynek fogyasztása 6 liter/100 km, 6-7 forinttal emeli a költségeket 1 
liter gázolajra vetítve, ami 100 km-enként közel 40 Ft-os plusz költséget jelent. A 
gázolaj világpiaci áringadozása szinte hetente eléri a néhány forintos értéket, ezért 
kimondhatjuk, hogy az Euro 6-os osztály bevezetésénél tervezett folyamatos 
adalékolás alig észrevehető módon befolyásolja a dieselüzem üzemeltetési költségeit. 

Összefoglaló 

A személygépkocsik átlag életkorának változása jól mutatja egy ország gazdasági 
helyzetének alakulását. Magyarországon 2008 óta emelkedik, jelenleg 12,5 év ez az 
érték. Az átlagéletkor növekedése sajnos a motorok károsanyag-kibocsátásának 
emelkedését vonja maga után. A statisztikák szerint ugyan valamelyest az előző 
évekhez viszonyítva növekszik az új autók eladási száma, de ez komoly javulást az 
elkövetkező 3-4 évben nem fog jelenteni. 

Az egyes Euro osztályok 4-5 éves intervallumokat fognak át. Az elemzés során 
megállapítottuk, hogy a legtöbb személygépkocsit az Euro 3-as osztály tartalmazza. 
Jelenleg az összes gépkocsik 33%-a tartozik ide. Ez a környezetvédelmi osztály a 
2000 – 2005 évek között újonnan forgalomba helyezett gépkocsikat jelenti. 

Összehasonlítást végeztünk az egyes Euro osztályokhoz tartozó összes 
személygépkocsi károsanyag-kibocsátásának nagysága és darabszáma alapján és 
megállapítottuk, hogy benzin- és dieselmotoroknál egyaránt az Euro 1-es osztályba 
tartozók a legnagyobb károsanyag-kibocsátók (30.805 t/év és 8.141 t/év). 

A tanulmányban elvégeztük a benzin- és dieselüzemű személygépkocsik éves 
összesített károsanyag-kibocsátásának összehasonlítását is. Megállapítottuk, hogy a 
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benzin- és dieselmotorok éves kibocsátási értékeit külön-külön összeadva 
benzineseknél 86.677 t/év, dieselüzemnél pedig 19.140 t/év károsanyag emisszió 
adódik. A fentiekből következik, hogy a jelenlegi személygépkocsi állományt 
vizsgálva a benzinüzemű gépkocsik 4,52-szer több káros anyagot bocsátanak ki, mint 
dieselüzemű társaik. 

Jelenleg hazánk személygépkocsi állománya összesen 105.817 tonna károsanyagot 
bocsát ki a levegőbe évente. Ez a mennyiség nem csak az egyre növekvő gépjármű 
parknak köszönhető, hanem annak is, hogy a közutakon még mindig nagy számban 
megtalálhatóak azok a 16 évnél idősebb járművek (23,7%), melyek az Euro 1-es, azaz 
a legszennyezőbb kategóriába sorolhatóak. 

Elemzést végeztünk a 2014-ben bevezetésre tervezett Euro 6-os osztályra 
vonatkozóan is. Benzinmotoroknál nem terveznek jelenleg további szigorítást, 
viszont dieselüzem esetén a nitrogén-oxidokat 50%-al, míg az elégetlen 
szénhidrogének és nitrogén-oxid együttes határértékét 26%-al csökkentik. Ezzel a 
jelentős csökkentéssel a dieselmotorok károsanyag-kibocsátása a benzinesekének 
csupán 58%-a lesz. 

Dieselmotornál a nitrogén-oxidok e szigorú határértékét a katalizátor elé folyamatos 
„AdBlue” adalékolással tervezik megvalósítani. Az „AdBlue” adalék egy átlagos 
dieselmotor esetében vizsgálva, 6-7 forinttal emeli a költségeket 1 liter gázolajra 
vetítve, ami 100 km-enként közel 40 Ft-os plusz költséget jelent. A gázolaj világpiaci 
árát tekintve kimondhatjuk, hogy az Euro 6-os osztály bevezetésénél tervezett 
folyamatos adalékolás elenyésző módon befolyásolja a dieselmotor üzemeltetési 
költségeit. 

Bízunk abban, hogy sikerült olyan megállapításokat megfogalmazni, amelyek sokak 
számára új és hasznos információkkal szolgálnak. 
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Abstract 

The article “Financing Small Businesses: the Role of Microfinance” deals with 
microfinance as a significant tool of poverty alleviation and smallest entrepreneurship 
promotion by means of making microloans available for disadvantaged groups of 
inhabitants or for the smallest enterprises (i.e. microenterprises and small 
enterprises). Fundamentals of microfinance, particularly of microloans, are explained, 
the role of microfinance in financing its target groups is characterised and evidenced 
by the results of the survey carried by the European Microfinance Network. The 
current state of microfinance worldwide as well as in Europe is then described. Main 
attention is further paid to the determination of contemporary poignant issues and 
challenges to microfinance, such as transparency of microfinance institutions, 
excessively high interest rates of microloans or controversial collection policies. The 
aim of the article is to determine current pressing problems in the microfinance 
industry and outline main areas of their possible solutions on behalf of further 
successful development of the industry and its positive impact on the support of 
global sustainable development. 

Introduction 

Microfinance has been recently presented as a significant stimulation of 
entrepreneurial activities tool in less developed countries and regions. In the context 
of actual discussions concerning the need to support a device to ensure sustainable 
development it has been increasingly attracting attention as a tool which could also 
help in solving problems of small businesses in more developed countries. Negative 
effects of the financial and economic crisis do not touch only the poorest. Nowadays 
microfinance is increasingly related to the development support of peripheral and 
underdeveloped regions as well as socially weaker groups of population in the 
European Union countries. 

Microfinance comprising particularly granting loans and providing other related 
financial services to the disadvantaged groups of individuals and smallest businesses 
is currently very intensively growing industry. In regard to its purpose it represents a 
potential in combatting a global poverty problem. At present advantages as well as 
disadvantages and weaknesses of microfinance are being discussed resulting in 
outspoken revelation of rather serious problems which have recently been disclosed.  

The aim of the article is to determine current pressing problems in the microfinance 
industry and outline main areas of their possible solutions on behalf of further 
successful development of the industry and its positive impact on the support of 
global sustainable development. 
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1. Microfinance and its role in financing small businesses 

Significance of the microfinance industry has been growing. Although recently some 
serious ethical problems concerning particularly transparency, corruption, excessively 
high interest rates or unethical ways of debt collection have been revealed, there are 
many studies on the other hand demonstrating many positive effects of this industry 
in the area of poverty alleviation or small entrepreneurship promotion. In this 
chapter we define microfinance, explain its fundamentals and determine the role of 
microfinance in financing the smallest enterprises (micro- and small enterprises). 

1.1.  Fundamentals of microfinance and its particularities 
 
Generally microfinance means granting microloans and other financial services 
(microsaving, microinsurance and other) to clients – physical entities and 
microenterprises with limited availability of traditional financial products of 
commercial banks. Its target group usually includes disadvantaged groups of 
inhabitants such as the unemployed trying to found their own business, small 
farmers, women, etc. In developing countries “women have been the focus of many 
developmental non-governmental organizations including those focusing on 
microlending because women and children tend to be the poorest of the poor and 
empowering women economically has been shown to be an effective poverty 
reduction tool” (Ahmed, F., Brown, B., Williams, S.P., 2013, p. 210).We also include 
microenterprises and small enterprises to the target microfinance groups. They need 
capital to found, keep and expand their business activities. The latter type of 
microfinance is prevailing in more developed countries including the Slovak 
Republic. This determination reflects a general postulate that these clients mostly 
tend to require lower sums of loans or use financial services within the smaller range 
and scale compared to standard clients. Since microfinance just focuses on satisfying 
such needs, it may be effective in financing activities producing income, ensuring 
productive assets or protecting against some business risks. This implies that 
microfinance is not only constrained to granting microloans as it is sometimes 
presented but it also includes providing other different services. Granting 
microloans, however, remains its most important branch. 
Doing business in the microfinance industry is characterized by some typical features 
of socially responsible entrepreneurship. Enterprises doing business socially 
responsibly contribute to the development of life quality of inhabitants (Vicianová, J., 
2011). Microfinance, and within its scope particularly microloans, is then provided to 
selected groups of population or to the smallest enterprises of a relatively low 
amount (in developing countries it is often less than USD 200) and  generally for a 
shorter maturity than standard commercial loans. On the other hand, in Europe, 
granting microloans is more similar to commercial conditions and its amount is 
normally higher than in the developing countries. Pursuant to the European 
Commission definition the microloan is a loan that does not exceed EUR 25,000 to 
support the development of self-employment and microenterprises. It stands at the 
crossroads between economic and social preoccupations. It contributes to economic 
initiative and entrepreneurship, job creation and self-employment, the development 
of skills and active inclusion for people suffering disadvantages 
(http://www.european-microfinance.org/europe-microfinance_en.php).  
 
 

http://www.european-microfinance.org/europe-microfinance_en.php
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1.2.  The role and importance of microfinance in financing small 
enterprises 

Based on the abovementioned we can argue that the spectrum of microfinance 
institutions clients includes subjects from disadvantaged individuals who need 
financial sources in relatively small amounts to maintain their families, secure 
healthcare, education or establish a small business to microenterprises and small 
enterprises with higher financial needs compared to the above individuals. The 
problem of obtaining financial sources and other associated financial services from 
traditional commercial banks appears to be a common denominator of all above 
mentioned target groups. Their creditworthiness is low, their credit history is too 
short or even none, they are not able to provide sufficient quality collateral. Banks 
consider them as too risky clients. They also lose attractiveness for banks because the 
volume of loans and services they require is often small compared to normal 
businesses and that results in lower profitability than required by banks. Campbell 
(2010, p. 1083) states that “the poor know what to do but are too poor to do it…”. 

The significance of microfinance in financing small businesses is illustrated by the 
following graph. It explicitly shows that in 2011 the majority of sources in a form of 
microloans (up to 60%) aimed to microenterprises and 15% to small and medium-
sized enterprises.  

 

 

Graph 1 Targets of microfinance 

Source: Scaling Financial Inclusion: Continued Growth and Diversity, 2013, p.2. 

In contrast to many developing countries that are known for the use of microfinance 
prevailingly to support poor individuals, in Europe (also in accordance with the 
above definition) microfinance focuses mainly on financing self-employment and 
supporting microenterprises development. The survey carried by the European 
Microfinance Network (EMN) in 2010 – 2011 including 154 European microfinance 
institutions revealed that up to 72% institutions had used provided sources to 
support job creation, 69% sources were used to microenterprise promotion and 53% 
to SME promotion (Microfinance in Europe: Main Characteristics and Trends, 2013, 
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p. 9).Globalization has brought changed conditions of entrepreneurship. 
Qualitatively new business environment creates many opportunities but also more 
business risks. If businesses (including small and medium-sized ones) are not able to 
cope with new difficult conditions brought by the globalization process, they will not 
be able to survive (Lesáková, Ľ., 2010, p. 15). Microfinance appears to be quite an 
appropriate instrument which may help the smallest businesses to overcome some 
problems typical for globalization combined with financial and economic crisis 
consequences. 

The growing significance of microfinance as a new tool in financing selected target 
groups has been manifested also by the interest of relevant world institutions. For 
example, the United Nations Organization designated 2005 as the International Year 
of Microcredit. The Nobel Peace Prize 2006 was awarded jointly to 
MuhammadYunus and Grameen Bank in Bangladesh"fortheirefforts to 
createeconomic and 
socialdevelopmentfrombelow"(http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laur
eates/2006/). 

2. Current state of microfinance worldwide and in Europe 

 

Popularity and the range of microfinance have been increasing worldwide. Its 
purpose is particularly to support microenterprises development and help individuals 
to achieve their personal aims. The required result then is sustainable financial 
stability of microenterprises or prevailingly poor individuals or their families who 
obtain microloans or use other service provided within microfinance in this way. 
Several authors agree on that the support of self-employment and entrepreneurship 
by means of making loans available can help people to get out of the poverty trap. 

The Graph 2 presents the microloans portfolio allocation in particular parts of the 
world. 

 

Graph 2 Globalloanportfolio 

Source: ScalingFinancialInclusion: ContinuedGrowth and Diversity, 2013. 
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The graph shows that the majority of sources are concentrated in Latin America and 
the Caribbean countries, in the East Asia and the Pacific. In 2011 the volume of this 
global loan portfolio amounted to USD 78 billion (Scaling Financial Inclusion: 
Continued Growth and Diversity, 2013, p. 2).  

Although there has been no official formal or legal framework of microfinance 
created, the European institutions acknowledge its importance in supporting 
entrepreneurship, competitiveness and social inclusion. In comparison with the use 
of microfinance in Southern Asia, Africa or Southern America, the European market 
has still been young in this segment although it has been increasingly intensively 
developing and becoming a significant tool particularly nowadays when it is necessary 
to repair damages of the debt crisis. 

Various institutions provide microfinance support at the European level. Since 2000 
particularly the European Investment Fund has belonged to them which concerns on 
providing sources of finance, guarantees and technical assistance by means of a wide 
spectrum of financial intermediaries by which it tries to fulfil the main objective of 
the European Union – the support of entrepreneurship, growth and job creation. 
The European Investment Fund supports growth of European small and medium-
sized enterprises through several specific initiatives. 

For all that various programmes and initiatives offering the microfinance support 
have operated, we may observe that these instruments have still been used 
insufficiently and that there is a large unused potential. As we have already stated, the 
implementation of particular programmes and instruments encounters the large 
diversity of conditions of their use crosswise European countries. In the majority of 
countries there is no specific legal regulation of microfinance. The key role is still to 
be played by governments and their institutions. This role, however, is not only to be 
resided in direct creation of financial resources. It is apparent that, with the use of 
the leverage effect of the tools with a revolving character, it is also possible to 
employ private funds efficiently. Therefore rather an emphasis on ensuring 
appropriate infrastructure enabling development of this sector will be expected from 
governments in this area. It is also necessary to think about legislation which would 
create an effective framework for providing microloans and enable to involve even 
traditional banks and financial institutions in this process.  

The Slovak Republic has, together with other European countries, participated in 
several initiatives, such as for example the JEREMIE initiative. Its real 
implementation, however, has got stuck. The Agreement between the Slovak 
Republic and the EIF on financing within the JEREMIE initiative was signed in 
2009, nevertheless the funds have still not really reached enterprises and hence now it 
is not possible to evaluate their use in Slovakia. Moreover, we may negatively judge a 
fact that Slovakia has not joined countries using financial sources of the Progress tool 
yet. The rate of unemployment has been rising. According to the actual results of 
other countries, the Progress instrument has efficiently helped combat poverty and 
unemployment especially by enabling people who lost their job as a consequence of 
the crisis to come back to active life and set up their own business. We think that, on 
the other hand, there is a big problem of a low rate of informedness of entrepreneurs 
and inhabitants who represent a main target group of this support. We also consider 
a persisting conservative approach of our entrepreneurs towards new opportunities 



Financing small businesses the role of microfinance 

111 

which they may use in their business. This has finally been approved by many 
researches having been realized in this field.  

 

3. Contemporary issues and challenges to microfinance 
 
The recent development in microfinance has indicated certain conflicts with the 
declared mission and objectives. In the expanding microfinance industry several 
serious problems have emerged. Although they probably have persisted for longer, 
they have not been discussed so far. Some authors (such as Hudon, M., Sandberg, J., 
2013) even talk about an “ethical crisis” in the industry. In this context microfinance 
and its institutions have increasingly become a target of reasonable criticism. The 
historical development and recent practice of microfinance in various countries and 
regions have shown that it is necessary to focus particularly on transparency of 
microfinance institutions, excessively high interest rates of microloans and some 
controversial collection policies and techniques. We are convinced that the solution 
of these issues nowadays becomes an imperative in order to ensure future successful 
development and growth of the microfinance industry and long-term sustainability of 
its institutions. 
Transparency appears as a significant ethical aspect of management of microfinance 
institutions. The most often encountered problems are various additional hidden 
expenses associated with granted microloans, maturity is not always clearly 
determined, an effective interest rate is excessively higher compared to that the 
debtors really expect according to provided information. Problems of transparency 
consequently create breeding ground for the birth and expansion of corruption. 
Many problems, often the most serious ones, concerning individuals using 
microloans are often caused by their unfamiliarity and misunderstanding of 
conditions under which they have been provided with a loan. Microfinance 
institutions could therefore support or directly implement educational programmes 
particularly in less developed regions with a focus on acquirement of elementary 
financial literacy of clients. 
High interest rates of microloans are probably the most often discussed and the most 
controversial aspect of microfinance. Microfinance institutions justify their interest 
rates higher compared to those of commercial banks through high administrative 
costs of a large number of small loans and a need of more often personal contact 
with clients which increases their operational costs and reduces efficiency. Typical 
annual interest rates range between 20 per cent and 70 per cent, with an overall 
average of about 30 per cent, notwithstanding, it is still lower than interest rates 
charged by local moneylenders who sometimes charge anywhere from 10 per cent o 
20 per cent per month (Hudon, M., Sandberg, J., 2013, p. 571). In 2006 the average 
annual interest rate for the entire industry was 26 per cent. Moreover, from 2003 to 
200 there was a steady decrease industry interest rates.  The comparison of interest 
rates in particular microfinance institutions results in the existence of considerable 
differences. While for example the Gameen Bank offers microloan with an interest 
rate of 10 per cent p.a., the interest rate of a Mexican institution BancoCompartamos 
reaches 73 per cent p.a. Campbell, G., 2010, p. 1085). Many poor borrowers using 
microloans without any educational background do not understand how interest 
payments may significantly increase their loan repayments. Some institutions require 
various additional extra payments and administrative fees or forced deposits while 
charging interest on the full loan. At the worst borrowers may fall into a poverty trap 
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resulting from their inability to repay loans with high interest payments. This adverse 
situation then generates a vicious circle of excessively high indebtedness when 
borrowers, usually under pressure, borrow another loan, often from local 
moneylenders or “loan sharks”, to repay the previous one. Such development has 
been one of the reasons of the crisis in the industry in the Indian state Andhra 
Pradesh. Since it is one of the India´s poorest provinces, a third of all loan in India 
are made here alone. In fact, about 83 per cent of households in Andhra Pradesh 
received loans from more than one source, including moneylenders. This startling 
development resulted in summer 2010 in more than 200 suicides which appeared as a 
result of borrowers´ inability to repay loans. The deaths represent the largest crisis in 
the history of India´s growing microfinance industry because they revealed deep 
flaws in a previously unchallenged practice (Levin, G., 2012). The crisis sparked 
investigation into corruption in microfinance institutions. Worldwide it has provoked 
discussions and disputes concerning controversy of mission and objectives of 
microfinance. 
When thinking about an appropriate level of interest rates it is also necessary to 
consider very efficiency of functioning of a microfinance institution. Many 
microfinance institutions in developing countries have successfully utilized the so 
called “group responsibility” for granted microloans. The loan is granted to small 
groups of 5 – 6 individuals who support and encourage each other to repay loans 
according to agreed conditions. This model ensures the repayment rates on these 
loans generally over 97 per cent (Ahmed, F., Brown, B., Willias, S.P., 2013, p. 210). 
Some microfinance institutions, especially those requiring lower interest rates, 
support their efficiency and availability of necessary funds by combining own sources 
with different grants or loans from other financial institutions on a commercial basis. 
However, this poses a threat of risk that certain dependence of microfinance 
institutions on institutions providing additional funds will arise. The success of the 
Grameen Bank is based, inter alia, on the use of subsidies and grants from external 
sources. Nevertheless, generally it can be expected that the volume of subsidies and 
grants available may be reduced in the future as a consequence of the financial crisis 
and its impact on budgets of organizations providing development help as well as of 
current open critics of microfinance. Vakuabharanam and Motiram (2007) argue that 
efficiency of loans repayment and ensuring of a viable financial system even belongs 
to overriding objectives of microfinance. Though, a certain controversy is apparent 
here as achieving  a high rate of loan repayment normal in a commercial sphere on 
the one hand and declared help to the poor and ensuring their financial 
independence on the other hand are not inevitably consistent goals. Nowadays the 
impact fcommercialisation on the microfinance industry as well as ethical aspects 
brought by this development are intensively discussed. Therefore it is necessary to 
determine explicitly and distinguish particular models of microfinance as 
organizations focused on profit generation versus non-profit organizations and 
identify fundamental distinctions between them.  
Some collection policies and techniques are also worrying. For example 
inappropriately high penalties and fines if loan conditions are not fully met, improper 
aggressive approach of microfinance institutions´ employees towards client, etc. 
belong here. The use of such practices negatively affects emotional stability of the 
clients which can have tragic consequences. The above mentioned crisis in the Indian 
province Andhra Pradesh is a cautionary tale.  
Microfinance with its institutions and products has influenced a lot of the smallest 
enterprises and millions of individuals so far in a positive way but unfortunately in a 
negative one, too. It is therefore inevitable to deal with current problems of the 
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industry and possible ways of their solution on behalf of successful microfinance 
industry development which will positively support sustainable development 
regarding elementary human rights and ethical and moral principles. 
Industry regulation is one of the most significant areas. Different systems of 
regulation are to be investigated, compared and then it is necessary to find the most 
appropriate rate and ways of regulation. The regulation systems should respect a fact 
that microfinance brings positive effects particularly on a local level and when 
regulated properly, it may become a significant instrument of deep inequalities 
among particular regions alleviation. Yet microfinance is different from traditional 
financing in many aspects and thus it will require a different approach in regulation 
which should also ensure effective protection of poor clients 
As stated above, many various programmes and initiatives have been implemented in 
the EU countries. Their potential, however, has been use in a limited way. For 
example, in Hungary less than 4 per cent of SMEs benefited from development 
programmes, with the lowest rate in the smallest size lasses (Dallago, B., 2012, p. 90). 
There is a similar unfavourable situation also in other countries, especially in former 
transforming European countries. 

Conclusion 

The current microfinance crisis has revealed significant problems in the industry. 
Many issues have remained open. Even though, the intensively growing industry 
appears as an important pillar in securing long-term sustainable social and economic 
development in particular countries as well as worldwide. Its significance for poverty 
alleviation as a global problem is indisputable. Therefore it is inevitable to examine 
reasons of arisen problems thoroughly and find effective solutions to overcome them 
and so that microfinance institutions could further fulfil their mission and meet their 
objectives. 

Microfinance plays an important role in the creation of conditions as it helps solve 
problems in many marginal areas and disadvantaged groups of population. In several 
aspects it is an innovative tool of financing in our country as well as in Europe. A 
change in sources including financial funds also represents a part of a business 
innovation potential (Elexa, Ľ., 2008). On the other hand, in some world regions, for 
example in Asia, Africa or Southern America it has had relatively rich history and 
demonstrated provably positive impacts on the establishment and development of 
the smallest enterprises often found by people who would otherwise stick in the 
social network thrown back on state welfare payments. Although microfinance is 
often referred to only in association with developing countries, its potential has also 
been growing in developed countries here consequences of the persisting financial 
and economic crisis have manifested themselves not only in the poorest groups of 
population but they also heavily attack business sector, particularly small enterprises. 
We can argue that in Europe the microfinance sector has been relatively weekly 
developed so far although the European institutions concentrate their efforts on its 
support by means of many programmes and initiatives. Substantially high volumes of 
the European Union funds, public resources of particular member states as well as 
the private sector resources are allocated there. This should bring a required leverage 
effect with a favourable impact on entrepreneurship maintenance and development. 
It is thus necessary to mobilize enterprises and inhabitants who belong to the target 
groups of particular programmes and tools, provide them with information 
purposefully and explain them the nature and possible outcomes. Governmental and 
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other competent institutions should also more intensively create conditions so that 
available resources could be more efficiently utilized on behalf of alleviation of bad 
consequences of the financial and economic crisis, stability enthronement and 
creation of conditions supporting further development. 
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MONTVAJSZKI MÁRK - TASNÁDI ZSANETT 

A HUNYADFALVAI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP 
SZENNYEZŐANYAG KIBOCSÁTÁSA ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK 
LEHETŐSÉGEI 

Kulcsszavak: szennyvíztisztítás, szennyezőanyag kibocsátás, vízminőség védelem 

Absztrakt 

Napjainkban kiemelkedő környezetvédelmi feladatai közé tartozik vizeink 
minőségének védelme. Mivel a víz nem korlátlanul rendelkezésünkre álló erőforrás, 
ezért fontos, hogy kommunális szennyvizeinket az előírt határértékekkel jellemző 
minőségben juttassuk a természetes befogadókba, ezáltal a víz természetes 
körforgásába.  

Az egyik legfőbb cél a felszíni vizek eutrofizációja elleni védelem. A foszfor- és 
nitrogénvegyületek feldúsulása a természetes vizeinkben eutrofizációt - algásodást, 
hinarasodást - eredményez. Ez a káros folyamat negatív irányban befolyásolja a 
vízben lévő mikroorganizmusok egyensúlyi helyzetét, valamint rontja a vizeink 
minőségét. 

POLLUTANT EMISSIONS OF SEWAGE WORKS AND THE 
POSSIBILITIES OF ITS REDUCTION IN HUNYADFALVA 

Keywords:wastewater treatment, pollutant emissions, water quality protection 

Abstract 

Today, prominent environmental responsibilities include protecting the quality of our 
waters. To preserve the quality of the water resources it is important to keep the 
standards of pollutant content in case of the treated sewage water getting in natural 
water flows. 

One of the main objectives isthe protection against eutrophication of surface waters. 
The phosphorus and nitrogen compounds enrichment result eutrophicationof 
natural waters. This damaging process affects the balance of microorganisms in the 
waternegatively, and reduces the quality of our waters.  

BEVEZETÉS 

Magyarországon a szennyvíztisztítás tekintetében jelentős az elmaradás. Ennek az 
oka, hogy az összegyűjtött szennyvizek jelentős hányada csak mechanikai tisztítást 
követően kerül a befogadókba, továbbá, hogy a biológiai szennyvíztisztító telepek 
sok esetben nem működnek megfelelően.Éppen ezért szükség van a meglévő 
szennyvíztisztító művek felülvizsgálatára, a tisztítási hatásfokuk javítására. 

Vizsgálatunk célja meghatározni, hogy egy nem megfelelő kapacitással rendelkező 
szennyvíztisztító telep - jelen esetben a Hunyadfalvai Szennyvíztisztító Telep-milyen 
mértékű szennyező paraméter többlet kibocsátással terhelheti a természetes 
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befogadót, és hogyan lehetne ezt a káros folyamatot mérsékelni a környezet 
megóvása érdekében. 

A tisztított szennyvizekre vonatkozó határértéket a 28/2004. (XII. 25.) KvVM 
rendelet 2. számú melléklete határozza meg (1. táblázat). A természetes befogadó 
(Doba csatorna) időszakos vízfolyás, nem nitrát érzékeny területen található, ezért a 
kibocsátási határértékeknek kell megfelelni. 

 

1. táblázat:Kibocsátási határértékek 

Szennyező paraméter Határérték 

pH 6,5-9 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk 75 

Biokémiai oxigénigény BOI5 25 

Ammónia-ammónium-nitrogén NH4N 10 

Összes szervetlen nitrogén 40 

Összes nitrogén 50 

Összes foszfor 5 

Szerves oldószer extrakt (állati, növényi zsiradék) 15 

Összes lebegőanyag 50 

Forrás:28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú melléklet 
 

A VIZSGÁLATI ANYAG 

Adatokként felhasználásra kerültek a 2010-2012 közötti időszakra vonatkozó 
szennyvízvizsgálati eredmények, a Hunyadfalvai Szennyvíztisztító Telepre beérkező 
szennyvízmennyiségi adatok, a mért hőmérséklet (levegő, szennyvíz) értékek és a 
szennyvízgyűjtő agglomeráció területére lehulló csapadék mennyiség. 

EREDMÉNYEK 

A szennyvíztisztítási eljárás hatékonyságának vizsgálata 

 

2. táblázat:Tisztítottszennyvíz paraméterek átlagos értékei (2010-2012) 
Tisztított 
szennyvíz 
paraméterei pH KOIk BOI5 NH4N 

Összes 
Szervetlen 
Nitrogén 

Összes 
Nitrogén 

Összes 
Foszfor SZOE 

Összes 
lebegő 
anyag 

Átlag 
értékek 7,7 142,1 47 51,9 56,7 64,8 3,6 2,5 28,6 

Határérték 
6,5-
9 75 25 10 40 50 5 15 50 

Forrás: Saját szerkesztés 

 



Montvajszki Márk – Tasnádi Zsanett 

118 

A 2. táblázat a vizsgált időszak biológiailag - eleveniszapos eljárás során- tisztított 
szennyvíz paramétereinek átlagos értékeit tartalmazza.A KOIkátlagos 142,1 mg/l 
értéke csaknem duplája a megengedett 75 mg/l értéknek. A BOI5 88%-kal haladta 
meg az előírt 25 mg/l értéket. A legnagyobb eltérés az NH4-N esetében 
tapasztalható, csaknem 5,2 szeres határérték túllépés állapítható meg a 10 mg/l 
maximum értékhez képest. Ennél valamivel jobb az összes nitrogén (30%-os) és az 
összes szervetlen nitrogén (41,7%-os) többlet kibocsátási eredménye. A többi 
paraméternél nem, vagy csak csekély mértékű határérték túllépés figyelhető meg, 
ezért további vizsgálat tárgyát nem képezik.  

A hatékonyságot befolyásoló tényezők vizsgálata 

 

A tisztítási folyamatot jelentősen befolyásolja a telepre beérkező, tisztításra váró 
szennyvíz minősége. 

 

1. ábra:A beérkező szennyvíz tervezett és tényleges minősége 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A szennyezőanyag tartalom minden paraméter tekintetében - főleg NH4N - jóval 
kedvezőtlenebb a tervezés során figyelembe vett értékekhez képest (1. ábra).  

A szennyvíztisztító telepre beérkező szennyvíz minőségén túl meg kellett vizsgálni 
annak mennyiségét is (2. ábra). 
  

700 
350 

40 12 
300 

1014,8 

451,7 
100,1 16,2 

491,3 

0

2000

KOIk BOI5 NH4-N Összes Foszfor Összes lebegő
anyag

Beérkező szennyvíz minősége 

Tervezett értékek
(mg/l)
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2. ábra:Beérkező szennyvízmennyiség alakulása (2010-2012) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Ha a 2. és 3. ábrát összehasonlítjuk, akkor leolvashatjuk, hogy a normál körülmények 
között beérkező szennyvízmennyiséget növeli a térségben lehulló csapadék 
mennyisége. Megfigyelhető az a tendencia, hogy a decemberi hónapban hó 
formájában lehullott csapadék az olvadás következtében a január - februári - március 
hónapokban is jelentkezik. 

3. ábra:Lehullott csapadék mennyisége (2010-2012) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A tavaszi időszak esőzéseinek hatását a 2010. április - május - június hónap 
szennyvízmennyiségei jól tükrözik. A száraz nyári hónapok többlet szennyvíz 
terhelését a fogyasztói szokások megváltozása okozza (3. ábra). A melegben a napi 
többszöri fürdés, mosás következtében megnő avízfogyasztás, ezáltal a 
szennyvízkibocsátás mértéke is. Az öntözésre elhasznált többletvíz azonban a 
szennyvízcsatorna hálózatba nem kerül, így az hatással nincs a beérkező 
szennyvízmennyiségre. 
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A biológiai tisztítási folyamatot végző mikroorganizmus csoportok a hőmérsékletre 
érzékenyek, ezért a befolyásoló tényezők meghatározásánál megvizsgáltuk a 
hőmérséklet alakulását (4. ábra). 

4. ábra:Hőmérséklet alakulása (2010-2012) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A levegő hőmérséklete hatással van a szennyvíz hőmérsékletére. A téli időszakban a 
szennyvíz hőmérséklete sok esetben a kritikus 12 0C alá süllyed, amely nitrifikációs 
gondokat okozhat. 

Ahhoz, hogy ezt az összefüggést vizsgálhassuk, szemléltetni kellett a szennyvíz 
hőmérsékletének adatait (5. ábra). 

 

5. ábra:Szennyvízhőmérsékletének alakulása (2010-2012) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Ha a 4. és 5. ábrán lévő grafikont összehasonlítjuk, jól érzékelhető, hogy a levegő 
hőmérsékletének változását pontosan követi a szennyvíz hőmérsékletének változása. 
A kritikus értéket általában a január-februári hónapokban érte el, javulás az áprilisi 
hónapokban volt tapasztalható. 

A hőmérséklet hatásának vizsgálatánál meg kell említenünk, hogy a melegebb 
időszakokban megnő az esélye annak, hogy a műtárgyakból és a csatornahálózatból a 
tisztítandó szennyvíz berothadt állapotban érkezzen. 

-10

0

10

20

30

ja
n

u
ár

m
ár

ci
u

s

m
áj

u
s

jú
liu

s

sz
e

p
te

m
b

e
r

n
o

ve
m

b
er

ja
n

u
ár

m
ár

ci
u

s

m
áj

u
s

jú
liu

s

sz
e

p
te

m
b

e
r

n
o

ve
m

b
er

ja
n

u
ár

m
ár

ci
u

s

m
áj

u
s

jú
liu

s

sz
e

p
te

m
b

e
r

n
o

ve
m

b
er

2010 2011 2012

Hőmérséklet (oC) 

Hőmérséklet

0
10
20
30

ja
n

u
ár

m
ár

ci
u

s

m
áj

u
s

jú
liu

s

sz
e

p
te

…

n
o

ve
m

…

ja
n

u
ár

m
ár

ci
u

s

m
áj

u
s

jú
liu

s

sz
e

p
te

…

n
o

ve
m

…

ja
n

u
ár

m
ár

ci
u

s

m
áj

u
s

jú
liu

s

sz
e

p
te

…

n
o

ve
m

…

2010 2011 2012

Szennyvíz hőmérséklet (oC) 

Vízőmérséklet

Kritikus érték



A hunyadfalvi szennyvíztisztító telep szennyezőanyag kibocsátása és csökkentésének lehetőségei 

121 

A kibocsátott tisztított szennyvíz paramétereinek vizsgálata 

A szennyvíztisztító telepről elfolyó tisztított szennyvíz vizsgálati eredményeit 
hasonlítottukössze paraméterenként a 28/2004. (XII. 25.) KvVMrendeletben előírt 
határértékekhez képest. 

Ez áttekinthető képet nyújt arról, hogy mely értékek nem felelnek meg a jelenleg 
érvényben lévő előírásoknak. Továbbá minden esetben meghatározásra kerültek a 
határérték túllépések lehetséges okai és a szennyezés csökkentésére vonatkozó 
javaslatok. 

Az NH4-N tartalom a nitrifikációs folyamat indikátora, alakulását grafikonnal 
ábrázoltuk (6. ábra). A negatív folyamat általánosságban leginkább akkor jellemző, ha 
a szennyvíz hőmérséklete lecsökken. 

6. ábra:NH4N alakulása (2010-2012) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az ábrán ezt a január – február – március – április –december hónapok mért értékei 
mutatják. Azonban megfigyelhető még az is, hogy a kiugróan magas értékek nem a 
leghidegebb, hanem a nyári meleg hónapokban jelentkeztek, mely szennyvíz 
berothadásra enged következtetni. 

 

7. ábra:Összes nitrogén alakulása (2010-2012) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Az összes nitrogén, illetve az összes szervetlen nitrogén esetén (7. és 8. ábra) az NH4-
N alakulásához hasonló tendencia figyelhető meg.A határérték túllépéseket szintén a 
már korábban említett hőmérséklet-változásnak a negatív hatása okozhatta. 

8. Összes szervetlen nitrogén alakulása (2010-2012) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

9. ábra:KOIk alakulása (2010-2012) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
 

10. ábra:BOI5 alakulása (2010-2012) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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AKOIk és BOI5 értékek alakulásából (9. és 10. ábra) megállapítható, hogy a 
jelentősebb határérték (KOIk-75 mg/l, BOI5- 25mg/l) túllépések e két paraméter 
tekintetében igen jelentősek. 

Kimondhatjuk, hogy a szerves anyag lebontás nagyon alacsony hatásfokú. Nagyobb 
csapadékhozam (2010. február, 2010. május, 2010. december, 2011. július) a bejövő 
szennyvizet felhígíthatja, ezáltal kedvezőbbek a tisztított szennyvíz eredmények. 

Az összes foszfor alakulását ábrázoló grafikonon (11. ábra) láthatjuk, hogy a 
határérték (5 mg/liter) alatt tartás többnyire megoldottnak tekinthető. A kiugró 
értékeket okozhatta az esetlegesen fellépő oldott oxigén koncentráció 
megnövekedése, a túllevegőztetés. 

11. ábra:Összes foszfor alakulása (2010-2012) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
 

12. ábra:Összes lebegőanyag alakulása (2010-2012) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az összes lebegőanyag koncentráció (12. ábra) a 2010. január és 2012. június 
időszakban mért érékek kivételével minden esetben megfelel a jogszabályban előírt 
követelménynek (50 mg/l). Az elfolyó szennyvíz lebegőanyag tartalmának 
növekedése esetén iszap felúszásra lehet következtetni, melyet az utóülepítőben 
kialakult denitrifikációs folyamat okozhat. 
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A szennyvízkibocsátásból adódó terhelés mértéke 

 

A szennyezőanyag kibocsátás átlagos mértékéből (mg/l) és a vizsgált időszakra 
vonatkozó kibocsátott szennyvíz mennyiségéből (m3) meg lehet határozni a 
természetes befogadóra (Doba-csatorna) jutó maximális és ténylegesen megvalósult 
kibocsátási értékeket (13. ábra). 

 

13. ábra:Szennyezőanyag terhelés (t) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A tisztított szennyvíz átlagos szennyezőanyag tartalmának és az előírt határértékek 
összehasonlításából megállapítást nyert, hogy a technológia hatékonysága nem 
megfelelő. 

A káros folyamatok megelőzéséhez nagy hangsúlyt kell fektetni az oldott oxigén szint 
pontos mérésére, ezáltal a levegőztetés folyamathoz igazodó szabályozására. Az 
elégtelen, illetve a túlzott levegőztetés fonalasodást idézhet elő, a gyors változtatás 
viszont sokkszerűen érheti a telep biológiáját. A jövőben figyelembe kell venni, hogy 
az oldott oxigén igény az eleveniszap aktivitásának a függvénye! 

Az iszapelvétel mennyiségének megfelelő beállításával a folyamat hatékonysága 
stabilizálható.  

A jövőben nem random módon, hanem pontos, vizsgálatok által meghatározott 
ütemterv alapján kell a vegyszeradagolást végezni (pl. vas (III) szulfát), ezáltal a 
foszfor kibocsátás mérsékelhető. 

A mérgező hatások elkerülésének érdekében meg kell vizsgálni, hogy az anaerob 
állapotú szennyvíz a hálózatból vagy a telepi technológiából kerül-e a rendszerbe. A 
fonalas baktériumok egyes fajtája indikátorként viselkedik (pl. Typ 021N, Beggiatoa), 
nagyszámú megjelenésük berothadt szennyvízre enged következtetni, ezért azok 
jövőbeni vizsgálata kiindulópontnak tekinthető. A gravitációs csatornahálózatban 
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kialakult rothadási folyamatba beavatkozni nem tudunk, a megoldást a vas-klorid 
adagolása jelenthetné. Ezért fontos, hogy elsősorban a műtárgyakban esetlegesen 
fennálló nem kívánatos anaerob hatást megszüntessük. Ezt az elő- és utóülepítők 
átvizsgálásával és rendszeres karbantartásával érhetjük el, így afölösiszap 
visszavezetésével nem kerülhet berothadt iszap a rendszerbe. 

A telep teljes folyamatának áttekintése során megállapítottuk, hogy a technológiai 
kapacitás alultervezett a jelenlegi terhelés mellett. A telepre beérkező csapadékvíz a 
biológiai terhelést csökkenti, de a technológiára vonatkozóan hidraulikai túlterhelést 
okoz, ezért fontos lenne, hogy kivizsgáljuk, illetve megszüntessük a településeken 
feltételezett illegális csapadékvíz rákötéseket. 

A levegőztető tér növelése optimális lenne, ez azonban csak jelentős költségű 
beruházással valósítható meg. Az utóülepítőt kotróberendezéssel kellene ellátni az 
anaerob viszonyok kialakulásának megakadályozása érdekében.  

 

IRODALOMJEGYZÉK 

 

28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól. 2. számú melléklet 
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NAGY GÁBOR 

A JÓL-LÉT INDEX MEGJELENÉSE ÉS TARTALMI, MÓDSZERTANI 
FEJLŐDÉSE A HAZAI SZAKIRODALOMBAN 

Kulcsszavak: jól-lét, Stieglitz-Sen-Fitoussi Jelentés, humán fejlettségi index, életmód 
vizsgálatok, módszertan 

Absztrakt 

A jól-lét fogalmának (Stieglitz-Sen-Fitoussi, 2009) megjelenése és a méréséhez vezető 
út a magyar szakirodalomban számos előzményre és részeredményre építkezett az 
1990-es évektől. A folyamat főbb állomásait a következőkben látjuk: a GDP, mint 
általános fejlettségi mérőszám megkérdőjelezése; a Humán Fejlettségi Index mérése 
és hazai adaptációja; a környezeti elemek és a fenntarthatóság szemléletének 
megjelenése a nemzeti számlák rendszerében; bekapcsolódás az Uniós életmód-
kutatásokba a kora 2000-es évektől; valamint a jól-lét méréséhez szükséges egyes 
részterületek vizsgálati módszertanának kidolgozása és az első felmérések elvégzése. 
A tanulmányban ezt, a korántsem egyenesvonalú pályát kísérlem meg felvázolni. 

Key words: well-being, Stieglitz-Sen-Fitoussi Report, Human Development Index, 
lifestyle research, methodology 

Abstract 

The concept of „well-being” (Stieglitz-Sen-Fitoussi, 2009) and the way, how to 
define and measure it had begun to emerge in Hungarian reaesrch community from 
the 1990s, based on a huge number of preliminaries and partial results. The major 
milestones of the above mentionned process can be seen as follows: querrying the 
role of GDP as a general index of development; the adoption and modification 
process of Human Development Index; widening the National Accounts System 
with environmental indicators and using the viewpoint of sustainability; joining into 
the EU-level lifestyle questionnaires from the early 2000s; and finally shaping the 
methodology and completing the early-bird researches in different dimensions of 
measuring well-being. Int he following paper I try to summarize this highly non-
linear development path in Hungary. 

A Stiglitz-Sen-Fitoussi Jelentés 

2008 februárjában Nicholas Sarkozy, a Francia Köztársaság elnöke, elégedetlen lévén 
a gazdaságról és a társadalomról szóló statisztikai információk jelenlegi állásával, 
felkérte Joseph Stiglitzet (a Bizottság elnöke), Amartya Sent (tanácsadó) és Jean Paul 
Fitoussit (koordinátor) egy bizottság alakítására. A bizottságot később „Bizottság a 
Gazdasági Teljesítmény és a Társadalmi Fejlődés Mérésére” névre keresztelték. A 
Bizottság célja az volt, hogy felmérjék a GDP mint a gazdasági teljesítmény és a 
társadalmi fejlődés jelzőjének korlátait, beleértve a mérésével kapcsolatos 
problémákat is; megvizsgálják, milyen további információkra lehet szükség ahhoz, 
hogy a társadalmi fejlődést jobban kifejező indikátorok készüljenek; alternatív mérési 
módszerek megvalósíthatóságát elemezzék, valamint megvitassák, hogy miként lehet 
megfelelő módon bemutatni a statisztikai anyagokat. 
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A statisztikai indikátorok valóban fontosak a társadalmi fejlődésre irányuló stratégiák 
megalkotásában és értékelésében, csakúgy, mint a piacok működésének értékelésében 
és befolyásolásában. Szerepük az utóbbi két évtizedben jelentősen felértékelődött. Ez 
az oktatás szintjének emelkedését, a modern gazdaság összetettségének fokozódását 
és az információs technológiák széles körű használatát tükrözi. Az „információs 
társadalomban” sokkal könnyebb hozzáférni az adatokhoz, beleértve a statisztikai 
adatokat is. Egyre többen követik figyelemmel a statisztikai adatok alakulását azért, 
hogy jobban informáltak legyenek, vagy hogy megalapozottabb döntéseket 
hozhassanak. A növekvő információigényre adott válaszként jelentősen bővült a 
statisztikai szolgáltatások köre, új területeket és jelenségeket fedve le. 

Gyakran azonban jól érzékelhető különbség van egyes fontos társadalmi-gazdasági 
változók, mint a gazdasági növekedés, az infláció, a munkanélküliség stb. standard 
mérése és az általános közvélekedés között. A standard mérések azt sugallhatják 
például, hogy az emberek által tapasztaltnál kisebb az infláció vagy nagyobb a 
növekedés, és a kettő közötti különbség akkora és annyira általános lehet, hogy azt 
már nem lehet pusztán humánpszichológiai okokkal vagy azzal magyarázni, hogy az 
emberek túlértékelik a pénz jelentőségét. Néhány országban ez a különbség 
egyenesen aláásta a hivatalos statisztikákba vetett hitet és ez egyértelműen hatása van 
arra, ahogyan a köz vélekedik a gazdaság állapotáról és a szükséges stratégiákról.  

Különféle magyarázatok születtek arra vonatkozóan, hogy mi okozza a különbséget a 
társadalmi-gazdasági jelenségek statisztikai mérései és az állampolgárok ugyanazon 
jelenségekről alkotott véleménye között: 

 A statisztikai koncepciókkal nincs gond, de a mérés folyamata tökéletlen lehet; 
Sok esetben arról is vita folyik, hogy melyek a helyes koncepciók, és mi a megfelelő 
módja az egyes koncepciók használatának; 

 Amikor nagy változások történnek az egyenlőtlenségek terén (általában a 
jövedelmek eloszlásában), akkor a bruttó nemzeti termék (GDP) vagy bármilyen más, 
per főre számított összesítés pontatlan képet adhat arról a helyzetről, amibe a legtöbb 
ember került. Ha az egyenlőtlenség az egy főre jutó GDP növekedéséhez képest 
növekszik, a legtöbb ember a korábbinál rosszabb anyagi helyzetbe kerülhet, annak 
ellenére, hogy az átlagjövedelem nő.  

 Az általánosan használt statisztikák nem feltétlenül tudnak „megfogni” 
bizonyos, az állampolgárok jól-létére egyre nagyobb hatással lévő jelenségeket. 
Például a közlekedési dugók növelhetik a GDP-t a megnövekedett üzemanyag-
fogyasztás révén, azonban nyilvánvalóan nem javítják az emberek életminőségét. 
Vagy például, ha az emberek aggódnak a levegőminőség miatt, és a légszennyezettség 
mértéke nő, akkor a légszennyezést figyelmen kívül hagyó statisztikai mérések 
pontatlan értékelést fognak adni arról, hogy mi történik az emberek jól-létével. A 
fokozatos változások mérését célzó irányzat pedig alkalmatlan lehet arra, hogy 
kimutassa a hirtelen bekövetkező környezeti változások – mint például az 
éghajlatváltozás – jelentette kockázatokat. 

 Az a mód, ahogyan a statisztikai adatokat bemutatják vagy használják, torz 
képet adhat a gazdasági jelenségek irányzatairól. Például rendszerint nagy hangsúlyt 
kap a GDP, holott a nettó nemzeti összterméknek (ami számításba veszi az 
értékcsökkenés hatását) vagy a háztartások valódi bevételének (amely a gazdaságon 
belül a háztartások tényleges jövedelmére koncentrál) sokkal lényegesebbnek kellene 
lennie. Ezek a számok markánsan eltérhetnek. Nem arról van szó, hogy a GDP mint 
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olyan rossz, csak rosszul használják. Amire szükség van, az az egyes mérések 
megfelelő felhasználásának jobb megértése. 

A jelentés különbséget tesz a jelenlegi jól-lét és a fenntarthatóság értékelésekor, azaz hogy 
mennyire lehet mindezt hosszú távon fenntartani. A jelenlegi jól-lét egyaránt 
kapcsolódik a gazdasági forrásokhoz, például a jövedelemhez, és az emberek életének 
nem gazdasági jellegű vonatkozásaihoz (mit csinálnak, mit csinálhatnak, hogyan 
éreznek, milyen a természeti környezet, amiben élnek). Az, hogy a jól-lét ezen szintjei 
fenntarthatók-e, attól függ, hogy a mi életünkben fontos „tőkét” (természeti, fizikai, 
emberi, társadalmi tőke) továbbadjuk-e a következő generációknak.  

A jelentés másik kulcsüzenete és egységes motívuma, hogy eljött az ideje annak, hogy 
mérési rendszereinkben a hangsúlyt a gazdasági teljesítmény méréséről az emberek jól-létének a 
mérésére helyezzük. A jól-lét mérését pedig a fenntarthatósággal összefüggésben kell 
vizsgálni. A termelés mérésében mutatkozó hiányosságok ellenére e témáról még 
mindig sokkal többet tudunk, mint a jól-létről. A hangsúly megváltoztatása nem 
jelenti a GDP és a termelés mérésének elhagyását. Ezek mérését a piaci termeléssel és 
a foglalkoztatással kapcsolatos aggodalmak tették szükségessé, és a továbbiakban is 
sok fontos kérdésre fognak választ adni, például a gazdasági aktivitással kapcsolatban. 
A jól-lét hangsúlyozása azonban fontos, mert úgy tűnik, egyre nagyobb a szakadék az 
összesített GDP-adatokból származó információk és a között, hogy mi számít 
ténylegesen az emberek jól-léte szempontjából. Ez azt jelenti, hogy egy olyan 
statisztikai rendszert kell kidolgozni, ami a piac aktivitásának mérését az emberek jól-
létét középpontba helyező, valamint a fenntarthatóságot is megragadó mérésekkel 
egészíti ki.  
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A szerzőhármas ajánlásai az új mérési módszertan kidolgozására 

1. ajánlás: Az anyagi jólét értékelésénél inkább a jövedelem és a fogyasztás kerüljön 
előtérbe, a termelés helyett  

2. ajánlás: A háztartások nézőpontjának hangsúlyozása  

3. ajánlás: A jövedelmet és a fogyasztást a vagyonnal együtt kell vizsgálni  

4. ajánlás: Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a jövedelem, a fogyasztás és vagyon 
eloszlására a jövedelem, a fogyasztás és a vagyon átlagának méréséhez hozzá kell 
tenni olyan indikátorokat, amelyek ezek eloszlását tükrözik.  

5. ajánlás: A jövedelem mérése terjedjen ki a nem-piaci tevékenységekre  

6. ajánlás: Az emberek életminősége objektív körülményeiktől és adottságaiktól függ. 
Lépéseket kell tenni azért, hogy az emberek egészségére, személyes tevékenységeire 
és környezeti feltételeire vonatkozó mérések jobbak legyenek. Különösen alapos 
erőfeszítéseket kell tenni olyan szilárd és megbízható mérési módszerek 
kifejlesztésére és végrehajtására, amelyek a társadalmi kapcsolatokra, a politikai 
képviseletre és a bizonytalanságra – amelyek kimutathatóan befolyásolják az élettel 
való megelégedettséget – irányulnak.  

7. ajánlás: Az életszínvonalat leíró indikátoroknak minden területre kiterjedően, 
átfogó módon értékelniük kell az egyenlőtlenségeket  

8. ajánlás: A felméréseket olyan módon kell megtervezni, hogy minden személynél 
meg lehessen állapítani az életszínvonalat leíró témakörök közötti kapcsolatokat, és 
ezeket az információkat kellene felhasználni a különböző területeket érintő stratégiák 
tervezésekor.  

9. ajánlás: A statisztikai hivataloknak biztosítaniuk kell azokat az információkat, 
amelyek az életminőség egyes dimenzióinak összekapcsolásához, és ezáltal különböző 
indexek megalkotásához szükségesek 

10. ajánlás: Az objektív és a szubjektív jól-lét mérése egyaránt kulcsfontosságú 
információkat szolgáltat az emberek életminőségéről. A statisztikai hivataloknak saját 
felméréseikbe olyan kérdéseket kell beépíteniük, amelyek révén megfoghatóvá válna 
az emberek életértékelése, a boldogságérzettel kapcsolatos tapasztalataik és a 
prioritásaik 

11. ajánlás: A fenntarthatóság értékeléséhez szükség van egy jól meghatározott 
indikátorrendszerre. E rendszer elemeinek azzal a megkülönböztetett sajátossággal 
kell rendelkezniük, hogy értelmezhetők legyenek az általuk jellemzett „tőkék” 
változóiként. A fenntarthatóság pénzügyi indexének is megvan a helye a rendszerben, 
de a jelenlegi legkorszerűbb megközelítések szerint alapvetően a fenntarthatóság 
gazdasági szempontjaira kell koncentrálnia. 
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12. ajánlás: A fenntarthatóság környezeti szempontjait elkülönítve kell nyomon 
követni, amihez jól kiválasztott fizikai indikátorok sora szükséges. Különösen 
szükség van egy olyan egyértelmű indikátorra, amely a környezetkárosodás veszélyes 
szintjének közelségére utal (például az éghajlatváltozáshoz vagy a halállomány 
csökkenéséhez kapcsolódik). 

A jelentés ajánlásai alapján a következő területeket kellene egyidejűleg számításba 
venni:  

I. Anyagi életszínvonal (jövedelem, fogyasztás és vagyon);  

II. Egészség;  

III. Oktatás;  

IV. Egyéni tevékenységek, a munkát beleértve;  

V. Politikai képviselet és kormányzás;  

VI. Társadalmi és személyes jellegű kapcsolatok;  

VII. Környezet (jelenlegi és jövőbeli feltételek);  

VIII. Gazdasági és fizikai jellegű bizonytalanság.  

A jólét felbontása 

A társadalmi jólét felosztható egy összegre és egy elosztási tényezőre. Vegyünk egy 
egyszerű társadalmi jóléti függvényt a kiadások vagy bevételek nézőpontjából: W(m1, 
..., mn), és feltételezzük, hogy folyamatosan növekszik. Kolm és Atkinson elvét követve 
kiszámítható az egyenlő-elosztás (e(m1, ..., mn)):  

W(m1, ..., mn) = W(e(m1, ..., mn), ..., e(m1, ..., mn))  

Az egyenlőtlenségből származó társadalmi preferencia e(m1, ..., mn) kisebb, mint az 
átlag [képlet]. A e(m1, ..., mn) függvény általában egyenlő W(m1, ..., mn)-vel,, ezért 
felírható az alábbi összefüggés: melyben az első elem az átlagos bevétel, a második 
elem pedig megragadja az elosztási preferenciákat.  

Van más módja is a teljes kiadások megjelenítésének az egyenletben. Slesnick (1998) 
egy kiegészítő felbontást tanácsol a Pollak (1981) társadalmi jólét mérése alapján.  

V (x1, ..., xn) =minp* (y1 + ... + yn) s.c. W (u1(y1), ..., un(yn)) ≥ W (u1(x1), ..., 
un(xn))  

Nem túl szigorú körülmények között a függvény gyakran megegyezik a W(u1(x1), ..., 
un(xn))-vel.  

Hasonló felbontási számítást alkalmazott korábban Graaff (1977). Kiszámolt egy 
hatékonysági mutatót a fogyasztókra és a teljes társadalomra, majd ezek arányát 
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vizsgálta. Azonban nem tért ki a teljes kiadásokra és a mérési módszere nem állandó 
a különböző termelési lehetőségek mellett.  

A megközelítés határai 

A megközelítés legnagyobb hátrányai a személyek közti összehasonlítások hiánya. 
Megoldás lenne, ha az egyének összes bevételeit összehasonlítanák, figyelembe véve, 
hogy a nagyobb bevételekkel rendelkezők jobban járnak, és jó lenne csökkenteni ezt 
az egyenlőtlenséget.  

Ez azonban egy olyan eset, ahol a teljes értékelésből származtatott személyek közti 
összehasonlítás erősen megkérdőjelezhető. Ha kiegyenlítenénk a teljes bevételeket, a 
nagyobb termelékenységgel rendelkezők alacsonyabb költségvetéssel rendelkeznének, 
mint a kevésbé hatékonyak, így egy különös fordulatot találnánk, a laisser-faire 
szituációt. Ráadásul rá lennének kényszerítve a munkára, hogy fizethessék az adóikat, 
ezt Dworkin (2000) a "tehetségesek rabszolgaságának" nevezte. Az igazságosság 
szemszögéből nézve a teljes bevétel egy elég ésszerűtlen mutatószám a személyek 
közi összehasonlítás mérésére.  

Ami még gondot okozhat, hogy a módszerrel nem lehet két eltérő lakosságú területet 
összehasonlítani, mint a nemzetközi vagy időszakok közti összehasonlításokban. 
Ráadásul a teljes fogyasztás mérése nem mutatja meg a minőségbeli változásokat, 
csak ha részeire bontjuk a mutatószámot.  

A magyar szakmában zajló diskurzus folyamata és hatása 

A hazai statisztikai folyóiratokban 2003-2004-től indítható egy olyan módszertani 
diskurzus, mely kezdetben a Humán Fejlettségi Mutató (HFM, angol megfelelője a 
Human Development Index - HDI) hazai adaptációját tűzte ki célul, majd a jól-lét 
indexek megjelenésével egy, a mérhetőségre, az egyes dimenziók értelmezhetőségére, 
tartalmára vonatkozó iteratív jellegű vitát lehetett nyomon követni különösen 2008-
2013 között. 
A hazai statisztikai szakma – vélhetően tudatosan – folyamatosan olyan felméréseket 
indított, melyek alapjai lehettek a jól-lét egyes alapvető indikátor-területeinek, s 
próbálkoztak a folyamatok visszatekintő feltárásával is.  

Egy 2004-ben kidolgozott komplex fejlettségi szintet mérő index három főcsoportra, 
azon belül több csoportra (majd egyedi kritériumokra) bontotta az index tartalmát: 

1. Makrogazdasági adatok 
a. termelékenység (5 mutató);  
b. vagyon (5 mutató) 
2. Fiziológiai életminőség 
a. életfeltételek (6 mutató) 
b. egészségmegóvás és –helyreállítás (5 mutató) 
c. táplálkozás (4 mutató) 
d. káros szenvedélyek (3 mutató) 
e. otthonok kényelme, higiénia (6 mutató) 
f. munkakörülmények (2 mutató) 
g. környezet-állapot (3 mutató) 
h. egyéb (3 mutató), mint tömegközlekedés, belföldi turizmus, tömegsport 
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3. Társadalmi (kulturális) életminőség 
a. iskolázottság (8 mutató) 
b. tájékozottság (9 mutató) 
c. nyelvi kultúra (3 mutató) 
d. szűkebb értelemben vett kultúra (6 mutató) 
e. bűnözés (7 mutató) 
f. társas kapcsolatok (3 mutató) 
g. társadalmi közérzet (5 mutató) 
h. munkabiztonság (3 mutató) 

E lista tartalmában, mindhárom szinten már megjelennek nagy számban azon 
tényezőcsoportok és egyedi indikátorok, melyek a későbbi jól-lét mutatórendszerek 
alapjául szolgáltak. Ennek tanulsága az, hogy a globálisan megjelenő elégedetlenség, 
mely a GDP, mint egyedül üdvözítő mérőszáma az országok (régiók) közötti 
egyenlőtlenségeknek Magyarországon is elindította a szakma gondolkodását egy 
átfogó, soktényezős, de mégis egy komplex mérőszámmal megragadható index 
kidolgozása irányába, párhuzamosan az SSF-Jelentés elkészítésével.  

Érdemes azt is meglátni, hogy az egyedi indikátorok között nagy számban fordulnak 
szubjektív megítélést igénylő, csak nagymintás időszaki, felméréssel előállítható 
adatok, néhány esetben ehhez részletesebb interjúzásos technikán alapuló egyedi 
felvétel is szükségesnek látszott (fogalmazási készség foka, szlenghasználat). 
Ugyanakkor az egyszer már előállított indexek esetében nem merül még fel, hogy 
ezek egy szubjektív felmérés során ellenőrizhetőek lehetnek, vagy utóbbi felvétel 
segíthet a részelemek belső súlyozásának megállapításában. 

A viták, illetve a mérési lehetőségek pontosításának lehetőségei egyes részterületeken 
a szakirodalomban 2008-2009 után élénkülnek fel újra. Amennyire az írásokból 
követni lehet, a diskurzus kezdetén már elindult a polémia a globális indexek 
beltartalmának hazai viszonyokra történő alkalmazhatóságáról, az egyes bázis-
indikátorok relevanciájáról. Ezen adaptív jellegű szemlélet nem idegen a hazai 
szakmától, hiszen a HFM kapcsán a fejlett országok valós folyamataihoz jobban 
illeszkedő indikátorkészlet kialakítására került sor. 
Az egy főre jutó GDP (PPP-ben) indexet felváltotta az egy főre jutó adóköteles 
jövedelem (AKJ); az oktatási indexet (Education Index – EI), mely az írni-olvasni 
tudás, valamint az oktatás egyes szintjein tanulók arányának komplex mutatója volt 
lecserélték a felsőfokú végzettségűek arányára a 25-X éves korosztályban; a 
születéskor várható átlagos élettartamot azonban nem változtatták meg. Az eredeti 
súlyozást sem módosították, a kompozit indexben mindhárom részelemnek azonos 
jelentősége maradt. E változtatásoknak a másodlagos célja az volt, hogy az egyes 
komponensek és a teljes MHFM (azaz módosított HFM) minden területi 
alapegységre (település, fővárosi kerület) könnyen és egyértelműen előállíthatóvá 
váljék, s így az index értéke alkalmassá váljon a finom területi egyenlőtlenségek, de a 
nagyobb társtruktúrák bemutatására is. Az egyes években egyes adatok esetében 
megmutatkozó jelentősebb „ugrások” hatását azzal sikerült kezelni, hogy négy éves 
időtartam adatainak súlyozatlan átlagait képezték, ennek kisimító hatása már 
elégségesnek bizonyult. Ez a hazai innováció alkalmas lenne bármely fejlett ország 
bármely területi szintjén, bármely egységek adatainak összevetésére, csupán az 
adóköteles jövedelem esetében kell a vásárlóerő-paritáson történő átváltást 
végrehajtani. 
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A HDI alkalmazással kapcsolatos másik vonulat – az index beltartalmának 
nemzetközi kritikáján túl – kapcsolatokat próbál meg feltárni a „hagyományos” 
fejlettség és a HDI hazai területi struktúrája, majd a HDI által kirajzolt térszerkezet és 
az egyes kistérségekben mutatkozó oktatási teljesítmény között. (Nevezetesen a PISA 
felmérések szövegértési és matematikai feladatainak értékelése nyomán kiszámolható 
szélső értékekkel és átlagokkal.) Döbbenetes egyezés mutatkozott a gazdasági, a 
humán fejlettségi és az oktatási teljesítmény által kirajzolt térszerkezet között, 
mindkét póluson. Végezetül a családi háttér és az oktatási teljesítmény között tártak 
fel erős összefüggést, vagyis végső soron a jól-lét egyik meghatározó dimenziójának 
(család) stimuláló, vagy visszahúzó szerepe bizonyosodott be a komplex térségi 
fejlettségre. A térségi elmaradottság tehát nagyon szorosan beágyazódik egy a lokális 
társadalom jelentős része számára naponta megélt társadalmi-kulturális 
elmaradottság, marginalitás élethelyzetébe. 
 
A társadalmi haladás mérése kapcsán 2010-ben állt össze  a környezeti ún. 
„vezérmutatók” első szakértői listája (Pomázi, 2010) és tartalmukat is sikerül 
egyértelműen rögzíteni. Ezzel egyidőben a nemzeti számlák rendszerének finomítása 
kapcsán a közeli jövő feladatai között felbukkan – többek mellett – a nem megfigyelt 
gazdaság becslési módszerének tökéletesítése, vagy a kutatás-fejlesztés tőkésítése. Az 
SSF-Jelentés közvetlen hatásának tekinthetjük, hogy 2010-re megszületett az 
önkéntesek munkavégzésének mérési, elemzési hátterét bemutató tanulmány 
(Nádudvari, 2011). Első körben a fogalom statisztika számára értelmezhető tartalmát 
sikerült kidolgozni, ezt követte teljesített órák számának és a becsült létszámadatok 
konstruálása, végül a termelési érték és helyettesítési költség számítás 
módszertanának összeállítása. Végeredményben öt létező, vagy újonnan indított 
felmérés adattömege révén e fontos szegmens is becsülhetővé vált. 
További ösztönzést jelentett az adatok és mérési módszerek finomítására a Magyar 
Országgyűlés Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsának „Jövőkereső” című jelentése. 
Ez az ökológiai ihletettségű mű a statisztikusokat a hosszú távú jól-lét esélyét nyújtó 
részelemek közül a környezeti fenntarthatóságot és a környezeti terhelést jelző / 
visszajelző indexek körének tisztítására, a köztük lévő kapcsolatok feltárására 
indította.  
 
Az SSF-Jelentés által meghonosított új adattartalmak közül az egészségre vonatkozó 
adatok  kapcsán a 2008-2013. évre vonatkozó ECHI (Európai Közösség 
Egészségügyi Mutatói) lista egységes standardizált adatfelvételeit, definícióit és 
módszertanát vette át a hazai szakma. A rendszer elemei közül az EHIS (Európai 
Lakossági Egészségfelmérés), az EU-SILC (Háztartási költségvetési és 
életkörülmény-felvétel), az LFS (munkaerő-felmérés) megváltozott 
munkaképességűek foglalkoztatását érintő modulja, valamint az ESHSI 
(Egészségügyi és Társadalmi Integrációról Szóló Vizsgálat) jelenti. Ennek kapcsán a 
HDI-ben már használt élethossz mellett tartalmazza a betegség nélküli állapotot 
(2006 óta), a teljes testi-lelki jól-létre vonatkozó adatokat, a társadalmi életben való 
részvétel képességét is. Ez utóbbiak feltárására szociális, kulturális és gazdasági 
háttértényezőkkel való kapcsolatok vizsgálatát is alkalmazzák. Megjelent az egyes 
életkorokban várható élettartam, a halálozási ráták halálokonkénti bemutatása, az 
elkerülhető halálozások feltárása, s ugyanekkor a vélt egészségi mutató (percieved 
health) is bekerült a lekérdezett tényezők közé (egészségi állapot szubjektív 
megítélése, tartós betegség fennállása, egészségi állapotból fakadó korlátozottság 
megítélése a 16 éven felüli népességen belül). Az alapinformációk Magyarországon 
éves felmérések révén 2004 óta állnak rendelkezésre, így már alkalmasak idősoros 
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vizsgálatra is. (MEHM-Minimális Európai Egészség-modul). A 2005. évi EU-SILC 
felmérés, melyben a 2005-2006-os év népesedési és halálozási adatait vették górcső 
alá a magyar felmérésekben VÉKA (Változó Életkörülmények Adatfelvétel) néven 
futott, a nemzetközi standardizált adattartalomra építkezve. 
A vélt egészség mutatók nem helyettesítik, hanem kiegészítik az objektív egészségi 
mutatókat, hozzájárulnak az egészségproblémák, a betegségterhek, az egészségügyi 
szükségletek pontosabb megismeréséhez. Nemzetközi tapasztalatok alapján 
kimondható, hogy ez a mutató jól korrelál pl. a morbiditási mutatókkal, előre képes 
jelezni a néhány évvel későbbi halálozási mutatókat is. Az egészségi önértékelésre 
vonatkozó lekérdezések az Országos Epidemológiai Központ által 2000-ben és 2003-
ban végzett OLEF felmérésekkel indultak el, majd 2009-ben az ELEF felméréssel 
folytatódtak. 
Az egészség területén is történtek kísérletek kombinált mutatók kidolgozására és 
bevezetésére (SMPH – Összefoglaló Mérőszámok a Népesség Egészségi Állapotára), 
ilyen lehet az egészségesen várható élettartam (HLY) Sullivan-féle módszertan alapján 
kidolgozott mérése. Ennek ellentett indikátora a bizonyos betegségben, vagy 
valamilyen funkcióban korlátozottan eltöltött várható élettartam (DFLE). Hasonló 
kísérletnek tekinthető az egészségi kilátások (HE), vagy az egészségi rés (HG) mutatója is. 
Szintén ebbe az irányba mutat a halálozások bevonásával képzett mutató alkalmazása, 
az elvesztett potenciális élettartam (PYLL).  
A társadalmi fejlődés méréséhez kapcsolódó általánosabb szakmai vita is újjáéledt, 
melynek tápot adott a menet közben napvilágot látott inspiratív és vitára késztető 
jelentések egész sora. Ezek közül az EU-Bizottság „Beyond GDP” jelentése (2009), az 
ún. „Jackson-Jelentés” (Prosperitás Növekedés Nélkül?, 2009), illetve a hazaiak közül a 
már korábban említett „Jövőkereső” című jelentés mellett a VAHAVA jelentés (2010) 
adta a hátterét. A hazai szakma figyeli a nemzetközi szakmai útkeresést, például a Brit 
Statisztikai Hivatal által 2010-ben elindított jól-lét index bevezetését, a mérésre 
alkalmas indikátorkészlet definiálását. A változtatás igénye hármas elágazáshoz 
juttatta a hazai szakmát: 

1. Jobbat csinálni a meglévő felmérések helyett (pontosabb mérések, jobb 
indikátorok) 
2. Többet csinálni a meglévők megtartása mellett (magyarázó változók bővítése) 
3. Mást csinálni a meglévők helyett (új értékrendre alapozott, új fejlődéskép 
tükrözésére alkalmas méréseket kell elindítani és azok indikátorait definiálni) 

A szakma a három megközelítést együtt, párhuzamosan értelmezte, s ennek 
megfelelően indította el a felmérések tartalmi megújítását. Az SSF-Jelentés hatására: 

1. A GDP, mint mutató kiegészült környezeti és társadalmi mutatókkal 
2. A döntéshozatal megtámogatására a környezeti és társadalmi adatok 
előállítását közel valós idejűvé kellett gyorsítani (Ez pl. a 2011-es Népszámlálás 
adatinak feldolgozása és közzététele során nem valósult meg – a szerző) 
3. Pontosabb képet kellett kialakítani a javak társadalmi elosztásáról, az 
egyenlőtlenségekről 
4. Kidolgozták az európai fenntartható fejlődést bemutató eredménytáblát (mely 
tartalmazna más, pl. üzleti és szakpolitikai információkat is) 
5. A nemzeti számlákat kibővítették környezetvédelmi és a társadalmi 
indikátorkkal. 
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Az EU-Bizottság 2005. februárjában fogadta el a tagállamokra érvényes 
indikátorkészletet, mely háromszintű hierarchikus rendszerével alkalmasnak látszott a 
fenntarthatóság helyzetének elemzésére és a bekövetkezett változások követésére 
egyaránt. (9 első, 30 második és 111 harmadik szintű indikátor) Az indikátorok 
rendszere számos téren inkonzisztensnek bizonyult, ezért a felmérések során egyes 
elemek kihagyása mellett új indikátorok bevezetésére került sor, melyek alkalmazását 
egyébként szintén szakmai vita kísért. E szemlélet hátránya, hogy alapvetően 
egygenerációs, ezért a kívánatos fejlődési irány is csak rövidtávú lehet. A javak 
társadalmon belüli eloszlása egyenlőtlen, a javakhoz való hozzáférés, vagy akárcsak a 
megtermeléséhez való hozzáférés lehetősége is folyamatosan újjátermeli a társadalmi 
egyenlőtlenségeket. Kulcsfontosságú volna a társadalmi egyenlőtlenségek kezelhető 
tartományon belül történő megtartása, ellenkező esetben a társadalmon integrációs 
szövete felbomlik, a dezintegráció irányába ható folyamatok működésképtelenné 
tehetik az újjátermelés rendszereit. 

A humán tőke mérhetősége terén szintén történt előrelépés. A hagyományosnak 
tekinthető jövedelem-alapú, vagy prospektív, a költségalapú, vagy retrospektív, a 
munkajövedelem alapú, illetve az ezek kombinációjaként előállítható ún. „egyesített” 
megközelítéssel szemben új indikátorokra alapozott modellt fejlesztettek ki. Ebben a 
humán tőke mérésének oktatás-alapú megközelítését használják, melyben a 
beiskolázási mutatók, a felnőtt írástudás, az oktatási teljesítmény (azaz a képzettségi 
szint) segítségével létrehozott komplex mutatókat vették sorra, megadva a használat 
előnyeit és hátrányait egyaránt. Ám, a mutatók a formális iskolarendszerből kikerülő 
egyén esetében nem veszik figyelembe az egyén életpályája során bekövetkező 
további oktatási célú beruházásokat, ez korlátozza használhatóságukat. A csekély 
adatigény ugyanakkor alkalmassá teszi őket akár globális összehasonlító elemzések 
elvégzésére is. 

A fenntartható fejlődést mérő indikátorrendszert az OECD szakértői dolgozták ki, 
ennek alkalmazása Magyarországon 2008 óta folyik. Ezt a rendszert a hazai 
statisztikai szakértők inkább egyes szakpolitikai blokkok valamiféle aggregálásának 
tekintik, s nem valamiféle koherens adatrendszernek (Harcsa, 2012:910. o.). 
Meghatározták a különböző fenntarthatósági szinteket: 

1. Fenntarthatóság, mint konstans fogyasztás (gyenge kritérium, a természeti és 
humán tőke egymással helyettesíthető) 
2. Fenntarthatóság, mint a természeti erőforrások időben állandó készlete 
(szigorú kritérium, a két fenti tőkeforrás egymás kiegészítője, de nem helyettesítik 
egymást) 
3. Fenntarthatóság, mint generációk közötti egyenlőség (nincs korlátozó tényező 
a két tőkeforrás helyettesíthetőségére nézve, de létezik a generációk között fennálló 
felelősség) 

A fenntarthatóság megjelenése a statisztikai rendszerben egy tudatos értékválasztás 
eredménye lesz, melynek kritikus pontját a piac kizárólagos uralma miatt keletkezett 
feszültségpontok feltárása és azok kezelése jelenti. A jelen – gazdasági növekedésre 
orientált – értékalapú modellben esély sem látszik a problémák meghaladására: a piac 
által teremtett egyenlőtlenségek mérséklésére, kezelésére, vagy egy új típusú jóléti 
állam megőrzésére/visszaépítésére. A társadalmi fenntarthatóság esetében a korábbi 
egységes modellek felől elmozdulás látszik az útfüggő fejlődési pályák felismerése és 
az ehhez kötődő egyedi modellek elfogadása irányába. A KSH ez irányban tett első 
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lépésének a Társadalmi Helyzetkép, 1996 kiadvány tekinthető, melyet 2000-2007 között 
többé-kevésbé rendszeresen további négy riport követett. Sajnos a folyamat itt 
megrekedt, s csak 2011-től indult újra az adatfelvétel, melynek eredményeit 2013-ban 
olvashatjuk. Ez utóbbi riport a 2000 óta felhalmozódott nemzetközi tapasztalatok 
figyelembevételével, rendszerszerűen felépítve, integrált keretek között zajlott. Ez 
magában foglalta a fogalmak egységes használatát, az időbeni összehasonlíthatóság 
követelményét, a tartalmi lefedettség biztosítását, illetve a jövőbeni rendszeresség 
követelményének való megfelelést. (Lényegében a brit Social Trends logikáját 
követve)  

A KSH felismerve a társadalmi egyenlőtlenségek növekedését célzott felmérést 
készített a „Szegénység, lakáskörülmények, lakókörnyezet” témakörben 2012-ben. A 
legjelentősebb felismerés, hogy a szegény népesség körében a többi társadalmi 
csoportnál egyedileg megjelenő problémák halmozottan jelentkeznek, melyben a 
lakás komfortossága, állapota, a szolgáltatások elérhetősége, illetve a közvetlen 
lakókörnyezet bűnözési fertőzöttsége egyaránt sokkal valószínűbb, mint a nem 
szegény háztartások esetében. A falura visszatorlódott szegénység esetben komoly 
problémát jelent a szolgáltatások elérhetősége, de hasonló eredményeket láthatunk a 
„lábbal nem bejárható” nagyvárosi kör esetében is, ahol a városperemre szorult 
szegények számára a belvárosi, vagy a város más részein csoportosuló szolgáltatások 
megközelítése egész napos elfoglaltságként jelentkezik. 

A hazai felmérések közül négy érdemel még külön említést: 

a) Az EU-Bizottság által végzett Eurobarométer – Nemzeti jelentés, illetve az 
Eurofound 2007-ben végzett második EQLS-felmérés (Európai Életminőségi Vizsgálat) 
nemzeti adatai. 
b) A Magatartástudományi Intézet által végzett Hungarostudy felmérések (1995, 
2002, 2006), mely a szubjektív egészségi állapotra, boldogságra, valamint a depresszív 
tünetekre és a társas támogatásra vonatkoztak 
c) A Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság 2011-es kutatása 
Kopp Mária vezetésével, melyben a társadalmi jóllét, az életminőség és a gazdasági 
növekedés közötti összefüggéseket kísérelték meg feltárni. A kutatás a tanult 
erőforrás-gazdagság fogalmának bevezetésével (ellentéte: a tanult tehetetlenség) és 
tudatos, gyermekkortól indítható elsajátíttatásával új korszakot nyithat a társadalmi 
nevelés hazai történetében. 
d) A Gyermeksegély Egyesület és a UNICEF hazai szervezete felmérése alapján 
kiderült, hogy a gyermekszegénység öröklődhet/öröklődik. Mind az alacsony 
iskolázottság, mind a munkanélküliség, mind az egyedülálló szülő emeli annak esélyét, 
hogy a gyermek szegénységbe születik be és maga is szegényen él tovább. Ennek 
mérőszáma a „deprivációs index”, melynek alapján a magyarországi helyzet egy 2009-
es 35 országra kiterjedő felmérés alapján csak a románnál és bolgárnál volt 
kedvezőbb, a többi régiós ország indexe 8-20%-kal volt magasabb a mienknél (kivéve 
a lettek, ahol a DI értéke megegyezett a magyaréval). A magyar index alakulásában 
kiugró súllyal jelentek meg a lakásviszonyok (devizahiteles probléma). 

Nem a szűk szakmai vitákhoz sorolható, de két további recens eredmény még ide 
kívánkozik: 

1. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató 
Intézet (MKIK GVI) publikálta az adózás elől eltitkolt jövedelmek becsült 
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nagyságrendjét kistérségi szintre aggregálva. Míg a „legfehérebb” térségekben az 
adózott jövedelmekhez viszonyítva az eltitkolt jövedelmek aránya 5-10% közé 
becsülhető, az ún. „feketezóna” térségeiben az arány 33-37%-ra tehető, azaz a családi 
jövedelem egyharmada-kétötöde olyan bevételi forrásokból származhat, melyre az 
államnak semmiféle rálátása nincs.  
2. A Károli Gáspár Református Egyetem szervezésében készült második 
országos felmérés (90 ezres mintán) megyei szintre aggregálva mutatja be az ország 
„stressztérképét” és „aggodalmaskodás” térképét. A stressztűrés meglehetősen 
alacsony Északkelet-Magyarországon, Jász-Nagykun-Szolnok megyében és Tolnában, 
míg a jövőért való aggódás szintje Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mellett Békésben, 
Baranyában és Tolnában a legerősebb. A társadalmi státuszcsoportokra vetítve a 
lekérdezés eredményeit a nyugdíjasok a legkevésbé stresszesek, míg a leginkább 
aggódók a háztartásbeliek, a munkanélküliek, a diákok (!), az irodai adminisztrátorok, 
az ügyfélszolgálati munkakörökben dolgozók és a szakmunkások (!). A nemek között 
is szignifikáns eltérés volt kimutatható, a nők sokkal inkább aggódnak a jövőtől, mint 
a férfiak, de fontosabbnak is tartják a stressz kezelését, azaz. felismerték a probléma 
fontosságát. 

Az objektív jól-lét mellett a szubjektív jól-lét méréséhez is adalékot ad Molnár 
György és Kapitány Zsuzsa kéziratos tanulmánya (2013), az EU-SILC 2005-2006-os 
kérdőíves felmérés egyedi adatainak elemzése alapján, melynek főbb megállapításait a 
következőkben foglalhatjuk össze: 

 A magasabb háztartási jövedelem növeli a szubjektív jóllétet, ez a 
jövedelemhatás jóval erősebb az átmeneti országokban, mint a fejlett 
piacgazdaságokban. 

 A vagyonelemek közül Magyarországon az autó birtoklása növeli a jóllétet. 

 A bérlakásban élők jóllét érzete szignifikánsan alacsonyabb, mint a 
tulajdonban lakóké. 

 A házastársi viszony és az élettársi kapcsolat léte javítja a szubjektív jóllétet, 
miközben a gyermeküket egyedül nevelők jóval elégedetlenebbek az életükkel, mint 
az előző csoport tagjai (az első két kategória között nincs eltérés!). 

 A vállalkozók jóllét érzete magasabb (ez az eltitkolt jövedelmekkel függhet 
össze – hiszen a megélhetési kérdésekre adott válaszaik alapján a bevallott 
jövedelemszinthez képest a megélhetési problémák sokkal kevésbé érintik őket, mint 
a nem vállalkozó, de hasonló jövedelmekből élőket). 

 A munkanélküliség megjelenése nem csak az érintettet, de az egész családja 
jóllétét is erősen negatívan érinti. 

 A magasabb iskolai végzettség (vagy a tanulói státusz) magasabb jólléttel is 
párosul, a határpont a felsőfokú végzettség. 

 Az alkoholfogyasztás és a dohányzás lényegesen rontja a népesség érintett 
részének az egészségi állapotát. 

 Az orvosi ellátás igénybe nem vétele összefügg a területi elzártsággal, kevésbé 
az ellátás árával, vagy a kezeléstől való félelemmel. 

 A szubjektív jóllétet a színház látogatások száma növeli egyedül a kulturális 
események közül. 

 A rokoni és baráti kapcsolatok intenzív ápolása megélhetést könnyítő 
tényezőként van jelen. 

 A deprivációs mutatók (fizetési késedelem, lakáshitel törlesztés, lakásrezsi 
elemei, lakásfenntartási költségek terhei, általános megélhetési nehézségek, lemondási 
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preferenciák: főétkezés, nyaralás, új ruha, vendégek fogadása a saját lakásban legalább 
havonta, váratlan kiadás kezelése) a vendégfogadás kivételével jóllétcsökkentő 
hatásúak. 
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RIBÁCS ATTILA – TRÓJÁNÉ MAGYAR ÉVA 

FAJTA ÉS TAKARMÁNYOZÁS HATÁSA A BORJÚNEVELÉS 
EREDMÉNYEIRE 

THE EFFECT OF BREED AND FEEDING ON THE RESULTS OF 
CALF REARING 

Kulcsszavak: borjúnevelés, itatás, holstein-fríz, magyar tarka, tömeggyarapodás 

Absztrakt 

A szerzők 16 borjú fejlődését követték nyomon, 7-90 napos koruk között. A borjak 
fele holstein-fríz, fele magyar tarka volt, az ivararány mindkét fajtánál 50-50%. Az 
állatok élőtömegét 7, 30, 60 és 90 napos korban egyedileg mérték. A nevelési 
technológia 60 napig minden kísérleti állatnál hasonló volt: napi 7 l tejpótló tápszer, 
mellé ad libitum abrak (borjútáp) és széna (réti- és lucerna). A magyar tarka borjak 7, 
30 és 60 napos élőtömege, valamint napi tömeggyarapodása (7-60. nap) lényegesen 
nagyobb volt, mint a holstein-fríz borjaké (p ≤ 0,05). A kísérleti állatok felét 60 napra 
leválasztották, felét 90 napos korig tovább itatták. A 60 napon túli itatás egyik fajtánál 
sem befolyásolta a 90 napos élőtömeget, sem a napi tömeggyarapodást 60-90. életnap 
között. 

Keywords: calf rearing, bucket feeding, Holstein Friesian, Hungarian Simmental, 
daily weight gain 

Abstract 

The authors have studied the development of 16 calves between the 7 to 90 days of 
their ages. One half of the calves were Holstein Friesian and the other half included 
Hungarian Simmental varieties. Both breeds included 50% male and 50% female 
calves. The weight of the animals was recorded individually at the age of 7 days, 30, 
60 and 90 days of age. The breeding method was similar for all the research animals 
for the first 60 days: 7 litres of milk replacer per day was added by ‘ad libitum’ calf 
starter concentrate and hay involving grass hay and alfalfa hay. The weight at 7, 30, 
60 days of age and daily body growth between the 7th and 60th days of Hungarian 
Simmental calves were significantly greater than those of the Holstein calves (p ≤ 
0,05). Half of the research animals were weaned after 60 days and the one half 
continued to bucket-feed up to the age of 90 days. Bucket-feeding after the age of 60 
days of age affected neither their weight at the age of 90 days of age nor their daily 
weight gain. 

BEVEZETÉS 

Az állattenyésztő embernek mindenkor alapvető érdeke, hogy az – általa háziasított – 
állatok kicsinyeinek minél töretlenebb fejlődését tudja biztosítani. Az egyedek később 
csak így válhatnak egészséges, jól szaporodó, hosszú hasznos élettartamú 
tenyészállatokká, illetve gazdaságos termelést biztosító hízó alapanyaggá. Ez 
kiemelten fontos kérdés a szarvasmarha esetében, ugyanis ez a faj legkevésbé sem 
sorolható a szapora állatok közé; egy tehéntől évente ideális esetben is csak egy borjat 
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nyerhetünk. Mindezekből következik, hogy minden egyes – borjúkorban történő – 
kiesés nemcsak jelentős anyagi kárt okoz, de a tejtermelő állomány létszámának 
szinten tartását is veszélyezteti. Érthető tehát, hogy nem nagy „kísérletező kedvet” 
tapasztalunk a borjúnevelés terén, vagyis a tenyésztők általában nem szívesen térnek 
el egy-egy, náluk jól működő technológiától. 

A borjúnevelés legősibb, legtermészetszerűbb, és egyben legkevésbé problémás 
módja az, amikor a tehén maga neveli fel a borját. Ilyenkor a borjú hónapokig anyja 
mellett marad, és igénye szerint, naponta akár 15-20 alkalommal is szophat tőle. 
Ennek az ún. „szoptatásos borjúnevelésnek” idővel csak olyan gazdálkodási 
rendszerekben maradt létjogosultsága, ahol a tejtermelés nem cél, így a teheneket 
nem fejik (primitív, vagy kimondottan hústermelésre kitenyésztett fajták). A 
tejtermelő vagy kettős hasznú ágazatokban – tehát ahol fejik a teheneket – a borjat 
igen korán elválasztják az anyjától, és mesterségesen nevelik fel (itatásos 
borjúnevelés). Ez utóbbi technológiának többféle előnye említhető a szoptatásos 
neveléssel szemben, de legfontosabbak a következők: 

 A borjú tejadagja szabályozható, sőt a tej teljes mértékben kiváltható tejpótló 
tápszerrel, 

 A tehén tejtermelő képessége jobban kihasználható, mert a rendszeres és 
tökéletes kifejés miatt nem apad vissza a borjú fogyasztási szintjére. Laktációja 
zavartalanabb, így a tejhozama 7-10%-kal nagyobb (Horn, 1995). 

A tej vagy tejpótló előkészítése ugyanakkor megfelelő szakértelmet, gondosságot, 
tisztaságot követel. Az itt elkövetett hibák súlyos következményekkel 
(megbetegedésekkel, akár elhullással) járnak (Horn, 1995). 

Mivel a vizsgálatunknak helyszínt adó gazdaságban tejelő teheneket nem tartanak, ez 
az egyetlen lehetőség a fiatal borjak felnevelésére, amelyek később (3 hónapos koruk 
után, mint utónevelt borjak) értékesítésre kerülnek. 

Kísérletünkkel a következő kérdésekre kívántunk választ kapni: 

 A két vizsgált fajta (magyar tarka és holstein-fríz) melyike nevelhető 
eredményesebben, egy átlagos kisgazdaság körülményei között? 

 A tejpótló tápszer itatásának időtartama (60 vagy 90 nap) befolyásolja-e a 90 
napra elért élősúlyt, és a napi tömeggyarapodást a nevelés 3. hónapjában? 

IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

Az elmúlt években világszerte számos kísérletet végeztek, amelyben az – általunk is 
alkalmazott – itatásos borjúnevelést a részleges szoptatással hasonlították össze. A 
részleges szoptatáslényege az, hogy a borjakat néhány hónapig, a napnak 
meghatározott időszakában – általában a reggeli és esti fejést követően – szopni is 
engedik. Bár a szarvasmarha két alfaja közül Európában csak egyik, a közönséges 
(taurin) szarvasmarha található meg, munkánk során érdekességképpen figyelembe 
vettük azokat a tapasztalatokat is, melyeket zebuval, vagy a két alfaj keresztezésével 
szereztek. 

Számos kísérlet eredménye támasztja alá, hogy a borjak részleges szoptatása igen 
kedvező hatású a napi tömeggyarapodásuk szempontjából. Ezt mind a közönséges 
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szarvasmarha (HF, német tarka), mind a zebu (boran), mind pedig a keresztezett (pl. 
holstein x zebu) borjak esetében tapasztalták (Knowles – Edwards, 1983, Boonbrahn 
et al., 2004, Yilma et al., 2006). Természetesen az intenzívebb tömeggyarapodás – 
mindkét alfaj esetében – nagyobb választási súlyt eredményezett (Tegegne et al., 
1994, Magaña et al., 1996, Mendoza et al. 2010). Köhler et al. (1997) eredményei 
szerint a szoptatással nevelt borjak vágási %-a és húsminősége (intramuszkuláris 
zsírtartalom) is felülmúlja az itatással nevelt borjakét. 

Utóbbi szerzők ugyanakkor azt is hangsúlyozzák, hogy a kisebb tejadagon nevelt 
borjak emésztőrendszere adott életkorra fejlettebb. Ez a bendő tömegére, térfogatára, 
izomzatára és bolyhozottságára egyaránt vonatkozik. Ezt Tapki (2007) vizsgálatai is 
megerősítik, miszerint a kevesebb tejet fogyasztó állatok naponta több szárazanyagot 
vettek fel, mind borjútápból, mind pedig szénából. A borjútáp fogyasztását 3, a széna 
fogyasztását 2, a kérődzést pedig 3 nappal előbb kezdték meg, mint a nagyobb 
tejadagon nevelt társaik. A kevésbé fejlett bendővel rendelkező borjak növekedése, 
napi tömeggyarapodása is kielégítő lehet, azonban a választást követően 
nagymértékben visszaesik (Davis – Drackley, 1998, Tatár, 2008). Bakos (2008) 
holstein-fríz fajtával szerzett tapasztalatai szerint, a korábban leválasztott borjak 3 
hónapos koruk után – éppen a fejlettebb emésztőrendszer miatt – jobb étvággyal 
rendelkeznek, így a növekedésbeli lemaradásukat (ha van) idővel teljesen behozzák. 
Sőt, 14 hónapos korukra fejlettebbek is lehetnek, mint amiket 3 hónapig itattak.  

A részleges szoptatás tehenekre gyakorolt hatásai sem egyértelműen pozitívak. 
Például az értékesíthető tejmennyiség növekedésére elsősorban a gyenge tejtermelő 
képességű fajták (zebu és keresztezései) esetében számíthatunk (Knowles – Edwards, 
1983, Tegegne et al., 1994, Yilma et al., 2006). Tegegne et al. (1994) eredményei 
szerint ilyen fajtáknál az anyatehén takarmányozásának színvonala is látványosan 
befolyásolja a szoptatott borjú fejlődési ütemét. Tejtermelő fajták esetében – ahogy a 
Bevezetőben már említésre került – éppen a korai elválasztás és a szakszerű gépi fejés 
lehet kedvezőbb a tejtermelésre (Horn, 1995). Több kísérletben is tapasztalták, hogy 
a szoptató tehenek ellés utáni első ivarzása később következik be, mint itatásos 
borjúnevelést alkalmazva. Ez a hatás alfajtól függetlennek tűnik, mivel a közönséges 
(HF) és zebu (boran, Mpwapwa) teheneknél egyaránt feljegyezték (Magaña et al., 
1996, Yilma et al., 2006, Mendoza et al. 2010). 

Egyrészt az említett negatívumok miatt, másrészt munkaszervezési okokból sem 
javasolható a módszer alkalmazása nagy tehénlétszámmal működő, intenzív 
tejtermelésre szakosodott telepek számára. Hazánkban a nagyüzemi gazdálkodásra 
való áttéréssel egyidejűleg, az itatásos borjúnevelés vált általános gyakorlattá (Horn, 
1995). 

Ökológiai szemléletű gazdálkodásban a borjak takarmányozását legalább 3 hónapos 
korig természetes tejre kell alapozni (Radics – Seregi, 2005). A konvencionális (nem 
ökológiai) gazdálkodásban – elsősorban ökonómiai megfontolások miatt – régóta 
különböző tejpótló tápszereket használnak a borjúnevelésben (Horn, 1973). 
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ANYAG ÉS MÓDSZER 

A kísérletet egy Bács-Kiskun megyei kisgazdaságban (Kiskunmajsa) végeztük el, 
amely – a növénytermesztés mellett – borjúneveléssel is foglalkozik. Felépítését, 
működését tekintve átlagos hazai kisgazdaságnak felel meg. Mivel teheneket nem 
tartanak, tevékenységükhöz a borjakat néhány napos korban, más szarvasmarha 
telepektől szerzik be. A vizsgálat színhelyeként szolgáló gazdaságban kettesesével 
helyezik el a borjakat, kötetlen tartást alkalmazva. Mindig azonos ivarú egyedeket 
helyeznek egymás mellé. Az állatok itatása napi 2 alkalommal (6 és 17 órakor), 
szopókával ellátott vödörből történt. A kísérlethez a Cremo Baby tejpótló tápszert 
használtuk fel (Gyártó: Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft., Nagyigmánd), amelynek 
adagja itatásonként 3,5 l volt. A készre kevert tejpótló 10% tápszert tartalmazott. A 

tejpótlót „tőgymelegen” (38-39C) itattuk a borjakkal. Elvonása fokozatosan történt, 
az itatás befejezése előtti 15 napban már csak fele adagot kapták az állatok. A tejpótló 
tápszer mellé abrakot és szénát ehettek ad libitum (étvágy szerint). Az abrak 70%-ban 
Vitafort borjú indító tápot (Gyártó: Vitafort Takarmánygyártó és Forgalmazó Zrt., 
Dabas), emellett 10% árpát, 10% kukoricát és 10% extrahált szóját tartalmazott. A 
széna jó minőségű réti-, illetve lucerna széna volt, kb. 1:1 arányban. 

A fent leírt gazdaságban és módon, 16 borjú fejlődését követtük nyomon, amelyből 8 
holstein-fríz, 8 pedig magyar tarka fajtájú volt. Ivararányuk 50-50%. Az állatokat 7 
napos korukban vontuk be a kísérletbe. Testtömegüket 7, 30, 60 és 90 napos korban, 
egyedileg mértük, illetve a mérési adatokból napi tömeggyarapodást számoltunk. A 
kísérlet felépítését az 1. táblázat szemlélteti. 

 

1. táblázat:A kísérleti állatok áttekintése 

 

I. csoport II. csoport 

Holstein-fríz Magyar tarka Holstein-fríz Magyar tarka 

2 db 
üsző 

2 db 
bika 

2 db 
üsző 

2 db 
bika 

2 db 
üsző 

2 db 
bika 

2 db 
üsző 

2 db 
bika 

 

Az I. csoport egyedei 60, a II. csoporté pedig 90 napos korukig kapták a tejpótló 
tápszert, de a vizsgálat mindkét csoportnál 90 napig tartott.  

Az állatok napi abrakfogyasztását a realizálódott élősúly és napi tömeggyarapodás 
ismeretében, Schmidt (1996) szükségleti iránymutatását felhasználva, becsléssel 
határoztuk meg. Ehhez a tejpótló- és az indító tápok beltartalmi értékeit a termékek 
csomagolásáról, a szénafélék átlagos összetételét pedig Schmidt (2003) munkájából 
vettük. 

A mérési eredmények feldolgozása Microsoft Excel programban történt, az átlagok 
közötti eltéréseket páronként, t-próbával elemeztük. 
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EREDMÉNYEK 

Az elvégzett kísérlet eredményeit, illetve azok statisztikai értékelését a 2-7. táblázatok 
tartalmazzák. 

 

2. táblázat: A kísérleti állatok testtömege [kg] a kísérlet kezdetén, azaz 7 napos 
korban (Kiskunmajsa, 2013) 

 

 Magyar tarka Holstein-fríz Eltérés 

Bika (n = 2 x 4) 44,0 0,8 38,3  1,0 p < 0,05 

Üsző (n = 2 x 4) 41,3  1,0 35,8  1,7 p < 0,05 

Összesített 

(n = 2 x 8) 
42,6  1,7 37,0  1,9 p < 0,05 

 

3. táblázat: A kísérleti állatok testtömege [kg] 30 napos korban         
(Kiskunmajsa, 2013) 

 

 Magyar tarka Holstein-fríz Eltérés 

Bika (n = 2 x 4) 69,8  1,7 60,3  1,0 p < 0,05 

Üsző (n = 2 x 4) 65,3  1,3 56,8  1,7 p < 0,05 

Összesített 

(n = 2 x 8) 
67,5  2,8 58,5  2,3 p < 0,05 

 

Mivel a 60 napos korig valamennyi kísérleti állat nevelése hasonló volt, erre az 
időszakra vonatkozóan a két csoport adatait (fajtánként) összevontuk. A kísérletnek 
ez a része a fajták összevetésére alkalmas, a tartási technológiánk által biztosított 
körülmények között.  A két ivart külön-külön, illetve összevontan is kiértékeltük. 

4. táblázat: A kísérleti állatok testtömege [kg] 60 napos korban        
(Kiskunmajsa, 2013) 

 

 Magyar tarka Holstein-fríz Eltérés 

Bika (n = 2 x 4) 96,5  1,7 81,5  1,3 p < 0,05 

Üsző (n = 2 x 4) 92,0  1,6 77,3  1,0 p < 0,05 

Összesített 

(n = 2 x 8) 
94,3  2,9 79,7  2,5 p < 0,05 
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5. táblázat: A kísérleti állatok napi tömeggyarapodása [g/nap] 7-60 napos koruk 
között (Kiskunmajsa, 2013) 

 

 Magyar tarka Holstein-fríz Eltérés 

Bika (n = 2 x 4) 991  24 816  9 p < 0,05 

Üsző (n = 2 x 4) 958  28 783  19 p < 0,05 

Összesített 

(n = 2 x 8) 
974  30 800  22 p < 0,05 

 

Megállapítható, hogy a magyar tarka borjak lényegesen nagyobb súllyal kerültek a 
kísérletbe, mint a holstein-fríz borjak, noha egyidősek (1 hetesek) voltak. A 
különbség több mint 5 kg, a magyar tarka javára, szignifikáns (1. táblázat). Ez 
egyrészt a fajták sajátosságából adódik, de annak hatása sem zárható ki, hogy a 
borjakat 1-6 napos korukig nem azonos módon nevelték, hiszen két különböző 
szarvasmarha telepről kerültek a gazdaságba. 

A magyar tarka mind 30, mind 60 napos korban vizsgálva megtartotta „fölényét” 
holstein-frízzel szemben (2. és 3. táblázatok). Ez mindkét ivarról külön-külön is 
elmondható. Az élősúlyok különbsége idővel egyre jelentősebbé vált: 30 napos korra 
9 kg, 60 napos korra már több mint 14 kg a magyar tarka javára. Minden különbség 
statisztikailag is igazolható, 5% hibaszinten szignifikáns (p<0,05). 

Mindez abból adódik, hogy a magyar tarka borjak közel 1.000 g-t, míg a holstein-fríz 
borjak csak kb. 800 g-ot gyarapodtak naponta, a gazdaság által biztosított 
körülmények között (4. táblázat). A különbség szignifikáns, oka egyértelmű: erősen 
tejtermelő jellegű, illetve kettős hasznú fajtát hasonlítottunk össze, utóbbi pedig 
hústermelésben várhatóan jobb. 

60 napos kor után – mivel a csoportokat eltérően takarmányoztuk – már nem a fajták 
összevetése a lényeg, hanem az eltérő nevelési technológia esetleges hatása. Ezért 
ettől kezdve a két csoport adatait külön-külön értékeltük. Annak érdekében, hogy 
legyen kellő adatszám a statisztikai elemzéshez, ivar szerinti bontást már nem 
végeztünk, de fajták szerint igen. Tehát a következőkben azonos fajtájú, de eltérően 
nevelt állatok adatait hasonlítjuk össze.  
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6. táblázat: A kísérleti állatok testtömege [kg] 90 napos korban        
(Kiskunmajsa, 2013) 

 

 I. csoport II. csoport Eltérés 

Magyar tarka  

(n = 2 x 4) 
115,8  5,2 115,8  4,3 NS 

Holstein-fríz  

(n = 2 x 4) 
104,0  3,2 103,5  1,9 NS 

 

7. táblázat: A kísérleti állatok napi tömeggyarapodása [g/nap] 60-90 napos 
koruk között (Kiskunmajsa, 2013) 

 

 I. csoport II. csoport Eltérés 

Magyar tarka  

(n = 2 x 4) 
708  63 725  100 NS 

Holstein-fríz  

(n = 2 x 4) 
817  19 808  32 NS 

 

Az 6. táblázatot elemezve megállapítható, hogy 90 napra az itatott, illetve a már nem 
itatott borjak szinte pontosan azonos élősúlyt értek el. Ez mindkét vizsgált fajta 
esetében jellemző. Ha mégis megvizsgáljuk a fajták közötti különbséget (de csak 
csoportokon belül!), akkor ugyanúgy a magyar tarka „vezet”, de a különbség – a 60 
napos állapothoz képest – nem nőtt, sőt kicsit csökkent (a 14,5 kg-ról kb. 12 kg-ra). 
Ez abból adódik, hogy a 60 napos kor után a holstein-fríz napi gyarapodása bizonyult 
jobbnak, mintegy 100 g-mal (7. táblázat). Az említett tendenciák mindkét nevelési 
mód esetében (I. és II. csoport) érvényesültek.  

A 6. táblázatból az is következik, hogy a tejpótló tápszer itatása gyakorlatilag nem 
volt hatással a borjak napi tömeggyarapodására, egyik vizsgált fajtánál sem. A látható, 
minimális különbségek statisztikailag nem igazolhatók (NS = nem szignifikáns). 

Horn (1973) a korán leválasztott borjaknál 12 hetes korra 103 kg átlagos élőtömeget 
igen kielégítőnek tart, mivel intenzív tejtáplálás esetén is legfeljebb 120 kg élőtömeg 
érhető el akkorra. 

Tapki (2007) holstein-fríz fajtával végzett vizsgálataiban, a nagyobb tejadaggal nevelt 
borjak napi tömeggyarapodása némileg nagyobb volt, de a különbség csekély, 
mindössze +15g/nap a kevesebb tejet fogyasztó borjakhoz képest. 

Köhler et al. (1997) szoptatás és mesterséges nevelés hatását hasonlították össze a 
német tarka fajtájú borjak teljesítményére. Ebben a kísérletben a szoptatott borjak – 
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tehát amelyek több tejet fogyasztottak – lényegesen (273 g-mal) többet gyarapodtak 
naponta.  

Ezzel szemben Campos et al. (1993) holstein x zebu keresztezett állományban csak 4 
hetes korig tudták kimutatni a szoptatott borjak fölényét, 5-8 hetes kor között éppen 
az itatott borjak termelése alakult kedvezőbben. 0-6 hónapos kor között értékelve 
viszont nem mutatkozott különbség a két csoport tömeggyarapodása között. 

A látszólag ellentmondó kísérleti eredményeknek számos oka van: a kísérleteket más-
más fajtával végezték, a borjak – tejen kívüli – takarmányozása eltérő volt, valamint 
az sem mindegy, hogy a napi tömeggyarapodást milyen életszakaszra számítjuk ki. Ez 
látható Campos et al. (1993) példáján. 

KÖVETKEZTETÉSEK 

A fajták között tapasztalt különbséget genetikai okokra vezethetjük vissza, ugyanis 
egy erősen tejtermelő jellegű (holstein-fríz), valamint egy kettős hasznú (magyar 
tarka) fajtát hasonlítottunk össze. Természetes, hogy az utóbbi fajta hústermelési 
tulajdonságokban erősebb. A holstein-fríz borjak nevelését elsősorban gazdasági 
megfontolások indokolják. Tejtermelésben ugyanis ez a legelterjedtebb fajtánk, így az 
ott feleslegessé váló bikaborjak (mint alapanyag) általában kedvezőbb költséggel 
szerezhetők be. Viszont az utónevelt borjak (mint végtermék) piacképességére 
gondolva, a magyar tarka ígéretesebb. Igénytelensége és jobb húsminősége miatt 
hízómarhaként keresettebb fajta. 

Kísérleti eredményeink szerint egyik vizsgált fajtánál sem indokolt a 3. hónapban 
tejpótló tápszert itatni. Ez ugyanis nem javította a termelési eredményeket, sem a 90. 
napra elért élőtömeg, sem a napi tömeggyarapodás (60-90. nap) vonatkozásában. 
Jelen kísérletet elsősorban termelés-élettani (és nem gazdaságossági) kérdések 
tisztázására végeztük, ezért az állatok napi takarmányfogyasztását nem vizsgáltuk. A 
szilárd takarmányok (szénafélék, abrak) ad libitum, azaz korlátozás nélkül álltak az 
állatok rendelkezésére. Mivel fejlődésükben különbséget nem tapasztaltunk, az I. 
csoport egyedei az elvett tejpótló táplálóanyag tartalmát többlet abraktakarmány 
elfogyasztásával eredményesen tudták pótolni. 

Ha a 3. hónap elején még állatonként és naponta 7 l tejpótló tápszert itatunk, viszont 
a hónap második felében már csak ennek felét adjuk, ez átlagosan napi 5 l tejpótlót 
jelent, ami (a 10% bekeverési arányt is figyelembe véve) 0,5 kg tejpor felhasználásnak 
felel meg. A tejpótló itatását akkor ajánlott megszüntetni, ha a borjak már fel tudnak 
venni naponta 1 kg abrakot és 1 kg szénát (Horn, 1995). Ha a 0,5 kg tejpor mellé 1 
kg széna elfogyasztását feltételezzük (réti- és lucernaszéna fele-fele arányban, 
mindkettőből jó minőséggel számolva), akkor a kísérletünkben etetett 
abrakkeverékből – számításaink szerint – 1,07 kg szükséges a tapasztalt 
tömeggyarapodáshoz (8. és 9. táblázatok).  

 

 

 



Ribács Attila – Trójáné Magyar Éva 

149 

8. táblázat: 100 kg élőtömegű, napi 700-800 g-t gyarapodó borjak táplálóanyag 
szükségelte 

 

Tömeggyarapodás NEm NEg Nyersfehérje 

700 g/nap 
10,6 MJ 

4,7 MJ 403 g 

800 g/nap 5,4 MJ 427 g 

Forrás: Schmidt (1996, 296. o.) 

 

9. táblázat: Az itatott kísérleti állatok számított napi takarmány- és táplálóanyag 
felvétele a 3. hónapban 

 

Cremo Baby tejpótló tápszer 

Réti széna (jó) 

Lucerna széna (jó) 

Abrakkeverék 

0,5 kg 

0,5 kg 

0,5 kg 

1,07 kg 

Szárazanyag 

Tömeggyarapodási nettó energia 
(NEg) 

Nyersfehérje 

Nyersrost szálastakarmányból 

2,29 kg 

5,0 MJ 

471 g 

A szárazanyag 10,3%-a. 

 

Ez jó egyezést mutat az említett szakirodalmi átlagértékkel (Horn, 1995). A 0,5 kg 
tejpor megvonása esetén – változatlan szénafogyasztás mellett – az abrakigény 1,72 
kg-ra nő ahhoz, hogy a borjak ugyanannyi tömeggyarapodást érhessenek el naponta 
(10. táblázat).  

 

 

 

 

 



Fajta és takarmányozás hatása a borjúnevelés eredményeire 

150 

10. táblázat: A nem itatott kísérleti állatok számított napi takarmány- és 
táplálóanyag felvétele a 3. hónapban 

 

Cremo Baby tejpótló tápszer 

Réti széna (jó) 

Lucerna széna (jó) 

Abrakkeverék 

nincs 

0,5 kg 

0,5 kg 

1,72 kg 

Szárazanyag 

Tömeggyarapodási nettó energia 
(NEg) 

Nyersfehérje 

Nyersrost szálastakarmányból 

2,39 kg 

5,0 MJ 

490 g 

A szárazanyag 9,8%-a. 

 

Ez a takarmányadag izo-energiás (azonos energiatartalmú) az előző változattal, de az 
állatok napi szárazanyag felvétele így 100 g-mal nagyobb. Tehát a 3. hónapban már 
nem itatott borjak ugyanannyit gyarapodnak, de elvileg jobban jóllaknak, mint az 
itatottak. Napi fehérjeigényük mindkét esetben bőségesen fedezésre kerül, valamint a 
szálastakarmányból felvett nyersrost is hasonlóan (a szárazanyag 10%-a körül) alakul.  

Mindez azt jelenti, hogy a 0,5 kg tejpor elvileg 0,65 kg borjú indító abrakkeverékkel 
váltható ki, energetikai alapon számolva. Pontosabb gazdaságossági számítások 
elvégzéséhez, az állatok tényleges napi takarmányfelvételét további kísérletben 
szükséges ellenőrizni! A különböző módon nevelt állatok későbbi fejlődése (90-180. 
nap) ugyancsak érdemes lehet további vizsgálatokra, bár ennek kivitelezése adott 
helyen körülményes. Mivel kisgazdaságról van szó, az értékesítés időpontjával erősen 
a piaci igényekhez, lehetőségekhez kell alkalmazkodnia.  

Összegzésként elmondható, hogy a borjúnevelés a szarvasmarha-tartás és 
takarmányozás egyik legnagyobb odafigyelést igénylő szegmense. Ezért a megfelelő 
alapanyag gondos kiválasztásával, helyes takarmányozással, megfelelő tartási 
körülményekkel lehet csak sikeresen és gazdaságosan borjút nevelni. Ehhez 
természetesen kapcsolódnia kell az állatszeretetnek, az elhivatottságnak, és nem 
utolsósorban a megfelelő szakmai ismereteknek.  
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ROZSNYAI KATALIN  

A DEMOGRÁFIAI ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÁTALAKULÁSOK FŐ 
JELLEMZŐI GYULÁN A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN 

THE MAIN FEATURES OF TRANSFORMATIONS IN DEMOGRAPHY 
AND SETTLEMENT STRUCTURE IN THE TOWN OF GYULA AFTER 
THE REGIME CHANGE 

Kulcsszavak: rendszerváltás, szuburbanizáció, új demográfiai trendek. 

Absztrakt 

Az államszocializmus korszakában végbement fejlődést Gyulán is alapjában külső 
tényezők (a központi fejlesztési tervek és az azokhoz kapcsolódó beruházások) 
határozták meg. Az így létrehozott mesterséges gazdasági környezet a rendszerváltást 
követően gyorsan összeomlott és ez felbomlasztotta a helyi társadalomban kialakult 
korábbi viszonyokat is.  

A privatizáció és a globálissá váló piaci verseny új feltételeket teremtett a helyi 
gazdaság és társadalom számára is. Elemzésemben nyomon követem a városban 
végbement társadalmi-demográfiai változásokat és az átalakulások néhány 
településszerkezeti hatását, elsősorban a szuburbanizációs folyamat kibontakozását. 
Vizsgálatom felhívja a figyelmet a társadalom mélyében zajló rejtett folyamatok 
várható következményeire, amelyek a stratégiai igényű városfejlesztés számára 
nélkülözhetetlenek.  

Keywords: regime change, suburbanization, new demographic trends. 

Abstract 

In the period of state socialism, development in the town of Gyula was basically 
determined by external factors (central development plans and the investments 
related to them). The artificial economic environment thus created quickly collapsed 
after the regime change, and all this disintegrated the previously established 
relationships in the local society as well.  

Privatization and the globalizing market competition have created new conditions for 
the local economy and society, too. In his analysis, the author monitors the socio-
demographic changes taking place in the city and some effects of transformations in 
settlement structure, primarily the development of the suburbanization process. His 
study draws the attention to the expected consequences of hidden processes taking 
place in the depth of the society, which are essential to the strategic needs for urban 
development.  
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1. A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI ÁTALAKULÁSI FOLYAMAT HATÁSAI 

Tanulmányomat a doktori értekezésem alapján készítettem, amelyben azt követtem 
nyomon, hogy a történelmi fejlődés során Gyulán lakó emberek életét milyen fő 
térformáló folyamatok alakították (Rozsnyai K. 2012). 

Az államszocializmus korszakában végbement fejlődést Gyulán – akárcsak más 
településeken – elsősorban a külső tényezők (a központi fejlesztési tervek és az 
azokhoz kapcsolódó beruházások) határozták meg. Az így kialakított „mesterséges” 
gazdasági környezet a rendszerváltást követően összeomlott. 

A gazdasági stabilizációt gátolta, hogy a kapitalista világpiacra való visszatérés együtt 
járt a gazdasági és technológiai ciklus-váltással, az 5. Kondratyev-ciklus informatikai 
térhódításával, ami egy csapásra leértékelte a régi technológián alapuló termelést 
(Szalavetz A. 2006).  

Az állami tulajdon viharos gyorsasággal magánkézbe került. (A magyar gazdasági 
szervezeteknek már 1989-ben is csak 15,8%-a maradt állami kézben – ez az arány 
1993-ra 1,3%-ra csökkent.) (Köteles L. 2009) 

Az állami foglalkoztatási rendszer széthullása paradigmaváltáshoz és robbanásszerűen 
kialakult foglalkoztatási válsághoz vezetett a munkaerőpiacon. 1,4 millió munkahely 
szűnt meg és több foglalkozási és társadalmi csoportnak került veszélybe a korábbi 
létalapja (KSH 2007).  

A Dél-Alföld és azon belül a békési térség a rendszerváltást követő évtizedekben 
egyre nehezebb helyzetbe került. A jelentős fejlesztések ellenére a társadalmi-
gazdasági helyzetet jelző mutatók ellentmondásos képet tükröznek. 

Egyes tényezők javulása ellenére a megye szociális tekintetben az utolsók közé, 
válságos helyzetbe került. Itt a legalacsonyabb az átlagkereset és a legnagyobb a 
támogatásra szorulók száma. 

2004-ben például 1000 lakosra országosan 12,4, Békésben 38 támogatott jutott és itt 
a legnagyobb az ápolásra szoruló idősek száma is. Jellemzően a megyében a legkisebb 
a támogatások összege, a legalacsonyabb az egy főre jutó nyugdíj átlagos értéke, a 
legtöbb a veszélyeztetett kiskorú (19%, szemben az országos 15%-kal), a fogyatékos, 
az öngyilkos és a pszichiátriai gondozott (Dél-Alföldi Régió szociális helyzetelemzése 
2004). Mindez tartósan negatívan hatott (és hat) a megye társadalomszerkezetére is. 

A megye társadalomszerkezetének átalakulása egy „leépülési spirál” beindulásaként 
jellemezhető. A pozitív változáshoz, a felemelkedéshez ma már nyilvánvalóan nem 
elegendő egyszerű tőkebefektetés, hanem egy átfogó, komplex társadalmi, gazdasági 
és kulturális fejlesztési stratégia szükséges. Ennek évtizedes megvalósításával elérhető 
lehet a megye felzárkózása a fejlettebb térségekhez (Köteles L.-Rozsnyai K. 2008). 

A gazdasági átalakulás más, jobb helyzetű térségekben egy „leépülési” és egy 
újraépülési szakaszból állt. Az Alföld területének jelentős részén csak az első fázis 
ment végbe a fent említett okok és más tényezők miatt. 
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Megszakadt az államszocialista fejlesztéssel megindult modernizációs folyamat, vagy 
csak egyes területekre korlátozódtak a társadalmi-gazdasági folytonosság elemei. 

A gazdasági „leépülési” folyamat szétbontotta a helyi társadalmakat. Feloszlottak 
azok a korábbi térségi ipari-bedolgozói rendszerek, amelyek a fejlődést 
előmozdították (Köteles L. 2009). 

Egyes vizsgálatok szerint a kialakult helyzet, a helyi társadalmak „szétszakadása” mára 
már az egész magyar társadalom egyik legsúlyosabb, megoldásra váró problémája lett.  

Az általánosan jellemző helyzetképnek szinte településenként vannak eltérő, sajátos 
elemei, hiszen a helyi adottságoktól függően más stratégiákkal lehetett a 
változásokhoz alkalmazkodni (Köteles L. 2000). 

A társadalmi-gazdasági viszonyok átalakulásában meghatározó szerepe volt a 
mezőgazdasági nagyüzemek megszüntetésének és a mezőgazdaságban végbement 
privatizációnak. 

Békés megyében 1992 szeptemberétől 1994 május végéig 1.338 földárverést tartottak. 
Ezeken 46 ezren vettek részt és 39 ezren szereztek földtulajdont, összesen 184 ezer 
hektár területet, amelyet 43 ezer parcellában osztottak el. 

Az így kialakult átlagos birtokméret 4,7 hektár – de a birtokok háromnegyed része 5 
hektár alatti (1. ábra) (Hegedüs P.-Kugler J. 1994). 

A kárpótlási folyamat végeredménye az, hogy az 1945 utáni földtulajdon-
viszonyoknál is jóval differenciáltabb birtokszerkezet alakult ki, amelyben az 
életképtelen kistulajdon vált meghatározóvá. 

 

1. ábra: A földterület szerinti arányok Gyulán 

Forrás: Hegedüs P. – Kugler J. 1994 
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A város fejlődését alapvetően meghatározza, hogy az ország egyik legkevésbé versenyképes 
térségében található. Békés megye a rendszerváltást követő évtizedekben szinte minden 
vonatkozásban elmaradt az ország többi megyéjétől, vagy a rangsorok végén végzett. 

Az országos átlag %-ábanaz egy főre jutó GDP tekintetében a megye 2008-ra a három 
legkisebb értéket produkáló megye közé került. (Nógrád megye:46,1%; Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye: 53,6%; Békés megye: 57,8%. Összehasonlításként: Budapest 
aránya 217,4%) (KSH 2009). 

A beruházási teljesítményben csupán Nógrád megye múlta alul. (Nógrád megye 25581 
millió Ft; Békés megye 80682 millió Ft. Az elmaradott Dél-Alföld többi megyéjében 
ezek a számok az alábbiak: Bács-Kiskunban 108 399 millió Ft; Csongrádban 170 086 
millió Ft.)  

Az egy lakosra jutó termelési értékben elsősorban a fő termelési ágazatot jelentő 
mezőgazdaság gyors leértékelődésének hatására ugyanilyen helyzet alakult ki. 

A legkisebb termelési értéket Szabolcs-Szatmár-Bereg megye produkálta (776,7 ezer 
Ft), majd Békés megye (859,4 ezer Ft) és Nógrád megye (877,4 ezer Ft) következett 
(KSH 2009). 

A Békés megyében végbement átalakulásról az alkalmazásban állók körében 
végbement változások is fontos adatokkal szolgálnak (1. táblázat). 
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1. táblázat: Az alkalmazásban állók arányainak változásai Békés megyében 

gazdasági ágazatonként a 2005-2009 közötti időszakban (%) 

Gazdasági ágazat 
Alkalmazásban állók aránya 

Változás jellege 
2005 2009 

Mezőgazdaság   8,4   8,1  - 0,3 

Bányászat   0,1   -  - 0,1 

Ipar 25,3 25,1  - 0,2 

(Építőipar)   5,1   4,8  - 0,3 

Kereskedelem 12,8 14,8 + 2,0 

Szállás és  

vendéglátás 

  3,2   3,3 + 0,1 

Szállítás, raktározás, 
posta, távközlés 

  7,1   6,3  - 0,8 

Pénzügyi közvetítés   1,2   1,9 + 0,7 

Ingatlanügyek, 
gazdasági 
szolgáltatás 

  4,1   4,7 + 0,6 

Közigazgatás, 
védelem, 
társadalombiztosítás 

12,3   8,6  - 3,7 

Oktatás   8,5   9,1 + 0,6 

Egészségügyi, 
szociális ellátás 

  9,2             10,6 + 1,4 

Egyéb közösségi, 
személyi szolgáltatás 

  2,7   2,7                0 

Összesen:          100,0           100,0  

Ebből versenyszféra 69,4 71,4 + 2,0 

Költségvetési szféra 30,6 28,6  - 2,0 

Forrás: KSH 2006, 2010 alapján saját számítás 

Az 1. táblázatban látható, hogy lassú ütemű az átalakulás és nincs igazi dinamizáló 
ágazat. 

A fő gazdasági ágazatokban dolgozók arányai is jelentősen átalakultak az 1980 és a 
2008 közötti időszakban. A 2. táblázatban jelzett közel 30 év alatt bekövetkezett 
gazdasági szerkezetváltás folyamata nyomon követhető. 

Jelentős a primer szektort képviselő mezőgazdasági foglalkoztatás háttérbe szorulása, 
és a tercier szolgáltató szektor előretörése. Az előbbinél kisebb mértékű a szekunder 
szektorban foglalkoztatottak arányának csökkenése. 
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2. táblázat: A fő gazdasági ágazatokban foglalkoztatottak arányainak adatai 

Békés megyében az 1980-2008 közötti időszakban (%) 

Gazdasági ágazat 
Foglalkoztatottak aránya (%) 

1980 2001 2008 

Mezőgazdasági 32 11   8,4 

Ipar, építőipar 36 33 25,3 

Szolgáltatások 32 56 66,3 

Forrás: KSH 2002, 2010 

Ahogyan országosan, úgy Békés megyében is rohamosan nőtt az inaktívak aránya 
(1980-ban 21,4%; 2001-ben 36,8%; 2009-ben 40%). Nőtt a nyugdíjasok aránya is; 
1990-hez képest 2001-re 30%-kal. 

A vállalkozások számának és jellegének alakulása is betekintést ad a formálódó új 
piacgazdaság világába. Az ezer lakosra jutó vállalkozások száma és jellege Gyulán és 
Békés megye meghatározó városaiban a 3. táblázat szerint alakult. 

 

3. táblázat: Ezer lakosra jutó működő vállalkozások 
néhány adata Békés megye 4 városában 2008-ban 

Település Ezer lakosra jutó 
vállalkozások 

Jellege (%) 

száma mezőgazdaság ipar, 
építőipar 

szolgáltatás 

Gyula 69 29,0 7,7 63,3 

Békéscsaba      79 23,7 8,3 68,0 

Orosháza      63 40,0 8,2 51,8 

Szarvas      65 41,6 8,2 50,2 

Forrás: KSH 2010 alapján saját szerkesztés 

 

A kommunális ellátás és az infrastrukturális fejlesztés területén az elmúlt évtizedben 
gyors növekedés ment végbe. A kommunális ellátás mutatóiban Gyula város az 
ivóvízhálózatra vonatkozó adatok kivételével a négy kiemelt megyei város közül a 
legjobb eredményekkel rendelkezik. 

A modern kommunikációs technológiák elterjedése az ezredfordulót követően 
viharossá vált (4. táblázat). Ma már a megyében lévő lakások mintegy 45%-a 
kapcsolódott be ezekbe a rendszerekbe. A városokban természetesen jobb a helyzet. 
A kábeltelevíziós lakások aránya 2009-ben az alábbiak szerint alakult: Gyulán 66,2%; 
Békéscsabán 63,9%; Orosházán 37,3%; Szarvason 56,95 (KSH 2010). 
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4. táblázat: Az internet-előfizetők és a kábeltelevíziós szolgáltatásokat igénybe 
vevők számainak alakulása Békés megyében 2000-2009 között 

Kommunikációs 
szolgáltatás 

Évszám és előfizetők száma 

2000 2004 2006 2007 2008 2009 

Internet  10.978 34.158 36.834 45.792 48.271 

Kábeltelevízió 42.302  67.900 69.860 72.170 73.629 

Forrás: KSH 2007, 2010 

Az előző adatok is bizonyítják, hogy a rendszerváltás nyomán nem csak az ország 
egyes régiói közötti különbségek növekedtek, hanem egy adott térségen belül (például 
Békés megyében) a települések körében is gyors differenciálódási folyamat zajlott le 
és történik napjainkban is. Gyula a megyén belül a sikeresek közé tartozik. 
Kereskedelmi-szolgáltatási hatóköre újra kiterjed a határon túlra került egykori 
vonzáskörzete nagy részére (például Kisjenő, Pél). 

Egészségügyi és turisztikai vonzáskörzete azon túlról is vonzza a jó minőségű 
szolgáltatásokat igénylő, fizetőképes román állampolgárokat is. A komplex 
egészségipar és a minőségi turizmus új fejlődési lehetőségeket teremthet – ha a város 
képes lesz kiaknázni azokat. Egyelőre még nem ez a helyzet – Békés megye 
idegenforgalma a korábban elképzelhetetlen nagyságú beruházások ellenére is csak 
Nógrád megyét tudta megelőzni a külföldi vendégek arányában 2009-ben, ott 7,3%, 
Békésben 12,7% volt.  

5. táblázat: A kereskedelmi- és magánszálláshelyek forgalmának néhány adata  
Békés megye 4 városában 2009-ben 

Település 

Kereskedelmi szálláshely Magánszálláshely 

Férőhely Vendég-
éjszaka 

Külföldi 
vendég-
éjszaka 

Férőhely Vendég-
éjszaka 

Külföldi 
vendég-
éjszaka 

Gyula 2629 200475 27706 2041 49933 9360 

Békéscsaba   813   36325    5983   128   2223     30 

Orosháza      732    50322      9845        401        11908     1334 

Szarvas      972    39383      2119        172          5677     1334 

Forrás: KSH 2010 

Az 5. táblázatban is látható, hogy a megyén belül a gyulai hivatalos vendégfogadási, 
szállás adatok kiemelkedőek, de értékeik ma még ahhoz képest szerények, hogy a 
város igazi kitörési lehetősége lehessen a turizmus és a vendéglátás. 

Bár a rendszerváltást követő évek gyakran spontán akcióit mára már különféle szintű 
helyi és térségi tervezések váltották fel, azok még sikeres megvalósulásuk esetében 
sem pótolják a máig hiányzó hatékony helyi és kistérségi, majd regionális stratégiai 
tervezést, a sikerekhez szükséges szakmai, társadalmi érdekegyeztetést és 
együttműködést. 

A sokszínű fejlesztési lehetőségek áttekintését a 6. táblázatként szereplő SWOT-
analízissel szemléltetem. 
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6. táblázat: Gyula életminőséget befolyásoló fejlesztési lehetőségeinek 

SWOT-analízise 

Erősségek:  

- a magas fejlődési potenciállal 
rendelkező közép-békési centrum egyik 
városa; 

- a polgári identitással rendelkező 
aktív társadalmi csoportok; 

- erős lokálpatriotizmus; 

- a kultúra, a turizmus, az 
egészségügy és a szociális terület fejlett 
intézményrendszere; 

- iskolázott humán erőforrások 
aránya; 

- élő kapcsolat az elszármazott 
gyulaiakkal; 

- a szolgáltatások színvonala 
magasabb az átlagnál és a határ-menti 
romániai szolgáltatások színvonalánál; 

- demokratikus városvezetés; 

- a határon túli településekre is 
kiterjedő vonzáskörzet;  

- kiváló minőségű gyógy- és 
termálvízkészlet; 

- sokszínű táji környezet; 

- minőségi hús- és zöldség 
előállításának tradíciói; 

- széleskörű nemzetközi 
kapcsolatok; 

- együttműködés Araddal.  

Gyengeségek: 

- hiányoznak a fejlődést 
dinamizáló gazdasági ágazatok; 

- nincsenek versenyképes 
modern vállalkozások és vállalatok; 

- nincs „pártok felett” álló 
városfejlesztési stratégia; 

- egyre erőteljesebbek a politikai 
megosztottság hatásai; 

- a folyton változó hatalmi élet 
nem kellően felkészült; 

- magas az állandósult 
munkanélküliség; 

- gyenge a város 
népességmegtartó képessége; 

- elöregedő korstruktúra; 

- állandósult érdekellentétek a 
megyében a települések közötti 
kapcsolatokban; 

- nincsenek közös magyar- 
román stratégiai fejlesztési célok; 

- nincsenek kellő számban 
idegen nyelven felső fokon 
kommunikálni képes szakemberek. 
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Lehetőségek: 

- nemzetközi gyógyhellyé 
fejlesztés; 

- a világ jellegzetes fürdőtípusait 
megvalósító „világfürdő” létrehozása; 

- egészségipari tudásközpont 
kialakítása; 

- speciális felsőoktatási képzések 
megszervezése; 

- minőségi élelmiszergyártás; 

- a magyar – román határ-menti 
turizmus hálózatának kialakítása; 

- nemzetközi minőségbiztosítási 
rendszerrel ellátott szolgáltatási hálózat 
létrehozása; 

- mozgásszervi rehabilitációs 
központ kialakítása; 

- nemzetközi egészségbiztosítók, 
betegküldő vállalkozások megnyerése; 

- a kelet európai üzleti 
együttműködések kiszélesítése. 

- a kibontakozó Kondratyev-
ciklusban az egészségipar az egyik 
megatrend lesz. 

Veszélyek: 

- a gazdasági- szociális válság 
elhúzódik; 

- az egészségügyi, oktatási és 
kulturális célú költségvetések 
beszűkülése; 

- a fiatal generáció jelentős része 
nem lesz képes a polgári létforma 
anyagi feltételeinek megteremtésére; 

- a felnövő generációk körében a 
polgári értékek közömbössé lesznek; 

- a város civil társadalma 
elerőtlenedik; 

- az érdekellentétek 
megakadályozzák a szolgáltató 
rendszerek kiépítését; 

- a város nem használja ki eléggé 
a határ-menti euro-regionális 
lehetőségeit; 

- nem sikerül a fejlesztésekben 
érdekeltek összefogása. 

Forrás: Saját szerkesztés 

Gyula a közép-békési centrum egyik települése, amely a Dél-Alföldi Régió és a 
Magyar-Román Eurorégió fejlesztési térségébe tartozik. A város jövőjét ebben a 
több-dimenziós erőtérben kell megteremteni, megfelelő fejlesztési stratégiával, 
hatékony pályázatmenedzseléssel, a szakemberek összefogásával és jó 
érdekérvényesítéssel. 

Az esélyeket növeli, hogy számos kutató és gyakorló szakember (például Róna Péter, 
Rácz Jenő, Repa Imre) szerint a komplex egészségügy lesz a kibontakozó új 
Kondratyev-ciklus egyik stratégiai ágazata, amelyben a különféle új technológiák 
(nano, bio, info, orvosi) integrálódnak. Mindez új távlatokat nyithat a város fejlődése 
előtt és egyben nagy kihívásokat is jelent, hiszen meg kell teremteni a 
modernizációhoz szükséges társadalmi innovációs alapot (Róna P. et all 2010). 

A település jövőjét fenyegető gyengeségek és veszélyek jelentős része országos 
viszonylatban is jellemző. 

A városban végbement strukturális átalakulások nyomán jelentős változások 
történtek Gyula társadalmi szerkezetében és a mindennapok világában. 
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2. AZ ÁTALAKULÁSOK DEMOGRÁFIAI ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZETI  

KÖVETKEZMÉNYEI 

A rendszerváltást követő időszakban az előző évtizedekben létrehozott 
„mesterséges” fejlődési erőtér gyorsan összeomlott. A privatizáció és a globalizáció 
kihívásai gyökeresen új feltételeket teremtettek a helyi társadalmi csoportok és a 
gazdaság számára. 

Az 1990-es években folytatódott a város népességszámának csökkenése, annak üteme 
2000-ben kicsit megtorpant (1980-tól 815 fővel; a következő 10 évben 677 fővel volt 
kevesebb a regisztrált adat). Az ezredfordulót követően ismét nőtt a hiány (713 fővel) 
(7. táblázat). 

Módosult a Gyulán élők elhelyezkedésének megoszlása; az elmúlt 30 évben közel 2%-
kal nőtt a külterületen élők aránya. Korábban más tendenciák is érvényesültek. A 
privatizálható földterületek csekély méretei (Hegedüs P.-Kugler J. 1994), az 1. számú 
ábrán is bemutatott birtokmegosztási viszonyok két alkalommal – 1945 és 1990 után 
is jelentős szerepet játszottak abban, hogy a tanyán élők aránya Gyulán csökkent. 

A 7. számú táblázatban 2000-től látható külterületi népességszám-növekedés fő 
tényezői a szuburbanizációs tendenciák, a kereskedelmi és egyéb szolgáltató funkciók 
kitelepüléses bővülése, valamint az olcsóbb élet reményében kiköltözők és a 
Romániából áttelepülők.  

A rendszerváltás után gyökeres átalakulás után ment végbe a tanyavilágban is. A 
korábban működő állami gazdaságok és termelőszövetkezetek megszűntek vagy más 
tulajdonlási formában, kis létszámot foglalkoztatva folytatták működésüket. 

7. táblázat: A népességszám alakulása Gyula bel- és külterületén 

1910-2010 között 

          Év 

Összes 

népesség 

Belterület Külterület 

száma % száma % 

         1910 23 911 17 650 73.8 6 261 26.2 

         1920 24 908 17 788 71.4 7 120 28.6 

         1930 25 241 17 030 67.5 8 211 32.5 

         1949 23 567 18 422 78.2 5 145 21.8 

         1960 24 626 20 020 81.3 4 606 18.7 

         1970 26 438 23 065 87.2 3 373 12.8 

         1980 34 533 32 215 93.3 2 318  6.7 

         1990 33 718 32 406 96.1 1 312  3.9 

         2000 33 041 31 190 94.4 1 851  5.6 

         2008 32 366 30 915 95.5 1 451  4.5 

         2010 32 328 30 459 94.2 1 869  5.8 

Forrás: Becsei J. 1983, Polgármesteri Hivatal, Gyula 2010 
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A földprivatizáció nyomán átmenetileg megnőtt a gazdálkodni kezdők száma, de a 
mezőgazdasági termelés csekély jövedelmezősége miatt az uniós csatlakozás után a 
tanyákon gazdálkodók száma újra csökkent. Ugyanakkor a külterületek és tanyák 
benépesülésében egyre fontosabb szerephez jutottak a fejlődés új infrastrukturális és 
gazdasági tényezői. A jó minőségű utak mentén a kisebb ipartelepek, vállalkozások 
mellett megjelentek a nagy kereskedelmi láncok szupermarketjei, különböző 
szolgáltató és vendéglátó-ipari egységek (2-3. ábrák). 

A kibontakozó szuburbanizációs folyamat, a várost övező területek infrastrukturális 
fejlesztései hatottak a külterületen élő népesség számára és térbeli elhelyezkedésére is. 
A belterülethez közeli és a fő közlekedési tengelyek mentén fekvő szuburbanizációs 
övezetben a népességszám az elmúlt néhány évben is növekedett. 

Az új fejlesztő tényezőktől távolabbi, szórt tanyavilágban a népességszám csökkenése 
következett be (4. ábra). 

 

2. ábra: Régi és új társadalmi és gazdasági funkciók a gyulai külterület északi 
részén 

Forrás: Saját adatgyűjtés alapján szerkesztette 

Bencsikné Szőke Margit 2011 
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3. ábra: Régi és új társadalmi és gazdasági funkciók a gyulai külterület déli 
részén 

Forrás: Saját adatgyűjtés alapján szerkesztette 

Bencsikné Szőke Margit 2011 
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4. ábra: Népességszám változások a gyulai külterületen 2008-2010 között 

Forrás: Saját számítások alapján szerkesztette 

Bencsikné Szőke Margit 2011 

A település népességszáma az 1980-tól eltelt 30 év alatt folyamatosan csökkent. 
Fontos ennek hátterét és alkotó tényezőit is feltárni. A népszaporodás 2009-ig tartó 
alakulását a 8. táblázat mutatja be. A népességszám radikális ütemű csökkenése Európán 
belül elsősorban a válsággal sújtott kelet-európai országokra jellemző, általános trend 
(Kamarás F. - KSH 2008). 
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8. táblázat: Népszaporodás Gyulán az 1980-2009 közötti időszakban 

 

Év Lakó-
népeség 

Természetes 
szaporodás, 
ill. fogyás (-) 

Élve-
születés 

Halálozás Vándorlási 
különbözet 

1980 34.533     

1980-
1989 

1990 

 

34.331 

-1.413 3.942 5.355 1.211 

1990-
2001 

2001 

 

33.041 

-2.273 3.521 5.794   983 

2008-
2009 

2009 

 

32.132 

  -232   254   486   211 

Forrás: KSH 2002, 2010 

A csökkenés nagysága és üteme Békés megyében is utal az életlehetőségek nagyarányú 
különbségeire. Néhány település népességszáma 2001-2009 között az alábbiak szerint alakult: 

A népességszám csökkenése Gyulán -2,5%; Békéscsabán -4,4%; Orosházán -7,6%; 
Szarvason -6,2%. A megye délkeleti részén (az egykori Csanád megyei településeken) 
a népesség fogyása elkeserítő mértékűvé vált: Mezőhegyesen -16,6%; Battonyán -
15,1%; Tótkomlóson -10,3% (KSH 2010). 

A természetes szaporodás, illetve fogyás ezer lakosra vetített értéke 2001-hez képest Gyulán   
-7,2, de Battonyán például -11,6. Gyula ebből a szempontból a megyén belül a 
középmezőnybe tartozik. 

A megyéből történt elvándorlás valódi mélységére utal, hogy a Romániából és Szerbiából 
egyes időszakokban különböző okok miatt jelentős volt a határ-menti falvakba és a 
városokban történt betelepülés is. Ennek ellenére a vándorlási különbözet a fent jelzett 
időszakban a megyében a legtöbb helyen jelentős veszteséget mutatott (például 
Battonyán -19,2%; Mezőhegyesen -12,7%; Tótkomlóson -10,00%). 

Az egyetlen kivétel Gyula, amely 6,6%-os pozitív vándorlási különbözettel 
rendelkezett. Ennek egyik oka az, hogy 1987 óta különböző intenzitással, de 
folyamatosan tart Románia határ-menti településeiről a magyar határ-menti térség 
településeire, köztük Gyulára is az áttelepülés.  

1987-2002 között körülbelül 5000 személy települt át Békés megyébe, 3920 fő kapott 
letelepedési engedélyt. A legtöbben Gyulára költöztek, zömében Bihar megyéből és 
Arad megyéből érkeztek. Körükben jelentős arányban (8,6%) voltak a diplomások – 
elsősorban pedagógusok, orvosok és mérnökök. Életteret változtatott az idősebb 
korosztály egy része is, a nyugdíjasok alkották a mobilis csoport 7,3%-át (Szenográdi 
P. 2003). 
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A KSH adatai alapján „halálozási korfát” készítettem. Ebből az tűnik ki, hogy a 
férfiak „halandósági veszélyeztetettsége” hosszabb időszakot ölel át; 45-től 59 éves 
korig tart. Az elhunytak százalékos életkori megoszlásában a férfiak ezen időszakra 
vonatkozó magasabb értékei 1,7- 2,4-szeresek voltak. 70 év felett pedig a nők arányai 
lettek nagyobbak, mivel ebben a kategóriában jelentős „nőtöbblet” van, ezért többen 
is haltak meg a vizsgált esztendőben (KSH 2010). 

A jelen és a jövő szempontjából egyaránt lényeges annak elemzése, hogyan alakult az 
elmúlt évtized során a gyulai népesség életkori és nemi megoszlása (9. táblázat). 

 

9. táblázat: A gyulai népesség korösszetétele 2001-ben és 2011-ben (%) 

ÉÉv 

Életkori kategóriák 

0-14 év 15-39 év 40-59 év 60 évtől 

Népessé
g-szám 

% 
Népesség
-szám 

% 
Népessé
g-szám 

% 
Népessé
g-szám 

% 

2001 5001 15 11581 35 9352 28 7107 22 

2011 3791 12 10899 34 9158 29 8053 25 

Forrás: KSH 2002, Polgármesteri Hivatal, Gyula 2011 

A 2011 januári állapotot tükröző korfa is jelzi a kedvezőtlen életkori struktúrát (5. 
ábra). A gyermek korosztály értékei mind a két nem esetében nagyon alacsonyak már 
az első életéveknél is (például 99 leány és 101 fiú csecsemő szerepel csupán a 
kimutatásban) és a helyzet csak kicsit javul a 14. életév körül. Csökken a létszám az 
alkotó felnőttkor fontos korcsoportjánál – 40 éves kor körül, a 48 évesek aránya 
mind a két nemnél eléggé csekély, mindössze 170 férfi és 161 nő tartozik ebbe a 
csoportba. A munkaképesek körében a férfiaknál a 35 évesek száma a legnagyobb 
(322 fő), ugyanennyi a női „rekord” is, de az 57 évesek körében. Mind a két nem 
esetében csökken az életkorilag regisztrált létszám az ötvenes évek közepétől – a 
férfiaknál 55 éves kortól, a nőknél 57 évtől.  

A 9. táblázat alapján is megállapítható, hogy a 2001 és 2011 közötti 10 év során tovább 
romlott a város életkori struktúrája, hiszen az összességében 1140 fővel kisebb 
népességen belül jelentősen (1210 fővel és 3%-kal) csökkent a gyermekek aránya, 
kevesebben vannak a 60 év alatti munkaképes korúak és emellett tovább nőtt a 60 év 
felettiek létszáma és aránya (946 fővel és 3%-kal). Jelenleg a város lakosságának 
egynegyedét ez a korosztály alkotja, ebből 70 éven felüli 13%.  

Az elöregedő társadalom mellett egy másik jellegzetes tendencia a szülőkről való 
későbbi időpontban történő teljes „leválás”. 

A globalizáció és az értékrendszer módosulásának egyik társadalmi-demográfiai 
következménye a fiatal kor „kitolódása”, az önálló egzisztenciával rendelkező „igazi” 
felnőtté válás későbbre halasztása (Hablicsek L.- Pákozdi J. 2004). 
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A gyakran magasabb életkorban bekövetkező önálló élet- és pályakezdésGyulán is lényeges 
változásokhoz vezetett a családalapításban és a gyermekvállalásban. Ez a folyamat a 
fejlettebb nyugati világban és hazánkban egyaránt jellemző. 

5. ábra: Gyula korfája 2011-ben 

Forrás: Rakuszné Villám M. 2011 
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Megmaradt az a tradicionális jellemző is, hogy a férfiak többségükben fiatalabb generációhoz 
tartozó nőkkel kötik össze a sorsukat. Erősödőben van a fiatal férfiak körében a náluk 
idősebb nőkkel való komoly kapcsolatteremtés vállalása is, ami egy új társadalmi 
jelenség (10. táblázat) (KSH 2010). 

10. táblázat: A gyermekvállaló férfiak által választott nők 

korosztályainak alakulása Békés megyében 2009-ben (%) 

Az apák 

korosztályai 

(év) 

Választott nők korosztálya (év) 

fiatalabb saját korcsoport idősebb 

19 év alatt    - 73,4 26,6 

20-24 év 24,4 52,3 23,3 

25-29 év 33,1 45,4 21,5 

30-34 év 49,0 42,1  8,9 

35-39 év 72,0 25,7  2,3 

40-49 év 86,9 13,1                 - 

Forrás: KSH 2010 alapján saját feldolgozás 

 

Jellemző trend az is, hogy a családok egyre kevesebb gyermek felnevelésére 
vállalkoznak (11. táblázat). 

 

11. táblázat: Gyulán a párkapcsolatban élő nők gyermekeinek száma 2009-ben 
(%) 

Összes nő Gyermekek száma szerinti megoszlás (%) 

0 1 2 3 4- 

7806 11,1 30,2 46,7 9,7 2,3 

Forrás: KSH 2010 

 

Átalakulóban vannak a családi jellegű együttélési formák is. Ez tükröződik a családi állapotra 
vonatkozó adatokban is (12. táblázat). A 12. táblázatban is látható, hogy az élettársi 
kapcsolat mára már Gyulán is elfogadottá vált, elsősorban a fiatalok, illetve az elváltak 
körében. A korábban említett okok miatt számottevő arányban szerepelnek özvegyek 
is élettársi partnerként, és kisebb számban, de vannak házas családi állapottal 
rendelkezők is. Ez a tendencia – talán a nemekkel kapcsolatos eltérő megítélési mód 
miatt – magasabb a férfiaknál, mint a  nőknél (az együtt élő férfiak 3,7%-a és a nők 
1,9%-a tartozik ebbe a kategóriába) (KSH 2010). 
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12. táblázat: Élettársi kapcsolatban élők nemi megoszlása Gyulán 2009-ben (%) 

Nem Nőtlen, 
hajadon 

Házas Özvegy Elvált 

Férfi (%) 46,0 3,7 6,7 43,6 

Nő (%) 46,5 1,9 11,2 40,4 

Forrás: KSH 2010 

Hasonlóan új világjelenség a fiatal korosztályok magasabb iskolai végzettségének 
felértékelődése, amely átmeneti megoldást is jelent számukra a munkanélküliség 
elkerülésére. Az iskolai végzettség gyors ütemű és nagy arányú javulása a folyamat 
dinamizmusát is tükrözi (13. táblázat). 

 

13. táblázat: Iskolai végzettség Gyulán és Békés megye más városaiban 2009-
ben (%) 

Település Nem 
tanul
t 

(%) 

Általános iskola 

 (%) 

Középiskola  

(%) 

Egyetem, főiskola 
(%) 

1-7 
oszt. 

8 oszt. Érettségi 
nélkül 

Érettségi Oklevél 
nélkül 

Oklevéllel 

Gyula 1,2 16,9 22,8 23,3 23,5 1,8 10,5 

Békéscsab
a 

1,5 15,3 21,5 22,9 25,5 2,0 11,3 

Orosháza 1,2 18,2 27,4 23,4 20,7 1,2   7,9 

Szarvas 1,4 19,1 25,8 21,2 19,3 3,7   9,5 

Forrás: KSH 2010 

Gyulán és másutt is jellemző, hogy az iskolázottság jelenlegi arányai részben még ma 
is tükrözik a korábbi érték- és célrendszer hatásait, amikor a férfiaknál jórészt 
valamilyen szakmai végzettség megszerzése, a nőknél pedig az érettségi volt az 
elérendő cél. 2001-ben a férfiaknak csaknem a fele, a nőknek csak egyharmada 
rendelkezett valamilyen szakmai végzettséggel. 

Gyulán 2009-ben a férfiak 30,3%-ának és a nők 16,9%-ának volt szakmunkás vagy 
szakiskolai végzettsége – a korábbi tradíciók hatásai itt még tetten érhetőek (KSH 
2010). 

Az elmúlt évtizedekben - az országos fellendüléshez hasonlóan – Békés megyében is 
rendkívül dinamikusan nőtt az érettségivel rendelkezők aránya. Ez az érték 1930-ban még 
csak 2,3% volt, 1970-ben már a népesség közel egytizede rendelkezett érettségivel 
(9,9%). Egy évtized alatt ez az érték csaknem megduplázódott (17,1%), majd a 
rendszerváltást követően is tovább nőtt (1990-ben 23,4%, 2001-ben 30,1% volt). 
Gyulán az érettségizett nők aránya (26,6%) magasabb mint a férfiaké (20,2%). A 
főiskolai, egyetemi oklevéllel rendelkezők körében is kiegyenlítődnek a viszonyok; a 
férfiak 10,7%-ával szemben a nők 10,5%-a szerzett ilyen végzettséget. 
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Megyei szinten főiskolai és egyetemi végzettség tekintetében Gyula még őrzi 
Békéscsaba mögötti második helyét, bár Szarvast csak a több sikeres nyelvvizsgával 
rendelkező jelöltje miatt előzte csupán meg (KSH 2010). 

Az országos eredményeket figyelembe véve, a korábbi évtizedekhez képest látható 
javulás ellenére jelentősen nem csökkent a térség iskolázottsági hátránya a fejlettebb 
gazdaságú megyékhez képest (14. táblázat). Az érettségizettek tekintetében Békés 
megye 2001-ben az országon belül a 15. helyen állt; a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők területén csak Nógrád megyében voltak alacsonyabb arányok (KSH 
2002). A következő évtizedben Békés megyében 10% fölé került a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők aránya. 

14. táblázat: A 25 éves és idősebb népességből a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők 

aránya Békés megyében 1930-2011 között (%) 

Év 

Iskolai végzettség 1930 1960 1980 1990 2001 2011 

Felsőfokú 
végzettségűek  

0,9 1,3 3,9 6,6 8,1 10,6 

Forrás: KSH 2002, 2012 

Bár az idegen nyelvek ismerete a magasabb szintű iskolázottság nyomán jelentősen 
nőtt (az angolul beszélők száma 1990-2001 között például a nyolcszorosára 
emelkedett), a helyi népességen belül ezzel egyidejűleg rohamosan csökkent az etnikai 
hovatartozást is jelző nyelvismeret (például szlovák) (KSH 2002).  Az utóbbi is 
tükrözi az asszimilációs folyamatnak az újabb felnövő generációk körében történő 
megerősödését. 
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15. táblázat: A gazdasági aktivitás alakulása 
Gyulán 1980-2011 között (%) 

Év és aktivitási 

forma 

Gazdasági 

aktivitás 

1980  

- foglalkoztatott 45,5 

- inaktív 23,1 

- eltartott 31,4 

1990  

- foglalkoztatott 42,7 

- munkanélküli   1,0 

- inaktív 26,5 

- eltartott 29,8 

2001  

- foglalkoztatott 36,8 

- munkanélküli   3,4 

- inaktív 33,4 

- eltartott 26,4 

2011  

- foglalkoztatott 39,1 

- munkanélküli   4,5 

- inaktív 33,3 

- eltartott 23,1 

Forrás: KSH 2002, 2012 

A gazdasági szerkezetváltást követően a foglalkoztatás is átalakult. Mindezek 
következtében az országos tendenciákhoz hasonlóan Gyulán és a térségben folyamatosan 
csökkent a foglalkoztatottak és nőtt az inaktívak aránya. Később, 2011-re némileg nőtt a 
foglalkoztatottság és a munkanélküliség is, de ez nem jelenti a korábbi tendenciák 
megváltozását.(15. táblázat).  

A 31 év történéseit sűrítő 15. táblázat több negatív tendenciát érzékeltet. 1980-tól 
2001-ig jelentősen, 8,7%-kal csökkent a foglalkoztatottak aránya. A rendszerváltás 
után ez a folyamat és a munkanélkülivé válásé is felerősödött. A 2001-es 
népszámláláskor a férfiak körében nagyobb arányú volt a munkanélküliség (4,3%) 
mint a nőknél (2,7%). Ugyanakkor a korstruktúra folyamatos romlása ezen mutatók 
mentén is nyomon követhető. A városban élő idős nők aránya is szerepet játszott 
abban, hogy az inaktívak százalékos megoszlása nagyobb értékű a nők körében, mint 
a férfiaknál. A foglalkoztatottak korcsoportok szerinti megoszlásának 
tanulmányozása mélyebb elemzésre is lehetőséget ad (16. táblázat). 
  



Rozsnyai Katalin  

173 

16. táblázat: Változások a foglalkoztatottak korcsoporti szerkezetében 

Békés megyében 1980-2001 között (%) 

Néhány csoport 

Foglalkoztatottak saját korcsoporton belüli aránya 
(%) 

1980 2001 

15-19 év 45   7 

20-24 év 80 50 

30-39 év 90 75 

40-49 év 86 73 

50-59 év 60 40 

Forrás: KSH 2002 

Gyula város foglalkoztatási adatai alapján a nehéz helyzetben lévő Békés megyén belül 
még a jobb eredményekkel jellemezhető települések közé sorolható. 2009-ben például 
a munkavállalási korú népesség 7,8%-a volt nyilvántartott álláskereső (Békéscsabán 
ez az érték 9,6%, Battonyán 23,7% volt). A pályakezdők ennek a körnek jelentős 
hányadát képviselték (12,8%-ot), emellett számottevő értékre emelkedett a 
diplomások aránya is (8,4%) (KSH 2010). 

A fiatalok mellett a másik kiemelt figyelmet érdemlő korosztály az idősöké, ezért ennek 
az életkori kategóriának a Gyulán és a megyében jellemző néhány adatát is 
bemutatom. 

A nyugdíjas társadalom nagyfokú anyagi rétegzettsége láthatóvá válik, ha a havi ellátási összeg 
szerinti csoportokat képezünk (17. táblázat). Az adatok azt jelzik, hogy a nyugdíjasok 
anyagi juttatásai „leképezik” a korábbi társadalom viszonyait. Magas (35,2%) a 
létminimum szintjén, 60 ezer forint alatti összegből élők aránya; a többség (48,8%) a 
takarékosan megélő 60-99 ezer forintba részesülő kategóriába tartozik. 

17. táblázat: A havi ellátási összegekből részesülő nyugdíjasok 

arányai Gyulán 2009-ben (%) 

Ellátási összeg 

(Ft) 

Nyugdíjasok aránya 

(%) 

  max. 24.999   2,4 

  25.000-  29.999   8,7 

  30.000-  39.999   6,5 

  40.000-  49.999   6,5 

  50.000-  59.999 11,1 

  60.000-  69.999 14,5 

  70.000-  79.999 12,9 

  80.000-  89.999 14,3 

  90.000-  99.999   7,1 

100.000-109.999   4,6 

110.000-119.999   3,2 

120.000-149.999   5,1 

150.000-   3,1 
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Forrás: KSH 2010 

A Gyulán jellemzően nagy számú értelmiségi és szellemi foglalkozásúak alkotják 
elsősorban azt a csoportot (a nyugdíjasok 16%-át), amelynek tagjai 100 ezer forinttal 
vagy annál magasabb ellátási összeggel rendelkeznek, ami viszonylagosan kedvező 
juttatásnak tekinthető ebben a térségben. Igazán „magas”, 150 ezer forintnál nagyobb 
összeget csak egy szűk réteg, a nyugdíjasok 3,1%-a kapott.Azátlagos nyugdíj 
összegeGyulán 2009-ben 87.919 forint volt. Ennél némileg magasabb volt a 
békéscsabai nyugdíjak átlaga (92.259 Ft) és alig alacsonyabb az Orosházán vagy 
Szarvason kapott értékek (87.190 Ft, illetve 83.836 Ft) (KSH 2010). 

3. ÖSSZEGZŐ GONDOLATOK 

Az 1990-es rendszerváltást követő időszak vizsgálata egyértelművé tette azt, hogy az 
utóbbi évtized látványos előrehaladása ellenére Gyula további fejlődését több fontos tényező 
is veszélyezteti. A demográfiai viszonyok romlása és az állandósult munkanélküliség 
annak a jelei, hogy a város gazdaságából hiányoznak azok a versenyképes, modern 
vállalkozások, amelyek dinamizálnák a város gazdasági fejlődését és társadalmát. A potenciális 
lehetőségek (például az egészségipar) megvalósításához széleskörű, összehangolt 
térségi és településfejlesztési politikával kellene megteremteni az előfeltételeket – ám 
az ehhez szükséges összefogásnak még a szemléleti alapjai is hiányoznak. A „felszín 
alatti” társadalomban zajló ellentmondásos, feszültségekkel terhes folyamatok is 
olyan veszélyeket hordoznak, amelyek „lefékezhetik” a város fejlődését és emiatt 
elvesznek azok az esélyek, amelyek egy alternatív stratégiai út felé vezetnek. 
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SÁNDOR ZITA1 - CSABAI MÁRTA 

A MŰTÉT ELŐTTI SZORONGÁS ELŐFORDULÁSA ÉS 
POSZTOPERATÍV FÁJDALOMMAL VALÓ KAPCSOLATA 
EMLŐDAGANATOS BETEGEK ESETÉBEN 

THE OCCURANCE OF ANXIETY BEFORE OPERATIONS LINKED 
WITH POSTSURGICAL PAIN REGARDING BREAST CANCER 
PATIENTS 

Kulcsszavak: emlődaganat, műtét, szorongás, fájdalom 

Absztrakt 

A műtét előtti pszichés állapot számos, a gyógyulás szempontjából kiemeltjelentőségű 
tényezővel függ össze daganatos betegek esetében. Vizsgálatunk célja feltárni, hogy 
az emlőműtét előtt álló betegeket milyen mértékben érinti az intenzív preoperatív 
szorongás. Továbbá célunk annak vizsgálata, hogy a preoperatív szorongás 
összefügg-e a posztoperatív fájdalom intenzitásával. 91 emlődaganatos személy pre-
és posztoperatív vizsgálata során azt találtuk, hogy a betegek jelentős része élt meg 
preoperatíve emelkedett mértékű szorongást, valamint hogy a preoperatív szorongás 
szignifikánsan befolyásolja a posztoperatív fájdalmat. Az eredményeink felhívják a 
figyelmet a műtét előtti pszichés intervenciók szükségességére. 

Keywords: breastcancer, surgery, anxiety, pain 

Abstract 

The pre-surgical psychologicalstatusis related toa number of factors, which determine 
the process of recovery of cancer patients. The aim of present study is to explore to 
what extent the patients expecting breast surgery are affected by intense pre-surgical 
anxiety. In addition, the study wishes to draw parallel between pre-surgical anxiety 
and the intensity of postsurgicalpain. Analyzing the medical examination results of 91 
breast cancer patients, it has been found that most of them experienced increased 
preoperative anxiety which has a significant impact on postoperative pain. 
Ourresultsdrawtheattentiontotheneedforpsychologicalinterventionbeforesurgery. 

 

BEVEZETÉS 

Napjainkban az emlődaganat az egyik leggyakoribb nőket érintő súlyos 
megbetegedés. Éves szinten világszerte közel hatszázezer nő szembesül a mellrák 
diagnózisával. Mind nemzetközi, mind hazai viszonylatban az emlődaganat tekinthető 
a leggyakoribb daganattípusnak a nők körében, emellett a vezető halálokok között is 
szerepel(Juhos 2006). Annak ellenére, hogy az orvostudomány számára ma már 
nagyon korszerű eszközök állnak rendelkezésre a betegség korai stádiumban történő 
diagnosztizálása érdekében, sok esetben a megfelelő orvosi kezelés mellett sem 

                                                           
1 Ezúton szeretnék köszönetet mondani Mohácsi Magolna pszichológusnak az adatfelvételben 
nyújtott segítségért. 
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érthető el a sikeres gyógyulás. Annak ellenére, hogy mind a diagnosztikai, mind a 
kezelési eszköztár egyre fejlettebb, a morbiditási és halálozási arány továbbra is 
emelkedést mutat (Kásler–Ottó 2008).Emiatt az emlődaganatos betegek kezelésével 
kapcsolatos kutatások kiemelt jelenőséggel bírnak. 

Súlyos betegségben szenvedő személyek esetében már régóta megfigyelték azt a 
jelenséget, hogy az pszichés állapot és a gyógyulás között összefüggés található. 
Napjainkban a biopszichoszociális szemléletű kutatások eredményei konkrét 
adatokkal is szolgálnak azzal kapcsolatban, hogy nem csupán a biológiai, hanem a 
pszichés és szociális tényezők is szerepet játszanak a betegségek kialakulásában és a 
felépülés folyamatában. 

Daganatos betegekkel végzett kutatások jelentős része foglalkozik azzal, hogy milyen 
szerepe van a pszichológiai distressznek és a szorongásnak a betegséggel összefüggő 
folyamatokban. Ezek egy része a betegségek epidemiológiájára, míg másik csoportjuk 
a felépüléssel kapcsolatos folyamatok tanulmányozására helyezi a hangsúlyt. 

Mellrákos megbetegedés esetén a pszichológiai distressz és a szorongás vizsgálat a 
kimondottan releváns, mivel a legtöbb nő, miután szembesül a mellrák diagnózisával, 
egészen a kezelések végéig bizonyos fokú distresszt él át (Enache 2012). A diagnózist 
követően először általában hitetlenséget, zűrzavart, kábultságot és szenvedést éreznek 
a személyek. Ezután pedig szembesülniük kell a betegségből adódó fizikai- és 
pszichológiai problémákkal, a családi következményekkel, és a munkahellyel 
kapcsolatos aggodalmakkal, melyek mind-mind hozzájárulnak a pszichológiai 
distressz kialakulásához és fennmaradásához (Enache 2012).  

Ez a megnövekedett distressz-szintnem csupán a betegek pszichés jóllétére van 
negatív hatással, hanem fontos szerepet játszik számos, a gyógyulással összefüggő 
folyamatban is. Befolyásolhatja például a betegek adaptációját, a betegséggel való 
megküzdését, és akár a betegség lefolyását is (McGregor–Antoni 2009). Kutatások 
rámutattak ugyanis arra, hogy a műtét előtti nagymértékű szorongás következtében 
lassulhat a gyógyulás, megnőhet a komplikációk előfordulásának gyakorisága, erősebb 
lehet a műtétet követő fájdalom, és nőhet a kórházi tartózkodás ideje (Johnston 1988; 
Matthews–Ridgeway 1981; Johnston–Wallece1990; idézi Kiecolt-Glaser et al. 1998).  

Ennek hátterében az állhat, hogy a pszichológiai distressz negatív módon befolyásolja 
az összetett, rákkal kapcsolatos biológiai folyamatokat.Egyrészta megélt disztressz és 
szorongás mértéke befolyásolja a személyek egészségviselkedését, mely szerepet 
játszik a daganatos betegség kialakulásában, fennmaradásában és esetleges 
kiújulásában. Az egészségviselkedés egyes tényezői ugyanis hozzájárulhatnak a tumor 
növekedéséhez és fejlődéséhez (McGregor–Antoni 2009). Másrészt az emelkedett 
distressz a DNS-ek károsodásához és alacsonyabb fokú DNS helyreállítási 
folyamatokhoz vezethet,mely tényezők szintén relevánsak a mellrák kialakulásával és 
növekedésével kapcsolatban (Flint et al. 2007; Gidron et al. 2006; idézi McGregor–
Antoni 2009). Továbbá a megemelkedett szorongásszint befolyásolja az 
immunfunkciókat, mely szintén szerepet játszik a mellrák kialakulásában és 
gyógyulásában (McGregor–Antoni 2009). 

A pszichoneuroimmunológia (PNI) kutatások szerint a pszichológiai változók több 
módon hatnak a betegek gyógyulására. Egyrészt közvetlen úton az érzelmeink hatást 
gyakorolnak a stresszhormonokra, melyek pedig befolyásolják az immunfunkciókat 
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(Kiecolt-Glaseret al. 1998). A leszabályozott immunfunkciók pedig lassítják a 
szervezet természetes gyógyulási folyamatait, ezen belül is például a sebgyógyulást 
(Kiecolt-Glaseret al. 1998; Broadbentet al. 2003). Továbbá a leszabályozott 
immunfunkciók következtében csökken a fertőzések és a daganatképzés elleni 
védelem (Mormiotoet al. 2001; Boscoloet al. 2008; idézi Boscoloet al. 2009). 

Kutatásokban mellrákos betegek esetében is kimutatták, hogya magas szintű 
szorongás alacsonyabb sejtszintű immunműködéshez vezet. Szorongás hatására a 
szervezetben csökken azoknak az NK sejteknek az aktivitása és száma, melyek 
kiemelt jelentőséggel bírnak a gyógyulás terén (Levyet al. 1987; idézi Hernandez-
Reifet al. 2003). Ugyanis ezek a sejtek fontos szerepet játszanak a rák elleni 
védelemben és küzdelemben, azáltal, hogy roncsolják a tumoros és vírusfertőzött 
sejteket, ráadásul figyelemmel kísérik és küzdenek a daganatos növekedés ellen, tehát 
meggátolják a daganatos betegség kiújulását (Brittendenet al. 1996; Locke et al. 1984; 
idézi Hernandez-Reifet al. 2003).  

A szorongás és a pszichés distressz befolyásoljatovábbá a betegek átélt fájdalmának 
intenzitását, mely közvetve hatást gyakorol az endokrin és immunfunkciókra 
(Kiecolt-Glaseret al. 1998).Számos vizsgálatban sikerült kimutatni, hogy az 
intenzívebb szorongásról beszámoló személyek nagyobb mértékű fájdalmat éltek át 
az operáció után a kevésbé szorongó személyekhez képest (Johnston1988; Mathews–
Ridgeway 1981; idézi Kiecolt-Glaseret al. 1998).Kutatások eredményei szerint az 
érzelmi distressz és a szorongás hatására a számos élettani változás mellett a 
fájdalom-rostok is aktiválódnak, melynek követeztében fájdalomérzetet élhet meg az 
egyén (Kulcsár 1998).Ez a megemelkedett intenzitású fájdalom pedig leszabályozott 
immunfunkciókhoz vezethet, mely lassíthatja a gyógyulás folyamatát (Kiecolt-
Glaseret al. 1998).  

Továbbá a fájdalom következményeképpen gyakran csökken a betegek 
együttműködése (compliance), mely a fájdalom közvetlen, endokrin és 
immunfunkciókra gyakorolt hatása mellett tovább csökkentheti a gyógyulás 
eredményességét. A fokozott distresszt átélő személyek az intenzívebb 
fájdalomérzetük miatt sokszor nem tartanak be bizonyos javaslatokat (sétálás, 
légzőgyakorlatok) azoknak a fájdalmas volta miatt, mely tovább ronthatja a gyógyulási 
esélyeiket (Kehelt 1997;Mathews–Ridgeway 1981; idézi Kiecolt-Glaseret al. 1998). 

A szakirodalom tehát rávilágít arra, hogy a műtét előtti pszichés állapot összefügg a 
műtét utáni felépülés egyes tényezőivel. Emelletta kutatási eredmények arra is 
felhívják a figyelmet, hogy a műtét előtti fokozott mértékű szorongásnak nem csupán 
a betegek pszichés morbiditás miatt van fontos szerepe, hanem a műtét után átélt 
fájdalom intenzitását is befolyásolhatja. Fontos továbbá azt is látni, hogy az átélt 
fájdalom az endokrin- és immunfunkciókra, valamint a betegségviselkedésre 
gyakorolt hatása révén a műtét utáni rövid- és hosszú távú felépülés egyik 
meghatározó komponense. 

Ezen eredmények arra engednek következtetni, hogy célzott pszichológiai 
intervenciós módszerek alkalmazásával, a betegek szorongásának csökkentésre révén 
csökkenthető a betegek átélt fájdalma, és ezáltalmegsegíthető lenne a gyógyulásuk. 
Továbbá felhívja a figyelmet a szomatikus osztályokon végzett klinikai 
egészségpszichológusi tevékenység szükségességére. 
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VIZSGÁLAT CÉLJA, HIPOTÉZISEK 

A vizsgálatunk célja hazai mintán felmérni, hogy az emlőműtét előtt álló betegek 
mekkora hányadát érinti a jelentősen megemelkedett szorongásszint, annak 
érdekében, hogy feltárjuk, hogy a betegek mekkora százaléka van kitéve a 
megemelkedett szorongásszint negatív pszichés és élettani hatásainak. Továbbá 
célunk annak a feltárása, hogy van-e összefüggés a műtét előtti napon átélt szorongás 
mértéke és a műtét után szubjektíve megélt fájdalom között. 

Az első hipotézisünk, hogy az emlődaganatos betegek jelentős része a műtét előtti 
naponintenzív szorongást él át. A második hipotézisünk, hogy a műtét előtt megélt 
szorongás mértéke összefügg a műtét után szubjektíve megélt fájdalom intenzitásával. 
Feltételezzük, hogy azok a betegek, akik intenzív szorongást élnek meg a preoperatív 
időszakban, nagyobb mértékű posztoperatív fájdalmat tapasztalnak a műtét előtt 
kevésbé szorongó betegtársaikhoz képest. 

MÓDSZEREK 

Kutatásunkbanemlőtumor műtét előtt álló, majd azon átesett hölgy betegek 
szorongását és fájdalmát vizsgáltuk Az adatfelvétel a gyulai Pándy Kálmán Kórház 
Általános Sebészeti Osztályán zajlott 2012. januártól 2013. decemberig. A minta 
elemszáma 91 fő volt (átlagéletkor:56 év, szórás: 13,1). A vizsgálat során a 
személyeket tájékoztattuk a vizsgálat menetéről, továbbá aláírtak egy informált 
beleegyező nyilatkozatot. A vizsgálatban való részvétel önkéntes volt, cserébe 
ellenszolgáltatásban nem részesültek. A vizsgálat során a kutatásetikai szabályokat 
betartottuk. 

A kutatás során a műtét előtti napon, a délutáni órákbanmértük fel a mellrákos 
személyek szorongásának mértékét a Spielberger-féle Vonás és Állapotszorongás 
Kérdőívvel (Spielberger et al. 1970; idézi Sipos–Sipos 1978). A kérdőív 
Állapotszorongás Skálájával mértük a betegek műtét előtti szorongásának 
intenzitását, ugyanis a skála alkalmas a személyek pillanatnyi szorongásának 
vizsgálatára. Továbbáa kórházi tartózkodás ideje alatt vizsgáltuk a betegek szubjektíve 
megélt fájdalmát egy Vizuális-Analóg Fájdalom Skála segítségével (Jensen 2003), 
melyen a betegek 0-tól 10-ig terjedően becsülték meg az adott napon megélt 
fájdalmuk intenzitását.A skálán a 0 jelentette azt, hogy a beteg nem élt meg fájdalmat, 
a 10 pedig, hogy elviselhetetlen mértékű fájdalmat tapasztalt. A vizsgálat során nyert 
adatok elemzését az SPSS statisztikai program segítségével végeztük. 

EREDMÉNYEK 

Preoperatív szorongás intenzitása mellrákos betegek esetében 

A preoperatív szorongás vizsgálata során a betegek Spielberger-féle Állapotszorongás 
Skálán mért szorongásszintjételemeztem. A betegek szorongásszintjét a skálamai 
magyar sztenderd értékeihez viszonyítottam. A magyar populáción végzett 
vizsgálatok alapján (Sipos–Sipos, 1978) a nők állapotszorongása esetében a következő 
standard értékek érvényesek: áltag 42,64, szórás 10,79.  

Az állapotszorongás terén a minta átlaga 49,62 volt, mely szignifikánsan meghaladja a 
magyar sztenderd átlagot (42,64). A vizsgált emlődaganatos betegcsoport esetében 



Sándor Zita – Csabai Márta  

180 

tehát elmondható, hogy áltagosan nagyobb mértékű állapotszorongást éltek meg a 
műtét előtti napon az egészséges populációhoz viszonyítva. Összességében tehát 
igaz, hogy a betegek emelkedett szintű szorongást élnek meg a preoperatív 
időszakban. 

A minta esetében azonban nagy szórás volt tapasztalható az aktuálisan megélt 
szorongás terén (átlag: 49,62, szórás: 13,056).  A skálán minimum 20, maximum 80 
pontot lehet elérni. A legkevésbé szorongó személy 23, a legintenzívebben szorongó 
pedig 77 pontot kapott a skálán. Az eredmények arra engednek következtetni, hogy 
bár átlagosan a betegek emelkedett szintű szorongást éltek meg preoperatíve, 
ugyanakkor jelentős egyéni eltérések is tapasztalhatóak. Voltak olyan személyek, akik 
nem reagáltak emelkedett szintű szorongással az aktuális helyzetre, míg más 
betegtársaik extrém magas szintű szorongást éltek át. 

Az adatok elemzése alapján megállapítható, hogy a műtétet megelőző napon a 
betegek 7,90%-a élt meg a magyar sztenderdhez viszonyítva alacsony, egyszeres 
szóráson kívül eső  állapotszorongást. A betegek 52,80 %-a a mai magyar női 
sztenderdhez viszonyítva átlagos szintű szorongást élt meg, 39,30%-uk pedig magas 
szintű állapotszorongást tapasztalt a műtétet megelőző napon, a kórházi osztályon 
(lásd. 1. számú ábra). 

1. számú ábra:A műtét előtt átélt állapotszorongás mértéke a STAI sztenderd 
értékeihez viszonyítva a vizsgált emlődaganatos mintán 

 

 

Műtét előtti állapotszorongás és műtét utáni fájdalom kapcsolata 

A műtét előtti szorongás tekintetében a STAI Állapotszorongás skála mai magyar 
sztenderd értékeihez viszonyítva vizsgáltam, hogy van-e különbség a preoperatíve 
alacsony, átlagos és magas szintű szorongást megélő személyek posztoperatív 
fájdalmának intenzitása között. 
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Eredményül szignifikáns összefüggést találtam a műtét előtti napon megélt szorongás 
mértéke és a műtétet követő napon megélt fájdalom között. Az ANOVA teszt 
eredményei alapján elmondható, hogy apreoperatív állapotszorongás szignifikánsan 
befolyásolja a műtét utáni napon tapasztalt fájdalom intenzitása (p=0,022).  

Az eredmény szerint azok a betegek, akik a műtét előtt a magyar sztenderdhez 
viszonyítva alacsonyszintű szorongást éltek át, kisebb mértékű fájdalmat éltek meg a 
műtétet követő napon, a műtét előtt áltagos és a magas szintű szorongást tapasztaló 
személyekhez képest (átlag=1,83). Ezen betegeknél szignifikánsan nagyobb 
intenzitású fájdalmat tapasztaltak posztoperatíveazok a személyek, akik a magyar 
sztenderdhez viszonyítva átlagos szintű szorongást éltek meg a műtétet 
megelőzően(átlag=2,79). Míg azok a személyek, akik magaspreoperatív szorongást 
éltek át, a másik két csoportnál szignifikánsan nagyobb intenzitású fájdalmat 
tapasztaltak a műtét utáni napon (átlag=4,04).Ezen eredményeket a 2. számú ábra 
szemlélteti: 

2. számú ábra:A műtét előtti állapotszorongás mértékének kapcsolata a 
posztoperatív fájdalom intenzitásával 
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Az eredmények alapján elmondható, hogy a kutatásban részt vevő mellműtét előtt 
álló nőbetegekcsoportja átlagosan emelkedett mértékű szorongást élt meg a műtétet 
megelőző napon. Ebben feltételezhetően szerepet játszott maga a súlyos betegség 
ténye, a kórházi környezet jellege és az otthontól való távollét. Továbbá a műtét és az 
azzal kapcsolatos fájdalom elővételezése, a testképbe való markáns beavatkozás 
elővételezése, illetve az altatástól való félelem, melyek mind-mind olyan tényezők, 
melyekkel szembe kell nézniük a műtét előtt álló daganatos betegeknek (Enache 
2002). 
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Ugyanakkor nagy egyéni különbségek figyelhetőek meg a helyzetre adott szorongásos 
reakciók terén. Voltak olyan betegek, akik kimondottan alacsony szorongásszintről 
számoltak be, bár a betegek kevés százaléka tartozott ebbe a csoportban. Ennek 
hátterében elképzelhető, hogy az elhárítás, a tagadás jelensége áll, mely eredményeim 
alapján ugyan összefügg a műtét utáni kedvezőbb fizikai jólléttel, ugyanakkor a 
betegséggel való hosszú távú megbirkózás kapcsán nem tekinthető szerencsés 
reakciónak (Csabai–Molnár 2009).  

A betegek többsége átlagos, vagy annál magasabb szintű szorongást élt át az 
emlőműtét előtti napon, a kórháziosztályon. Ezen eredmények felhívják a figyelmet 
arra, hogy az aktuális, potenciálisan szorongást generáló helyzetekre adott válaszok 
egyéniek, és a betegek nem egyértelmű szorongásemelkedéssel reagálnak a közelgő 
műtét tényére. Tehát a szorongás csökkentésére vonatkozó pszichés intervenciókat 
érdemes előzetes állapotfelméréshez, szűréshez igazítani. 

Az eredmények alapján a műtét előtt jelentősen megemelkedett szorongásszint a 
minta 39,3%-át érintette. Tehát elmondható, hogy a minta közel 40%-a ki volt téve a 
megemelkedett szorongás potenciális negatív következményeinek. Ez pedig felhívja a 
figyelmet arra, hogy a műtét előtti intenzív szorongás valós és jelentős probléma 
emlődaganatos betegek esetében, melynek kezelése kiemelten fontos a betegek 
pszichés jólléte szempontjából. 

A további elemzések alapján pedig bizonyítást nyert, hogy ez az emelkedett műtét 
előtti szorongásszint nem csupán abetegek pszichés közérzetére gyakorol negatív 
hatást, hanem befolyásolja a műtét utáni fizikai közérzetet is. Alátámasztásra került 
ugyanis azon feltételezésem, mely szerint a műtét előtti szorongás mértéke összefügg 
a műtét után megélt fizikai fájdalom mértékével. Azok a betegek ugyanis, akik 
magasabb szorongást éltek meg a műtétet megelőző napon, posztoperatívenagyobb 
mértékű fájdalomról számoltak be, mint azok a betegtársaik, akik kevésbé szorongtak 
a műtét előtt. 

Korábbi kutatások pedig bizonyították, a műtét után megélt fájdalomnak komoly 
jelentősége van a felépülés szempontjából, ugyanis a posztoperatív fájdalom 
kialakulása és intenzív jelenléte lassítja a műtét utáni felépülést (Nielsen et al. 2007). 
Tehát elmondható, hogy a műtétet megelőző intenzív szorongás azáltal, hogy 
befolyásolja a műtét után megélt fájdalom mértékét, közvetett módon hat a betegek 
gyógyulásának sikerességére. Mindamellett természetesen az is fontos szempont, 
hogy a magas szintű fájdalom megélése egy szubjektíve kifejezetten kellemetlen 
állapot, továbbá csökkentheti a betegek együttműködését és az utasítások betartását, 
melyek szintén befolyásolhatják a későbbi gyógyulást. 

Fontos tehát látni, hogy az emlődaganatos betegek esetében a preoperatív szorongás 
egy, a betegek jelentős százalékát érintő probléma, melynek kezelése nem csupán a 
betegek pszichés közérzete, hanem a fizikai felépülésük szempontjából is egy 
lényeges intervenció volna. Vizsgálatom ugyanis rámutatott, hogy a preoperatív 
szorongás szerepet játszik a műtét utáni intenzív fájdalom kialakulásában, mely 
eredményem összhangban van a nemzetközi kutatási eredményekkel. A témában 
zajló kutatások továbbá felhívják arra a figyelmet, hogy a megemelkedett 
szorongásszint több szempontból is negatívan hat a gyógyulás szempontjából fontos 
testi folyamatokra. 
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KITEKINTÉS, JAVASLATOK 

Emlődaganatos betegek esetében kiemelten fontos, hogy lássuk, a pszichoszociális 
tényezők is jelentős szerepet játszanak a betegséggel kapcsolatos folyamatokban. A 
témával kapcsolatos kutatások számos területen igazolták az egyes pszichés tényezők 
szerepét a különböző, gyógyulással összefüggő folyamatokban. Ezen kutatásokhoz 
kapcsolódott vizsgálatunk, melynek eredményei felhívják a figyelmet arra, hogy az 
intenzív preoperatív szorongás egy jelentős probléma a mellrákos betegek esetében. 
Továbbá sikerült kimutatni a műtét előtti szorongás és a posztoperatív fájdalom 
közötti kapcsolatot. 

Kutatási eredményeink és a szakirodalmi adatok arra engednek következtetni, hogy 
amennyiben célzott pszichológiai intervenciók segítségével csökkenteni lehetne a 
betegek preoperatív szorongásszintjét, csökkenteni lehetne a betegek posztoperatív 
fájdalmát, ezáltal javítva a betegek pszichés és fizikai jóllétét. A preoperatív szorongás 
csökkentése azonban nem csupán betegek szubjektív állapota miatt lenne fontos, 
hanem a fájdalom endokrin, immunológiai és viselkedéses hatásai miatt a műtét utáni 
felépülés és a hosszú távú gyógyulás szempontjából is nagy jelenőséggel bírna.  

Éppen ezért kiemelten fontos lenne a daganatos betegek kórházi kezelése kapcsán 
figyelmet fordítani a betegek pszichés állapotára is, ugyanis mint ahogy az a kutatási 
eredményekből látszik, a pszichoszociális tényezők több szempontból is összefüggést 
mutatnak a szomatikus állapottal. Szerencsés lenne, ha minél több, szomatikus 
osztályokon fekvő betegnek lenne lehetősége pszichológusi segítséget igénybe venni 
a kórházi kezelésük ideje alatt, illetve a műtét utáni felépülés későbbi időszakában is. 
Ugyanis amennyiben célzott pszichológiai intervenciók segítségével lehetőség adódna 
a betegek preoperatív szorongásának csökkentésére, a betegek pszichés és fizikai 
állapotában is javulást lehetne elérni. 
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SIMON SÁNDOR  

KÖLTSÉGHELYEK, KÖLTSÉGVISELŐK KIALAKÍTÁSA ÉS A 
KÖNYVELÉS SZOFTVERES TÁMOGATÁSA GÉPSZÖVETKEZETI 
SZOLGÁLTATÁS ESETÉN 

SETTING UP COST CENTERS, PROFIT CENTERS AND THEIR 
SOFTWARE BASED ACCOUNTANCY FOR A SERVICE AT A MACHINE 
COOPERATIVE 

Kulcsszavak: vállalati információs rendszer, szövetkezet, költséghely, költségviselő 

Absztrakt 

A gépszövetkezeti szervezeti forma kielégítő működésének alapja a tagi szintre 
lebontható hozamok és áldozatok pontos kimutatása. A költséghelyi és költségviselői 
könyvelés kivitelezése a bővülő szervezeti méretek és a szélesedő vállalati 
tevékenységi kör következtében egyre nehezebbé válik. A naprakész könyvelés 
hatékonysága is egyre inkább az információtechnológia által a gazdasági szakemberek 
számára rendelkezésre bocsátott szoftverek hatékony kezelésén múlik. A Microsoft 
Corporation Dynamics NAV 2009 vállalatirányítási rendszere nemcsak a 
leglényegesebb üzleti folyamatok átfogó menedzsmentjében kiemelkedő segédeszköz, 
de az űrlaprendszer kreatív használatával a szervezeten belüli költség- és 
nyereségközpontok ügyviteli elkülönítése valamint a 6-os és a 7-es számlaosztálybeli 
könyvelés könnyen megoldhatóvá válik. 

Keywords: Enterprise Resource Planning System, Cooperative, cost center, profit 
center 

Abstract 

The satisfactory operation of the machine co-operative form of organization is based 
on the accurate statement of the yields and costs at membership level. 

The implementation of cost accounting becomes more and more difficult because of 
the increasing company size, and the widening range of corporate activities. The 
efficiency of accountancy and economic analysis is increasingly dependent on the 
advanced use of the information technology applications created for business 
professionals. 

Microsoft Corporation’s Dynamics NAV 2009 software is not only an outstanding 
utility to model the business processes at firms, but exploiting its capabilities 
creatively it can be useful for defining and using cost and profit centres in 
accountancy. 

 

A gépszövetkezetek jelentősége, gazdasági szerepe 

Az utóbbi években a gazdasági erőviszonyok átrendeződése több, régóta meglévő 
problémára nem hozott megoldást különösen a mezőgazdaságban. A gondokat 
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egyrészt az jelenti, hogy a termelők nehezen jutnak hozzá (többnyire a magas árak és 
a megfelelő szakismeret hiánya miatt) a pénzügyi forrásokhoz, a megfelelő gépekhez, 
vegyszerekhez, nagy termőképességű állati vagy növényi szaporítóanyagokhoz. 
(Hunyadi 2010) 

Mind a mezőgazdálkodás hiteleit, alapanyagait, gépeit, az ezekhez kapcsolódó 
technológiát kínáló piaci szereplők, mind a feldolgozóüzemek sokkal kevesebben 
vannak, mint azok a termelők, akik igényt tartanak ezek áruira vagy szolgáltatásaira. 
Ez az aránytalanság nagy lehetőséget nyújt a visszaélésekre, ami igen gyakran úgy 
jelentkezik, hogy ezek az előbb említett vállalatok gazdasági erejüknél fogva igen 
magas áron tudnak eladni, illetve alacsony áron vásárolnak fel a termelőktől.  

Hogyan lehet ezen az aránytalanságon változtatni? A válasz közgazdász logikával az 
lehetne, hogy meg kell növelni a feldolgozó és az alapanyagot, gépet és technológiát 
szállító illetve a hiteleket nyújtó kínálatot. A mezőgazdasági termelésben a legtöbb 
erőforrás közül a gépi kapacitások megszerzése tűnik a legproblémásabbnak, mert 
ezek az eszközök drágák és sokszor nagyobb üzemi méretnél lesznek gazdaságosan 
kihasználhatók, mint egy átlagos magyarországi mezőgazdasági vállalkozás mérete. 
Ezen felül a gépek sokszor technológia specifikusak vagy a termesztés technológia 
igényei gép specifikusak. Ezek a jellemzők azt sugallják, hogy a gépi kapacitások 
hatékony felhasználása nagyobb üzemi mérteke mellett lesz kifizetődő.  

A nagy múltú és az európai gazdasági fejlődés szerves részét képező szövetkezeti 
rendszerek sok lehetőséget adnak az említett kapacitáshiányok betöltésére. A 
szövetkezet tagjai megtehetik, hogy egyénileg, az egymástól független elszámolású és 
jogállású gazdaságukban termelnek, csupán olyan műveletek összehangolt elvégzésére 
szövetkeznek, melyeket önállóan – többnyire a drága és problémás gépüzemi 
kapacitás hiányában - nem áll módjukban elvégezni.  

A gépszövetkezetek működésük során általában foglalkoztatnak alkalmazottakat: 
például a gépek működtetőit, karbantartó és javítószemélyzetet, az elvégzendő 
szolgáltatások menedzserét, stb. A szövetkezetek működtetésének talán 
legsarkalatosabb problémája a költségekhez való hozzájárulás és az előnyökből 
történő részesedés. 

A tanulmányom vizsgálatának tárgya a szövetkezetek egyik speciális formája, a 
mezőgazdasági gépszövetkezet. A szövetkezetek széles spektrumából az egyik 
legtöbb megválaszolatlan kérdés e formához kötődik, talán mert a versenyképességi 
igények miatt egyre drágább technológia alkalmazásának legösszetettebb elemeit 
jelentik a gépi szolgáltatások. A szövetkezetek működtetésének talán legsarkalatosabb 
problémája a tagok szempontjából a költségekhez való hozzájárulás és az előnyökből 
történő részesedés. 

A gépszövetkezeti szolgáltatások értékelésének nehézségei 

A gépszövetkezet – bár nevében nagyon hasonló – nem azonos a gépköri szervezeti 
formával. A gépkör nem rendelkezik gépparkkal, csak annak tagjai. A gépkörben a 
gépeket általában annak tulajdonosai működtetik és tarják karban. Főként 
Németországban és Ausztriában terjedtek el. (Wallner, 2014) A gépkörök 
Magyarországon tipikusan jogilag nem szövetkezetek, főként egyesületi jogállású 
szervezetek. (Gépkörök Országos Szövetsége 2014) 
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A gép- vagy géphasználati szövetkezetek inkább a sík vidékekre jellemzően, a nagy, 
összefüggő táblákban is termelésre alkalmas területeken népszerűek. Az Európai 
Unión belül különösen Franciaországban. Jellemző példájuk a CUMA-k (Coopérative 
d’Utilisation de Matériel Agricole – CUMA), ma meghatározó súlyt képviselnek a 
francia élelmiszergazdaságban. Céljuk a gépek, berendezések, épületállomány vagy 
szolgáltatások közös hasznosítása a jövedelmezőség javítása érdekében. (Somogyi 
2014; Coop de France 2014) A géphasználati szövetkezet birtokolja a gépeket, 
melyeket alapvetően tagjainak anyagi hozzájárulásából vásárol meg. A géphasználati 
szövetkezet alkalmazottaival működteti és tartja karban a gépparkot. E szövetkezeti 
típust akkor célszerű létrehozni, ha gépkör alapításához nem áll rendelkezésre 
megfelelő számú termelő, valamint akkor, ha a termelők gépparkja közösen használva 
sem elégíti ki a felmerülő igényeket. (Simon 2001) A mezőgazdasági géphasználati 
szövetkezetek Magyarországon is alakultak, de igazi elterjedésük még várat magára. 

A gépszövetkezet tagjai számára az olcsó gépi szolgáltatások megszerzése miatt lesz 
fontos a szövetkezet. A taggazdaságokat nem egyesítő gépszövetkezetekben a 
szolgáltatásoknak a tagok felé történő elszámolásában az önköltségi elv a 
meghatározó. A szövetkezetekben a nyereség felosztásának az alapja az, hogy a tagok 
milyen arányban járultak hozzá terményükkel a szövetkezet eredményéhez, a 
gépszövetkezetekben az igényelt szolgáltatások mennyisége illetve értéke ez a mutató. 
A tag így tulajdonképpen a szövetkezet működésének legfontosabb feltételét teremti 
meg.  

A felgyorsult gazdasági-technológiai fejlődéssel párhuzamosan a termelési költségek 
leszorításának kényszere, a rövidülő termék életciklus a termelékenység 
növekedésével kell párosuljon. A versenyképesség fenntartása érdekében egyre 
fontosabbá válik a vállalati tevékenységek üzleti folyamatokba, stratégiai üzletági 
egységekbe történő integrálása valamint e folyamatokra vonatkozó információk minél 
gyorsabb feldolgozása, hiszen ez a kulcsa a folyamatba való gyors beavatkozás 
lehetőségének, a szabályozásnak.  

Az üzleti folyamatok megfelelő lehatárolása mind anyagi mind ügyviteli szempontból 
nagymértékben járul hozzá a vállalkozás sikerességéhez. Nehéz megállapítani, hogy 
egy adott feladat milyen készültségi szinten áll az adott munkafolyamatban. Az ilyen 
jellegű problémáknak legtöbbször hathatós ellenszere az, ha meghatározható az a 
személy, aki a folyamat egészéért felelős, azaz a szervezeteken belüli önelszámoló 
egységek divíziók szerepét erősítjük. Ahogy nő a termelékenység, általában növekszik 
az irányításban szolgáltatásban és az ügyvitel területén, azaz a tranzakciók 
lebonyolításában érintettek száma, ezért olyan ésszerűsítéseket célszerű bevezetni, 
ahol egyrészt élesedik a felelősségi és a hatáskörök egymástól való elhatárolása, 
másrészt erősödik a részfeladatok és a hatáskörök felelőseinek együttműködése.  

A növekvő szervezetek, gyarapodó divíziók elkülöníthető költségelszámolása fejlett 
ügyviteli rendszert igényel. A praktikus és hatékony ügyviteli rendszer kiépítését 
kialakítására vonatkozó törvényi szabályozás számos, a gazdálkodók által egyénileg 
kialakítható elemeket tartalmaz. A vezetői számviteli rendszer működése 
szempontjából kimagasló jelentőségű a költségelszámolás vállalati rendje. A közvetett 
és a közvetlen költségek hiányos elszámolása vagy indokolatlan vetítési alapok 
szerinti felosztása könnyen téves stratégiai döntésekhez vezethet. Az ügyviteli 
rendszer szervezeti felépítésének hiányosságai megakadályozhatják az 
üzemgazdaságilag összetartozó költségek és bevételek összevont értékelését.  
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A költség-elszámolási rendszer működésének hatékonysága, gazdasági jelentősége 
elsősorban azon múlik, hogy milyen költségeket sorol a vállalkozás a közvetlen és 
közvetett kategóriába, valamint azon, hogy a felosztható költségeket milyen 
módszerrel terheli az egyes tevékenységekre, termékekre illetve vállalati alegységre. A 
kellően át nem gondolt felosztás termelési szempontból könnyen stratégiai 
tévedésekhez vezethet. 

Nemcsak nagyvállalatok, hanem kis és középes szervezetek is igénylik, hogy a 
vállalatuk egységes jogi és pénzügyi keretei között legyenek részegységek, amelyek 
egymástól elhatárolva üzemgazdaságilag tervezhetők, teljesítményük mérhető. 
Üzemgazdaságilag célszerű, hogy ezek között az elszámolási központok között két 
markáns típust alkalmazzunk: a nyereségközpontokat és a költségközpontokat. A 
nyereségközpontokban olyan tevékenység folyik, melyek mögött nemcsak termelési 
teljesítmény, szervizszolgáltatás, hanem árbevétel is áll. A költségközpontokban csak 
költségnormák és -határok betartását lehet igazán irányítani és ellenőrizni, ezeken a 
helyeken fedezet nem képződik, csak felhasználódik. 

Felvetődik a kérdés, hogyan érdemes felosztani a tervezett és a felmerült költségeket 
a vállalat egyes elszámolási központjai között. Az árbevétel és a közvetlen költségek 
egyszerűen elszámolhatók, mert egyedileg vizsgálva is mindig vevőhöz, termékhez 
vagy megrendeléshez kapcsolódnak, így a megfelelő nyereségközpontnál 
elszámolhatók. A közvetett költségeket felmerülésükkor nem tudjuk hozzárendelni 
ahhoz a (pl. gépi) szolgáltatáshoz, melyek érdekében felmerülnek, ezért indokolt lesz 
azokat külön gyűjteni, és egy technológiailag lezárható időszak végén ezeket 
nyereségközpontokra, költségviselőkre terhelni. 

Nem egyszerű annak meghatározása, hogy mely munkafolyamatok tartozzanak egy-
egy feladatkörbe, illetve ezzel a kérdéssel analóg az a probléma, hogy mely 
tevékenységeket soroljunk egy költséghely elszámolási körébe. Könnyen kialakulhat 
az a helyzet, hogy egy adott cél megvalósítása érdekében a tevékenységláncot túl sok 
ügyviteli lépésre bontva adminisztrálunk és könyvelünk. Ekkor könnyen nehezen 
átláthatóvá válik a gazdasági eseménysor. Ellenkező esetben annyira összevontan is 
kezeljük az üzleti folyamatokat, hogy nem tudjuk kimutatni, hogy melyik a hatékony 
és melyik nem, ekkor túlzottan lerövidítjük az ügyviteli utat.  

Olyan optimalizációra van szükség, amely a vállalkozás önelszámolásra képes 
alegységeinek méretét úgy határozza meg, hogy ne legyen olyan kicsi, hogy az 
ügyletek koordinációjához többlet tranzakciós költség merüljön fel, valamint ne is 
legyen olyan nagy, hogy az alegység önállóan mérhető belső folyamatainak kimenetét 
ne tudjuk mérni külön-külön, azaz a stratégiailag nem összetartozó folyamatok önálló 
menedzsmentjéről lemondunk. 

A költséghelyi és költségviselői könyvelés kialakítása és szoftveres támogatása 

A szolgáltatások árának leszorításához elengedhetetlen a munkafolyamatok pontos 
dokumentálása és reális értékelése. A gépi szolgáltatások összetettsége folytán a tagok 
felé történő teljesítés megbízható árazása érdekében kulcsfontosságú az ügyviteli 
folyamatok szervezése. A technológia során fellépő sok állandó és közvetett költség 
okszerű felosztása a szolgáltatásokat igénybe vevő tagok között komoly kihívást 
jelent a szövetkezet számviteli rendszere számára is. 
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A számviteli törvény lehetőséget ad arra, hogy a vállalkozás a saját döntési rendszere 
megalapozásához szükséges számviteli információk biztosítására szervezze meg, 
működtesse és hasznosítsa a számvitelt. A könyvvitel zárt rendszerébe épített 
költségelszámolásnak alapvetően két típusát lehet megkülönböztetni. Az egyik 
esetben kizárólag az 5-ös "költség nemek" számlaosztály vezetésével a vállalkozás a 
saját termelésű készletekről mennyiségi és értékbeli nyilvántartást vezet. Ez a költség-
elszámolási rendszer a költségeket kizárólag költségnemenkénti bontásban biztosítja. 

A másik költség-elszámolási alaptípus esetében a költségelszámolás során az 5-ös 
"költségnemek" számlaosztály mellett a 6-os és 7-es számlaosztályokat is alkalmazza a 
vállalkozó. A költségek kétszeres elszámolása során az 5-ös számlaosztályban a 
költségeket költségnemenként, a 6-os és 7-es számlaosztályokban ezzel 
párhuzamosan tevékenységenként, illetve költséghelyenként gyűjti. Kizárólag az 5-ös 
számlaosztály vezetése a vállalkozás számára nem biztosítja a tevékenység, a termék 
költségeinek megismerését, a közvetett és közvetlen költségek elkülönítését, az egyes 
termékek, tevékenységek önköltségének meghatározását, így az értékesítés 
önköltségének és árbevételnek szembeállítását, a fedezeti összeg meghatározását, a 
tevékenység, a termék jövedelmezőségének megismerését. 

A magyarországi számviteli jogi szabályozás alapján a költséghelyek, költségviselők 
szerepének elkülönítésére, költségeik elszámolására alkalmas eszköz a 6-os és 7-es 
számlaosztály vezetése. Erre jogszabály nem kötelezi a gazdálkodókat, de a 
gépszövetkezetben alkalmazott bonyolult technológiák és tagonként személyre 
szabott szolgáltatások költségelszámolása igényli ezt. A 6-os számlaosztály főkönyvi 
számlái lehetőséget adnak a költséghelyek kialakítására, a 7-es osztályéi pedig a 
költségviselők számláira.  

Egy gépszövetkezetben nagyon sokféle gépi szolgáltatás előfordulhat, ezért egy 
olyant választottam ki alaposabb vizsgálatra, amely meglehetősen gyakori. Ez a 
szántás, melynek megvalósítása példámban traktorral vontatott ágyekével történik, az 
értékelt munkaegység egyetlen normálhektár, és ez a teljesítmény az egyik 
szövetkezeti tag részére lesz elszámolva. Több, de az egyszerűsítő példához képest 
nem túl sok gép vesz a folyamatban. A hajtóanyag, a kenőanyag, az élőmunkaerő, a 
karbantartás, javítás, az amortizáció költségeit valamint a felosztható általános 
költségeket átveszem a gödöllői Mezőgazdasági Gépesítési Intézetnek egy 100 kW 
teljesítményű traktorra és egy 160 cm munkaszélességű ágyekére átlagosan számított 
értékeit. (Glockler 2013) A többi gépszövetkezeti szolgáltatás a szántási példámhoz 
nagyon hasonlóan modellezhető. 

A vizsgálatom egyik eredménye az, hogy kialakítottam a szántáshoz szükséges 
költséghelyeket mint funkcionális (és szervezeti) alegységeket, valamint az ezen 
költséghelyi elszámolásokhoz szükséges főkönyvi részletező számlaszámokat 
meghatároztam. Az egyszerűség kedvéért a továbbiakban a „részletező számla” 
helyett csak a „számla” megnevezést használom. A szántás számára három 
költséghelyet alakítottam ki: a 63110-es főkönyvi számlaszámú “Traktorüzem” és a 
63710-es főkönyvi számlaszámú “Munkagépek” valamint a 61130-as főkönyvi 
számlaszámú “Gépjavító műhely”.  

A főkönyvi számlaosztályok és számlacsoportok közötti elszámolások rendjét a 
magyarországi általános gyakorlat alapján készítettem el. (Horváth et al. 2013) A 
költséghelyek kialakításához a következő szabályokat dolgoztam ki:  
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 a költséghelyeken mérhetővé kell tenni a teljesítmény leadást és az erőforrás 
felhasználást, 

 a költséghelyeken felmerülő költségek és teljesítmények között egyértelmű 
kapcsolat legyen, 

 a költséghely elhatárolható felelősségi terület legyen, 

 a költséghely funkcionális és (esetleg térbeli) egység is legyen. 

 

Mivel a szántás költségeit a gépszövetkezet egyik tagja fogja megtéríteni, kialakítottam 
egy funkcionális elszámoló egységet az ezen tag számára később “kiszámlázandó” 
költségek gyűjtésére. Ez az elszámoló egység lett a 76110-es számú főkönyvi 
számlával jelölt költségviselő “Minta Mihály szövetkezeti tag közvetlen és felosztott 
általános költségei” névvel. A nevezett gazdasági eseménysor költségtételeinek 
könyvelését főkönyvi számlakijelöléssel felsoroltam az 1. táblázatban. 

Az 1. táblázatból látható, hogy a könyvelés aprólékos, bonyolult feladat még egyetlen 
tag számára végzett viszonylag egyszerű munkafolyamat esetén is. A régi keletű 
költséghelyi és költségviselői könyvelés kivitelezése a növekvő vállalati méretek, a 
globalizáció és a szélesedő vállalati tevékenységi kör következtében nehezebbé válik. 
Ahhoz, hogy a szövetkezet tagjainak számát könnyedén növelhessük, és ezzel 
párhuzamosan a sokféle gépi szolgáltatást átláthatóan tudjuk nyilvántartani és ezek 
költségeit a szövetkezeti tagokra terhelni, érdemes egy vállaltirányítási rendszert, 
szoftvert alkalmazni.  

A számvitel, a gazdasági elemzések hatékonysága is egyre inkább az információ 
technológia által a gazdasági szakemberek számára rendelkezésre bocsátott szoftverek 
hatékony kezelésén múlik. Vizsgálatom szoftveres eszközéül a Microsoft Corporation 
Dynamics NAV 2009 R2 vállalatirányítási rendszerét választottam. 

A munkám következő szakasza az volt, hogy a költséghelyek és költségviselők 
kialakítását valamint az 1. táblázatban jelölt könyvelési tételeket betápláltam a 
Microsoft Dynamics NAV 2009 szoftverbe, és ott végrehajtottam a könyvelést. Az 1. 
táblázatban felsorolt könyvelési tételeket a 1. ábra képernyőképén látható főkönyvi 
naplóban könyveltem. A könyvelési naplók kialakításának, elnevezésének rendje a 
szoftverre jellemző, és nem feltétlenül követi mindenben a magyarországi szokásokat. 
A 2. ábra a könyvelés befejezése után mutatja a 76110-es számú főkönyvi számla 
könyvelt tételeit, ezen értékeket összeadva megállapítható, hogy mekkora összeget 
kell kiszámlázni a szántásért a szövetkezeti tagnak. 

*  *  * 

A költséghelyi és költségviselői könyvelés segítségével a gépszövetkezetekre jellemző 
sokfajta költség csoportosítása és a tagokra történő felosztása könnyen kivitelezhető. 
A Microsoft Corporation Dynamics NAV 2009 R2 vállalatirányítási rendszere 
nemcsak a leglényegesebb üzleti folyamatok átfogó menedzsmentjében kiemelkedő 
segédeszköz, de az űrlaprendszer kreatív használatával a szervezeten belüli költség- és 
nyereségközpontok ügyviteli elkülönítése valamint a 6-os és a 7-es számlaosztálybeli 
könyvelés könnyen végrehajthatóvá válik.  
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1. táblázat: Az általam javasolt könyvelési tételek 

Sr
.s
z. 

Gépi szolgáltatások 
búzatermesztéshez 

Tartozi
k 

Követe
l 

T Főkönyvi 
számla 
megnevezése 

K Főkönyvi számla 
megnevezése 

Teljes 
üzemelt. 
költség 
(Ft/ha) számla 

1 
Traktor - Hajtó- és 
kenőanyagköltség 

59100 51115 
Költségnem 
átvezetési számla  

Üzemanyagköltség 3471 

2 
Traktor - Hajtó- és 
kenőanyagköltség 

63110 59100 
Traktorüzem 
költségei 

Költségnem 
átvezetési számla  

3471 

3 Traktor - Munkabér 59100 54110 
Költségnem 
átvezetési számla  

Bérköltség 834 

4 Traktor - Munkabér 63110 59100 
Traktorüzem 
költségei 

Költségnem 
átvezetési számla  

834 

5 
Traktor – Karbant. és 
javítási. költség 

63110 61130 
Traktorüzem 
költségei 

Gépjavítóműhely 
költségei 

1023 

6 
Traktor - 
Értékcsökkenés 

59100 57130 
Költségnem 
átvezetési számla  

Értékcsökkenés - 
járművek 

653 

7 
Traktor - 
Értékcsökkenés 

63110 59100 
Traktorüzem 
költségei 

Költségnem 
átvezetési számla  

653 

8 
Traktor - Egyéb költs. 
(felosztható) 

59100 52110 
Költségnem 
átvezetési számla  

Igénybe vett 
anyagjellegű szolg. 

287 

9 
Traktor - Egyéb költs. 
(felosztható) 

63110 59100 
Traktorüzem 
költségei 

Költségnem 
átvezetési számla  

287 

11 
Traktor - Általános 
költs. (felosztható) 

59100 52120 
Költségnem 
átvezetési számla  

Igénybe vett nem 
anyagjellegű szolg. 

313 

12 
Traktor - Általános 
költs. (felosztható) 

63110 59100 
Traktorüzem 
költségei 

Költségnem 
átvezetési számla  

313 

13 
Ágyeke – Karbant. és 
javítási költség 

63710 61130 
Munkagépek 
költségei 

Gépjavítóműhely 
költségei 

1199 

14 
Ágyeke - 
Értékcsökkenés 

59100 57130 
Költségnem 
átvezetési számla  

Értékcsökkenés - 
járművek 

409 

15 
Ágyeke - 
Értékcsökkenés 

63710 59100 
Munkagépek 
költségei 

Költségnem 
átvezetési számla  

409 

16 
Ágyeke - Egyéb költs. 
(felosztható) 

59100 52110 
Költségnem 
átvezetési számla  

Igénybe vett 
anyagjellegű szolg. 

72 

17 
Ágyeke - Egyéb költs. 
(felosztható) 

63710 59100 
Munkagépek 
költségei 

Költségnem 
átvezetési számla  

72 

19 
Ágyeke - Általános 
költs. (felosztható) 

59100 52120 
Költségnem 
átvezetési számla  

Igénybe vett nem 
anyagjellegű szolg. 

84 

20 
Ágyeke - Általános 
költs (felosztható) 

63710 59100 
Munkagépek 
költségei 

Költségnem 
átvezetési számla  

84 

21 
Szántás erőgép 
költségei 

69100 63110 
Költséghelyek 
költésgei átvez. 

Traktorüzem 
költségei 

6581 

22 
Szántás erőgép 
költségei 

76110 69100 
Minta Mihály tag 
közveten és 
feloszt. ált. költs. 

Költséghelyek 
költésgeinek 
átvezetése 

6581 

23 
Szántás munkagép 
költségei 

69100 63710 
Költséghelyek 
költésgei átvez. 

Munkagépek 
költségei 

1764 

24 
Szántás munkagép 
költségei 

76110 69100 
Minta Mihály tag  
közveten és 
feloszt. ált. költs. 

Költséghelyek 
költésgeinek 
átvezetése 

1764 

Forrás: Saját 
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1. ábra: Főkönyvi napló – Microsoft Dynamics NAV 2009 

 

Forrás: Saját 

 

2. ábra: A főkönyvi számlakarton – könyvelt tételek 

 

Forrás: Saját 
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SZAKÁCS ATTILA 

A VÉGTELEN SOK MEGOLDÁSSAL RENDELKEZŐ LP FELADATOK 
VIZSGÁLATA EXCELLEL 

INVESTIGATION A LINEAR PROGRAMMING PROBLEM WITH 
INFINITELY MANY SOLUTIONS USING EXCEL 

Kulcsszavak: lineáris programozási feladat, Excel, Solver. 

Absztrakt 

Közismert tény, hogy a lineáris programozási feladatokat Excellel is meg lehet oldani. 
A számítógép viszont csak egyetlen megoldást ad. A dolgozatban egy olyan módszert 
(eljárást) mutatunk be, amelynek segítségével a végtelen sok megoldással rendelkező 
LP feladatok valamennyi megoldását megkaphatjuk. 

Keywords: linear programming problem, Excel, Solver. 

Abstract 

Well-known fact, that it is possible to solve the linear programming problem using 
Excel. The computer gives only one single solution on the other hand. We describe a 
method, with the help of which we may obtain every solution of a linear 
programming problem with infinitely many solutions. 

BEVEZETÉS 

Közismert tény (lásd pl.: Csernyák, Jánosa 2004), hogy az  

max)(

33

22

1










xcx

bxA

bxA

bxA 1

f

 ,0x   0b i  )3,2,1(i   (1) 

lineáris programozási feladatot (a továbbiakban LP feladat) az ún. szimplex módszer 
segítségével tudjuk megoldani „papíron”. Érdekes az az eset, amikor a feladatnak 
végtelen sok megoldása van. Ez akkor fordul elő, amikor a szimplex módszer ún. 

z sorában 0 szerepel. Az említett munkában, valamint a (Szakács, Szakácsné 2002) 
módszertani segédletben megtalálható az (1) LP feladat megoldásainak számának 
meghatározása számítógép (Excel, pontosabban ennek Solver bővítménye) 
segítségével. Az említett módszertani segédletben az is megtalálható, hogy a szimplex 
módszer z sora a Solver megoldás „Érzékenység jelentés” munkalapjának a 
„Redukált költség” és „Shadow Árnyékár” oszlopából olvasható le. Tehát ha ez 
utóbbi oszlopban a nemnulla elemek száma kevesebb az ismeretlenek számánál, 
akkor az LP feladatnak végtelen sok megoldása van. Tegyük fel, hogy ez az eset áll 
fenn és az (1) LP feladat egyik (akár az Excel, akár a szimplex módszer által kapott) 

megoldása 
max

)(  , , ff
OO

xux
11

. Ekkor a feladat összes ún. bázismegoldását az 

alábbi LP feladat megoldásával kaphatjuk meg: 
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Mindezek szemléltetésére nézzünk egy példát. 

EGY LP FELADAT MEGOLDÁSA EXCELLEL 

Nézzük a következő feladat: 
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megoldását Excel segítségével. Az adatokat a következőképpen készítjük elő 

1. ábra:Az adatok előkészítése, Solver paraméterek 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az E oszlop nullákat tartalmazó helyein a 
SZORZATÖSSZEG függvény szerepel, továbbá a „Solver beállítások”-ban a 
„Lineáris modell feltételezése” és a „Nemnegatív feltételezése” fülek „be vannak 
pipálva”: 

 

2. ábra:A Solver beállításai 
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A Solver paraméterek ablak Megoldás gombjára kattintva a következő megoldást 
kapjuk, amit az „Eredmény jelentés” munkalapból olvasható le: 

2000)(  ,]0 ;0 ;110[ ,]0 ;0 ;10[
max

  ff
OO

xux
11

. 

A megoldás „Érzékenység jelentés” munkalapjának „Redukált költség” és „Shadow 
Árnyékár” oszlopából leolvasható, hogy a szimplex módszer z sorában csak 
egyetlen nemnulla elem szerepel (a három helyett).  

 

3. ábra:Érzékenység jelentés 

 

Így a feladatnak végtelen sok megoldása van. 
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Most nézzük a (2) képlettel leírt módszer Excel megoldásának beállításait és magát a 

megoldást az min
1

x feladat esetén: 

4. ábra:Az min
1

x feladat Solver beállításai 

 

Így megkapjuk a második bázismegoldást: 
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Hasonlóan kapjuk az max
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bázismegoldást, valamint az max
3
x feladat megoldását – az  
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bázismegoldást. Természetesen az Excel a megoldást tizedes tört alakban adja meg, 

de könnyen megállapítható, hogy például az 
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Könnyen bizonyítható, hogy az 
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függetlenek és 

321  
92

33
 

92

121

23

1
OOO xxxxO4  . 

Ugyanez az összefüggés áll fenn az eltérésvektorokra (u) is. Így – mint közismert – a 
példában szereplő LP feladat összes megoldása a négy bázismegoldás konvex lineáris 
kombinációja, ami az x-ekre nézve a háromdimenziós lineáris térben egy tetraéder 
alakzat: 

4433221   OOO xxxxx O1   , 4433221   OOO uuuuu O1   ,
 (3) 

 ),4 ,3 ,2 ,1(    ,10  ii 1  432  1 . 

A PÉLDA MEGOLDÁSA A SZIMPLEX MÓDSZER SEGÍTSÉGÉVEL 

Most vizsgáljuk meg a példában szereplő feladatot, annak bázismegoldásait a 
szimplex módszer alkalmazásával. Az alábbiakban közöljük az ún. induló táblát, 
valamint generáló elemként választva az u3sor x1oszlopában található 5 elemet kapott 
táblát. 

 x1 x2 x3 b  u3 x2 x3 b 

u1 1 2 10 120 u1 –0,2 1,8 9,2 110 

u2 4 1 1 40 u2 0,8 0,2 –2,2 0 

u3 5 1 4 50 x1 0,2 0,2 0,8 10 

z 200 40 160 0 z 40 0 0 –
2000 
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Így megkapjuk az  

2000)(  ,]0 ;0 ;110[ ,]0 ;0 ;10[
max

  ff
OO

xux
11  

bázismegoldást. Az utóbbi tábla u1 sorának x3oszlopában található 9,2-t választva 
generáló elemnek kapjuk a következőt:  

 u3 x2 u1 b 

x3 

46

1
  46

9
 46

5
 23

22
11  

u2 1,56 1,16 

46

11
 23

7
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x1 0,4 0,08 

46

4
  23
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z –40 0 0 200 

amelyből az  

2000)(  ,0 ;
23

7
26 ;0 ,

23

22
11 ;0 ;

23

10
max44






















ff
OO

xux  

bázismegoldás olvasható le. 

Amennyiben az induló tábla u2 sorának x2oszlopában található 1-t választjuk generáló 
elemként a következő két táblát kapjuk, ahol az első táblából kapott második táblát az 
u3 sor x3 oszlopának 3 elemét választjuk generáló elemként:  

 x1 u2 x3 b  x1 u2 u3 b 

u1 –7 2 8 40 u1 

3

29
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2
 3
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x2 4 1 1 40 x2 

3

11
 3

4
 3

1
  3

110
 

u3 1 –1 3 10 x3 
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1
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1
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z 40 40 120 –
1600 

z 0 0 40 –
2000 

Ez utóbbi táblából az  
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bázismegoldás olvasható le. A legutolsó tábla u1 sorának u2oszlopában található 3

2

generáló elemként való kiválasztása után az alábbit kapjuk: 
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 x1 u1 u3 b 

u2 

2

29
  2

3
 

4  20
 

x2 23 –2 5
 

10
 

x3 
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27
  2

1
 

1  10
 

z 0 0 40 200 

amelyből az  

2000)(  ,]0 ;20 ;0[ ,]10 ;10 ;0[
max22

  ff
OO

xux  

bázismegoldás olvasható le. Bármilyen – a szimplex módszer feltételeit betartó – 
bázis-transzformációt hajtunk végre, újabb bázismegoldást nem kapunk. Itt 
megjegyezzük, hogy a szimplex módszer segítségével kapott négy bázis megoldás 
„kétirányú”. Mivel a szimplex megoldás „–z” sorában két nulla szerepel, ezért kell 
„két irányban” elindulni a módszer alkalmazásakor valamennyi bázismegoldást 
megtalálásához.  

Ez utóbbiak alapján kijelenthetjük, hogy a szimplex módszer alkalmazásával is a 
példában szereplő feladat négy bázismegoldását kaptuk, és az általános megoldást a 
(3)-sal írhatjuk le. 
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SZIGETI CECÍLIA – BORZÁN ANITA 

IPAT ÉS AZ ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM 

IPAT AND THE ECOLOGICAL FOOTPRINT 

Kulcsszavak: ökohatékonyság, ökológiai lábnyom, IPAT 

Absztrakt 

Tanulmányunkban az ökohatékonyság és az ökológiai lábnyom kapcsolatát 
elemezzük az IPAT formulán keresztül.  Az IPAT formula széles körben ismert és 
látszólag egyértelmű következtésekkel szolgáló analitikus keretet biztosít az ökológiai 
hatékonyság fogalomköre számára. Az eredeti formájában mintegy negyven éve leírt 
összefüggés (Ehrlich–Holdren, 1971) jelentős hatást váltott ki a nemzetközi és a 
hazai szakirodalomban. Áttekintjük  a szakirodalomban az IPAT formula T 
tényezőjére  vonatkozó legfontosabb  módosítási javaslatokat, majd primer 
kutatásunkban az ökológiai lábnyom (I=impact) és a gazdasági teljesítmény 
(A=affluence) kapcsolata alapján becslést adunk a formula legtöbbet vitatott elemére, 
a technológiai tényezőre (T=technology). 

Keywords: eco-efficiency, ecological footprint, IPAT 

Abstract 

We are examining the relationship between the eco-efficiency and the ecological 
footprint through the formula of IPAT in our study. The formula of IPAT is widely 
well-known and ensures analytical frame with apparently obvious conclusions for the 
concept of the ecological efficiency. In its original form the connection written forty 
years (Ehrlich–Holdren, 1971) produced significant effect in the international and 
national special literature. We are looking over the most important modifying 
suggestions on the T factor in the IPAT formula in the special literature then we are 
providing estimation on the most debated factor of the formula, namely the 
technological factor (T=technology) based on the relationship between the ecological 
footprint (I=impact) and the economical performance (A=affluance) 

 

ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM 

Az ökológiai lábnyom (Ecological Footprint) azt fejezi ki, hogy adott technológiai 
fejlettség mellett egy emberi társadalomnak milyen mennyiségű produktív 
földterületre van szüksége önmaga fenntartásához és a megtermelt hulladék 
elnyeléséhez. Mértékegysége a globális hektár/fő (gha). Az ökológiai lábnyom az 
Európai Bizottság véleménye szerint a szén-dioxid-lábnyommal együtt az a 
környezetvédelmi mutató, amely jó eséllyel tölthetné be egy átfogó környezeti 
mutatószám szerepét, de alkalmazási köre jelenleg korlátozott. A Global Footprint 
Network (www.footprintnetwork.org) honlapjáról 142 ország ökológiai lábnyom 
adatait tölthetjük le, a Boldog Bolygó Index számítását tartalmazó adatbázisban 
további 9 országra találhatunk becsléseket. Alkalmazhatósága széleskörű, alkotói a 
számítás kezdeteitől fogva több szinten is számítják (Rees-Wackernagel 1996). A 

http://www.footprintnetwork.org/
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világ ökológiai lábnyomának számítása mellet az országos, regionális, települési és 
egyéni lábnyom mutatót is használják, ha egy közösség fogyasztásának területi igényét 
és a rendelkezésre álló biológiai kapacitást kívánják összehasonlítani. Az ökológiai 
lábnyom mutató alkalmazhatóságát, korlátait és stratégiai jelentőségét számos kutatás 
alátámasztja (Kocsis 2010; Csutora 2012; Csutora – Zsóka 2011). Az ökológiai 
lábnyom elismertsége a különböző alkalmazási területeken nagymértékben eltér 
egymástól, míg a globális ökológiai lábnyomot a „fenntarthatatlanság” legjobb 
mutatójának tartják (Stiglitz et al. 2009) a területi (spatially) összehasonlításokban való 
alkalmazását több oldalról is kritika éri (van den Bergh – Verbruggen 1999; 
McDonald – Patterson 2004).  

ÖKOHATÉKONYSÁG KÉRDÉSEI 

Az ökológiai fenntarthatóság szerteágazó programjának központi kérdése az, hogy 
miként lehet összhangba hozni a gazdasági rendszerek dinamikáját az ökológiai 
rendszerekével (York 2008). A hatékonyságaz egyik leggyakrabban használt vállalat-
gazdaságtani kategória, aminek több definíciója is létezik a szakirodalomban, és 
sokszor különböző kontextusban kerül említésre. Általában azt fejezi ki, hogy 
egységnyi ráfordítással mennyi érték, illetve értéktöbblet állítható elő. Az ökológiai 
közgazdaságtan hatékonyság fogalma Herman E. Daly (1996, Beyond Growth, 
Beacon Press, Boston) nevéhez fűződik, aki összekapcsolja a gazdasági és ökológiai 
elméletet, illetve a hatékonyságot az ember által létrehozott érték és a felhasznált 
természeti tőke hányadosakéntadja meg (Tóthné Szita 2007). A fenntarthatósággal 
kapcsolatos szakirodalmi, politikai és közéleti vitákban az innovációk és általában a 
technológiai változás szerepének megítélése igen széles skálán mozog. Bizonyos 
megközelítésekben alapvetően a technológiai változás teszi lehetővé az elmozdulást a 
fenntarthatóság irányába. Az álláspontok másik része szerint viszont a technológiai 
változás a probléma és nem a megoldás része (Bajmócy-Málovics 2011).  

Az ökohatékonyság elméletének alapvető kritikája megtalálható Tóth Gergely 
disszertációjában (2002). Szerinte a fogalom szorosan összekapcsolódik a normál 
üzletmenet megkérdőjelezhetetlenségével. Egyszerűen fogalmazva: csináljuk, amit 
csinálunk jobban, hatékonyabban (ökohatékonyság),így egyszerre jár jól a 
pénztárcánk és környezetünk. Egyeselgondolások szerint a hatékonyság (az adott 
természeti erőforrás ráfordítássalés szennyezéssel előállított termékek mennyisége) 
akár tízszeresére is növelhetőnéhány évtized alatt. Az öko-hatékonyságnak azonban 
korlátai vannak(termodinamikai törvények), fokozása csak egy ideig lehetséges. Ez 
növekvőnépesség és fogyasztás mellett semmiképpen nem elegendő a fenntartható 
fejlődésmegvalósításához, amihez saját igényeink (vélt, illetve tényleges 
szükségleteink)felülvizsgálatára, önkéntes egyszerűségre, alázatra és igazságos 
elosztásra lenneszükség. Ezek merőben idegenek a profit és versenyszemléletű 
gazdasági szférától,ami kórosan uralja társadalmunkat. Az öko-hatékonyság 
önmagában támogatandó és üdvös dolog, de a fenntarthatóság legégetőbb 
problémáiról (pl. néhány gazdaságitevékenység romboló természete, kezelhetetlenül 
nagy vállalati méret, az elosztásigazságossága) semmit, vagy vajmi keveset mond.  

Alapvető kérdés, hogy az ökohatékonyság hatására vajon egyes modern gazdaságok 
dematerializálódnak-e – azaz csökken-e az általuk elfogyasztott természeti 
erőforrások abszolút mennyisége –, és ha igen, miért?  A dematerializációt kétségbe 
vonja az ökológiai-gazdaságtanból jól ismert klasszikus Jevons-paradoxon (York 
2008; Alcott, B. 2005; Clark – Foster 2001). 
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IPAT FORMULA ÉS MÓDOSÍTÁSAI 

Az úgynevezett IPAT formula széles körben ismert és látszólag egyértelmű 
következtésekkel szolgáló analitikus keretet biztosít az ökológiai hatékonyság 
fogalomköre számára. Az eredeti formájában mintegy negyven éve leírt összefüggés 
(Ehrlich–Holdren 1971) jelentős hatást váltott ki a nemzetközi és a hazai 
szakirodalomban (Alcott 2005, Takács-Sánta 2008, Kocsis 2010). 

A formula a következő: 

(1)  I = P × A × T  

I = az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatása (impact), 

P = a népességszám (population), 

A = az egy főre jutó gazdasági teljesítmény (affluence), 

T = technológia (technology), amely azt jelzi, hogy a gazdasági javak előállítása 
mekkora környezeti hatással jár (Bajmócy –Málovics, 2011).  

Az IPAT-formula leghomályosabb tagja a technológia (T), ennek számszerűsítésére 
legfeljebb közvetetten, a formula másik három tagjának ismeretében van esély 
(Kocsis 2010). 

Módosítási javaslatok széles körű áttekintése található York et al. (2003) és Kocsis 
Tamás (2010) cikkének lábjegyzetében: 

 Schulze (2002) javaslata szerint az IPAT-formulát bővíteni kellene egy B 
viselkedésmód (behaviour) változóval (I = PBAT), amely ötlet nem talált lelkes 
követőkre elsősorban a matematikai megfogalmazás pontatlanságai miatt, 

 jelentős fejlesztési irány Dietz − Rosa (1994) STIRPAT modellje, amely 
sztochasztikussá teszi az eredeti IPAT összefüggést, 

 Waggoner–Ausubel (2002) egy új, C fogyasztási hatékonyságra utaló tényezőt 
(consumption) javasol fölvenni (ImPACT), s ezzel szétválasztja a C fogyasztás, illetve 
a T termelés hatékonyságának kérdését.  

Takács-Sánta András (2008) az IPAT összefüggésben az utolsó, legnehezebben 
megfogható tényezőt az általánosan használt „technológia” (T) értelmezésnél tágabb 
fogalomként használja, megkülönböztetve további két összetevőt: 

 a gazdaság szerkezetét (S), amellyel az mutatható meg, hogy milyen arányban 
vannak jelen benne a kisebb és a nagyobb bioszféra átalakítással járó tevékenységek, 

 milyen a gazdaság földrajzi mintázata (G), azaz mennyire válnak el egymástól 
térben a gazdasági folyamat egyes fázisai. 

A szerző szakít a hagyományos jelölésmóddal, az általa használt jelülések szerint B=P 
x O x G, ahol az ember bioszféra átalakító tevékenysége (B) a népességszámtól (P), 
az egy főre eső gazdasági teljesítmény mértékétől (O) és az egységnyi gazdasági 
teljesítmény bioszféra –átalakító hatásától (Z) függ. 
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Bajmócy és Málovics (2011) úgy alakították át a formulát, hogy az ökológiai 
hatékonysággal való kapcsolat ne inverz összefüggés legyen: 

(2) I = PA (1/X), ahol X = 1/T 

A makrogazdaság ökológiai hatékonyságát tehát  X  jelzi, amely a gazdasági 
összteljesítmény (P × A) és a környezeti hatás (I) hányadosa. Így ha egy innováció 
növeli az ökológiai hatékonyságot, akkor X növekedéséről és nem T csökkenéséről 
kell beszélnünk. A ökológiai hatékonyság szempontjából, a fizikai és a társadalmi 
technológia változását külön kezelik, ahol tp az ökológiai hatékonyság innovációnak 
köszönhető változását jelöli a fizikai technológia esetében, míg ts ugyanezt a 
társadalmi technológia kapcsán. 

(3) ΔX = tp + ts,  

Az IPAT formulának az „új technológiával járó környezeti hatás” tényezőjét tovább 
pontosítják, ahol u az ökológiai hatékonyságot növelő hatás szisztematikus 
túlbecslésének mértéke, amely megváltoztatja az ökológiai hatékonyságot növelő 
innováció hatását az ökológiai hatékonyság makroszintű növekedésére: 

(4)ΔX = (uptp)+(usts), – ∞ <u≤ 1 

IPAT ÉS AZ ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM 

Kocsis Tamás szerint (2010) a terhelés (I) mérésének mikéntje egyben a 
technológiatényező (T) értelmezését is eldönti. Nézete szerint a jelenleg elérhető 
legátfogóbb terhelésmutató az ökológiai lábnyom alapján számítható. Más 
eredmények szerint a gazdasági fejlettség és a környezeti állapot nagysága között 
valószínűsíthető kapcsolat az ökológiai lábnyom és a GDP közötti korreláció alapján 
közepesnél erősebb (York et al. 2004), ezért a GDP adatok alapján is meg tudjuk 
becsülni az ökológiai lábnyomot. Az előbbiek szerint, ha meg tudjuk határozni a 
GDP és az ökológiai lábnyom közötti regressziós függvényt, akkor ezzel becslést 
tudunk adni az IPAT formula technológiai (T) tényezőjére. 

Kutatásunkban felhasználtuk a historikus ökolábnyom számítás eredményeit (Tóth-
Szigeti 2013), ahol az országos bontású ökológiai lábnyom és GDP adatsorok közötti 
kapcsolatot évenkénti bontásban vizsgálták. Az outlierek kizárása után, a 
determinációs együttható (R2) értéke alapján a lineáris regressziós modell segítségével 
közelíthető legjobban a GDP adatokból az ökológiai lábnyom. 

A modell alapján az ökológiai lábnyom egy része független a GDP-től (autonóm 
lábnyom), ennek értéke a különböző években 1,02 és 1,26 között változott (1. 
táblázat).Másik része jövedelemtől függ, és 0,0004A, illetve 0,0002A összefüggés írja 
le, ahol A=GDP G-K $/fő. 
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1. táblázat: Regressziós függvények (GDP- ökológiai lábnyom) 

Év Országok 
száma 

R2 Fogyasztástól 
függő lábnyom 
(A=GDP) 

Autonóm 
lábnyom 

1962 119 0,53 0,0004A 1,02 

2008 113 0,75 0,0002A 1,26 

(A hivatkozott elemzéshez felhasznált GDP adatsorok Maddison adatbázisból, az 
ökológiai lábnyom adatsorok a GFN adatbázisból származnak) 

Forrás: Tóth-Szigeti (2013) 

 

Az első táblázat alapján meghatározhatjuk az egy főre eső ökológiai lábnyomot (I/P): 

(5) I/P1=0,0004A+ 1,02 

I/P2=0,002A+1,26 

Az IPAT egyenletből (1) kifejezhetjük T-t. 

(6) (I/ P)/A= T 

 A két formulát összekapcsolva (6) formulába visszahelyettesítve az egy főre eső 
ökológiai lábnyomot (5), meghatározzuk T tényezőt. 

(7) T1= (0,0004A+1,02)/A 

   T2=(0,0002A+1,26)/A 
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TURCSÁN JUDIT – CSEPREGHYNÉ MIKLÓ TERÉZ – TURCSÁN 

ZSOLT 

AZ EGÉSZSÉGTURIZMUSBAN REJLŐ LEHETŐSÉGEK BÉKÉS 
MEGYE MAGYAR-ROMÁN HATÁRMENTI VÁROSAIBAN 

OPPORTUNITIES OF DEVELOPING CROSS-BORDING HEALTH 
TOURISM IN BÉKÉS COUNTY. 

Kulcsszavak: egészségturizmus, Békés megye, határmenti régió, román lakosok 

Absztrakt 

Békés megye gazdag termál- és hévíz készlettel rendelkezik, mégis turizmusa kevésbé 
fejlett, mint a nyugati országrészé. A megye gazdasági fejlődéséhez erőteljesen 
hozzájárulhat a régió egészségturizmusának nyitása külföldi látogatók felé. 
Elsősorban a román lakosok behívása a magyar egészségügyi ellátás magán illetve 
fizetős szférájába tűnik a legreálisabb lépésnek. Kihasználva a magyar, ezen belül is a 
megyei egészségügy terén az utóbbi időben nagy ütemben véghez vitt fejlesztéseket, a 
megnövekedett kapacitások kihasználását, meg kell keresni a potenciális piacot. Mivel 
Békés megye az ország fővárosából vagy a nyugati országrészből nehezen elérhető, 
így a környező, magyar-román határ menti városokból számíthatunk elsősorban 
vendégekre. Vizsgálatunkban azt mértük fel, mennyire nyitottak a román lakosok a 
Békés megye, ezen belül is Mezőkovácsháza város által nyújtott egészségügyi 
ellátására. 

Key words: health tourism, Békés County, cross-board, Romanian inhabitants 

Abstract 

Although Békés County is rich in thermal spring, its tourism is less developed than of 
West- Hungary. Opening the health services up to foreign visitors may conduce to 
the county's economic development. Inspiring Romaniancitizensto have resort to the 
Hungarian private health care services seems to be themost realisticway forward. 
Exploiting the advantageous of newly built health centers and the capacity of the 
services finding and targeting the most potential markets is a must. In our study, 
responsiveness of Romanian inhabitants to private health care services in Békés 
County and Mezőkovácsháza was surveyed.  

 

BEVEZETÉS 

Békés megye Magyarország dél-keleti részén, az Alföldön, a magyar-román határ 
mellett fekszik. Csongrád- és Jász-Nagykun-Szolnok megyékkel a Dél-alföldi régiót 
alkotja. A megyében hetvenöt település található, 1  a megye székhelye a valamivel 
kevesebb, mint 65 ezer lakost számláló Békéscsaba megyei jogú város. (Csiszér 2008) 

                                                           
1
Ebből 21 város 54 pedig község. 

(In: http://www.bekesmegye.hu/index.php?page=menupont&oldal=68&hider=66&nyelv=hu, 

letöltve: 2012. október 10.) 
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Megyénk teljes terjedelmében az Alföldön fekszik, és páratlan hévízkészlettel 
rendelkezik, ugyanis hazánk hévízkészletének körülbelül 40%-a a Dél-alföldön 
húzódik. „A helybéliek úgy tartják, ha leszúrnak egy karót a földbe, máris ásványi anyagokban 
gazdag termálvíz tör a felszínre.” (Albel-Tokaji 2006.) A megye felszíni vízállománya is 
igen gazdag, a Körösök, a Berettyó illetve a nevezett folyók gazdag holtágai alkotják 
azt, továbbá a 29 ezer hektáros Körös-Maros Nemzeti Park, valamint számos gazdag 
növény és állatvilágú tájvédelmi terület is található Békésben. 

A turisztikai adottságokat vizsgálva a természeti erőforrásoknak és a kulturális 
sajátosságoknak van nagyon fontos szerepe. A természeti erőforrások vizsgálata 
során ki kell emelni a gyógyászati szolgáltatásokhoz szervesen kapcsolódó, gazdagon 
rendelkezésre álló hévízkészletet és gyógyvízkészletet, melyekre egyre komolyabb 
gyógyászati szolgáltató ágazat épül, mint a turisztikai lehetőségek újabb aspektusa. A 
megye fürdőiben folyamatosan bővül a gyógy- és wellness szolgáltatások kínálata. A 
hévizekre és a gyógyvizekre épülő gyógyászati és wellness szolgáltatásokat, továbbá 
az egészségügyi szolgáltatásokat is jól kiegészíthetik azok a békési kulturális 
sajátosságok, melyek tovább növelhetik a megye turisztikai vonzerejét belföldön és 
külföldön egyaránt.  

A Békés megyei gyógyturizmus és az „Alföld Spa” brand 

Békés megye kiemelkedő termál- és gyógyvízkészlettel rendelkezik, melyre egyre 
komplexebb szolgáltató szektor épül. Albel Andor és Tokaji Ferenc (2010) az „Alföld 
Spa. Gyógyítás és wellness a Dél-Alföld termálfürdőiben” című munkájukbankét 
csoportba sorolták a megye tizenöt fürdőjét. Az említett munka az egyik csoportba 
sorolja az Orosháza környéke fürdőit,2 míg a másik csoportba a Körösmente fürdői3 
tartoznak. Tehát megyeszerte tizenöt fürdő áll a gyógyulni vágyó vendégek 
rendelkezésére, továbbá egyre több szálloda is nyújt színvonalas wellness 
szolgáltatásokat. 

A tizenöt fürdő eltérő méretű és eltérő infrastruktúrával rendelkező komplexum, 
melyek között található kiemelkedő látogatottságú európai hírű nagy fürdő (pl. Gyulai 
Várfürdő) és kis városi fürdő is (pl. Mezőkovácsháza).  Közös bennük a páratlan 
minőségű hévíz, továbbá a térség klímája és a gyógyászatban rejlő lehetőségek. 
(Michalkó 2012) 

Ezekre a forrásokra alapozva született meg egy új brand, az „Alföld Spa” is, amely 
fejlesztési stratégiának, marketing tervnek célja a nagyközönség gondolkodásának 
formálása „Alföld Spa”, mint egy konkrét tulajdonságokkal felruházott márka 
irányába. Egy olyan új „márkára”, amit a Békés megyében elérhető, minőségi 
szolgáltatások jellemeznek a pihenés, a wellness és a hozzá kapcsolódó gyógyászat 
terén egyaránt. (Albel-Tokaji 2010) 

A Békés megyei egészségturizmus kínálati centruma egyértelműen Gyula. Gyulán 
számos orvosi magánrendelés érhető el, szinte valamennyi egészségügyi szakirány 
lefedett és a megyei kórház is kínál komplex szolgáltatásokat fizető pácienseknek. 
Amennyiben a diagnózist követően komplex beavatkozásra lenne szükség, annak 
sincs semmi akadálya.  

                                                           
2
Battonya, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagyszénás, Orosháza-Gyopáros, Tótkomlós, 

Végegyháza 
3
Békés, Békéscsaba, Dévaványa, Füzesgyarmat, Gyomaendrőd, Gyula, Mezőberény, Szarvas 
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Az egynapos, ambuláns kezelések szolgáltatásával azonban a kisvárosi járóbeteg 
centrumok is profitálhatnak az egészségturizmusból.  

Mezőkovácsháza város járóbetegszakrendelőjét 2010-ben újították fel, és szerelték fel 
korszerű diagnosztikai eszközökkel.  

Küldő piacok 

Magyarország legnagyobb turisztikai küldő piaca Németország, ezt követi Ausztria, 
Románia és 2010 óta Szlovákia. (1.a. Ábra) Azonban ha az átlagosan eltöltött napok 
számát vizsgáljuk, akkor a leghosszabb ideig a svájciak (6,7 nap), svédek (6,6 nap) és 
hollandok (6,3 nap) maradnak nálunk. A németek átlagosan 5,8 napot, a románok 1,1 
napot töltenek itt. (ksh.hu letöltve:2014.01.28.) 

Az ideérkező turisták száma 2012-ben 43 656 ezer fő volt, melynek 4,5%-a érkezik 
gyógyászati célból. Az összes turisztikai kiadásokból (1 175 086 millió Ft) 2012-ben 
141 546 millió Ft-ot tettek ki a gyógyászati kiadások. (1. Táblázat). 

1. Táblázat 
Magyarországra érkező külföldi turisták száma és kiadásai a gyógyturizmusban 

2007-2012 évben (Forrás: KSH) 

Év Látogatók száma (ezer fő) Kiadások (millió Ft) 

 Gyógyturizmus Összes turizmus Gyógyturizmus Összes turizmus 

2007 1 360 39 379 82 693 930 985 

2008 1 720 39 554 124 359 1 087 161 

2009 1 812 40 624 143 506 1 200 634 

2010 1 811 39 904 135 586 1 189 819 

2011 1 880 41 304 153 125 1 200 139 

2012 1 961 43 565 141 576 1 175 086 
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1. Ábra: Magyarországra érkező külföldiek száma 2007-2012 év között. (Forrás: KSH.) 

 

Magyarországi turisztikai régiók külföldiek általi látogatottságát vizsgálva látjuk, hogy 
a nagyobb számban ideérkező németek elsősorban a budapesti, a nyugat-
magyarországi, illetve a balatoni régiót, az osztrákok elsősorban a nyugat-
magyarországi területeket, a románok pedig az észak-alföldi illetve szintén a nyugat-
magyarországi régiókat részesítik előnyben.  A több napra érkező svájciak, svédek, 
hollandok esetében is ez a három terület az elsődleges. (2. Ábra) A dél-alföldi régiót 
2011-től elsősorban Szerbia-Montenegro illetve Bulgária lakosai látogatták.(KSH) 
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2. Ábra: A több napra Magyarországra látogató külföldiek megoszlása a felkeresett 
turisztikai régió szerint, országonként 2011(Forrás: KSH) 

Mezőkovácsháza mint potenciális egészségturisztikai desztináció 

Mezőkovácsháza város Mezőkovácsházi Kistérség központja, amely a Dél-Békési 
Kistérség (DBK) tagja. A huszonegy településből álló DBK nem rendelkezik 
kórházzal, rendelőintézet is csak Mezőkovácsházán található. A járóbeteg 
szakrendelőt 2010-ben újították fel. Elérhető, XXI. századi színvonalon működő 
egészségügyi szolgáltatások: tüdőgondozó, általános röntgendiagnosztika, általános 
fizio-és mozgásterápia, echokardiográfia, nőgyógyászat, általános kardiológia, 
általános belgyógyászat, sebészet, szemészet, neurológia, tüdőgyógyászat, gyermek-
tüdőgyógyászat, fül-orr-gégészet, pszichiátria, laboratórium, duplex ultrahang, 
általános ultrahang, reumatológia, ortopédia, bőrgyógyászat, gyógytorna, foglalkozás-
egészségügyi alapellátás, illetve nappali kórház. Ezen kívül a városban felkereshető 
két fogorvos, illetve gyermek háziorvos. 

A város strandja gyógyvízzel rendelkezik. A gyógyvíz jellemzői: hőmérséklete 72o C, 
mely a környéken egyedülállóan magas érték. A gyógymedencében a gyógyvíz 
hőmérséklete 38o C. A víz magas ásványi-anyag tartalmú (3,0 g/l):  nátrium-
hidrogénkarbonátos, kloridos, jodidos, fluoridos, szulfidos ásványvíz, jelentős 
metabórsav és metakovasav tartalommal. A város gyógyvize elsősorban a 
mozgásszervi betegségek, valamint nőgyógyászati panaszok esetében hatásos. Kiváló 
stresszoldó. Így a reumatológiai, nőgyógyászati és fizioterápiás kezelések mellé 
kiválóan alkalmazható. 

VIZSGÁLAT CÉLJA, MÓDSZERTAN 

Vizsgálatunk célja az volt, hogy a fenti adatok ismerete alapján megállapítsuk, hogy 
van-e létjogosultsága egészségturisztikai fejlesztésekben gondolkodni 
mezőkovácsháza város fejlesztése tekintetében.   
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A magyar-román határ mentén élő romániai lakosság kérdőíves lekérdezést 
választottuk. A kérdőívet Mezőkovácsházától képzeletben hózott 100 km-es sugarú 
körzetben lévő romániai települések lakói között osztottuk ki. A kérdőívet magyar és 
román nyelven is elkészítettük. A kérdőív 19 kérdésből (2 nyitott, 17 zárt) állt. A 
kérdőíveket Microsoft Excel 2007 program segítségével dolgoztuk fel. 150 db 
kérdőívet osztottunk ki, melyből 142 volt értékelhető. 

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

A felmérésben részt vett válaszadók iskolai végzettség és életkor alapján kiegyenlített 
arányban vettek részt.  (3. Ábra) 

 

3. Ábra: Válaszadók kormegoszlása és iskolai végzettsége (n=141) 

 

A válaszadók közel fele (45,89%) középfokú, 32,39% főiskolai/egyetemi 
végzettséggel rendelkezett.   

Az anyagi helyzetét a válaszadók fele elfogadhatónak, míg 25%-uk jónak, 25%-uk 
pedig kifejezetten rossznak ítélte meg, ennek ellenére a válaszadók 64%-a igénybe 
szokott venni  magán-fizetős egészségügyi szolgáltatásokat Romániában. A felmérés 
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alapján ennek fő oka az állami ellátórendszer által nyújtott szolgáltatások rossz 
minősége. (4. Ábra) 

 

4. Ábra: Magán egészségügyi szolgáltatást igénybe vevők állami egészségügyi szektort 
kikerülésének főbb okai Romániában. (n=106) 
 

A válaszadók 58,86%-a már vett igénybe egészségügyi-, gyógyászati szolgáltatást 
külföldön, s a válaszadók szinte mindegyike megjelölte Magyarországot (68%), mint 
célországot, igaz többen Ausztriába, vagy Németországba is elutaznak-elutaznának a 
gyógyulás reményében. A külföldi egészségturizmust igénybevevők elsősorban az 
egynapos, ambuláns szakrendeléseket keresik fel (43,88%), illetve a kórházi ellátást 
veszik igénybe (36,74%). A megkérdezettek 19,38%-a jelölte meg motivációként a 
kikapcsolódást (wellness, pihenés).  

 

5. Ábra: Anyagi helyzet szubjektív megítélése és a külföldön igénybe vett egészségturisztikai 
szolgáltatások (n=83) 
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A külföldön igénybevett egészségturisztikai szolgáltatások és az anyagi helyzet 
szubjektív megítélése között összefüggés látható (5. Ábra). A rosszabb anyagi 
helyzetű válaszadók külföldön elsősorban az egynapos, ambuláns szakrendeléseket, 
illetve diagnosztikai eljárásokat keresik fel, míg a jobb anyagi helyzetűek inkább a 
hosszabb ideig tartó, költségesebb kórházi kezeléseket veszik igénybe, illetve többet 
költenek pihenésre is.  

Az összes válaszadó 24,82%-a nem tud magán egészségügyi szolgáltatásokra költeni, 
közülük 6 fő elégedett volt a romániai állami egészségügyi ellátó rendszerrel.(6. Ábra) 

 

 

6. Ábra: Magánrendeléseket igénybe nem vevők indokai az állami szektorhoz való 
ragaszkodáshoz.(n=35) 

 

Felmérésünk alapján a megkérdezettek 37,82%-a 500 LEI-nél4 kevesebbet, 48,74% 
ennek az összegnek a dupláját tudja (500-2000 LEI) egészségügyi 
magánszolgáltatásokra fordítani, és  2,52%-nál a pénz egyáltalán nem számít. 

A válaszadók leginkább a belgyógyászati szakrendelést vennék igénybe, illetve a 
diagnosztikai és nőgyógyászati ellátást igényelnék (7. Ábra). A diagnosztika 
eredményeit figyelembe véve érezhető egy olyan trend is az utóbbi időszakban, hogy 
sok román állampolgár magyarországi egészségügyi szolgáltatók felkeresése során 
vizsgáltatja ki magát, s az itt megszületett, számára biztosabb eredménnyel a kezében 
keresi fel az otthoni egészségügyi ellátórendszert.  

                                                           
4
Eladási árfolyam 2014. január 17.: 1 LEI 69-75 Ft. Ezek alapján 500 LEI ≈ 34.500 – 37.500 Ft. 
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7. Ábra: A válaszadók által Magyararországon leginkább igényelt szakrendelések. 
(n=127) 

 

A szubjektív megítélés alapján jó anyagi helyzetben lévők számára a külföldi 
egészségügyi szolgáltatások elérése nem okoz gondot. Az elfogadható anyagi 
helyzetben lévők között többen válaszoltak igennel a külföldi szolgáltatások 
igénybevétele kapcsán, mint nemmel. Az alacsonyabb jövedelműek közül is többen 
úgy válaszoltak, hogy szükség esetén megoldanák a külföldi gyógykezeltetést.  

Nyitott kérdéssel érdeklődtünk arról, melyik magyarországi város egészségügyi 
intézményét vették már igénybe a román lakosok. (8. Ábra) A válaszok alapján 
elmondható, hogy a legismertebb város Gyula (38%), melyet Budapest (18%), és 
Debrecen illetve Szeged (14-14%) követ. Mezőkovácsháza, annak ellenére, hogy 
kisváros, és nem rendelkezik élményfürdővel, csak gyógyvízzel az 5. Legismertebb 
város egészségügy terén. 
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8. Ábra: Magyarországon igénybe vett egészségügyi ellátások helyszínei (n=50) 

 

MEGBESZÉLÉS 

 

Mezőkovácsháza város vezetése 2010 októberében egy négyéves gazdasági stratégiát 
dolgozott ki. A fejlesztések között szerepel a város turisztikai, egészségturisztikai 
szerepvállalásának növelése. (Mezőkovácsháza város gazdaségi programja) Az itt 
bemutatott felmérések alapján a városnak van létjogosultsága a külföldi lakosok felé 
nyitni, hiszen a környező román városokban Mezőkovácsháza neve nem teljesen 
ismeretlen. 

A kiválóan felszerelt járóbeteg szakrendelő és az ott dolgozó szakorvosok, 
szakdolgozók a legmagasabb színvonalon tudják ellátni az ambuláns kezeléseket. 

A felmérés során kapott válaszok alapján elmondható, hogy a román lakosok 
körében van érdeklődés, és fizetőképes kereslet is egy határmenti magyar városban 
végzett vizsgálatokra, kezelésekre.  

Mindezen célok elérése érdekében Mezőkovácsháza város Önkormányzata 
megtartotta irányítása alatt a szakrendelő működtetését, és el kezdte a tárgyalásokat a 
rendelő szakszolgáltatóival. 

Az említett kereslet megnyerése nagyon sok pozitív hozadékkal járna a megyei 
turizmus számára, mivel tudjuk, hogy a gyógyturizmus és az egészségturizmus 
estében a tartózkodási idő, illetve a költés elég magas, s e mellett a szezonalítás 
kellemetlenségével sem kell számolni. Egy betegség leküzdése egyáltalán nem 
szezonfüggő, míg a komplex kórházi kezelések több napot vesznek igénybe, tehát 
hosszabb tartózkodást igényelnek a vendégtől. 
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Összegezve a megfelelő marketingstratégia a kulcsa napjainkban az egészségturizmus, 
mint új turisztikai ágazat kibontakozásának. A vendégeket akkor a legkönnyebb 
megnyerni egy ilyen szolgáltatásnak, amennyiben komplex csomagokat ajánlunk 
nekik, és közvetlen kapcsolatot tudunk teremteni közte és a problémájára megoldást 
kínáló egészségügyi szolgáltató között. Tehát a vendég nem kell bizonytalan 
információkra hagyatkozva útnak induljon, sok esetben nyelvtudás hiányában, hanem 
az általa megjelölt problémára célirányos választ kap az irodától, ami természetesen 
segíthet az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolatteremtésben, a kommunikáció 
biztosításában, de a szállás lefoglalásában, az utazás megszervezésében, illetve igény 
szerint akár a betegszállításban is, komplex szolgáltatást nyújtva ezzel a vendégnek. 
Egy ilyen, piaci alapon működő szervező iroda létrehozása a közeli jövő talán 
legsürgetőbb feladata, ahogy a Békés megyében működő, egészségügyi szolgáltatást 
nyújtó orvosok és intézmények pontos feltérképezése is.    

Jelentősen segítheti ennek a szektornak a fejlődését - további fejlesztését az is, hogy 
az alapvető infrastruktúra már létezik. Megvannak az elinduláshoz szükséges 
feltételek mind az eszközpark, mind a humán erőforrás tekintetében. Sőt, a korházzal 
rendelkező településeken a megfelelő szállás is rendelkezésre áll, ami szintén fontos.5 

Mivel napjainkban alapvetően a kereslet határozza meg a kínálatot, úgy érzem, 
bebizonyítottam, hogy Románia Európai Uniós csatlakozását követően egy teljesen új 
helyzet állt elő, ami új keresletet generált a Békés megyei gyógyturizmus és 
egészségturizmus számára. 

Néhány év alatt ki lehet - ki kell - építeni egy olyan gyógyászati, wellness és 
egészségügyi kínálatot a romániai kereslet számára, ami hosszú távon lehetővé teszi 
azt, hogy a gyógyturizmus és az egészségturizmus Békés megye gazdaságának egyik 
meghatározó ágazatává váljon. Ehhez a munkához azonban mindössze néhány év áll 
rendelkezésre Békés megye számára. Néhány év áll rendelkezésre ahhoz, hogy a 
szolgáltatásait olyan színvonalra fejlessze, amivel képes ezt a romániai keresletet itt 
tartani.  
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5Gyulán napjainkban négy négycsillagos szálloda is található, ezekből három a Várfürdő közvetlen 
szomszédságában, és szintén három kínál saját wellness szolgáltatásokat is. A szintén kórházzal 
rendelkező Orosháza mellett, Gyopárosfürdőn is van négycsillagos wellness szolgáltatásokat is nyújtó 
szálloda, míg Békéscsabán háromcsillagos szállodák között válogathat a vendég. 
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KSH adatok (letöltés dátuma: 2014.01.28.) 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ogt003a.html 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ogt006.html 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ogt007.html 
 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ogt003a.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ogt006.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ogt007.html
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VARGA DOROTTYA 

SZÁLL IDE, SZÁLL ODA..., AZAZ A SPA ÉS WELLNESS TURIZMUS 
AKTUÁLIS SZÁLLODAIPARI TRENDJEI ÉS MAGYARORSZÁGI 
VONATKOZÁSAI 

ACTUAL SPA AND WELLNESS-FOCUSED HOTEL INDUSTRY 
TRENDS AND THEIR IMPACTS ON HUNGARY 

Kulcsszavak: spa, wellness, trend, hotel  

Absztrakt 

Jelen tanulmány célja ismertetni az idei évre előre jelzett fejlődési irányokat a spa és 
wellness iparágban, kiemelt tekintettel a nemzetközi szállodaiparban, szekunder 
források 1 alapján. Várhelyi (2008) is kiemelt fontosságúnak tartja a világtrendek 
megértését, a trendekbe illő hagyományok, adottságok azonosítását, majd szervezett 
innováció révén ezekre alapozott modern termékfejlesztést. Mindazonáltal, kutatások 
2szerint a wellness turizmus 439 milliárd USD nagyságú piacot ért el, ami a világ 
turizmusában generált kiadások 14%-át jelenti.Hazánkban a wellness térhódítása a 
szállodaiparban mutat dinamikus növekedést, szemben a gyógyszállodákkal. Példák 
és jó gyakorlatok ismertetésével bemutatásra kerül az is, hogy a trendek hazánkat is 
elérték.  

Keywords: spa, wellness, trend, hotel  

Abstract 

Presentstudy’s aim is toreviewthisyear’s actualtrendsinspa and wellness industry, 
especiallyininternational hotel industryaccordingtosecondaryinformation. As Várhelyi 
(2008) supports, understanding of globaltrends and identification of trend-
relatedtradition and capabilitiesfollowedbymodern productdevelopmentare of 
highimportance. Nevertheless, a researchreportconductedthat wellness 
tourismrepresentsa USD 439 billion market, or 14 percent of 
worldtourismexpenditure. Hungarian „wellness-boom” showspowerfulincrease, vs. 
thermalhotels. Demonstration of examples and 
goodpracticesprovesthattrendsreached Hungary, aswell.  

 

SPAFINDER WELLNESS365TM RÖVID BEMUTATÁSA3 

Az amerikai székhelyűSpafinder Wellness Inc. küldetéstudata szerint az általános jólét 
nemcsak luxus, de szükséges ahhoz, hogy valaki a lehető legteljesebb és legjobb életet 
élhesse. A wellness mindenki számára mást jelent, így a cég elkötelezett híve, hogy 
segítse az embereknek megtalálni saját útjukat az egészség felé. Több mint 25 éve 

                                                           
1http://www.spafinder.co.uk/newsletter/trends/2014/2014-trends-report.pdf 
2Forrás: SRI International, „Global Wellness TourismEconomy” 2013. október  
3http://content.spafinder.com/about-us 

http://www.spafinder.co.uk/newsletter/trends/2014/2014-trends-report.pdf
http://content.spafinder.com/about-us
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alapították a világ legnagyobb média-, marketing- és adományvállatát. Az ipart, 
partnereit, ügyfeleit és munkavállalóit a legátfogóbb wellness-központú termékekkel 
és szolgáltatásokkal látja el.  

A szóban forgó cég központja Manhattanben található, azonban van divíziója 
Európában (Spafinder Wellness Europe néven) és Kanadában (Spafinder Wellness 
Canada néven). A cég megnevezésében fellelhető 365-ös szám azt jelenti, hogy 365 
napon keresztül a wellness és spa iparnak szenteli magát a Spafinder.  

Minden évben a Spafinder Wellness Inc. publikálja a „Spafinder Wellness 365 
TrendsReport” nevű dokumentumot. A trend riport a legjelentősebb globális trendek 
részletes és mélyreható előrejelzése, amely az iparági szereplőkön kívül a fogyasztókra 
is befolyással van. Az iparág leghitelesebb dokumentumának számít, tekintve, hogy 
kutató elemzőkből, szerkesztőkből és iparági kutatókból álló csoport hívta életre. Az 
előrejelzések pedig folyamatos, több mint 20.000 spa, wellness és szépségiparban 
tevékenykedő szolgáltatók, utazási ügynökségek, fogyasztók (vendégek) körében 
végzett közvélemény-kutatáson alapulnak.  

A Spafinder cég további büszkesége a 2007-től évente megrendezésre kerülő Global 
Spa& Wellness Summit (GSWS). Ennek történetében szerepet játszik a davosi 
Világgazdasági Fórum, ugyanis annak mintájára hívták életre. Ezen a világméretű 
találkozón az iparág elsőszámú döntéshozói, véleményformálói vesznek részt. 

TOP TRENDEK ÉS ELŐREJELZÉSEK A SPA ÉS WELLNESS 
IPARÁGBAN  

A Spafinder 2014. január 14-én publikálta az idei évre vonatkozó trend riportját, 
amelyben a vizsgált szektor tíz trendje érhető tetten, nevezetesen:  

1. Egészségközpontú szállodák („Healthy Hotels 2.0”) 
2. „Digitális wellness” („Wired Wellness”) 
3. Termálforrások: itt két vonatkozásban is említi hazánkat a dokumentum: 
egyrészt, mint desztinációt, másrészt az „International Wellness &SpaTourism 
Monitor, 2013” c. kutatásra hivatkozik: a termál-gyógykincsünket felkereső turisták 
száma 7,7%-kal növekedett, szemben a Magyarországon átlagosan tapasztalt 3,4%-os 
növekedéssel. 
4. Függő gravitáció („SuspendingGravity”) 
5. Kegyetlen vagy kőkeményfitness(„FerociousFitness”)pl. crossfit4, boot camp5, 
fighters’run 
6. Természetes szépség és a közösségi média találkozása 
(„NaturalBeautymeetsSocial Media”) 
7. Aromaterápia  
8. Elvonulóhelyek(„Wellness retreatsrise… &urbanize”) 
9. Halál és a spa – szembesülés megváltozott életszakaszokkal(„Death&Spa: 
thrivingduring life’s transitions) 
10. Top 10 meglepő spa és wellness desztináció  

EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ SZÁLLODÁK  

                                                           
42000-ben hozta létre GregGlassman Amerikában. Funkcionális edzés és filozófia is egyben. 
5az amerikai tengerészgyalogság erőnléti kiképzési módszereit tette a hétköznapi emberek számára 
elérhetővé (http://www.xxlfitness.hu/funkcionalis/boot-camp)  
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A Spafinder 2013 októberében folytatott és 3.352 elemszámú mintán végzett 
kutatásának eredménye, hogy a pihenésükről visszatért személyek 85%-a 
meggyötörtebben tért haza, mint utazásukat megelőzően. A megkérdezettek 
válaszadásaiból továbbá az is napvilágot látott, hogy sok wellness elemet kívánnak az 
általuk kiválasztott célterületen. Ezek az alábbiak: 87%-uk egészségesebb ételekre, 
82%-uk spa illetve masszázs kezelésekre, szintén 82%-uk természetes élményekre, 
73%-uk ökotudatos tárgyakra, 70%-uk kardiogépekkel és súlyzókkal felszerelt 
konditeremre, 54%-uk egészséges alvásra és 47%-uk meditációs és életmód 
programokra vágyik. A fogyasztói igényekre adott válaszként egyre több nemzetközi 
szállodalánc alakított ki új, az egészséget középpontba állító brand-eket.  

A hazánkban is jelen lévő InterContinental Hotel Group(röviden IHG) 2012-ben 
mutatta be a teljes körű wellness-irányultságú, középkategóriás brand-jét, az EVEN 
Hotelst. A koncepció lényegét leghitelesebben a WellWellWell.com elektronikus 
oldal mutatja be. A szlogenje is ezt hangsúlyozza: „Legfőbb ideje volt, hogy a 
wellness és az utazás egymásra találjon6”. Az IHG több mint 100 országban, kilenc 
brand és 4.600 szálloda útján van jelen, mégis, az új, wellness koncepció szellemében 
eddig csak Amerikában üzemelnek szállodák. EVEN Hotelt találhatunk Atlantában, 
Bostonban, Chicagóban, New York-ban, Norwalkban, Portlandben, Rockville-ben, 
Seattle-ben és Washingtonban. A brand megnevezése nem összetévesztendő a kölni 
székhelyű EVENT Hotel Group menedzsment társasággal, amely Németországban 
és Svédországban, 49 konferencia és business szállodán keresztül képviselteti magát.  

A New York-i székhelyű Starwood Hotels &ResortsWorldwide Inc. az egyik 
legnagyobb hotel és üdülési szolgáltató cég, amelynek kilenc brandje között megjelent 
az ökotudatosElement Hotel koncepció. A koncepció annyira újszerű és aktuális, 
hogy a hozzá tartozó 24 szállodából eddig még csak 11 egység férőhelye foglalható. 
Az Element Hotel egységeiben minden berendezés LEED (LeadershipinEnergy and 
Environmental Design) minősített, csak és kizárólag egészséges ételek fogyaszthatók, 
továbbá újdonságként hatnak az iPhone töltő állomás kerékpárok. Az EVENT 
Hotellel ellentétben az amerikai kontinensen kívül is terjeszkedik, ahogy azt az 1. 
táblázat is mutatja. A fekete színnel jelölt szállodák már üzemelnek, ellentétben a kék 
színnel kiemeltekkel, amelyek tervezett nyitását már napvilágra hozták ugyan, de még 
nem üzemelnek.  
  

                                                           
6Eredeti megfogalmazásban: „It’s abouttime wellness and travelgottogether” 
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1. táblázat: Element Hotels világszerte 
Észak-

Amerika 
Egyesült 
Államok  

Colorado / LoneTree - Element Denver Park Meadows 
Florida / Doral – Element Miami Doral (2015. február) 
Florida / Miami – Element Miami International Airport 
Florida / Orlando – Element Orlando North (2015. július) 
Maryland  /Hanover – ElementArundel Mills 
Massachusetts / Lexington – ElementLexington 
Nebraska / Omaha – ElementOmaha Midtown Crossing 
Nevada / Las Vegas – Element Las Vegas Summerlin 
New Hampshire / Lebanon – ElementHanover – Lebanon 
(2014. augusztus) 
New Jersey / Ewing– ElementEwing Princeton 
New Jersey / Harrison – Element Harrison (2014. május) 
New York / New York –Element New York Times Square 
West 
North Dakota / West Fargo – ElementFargo (2014. 
november) 
South Carolina / Charlestone – Element Charleston 
HistoricDowntown (2017. január)  
Texas / Houston – Element Houston Vintage Park 
Texas / Irving – Element Dallas Fort Worth Airport North 

Kanada  Alberta / Calgary –Element Calgary Airport South (2016. 
július)  
Alberta / Edmonton – ElementEdmonton West (2016. 
július) 
British Columbia / Burnaby –Element Vancouver 
Metrotown (2015. január)  
Ontario / Vaughan –ElementVaughanSouthwest 

Ázsia Kína Hebei / Zhangjiakou – ElementChongli (2017. augusztus) 
Jiangsu / Suzhou – ElementSuzhou Science and 
TechnologyTown (2015. október)  

Európa Németország Frankfurt - Element Frankfurt Airport (2014. augusztus) 

Közép-
Kelet 

Omán  Muscat  -ElementMuscat (2017. január)  

Forrás: http://www.starwoodhotels.com/element/directory/hotels/all/list.html 

Hazánkban a környezetvédelmi törekvések ökoszálláshelyekben(ökohotel, ökoporta) 
vagy környezetbarát programokban testesülnek meg. A Magyar Szállodák és 
Éttermek Szövetsége 1993-ban indította el „Zöld szálloda” nevű programját, ami 
környezetvédelemre ösztönzi a szállodákat.  

A nemzetközi szállodaláncok további példaértékű kezdeményezései tanúskodnak az 
egészség és a wellness iránti elkötelezettségükről. Szemléltetésképpen a következő 
példák emelhetők ki.  

Trump Hotel Collection 7 – családi vállalkozáson alapuló, luxus kategóriájú 
szállodákat tömörít Amerikában. A vállalkozás fiatalnak tekintető, 2007 októberében 
jelent meg a luxus szállodaipari piacon. „Trump Wellness” irányzata 2013 júniusában 

                                                           
7http://www.trumphotelcollection.com/pdf/THC-Trump-Wellness-Program.pdf 
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indult el abból az elgondolásból, hogy a vendégek nemcsak élni, hanem jól élni 
kívánják életüket.  

Omni Hotels &Resorts (53 szálloda Amerikában, Mexikóban és Kanadában) – 
„Get Fit Rooms” és „Get Fit Kits” koncepciójának lényege, hogy a 
vendégszobákban súlyzók, matrac és fitnesz szalagok állnak rendelkezésre. A 
szobákba fitness törülköző és palackozott ásványvíz is be van készítve.  

Days Inn (2000 szálloda Afrikától Argentínáig) – „Dayfit” program  

Sheraton – „SheratonFitness” és 2013 végétől „ColorYourPlate” étkezés (töltsd meg 
színekkel tányérodat), online fitnesz, csoportos edzésekre alkalmas terem 

Swissotel (több mint 30 hotel Bangkoktól Bodrumig) – „Vitality” programja az 
egészséges étkezést célozza meg, üzleti találkozókat, valamint fitness programokat  

Wyndham’s TRYP Hotels (110 hotel Európában, Közép- és Dél-Amerikában) – 
ingyenesen kölcsönözhető edzőcipőket és tréningruházatot kínál, továbbá elliptikus 
tréner vagy más kardiogép is megtalálható a vendégszobákban. 

2. ábra: Fitness géppel felszerelt szoba, TRYP Hotel 

 

Forrás: http://www.tryphotels.com/en/fitness-rooms-tryp-hotels.html 

„A magyarországi székhelyű Danubius Hotels Group 43 szállodájával egyike Európa 
legjelentősebb szállodavállalatainak. A szállodacsoporthoz tartozó, jellemzően magas színvonalú 
gyógy-, wellness-, városi és üdülőszállók Magyarországon, Nagy-Britanniában, Csehországban, 
Szlovákiában és Romániában egyaránt megtalálhatók”8. Hazánkban Budapesten, Hévízen, 
Sárváron, Bükfürdőn, Balatonfüreden, Győrben, Pécsett és Sopronban képviselteti 
magát, és összesen 22 szálloda található. A kínálatból kitűnik, hogy Kelet-

                                                           
8 http://www.danubiushotels.hu/sajtoszoba/danubius-hotels-group-altalanos-
sajtoinformacio/danubius-hotels-group-altalanos-sajtoinformacio 
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Magyarországot elkerüli a szóban forgó szállodacsoport. A Danubius brand- és 
termékkínálatában az alábbi wellness-szel és fitnesszel kapcsolatos elemeket találjuk:  

 Danubius Health Spa (szolgáltatásainak hat kulcseleme a természetes 
alapanyagok, magas fokú orvosi szakértelem, gyógykezelések, wellness és relaxáció, 
fitness és szépségápolás, valamint az egészséges táplálkozás) 

 Danubius Premier Fitness (jellemzői a minőségi környezet, a korszerű 
gépekkel felszerelt edzőtermek, egyéni tréningprogramok, uszoda és szauna). 
Budapesten négy szállodában, vidéken pedig kettő hotelben találunk ilyen klubot, 
nevezetesen Hévízen és Sopronban. A www.premierfitness.huweboldalon órarendet 
is találunk, aquafittnesz, dietetikai tanácsadás, fit-mix, gerinctorna, jóga, pilates, ún. 
„túlélés” intenzív tréning, alakformáló, autogén tréning, x-press reggeli, x-press 
gerinctorna, x-press stretching, body pump, boot camp, fitness konzultációk, step 
aerobic, fit ball, theraband.  

 Emporium Wellness and Beauty szolgáltatások (a francia Clarins cég 
termékeivel és módszereivel. Az első ilyeta soproni Hotel Lövérben nyitották meg) 

 Danubius HealthyChoice (egészségmegőrző, zsírszegény, illetve alacsony 
kalóriaértékű ételek, amelyek minden büféétkezésnél, illetve a salátabárban is 
megtalálhatók)  

 Danubius Health SpaResorts (elsőként kapta meg a Német Medical 
Wellness Szövetség és aTÜV Rheinland Group által kidolgozott, nemzetközileg 
elismert minőségbiztosítási rendszer„medical wellness” tanúsítványát)  

A 2014-es trend riport szerint a tápláló, diétázásra alkalmas, helyben megtermelt 
ételek és italok egyre nagyobb teret hódítanak a szállodai kínálatban is. A teljesség 
igénye nélkül a Danubius Hotels néhány aktuális (2014. januárban vizsgált) 
egészségprogramját és szállodai csomagajánlatát ismertetem.  

Paleo hétvége (Danubius Health SpaResort Sárvár****), a csomag tartalma9: 

 2 éjszaka szállás paleo ellátással 

 pénteken este köszöntés, Lakatos Péter előadása az ősi mozgás erejéről, a 
PrimalMove különleges mozgásrendszerről 

 szombaton délelőtt Mezei Elmira előadása: "Paleo haladóknak, avagy nem 
mindegy, hogyan paleózol" címmel és könyvvásár 

 szombaton délután paleolit főző bemutató, majd Lakatos Péter: Paleolit edzés 
a gyakorlatban 

 a szállodai fürdőrészleg és szauna világ korlátlan használata 

Léböjtkúra (Hotel Lövér****, Sopron). Az ajánlat tartalma10: 

 7 éjszakás tartózkodás,  

 ellátás:speciális diéta (le- és felépítő napok), 

 kezdő és záró orvosi vizsgálat, 

 felkészítés a fogyókúrára,  

 korlátlan teafogyasztás,  

                                                           
9 http://www.danubiushotels.hu/szallodak-sarvar/danubius-health-spa-resort-sarvar/ajanlatok/paleo-
hetvege 
10http://www.danubiushotels.hu/szallodak-sopron/hotel-lover/ajanlatok/lebojt-kura-a-loverekben 
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 naponta testsúly- és vérnyomásmérés,  

 privát szauna használat, részvétel a napi tornaprogramokon,  

 Danubius Premier Fitness Klub használata.  

 hetente 12 kezelés. 

„Ébressze fel testét 1000 kalóriával” (Hotel Lövér****, Sopron).  A 
csomagtartalma11: (ajánlott tartózkodás a cél elérése érdekében minimum 4 éjszaka) 

 1 éjszaka szállás napi 1000 kcal-ás étrenddel 
 wellness részleg és Danubius Premier Fitness használata  
 Választható napi 1 kezelés az alábbiak közül:  
o teljes test gyógymasszázs (30')  
o szőlőmagolajos teljes testmasszázs (30')  
o relaxáló aromamasszázs (30')  
o relaxáló aromafürdő (20')  
o talpmasszázs (20')  
o arc- és dekoltázsmasszázs (30')  
o szőlőmagolajos arc- és dekoltázsmasszázs (30')  

Méregtelenítő program (Budapesten): legalább 7 éjszakás szállás félpanziós 
ellátással, szakorvosi vizsgálattal, dietetikus tanácsadással és 12, az orvos által 
meghatározott kezeléssel, a szálloda fürdőrészlegének használatával.  

„Energia feltöltődés” (Budapesten):legalább 7 éjszakás szállás félpanziós ellátással, 
szakorvosi vizsgálat, fitness konzultáció, személyre szóló dietetikus tanácsadással, 6, 
az orvos által előírt kezelés a szálloda fürdőrészlegének használatával.  

A Hunguest Hotels magyar tulajdonú szállodalánc hévízi háza tekinthető a másik jó 
példának. Ez a Hunguest Hotel Helios***superior, ahol gondoltak a táplálékallergiásokra 
is. Ennek értelmében a félpanziós ellátás keretén belül speciális étrendet biztosítanak 
liszt-, laktóz-, tejfehérje-, tojás-, szójaérzékenyeknek, cukorbetegeknek, valamint 
laktóz-, natív cukormentes-, zsír és fehérjeszegény ételeket is kínál.Smith-Puczkó 
(2010, 301. o.) arról számol be, hogy a spák gasztronómiai jellegű utazásokkal, a spa 
konyhaművészet jelenségével válaszolnak a vendéglátóipari kihívásokra. Ennek 
szellemében főzőfoglalkozások és tanfolyamok, táplálkozási tanácsadások, 
ismeretterjesztő előadások és sportprogramok, valamint méregtelenítő programok 
kerülnek be a kínálatba.  

A könnyebb tájékozódás érdekében a Hunguest Hotel Helios munkatársai 
kidolgoztak egy piktogram-rendszert (lásd 3. ábra).  

 

 

 

 

                                                           
11 http://www.danubiushotels.hu/szallodak-sopron/hotel-lover/ajanlatok/1000-kaloriaval-a-
megujulasert 
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3. ábra: Glutén-, laktóz-, tejfehérje-, tojás-, szójamentes ételek jelölése 

 

Forrás: 
http://www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/heviz/hunguest_hotel_helios/gasztronom

ia/taplalekallergia/ 

A szálloda gluténmentes főzőiskola programja keretén belül a lisztérzékeny (cöliakiás) 
vendégek 3 nap alatt felkészülhetnek, tanácsokkal gazdagodnak. A konkrét 
csomagajánlat elemei12: 

 2 éjszaka szállás bőséges büfé-félpanzióval (laktóz- és gluténérzékenyeknek, 
diabéteszeseknek felár nélkül külön menüajánlatok, valamint zsírszegény és diétás 
ételek) 

 délelőtti teázás 

 korlátlan fürdő- és wellness-részleg használat (termálfürdő, pezsgőfürdő, 
szauna, infraszauna, gőzkabin, élménymedence) 

 fitneszterem-használat 

 naponta változatos sportprogramok edzővel (reggeli, senior, erősítő és 
gerinctorna, stretching, légzőgyakorlatok, Pilates, gimnasztikai labda, gimnasztikai 
szalag, vízi torna, aquafitness, aqua jogging, aqua stretching, 5 tibeti jóga), 
NordicWalking, PowerWalking, kerékpártúrák 

 ivókúra 

 esténként élőzene a lobby bárban 

 fürdőköpeny-használat 

 széfhasználat 

 ingyenes WIFI 

 főzőiskolán való részvétel 

 gluténmentes koktél (1 alkalommal) 

 receptfüzet 

Foglalható időpontok 2014-ben:  

 2014.01.24-26. Farsangi finomságok 

 2014.04.04-06. Húsvéti dínom-dánom 

 2014.06.20-22. Könnyed nyári ételek 

 2014.08.08-10. Készüljünk az iskolára! 

 2014.12.05-07. Karácsonyi sütemények 

Ugyancsak hévízi vonatkozású a CarbonaPaleo Program. A paleolit étkezést a 
NaturMedHotelsuperior****Carbonában is kipróbálhatjuk, amennyiben szobafoglaláskor 

                                                           
12 http://www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/heviz/hunguest_hotel_helios/arak/glutenmentes_fozoisk
ola_a_heliosban/ 
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előre jelezzük azt.  A weboldal13szerint a speciális étkezés felára naponta 1080 HUF 
/fő, amely a normál félpanziót tartalmazó csomagáron felül fizetendő. A szálloda 
egyedisége a 2013-ban bevezetett és a Carbona reumatológus és fizikoterápiás 
szakorvosa által kidolgozott termáljég kúra. Az új koncepcióban helyi adottságokat 
(hévízi termálvíz) ötvöznek jégszaunával, infraszaunával és a jéghideg Kneipp-
taposóval. A kúra prevenció és egészségmegőrző, valamint gyógyító hatással egyaránt 
bír. Idén is meghirdették a speciális csomagot, 2014. január 03. - 2014. december 23. 
között vehető igénybe. A Carbona Termáljég Kúra14elemei: 

 3 éjszaka szállás bőséges büfé-félpanzióval 

 Infraszauna (1 alkalommal) 

 Jégszauna (3 alkalommal) 

 Humino fürdő (1 alkalommal) 

 Vitaminbomba (1 alkalommal) 

 Termálvizes fürdő- és ivókúra 

 Gyógytea a masszázspihenőben 

 fürdőrészleg korlátlan használata: élményfürdő, fedett sportuszoda (12,5 x 25 
m), wellness-medence, római korok hangulatát idéző termálmedencék, pezsgőfürdők, 
Kneipp-taposómedence 

 szauna-sziget: aromakamra, gőzfürdő, tepidárium, finn szauna, pihenőterem 
használat 

 fitneszterem használat 

 részvételi lehetőség a rekreációs és preventív csoportos sportprogramokon 

Sárváron az ötcsillagos SpiritHotel is élen jár a speciális wellness és spirituális 
élményt nyújtó szolgáltatásokban. Ilyen például a „mySpiritVitality”, a „Spirit 
méregtelenítő kúra”, a „MySpirit 1000 kalóriás diéta”, valamint a 
„MySpiritLéböjtkúra” csomagajánlat. A szálloda wellness- és fürdőrészlege 22 
medencével rendelkezik, amellyel versenybe szállhat az önálló fürdőlétesítményekkel 
is. A „mySpiritVitality” csomag speciális elemei a PharmosNaturAlayaMe 60 perces 
életerő kezelés, a20 percesSensolite polarizált fényterápiás program, valamint a 30 
percig tartóSun SalutationYogaforEvery Body. Léböjtkúra programja a gyógyászatot 
és a wellnesst is ötvözi, amit medical wellnessnek is neveznek. Ennek lényege az 
orvosi háttér. A Spirit Hotel léböjtkúra csomagja a szakorvosi vizsgálaton és 
konzultáción kívül többek között diétás és életmód tanácsadást, a méregtelenítési 
folyamatot kiváltó masszázs típusokat (talpreflex, nyirok-), nyirokkeringést aktiváló és 
kötőszövet erősítő méregtelenítő testkezelést is tartalmaz. A Spirit Méregtelenítő 
Kúra egyedisége a kolon hidroterápia, a Hamam vagy Razul kezelés, a SpiritSkincare 
mélytisztító arckezelés.  

 

 

 

 

                                                           
13http://www.carbona.hu/hu/egeszseg/paleolit_program 
14http://www.carbona.hu/hu/ajanlatok/termaljeg_kura?sid= 
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4. ábra: A Spirit Hotel piktogramos csomagajánlatai 

 

Forrás: http://www.spirithotel.hu/hu/ajanlatok 

A wellness és a spiritualitás ötvözete az Eger melletti erdei wellness hotel, az Oxigén 
Hotel ZEN Spa Noszvajon. A szálloda egyediségét és termékelőnyét – ún. USP-jét 
(UniqueSellingProposition) – több tényezőnek is köszönheti. Az ország legtisztább 
levegőjű településén, természet közelben, 4 hektáros ősfás parkban, és japán kertben 
található. A szálloda wellness központja is a spa nevet viseli. A ZEN a kelet-ázsiai 
buddhizmus legjelentősebb ágazata, amely egyszerre életfilozófia és életmód.Ennek 
az életmódnak a része az önismeret megszerzése, megértése. A ház büszkeségei közé 
tartozik, hogy 2013-ban elnyerte az International Hotel Awards"The Best New Small 
Hotel Construction&Design in Hungary" („A legszebb hazai új építésű hotel”) 
elismerő díját. A szálloda 2014 márciusától igénybe vehető csomagajánlata a „ZEN 
Spa csomag - a test, a szellem, és a lélek harmóniájáért”, amely a spirituális wellness 
szolgáltatásoktól válik különlegessé, mint például a „japán tea ceremónia, eredeti japán 
teafüvekkel és a ceremónia bemutatásával a Zen Spa bárban, energetizálóchikung szakképzett 
oktatókkal, vezetett zazen(ülőmeditáció)meditáció”.15 

NYUGODT ALVÁS BEPROGRAMOZVA  

A test, a lélek és a szellem harmóniájához nyugodt alvásunk is hozzájárul. Tendencia, 
hogy egyre több hotel felismerte a vendégek zavartalan alvásához szükséges eszközök 
és specialisták biztosítását. Az ideális alvókörnyezet biztosításához a szállodák és 
resortok minimalizálják a fények és hangok zavaró hatását, továbbá a jó alvást 
elősegítendő vacsoramenüt és aromaterápiás spa kezeléseket kínálnak (Smith-Puczkó, 
2010, 301. o.). Nem ritka alvásspecialisták alkalmazása. A JW Marriott’s 
„NightlyRefresh” programjának lényege atáplálkozástudatos, alvásbarát csemegékben 

                                                           
15 http://oxigenhotel.hu/arak-akciok-wellnesscsomagok-zen-spa-csomag-a-test-a-szellem-es-a-lelek-
harmoniajaert 
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és aromaterápiában áll. A szálloda táplálkozási szakértőt alkalmaz. A csemegék 
természetes szerves összetevői segítik alvás közben a szerotonin felszabadulását, ill. 
az antioxidánsok bőrtápláló hatásúak is. A vendég párnájára csepegtetett 
aromaterápiás illóolajok is fontos alkotója a programnak. A nyugodt légkört és a 
csendes luxust előnyben részesítő vendégek számára ajánlják. A Park Hotel 
Tokyofitness stúdiójában instruktor által vezetett ún. „Good NightSleepStretch” 
programot kínál. A Bali és Mykonos szigetén jelen lévő Karma Resorts bevezette a 
„SleepWellTonight” élményét: a reggeli jógázást Jade köves terápia követi, esténként 
pedig reflexológia. A thaiföldi SixSensesYai Noi’s spa „Deep DreamMassage”-ot 
kínál, amit egy alvás előtti fürdő rituálé előz meg. A francia ACCOR csoport ibis 
nevű márkája 56 országban 1.000 szállodát, köztük hazánkat (pl. ibis Budapest City, 
ibis Budapest HeroesSquare, ibis Győr) is érint. A brand sok változáson esett át, amik 
közül egyik legkiemelkedőbb a „Sweet Bed” koncepció. Az ibis Sweet BedTM 
koncepció teljes kényelmet garantál a szállóvendégeknek saját fejlesztésű fekhelyeinek 
köszönhetően. A www.turizmusonline.hu szerint Magyarországon 5 hotel 584 
szobájának 1009 ágyát érintette az új kezdeményezés. A koncepció virtuálisan is jelen 
van: iPhone-ra már letölthető az ibisSleep Art alkalmazás. „Az alkalmazás a 
mobiltelefon szenzorjai segítségével érzékeli és elemzi az éjszakai mozgásokat és 
hangokat, és ezeket vizualizálva készíti el az "álom képét" reggelre. A rajzolás valós 
időben zajlik és reggel percről percre visszanézhető”.16 

REPÜLŐTÉRI SPA 

A nemzetközi utazások legfőbb helyszínei továbbra is a repülőterek, ahol dayspa 
létesítmények gondoskodnak az utasok pihenéséről, nyugalmáról és feltöltődéséről. 
Általában minden nagyobb repülőtér rendelkezik spával, fitneszteremmel, sőt az sem 
ritka, hogy jóga szobákat és repülés előtti stressz csökkentő és stretching kezeléseket 
kínálnak, mint például San Franciscóban, Chicagóban és Dallasban. A szingapúri 
Changi repülőtér tetőtéri úszómedencével is rendelkezik, a hongkongi pedig golf 
pályával is. Bizonyítottan a repülőterek is az egészséges ételeket sorakoztatják fel 
kínálatukban. A Malaysia Airlines és az AirAsia gyermekmentes zónákat („kid-free-
seating”) is kialakított a fedélzeten, amivel hozzájárulnak a csendes pihenéshez. Hódít 
a hangszigetelt egyéni kabin – viszonylag megfizethető áron (minimum 10 USD/óra) 
– ahol elvonultan lehet akár WiFizni, dolgozni, tévézni, stb. Ezek a japán 
kapszulahotelre emlékeztető szűk pihenőhelyek. Az5. ábra a dubai repülőtéren 
található, ún.”SnoozeCube”-ot ábrázolja, ahol 10 minihotelszerű helyiség található. A 
2,4 méter hosszú és 1,8 méter széles helyiség egyágyas szobával, érintőképernyős 
televízióval és fogassal van felszerelve. Az ötlet egyébként egy új-zélanditól 
származik. Összevetésként tekintsük át, hol és mennyiért lehet még rövid időre 
megpihenni:  

 Minute Suites, Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport (USA): 
$30/óra 

 Sam's Snooze,MyPlaceat Indira Gandhi Airport, New Delhi (India): $9/óra 

 Yotel, London Heathrow ésGatwickairports (UK): $39.5 (további feltétel: 
minimum 4 óra) 

 Yotel,Schipol Airport, Amsterdam: $39.5 (további feltétel: minimum 4 óra) 

 Napcab,Munich International Airport (Németország) $15.8 /óra, 
minimumköltés $47.5 

                                                           
16http://turizmus.com/szallashely_vendeglatas/mar-elerheto-az-ibis-sleep-art-alkalmazas-1114309 
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5. ábra: SnoozeCube a dubai repülőtéren 

 

Forrás: http://gulfnews.com/news/gulf/uae/general/quick-nap-sleeping-pods-
1.908503 
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MELLÉKLETEK 

1. sz. melléklet: Magyarországi gyógy- és wellness szállodák számai, 2000-2012 
között 

Időszak 
Gyógyszállodák 
száma (db) 

Wellness szállodák 
száma (db) 

Szállodák száma 
(db) 

2000. év n.a. n.a. 718 

2001. év 24 n.a. 736 

2002. év 44 n.a. 806 

2003. év 48 n.a. 822 

2004. év 56 n.a. 824 

2005. év 62 31 836 

2006. év 55 45 837 

2007. év 55 59 854 

2008. év 54 82 875 

2009. év 54 90 884 

2010. év 62 107 900 

2011. év 58 132 993 

2012. év 30 164 997 

Forrás: KSH (http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp) 
 

Jelmagyarázat: n.a – nincs adat 
 

2. sz. melléklet: Az EVEN Hotels üzenete vagy szellemisége 

 

Forrás: http://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/global/about/meet-even 

 

 

 

 

 

 



Varga Dorottya 

235 

3. sz. melléklet: Szómagyarázat 

Fighters’ Run: hazánk elsőszámú nehezített, extrám akadályfutó-versenye. 
Megmérettető, sárban, vízben végzett feladatainak köszönhetően nevezik még 
túlélőfutásnak. Kimondott célcsoportja nincsen, nemtől és kortól függetlenül bárki 
indulhat a versenyen. 2011-ben vezették be, és az óta váltakozó helyszínen kerül 
megrendezésre, évente kétszer (tavasszal és nyáron). A rendezvény főszervezője 
Vozár Attila, a Bécs-Budapest szupermaraton korábbi háromszoros győztese, így a 
sport iránti elhivatottsága kétségtelen. Az esemény tökéletesen illeszkedik a Spafinder 
idei évre megjósolt trendjébe, az erőt próbáló, extrém fitneszbe.  

A Danubius Premier Fitness Klubban igénybe vehető sportprogramok:  

Aquafitness: vízben végzett aerobik és fitness gyakorlatok, amelyek kímélik az 
ízületeket. Legnépszerűbb változatai:  

 Aquarobic: mellig érő vízben végzett aerobik gyakorlatok, saját súllyal vagy 
kiegészítő eszközök (pl. vízi kézi súlyzók, step lépcső) segítségével. Kiváló 
pulzusnövelő, állóképesség fejlesztő vízi mozgásforma.  

 Aquaspinning: az állóképesség növelésére és izmok erősítésére szolgáló 
vízben történő kerékpározás. Szárazföldi változatától annyiban tér el, hogy itt a 
vázszerkezetű kerékpár rozsdamentes acélból készül, valamint lendkerék (tárcsa) 
helyett lapátokat kell emberi erővel hajtani.  

 Aquajogging: egy speciális eszköz segítségével végzett futás a vízben. Ez az 
eszköz egy derékra köthető Aquajogger nevű vastag öv, amely megakadályozza a víz 
felszínére jutást. Ideális fogyókúrázóknak, sőt a jogging vízi változata ízületkímélő is. 

 Aquawalk: speciális, csúszásgátló talpú csizmában folytatott séta a vízben.  

 Aquapower: a vízben folytatott gyakorlatok közül a legintenzívebbnek 
számít, ugyanis több segédeszközt használnak a hatékonyság érdekében. Ezek az 
eszközök vízi súlyzók, gumikötelek, vízinudlik, korongok és kesztyűk.  

 Aquabalance: nevéből adódóan az egyensúlyfejlesztésre kifejlesztett, 
meditatív jellegű vízen történő lebegést jelent.  

 Aquatai-csi: alapja a keleti mozgáskultúrából eredő harcművészeti technika. 
Lényege a lassú mozdulatok, amelyek erőteljes összpontosításra késztetnek, nem 
titkolt célja az önfegyelem, valamint a koordinált mozgás elérése.  

 Aquarelax: legjobban az aquabalance-hoz hasonlít a tekintetben, hogy víz 
felszínén történő lebegésről van szó. A különbség, hogy itt vízinudli segítségével 
történik. A mentális pihenés is garantált.  

Jóga: A jogakozpont.hu szerint a jóga önmagunk megismerésének útja, mely 
kifinomult testérzetet, a befele figyelés képességét éleszti fel bennünk. Jóga közben 
csak magunkra figyelünk, a belső érzeteinkre, a külvilág erre az időre másodlagos lesz. 
A jóga fejleszti a test-lélek-szellem egyensúlyát. Hangsúlyozza a rendszeres gyakorlást, 
mellyel tartós eredmények érhetők el. A jóga szó jelentése a gondolathullámok 
uralása, lecsendesítése.Nyolc fő csoportja ismert: bhakti, hatha, gjana, karma, 
kundalini, mantra, purna, rádzsa.  

Pilates: légzéssel összekötött gerinckímélő és tartásjavító torna. Rendszeres 
gyakorlása formásabb testet, erős hasizmot, erős hátat, jobb testtartást, karcsúbb 
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derekat, valamint testi és lelki kiegyensúlyozottságot eredményez. Névadója 
kifejlesztője, a német Joseph Pilates.  

Stretching: az angol szó jelentése nyújtás, lazítás. Célja az izmok rugalmasságnak 
helyreállítása és fejlesztése 

Body Pump:.Csoportos, zenére végzett súlyzórudas edzésforma, nevezik még 
ironpump-nak is. Az edzés végrehajtása során a nagy ismétlésszámokkal végrehajtott 
alapgyakorlatokkal -  guggolás, kitörés, fekvenyomás, felhúzás, evezés stb.- a 
BodyPump átmenetet képez a konditermi edzés és az aerobik között 
(http://www.ligetwellness.com/hu/Oratipusok)  

Step aerobic: a hagyományos aerobic továbbfejlesztett, lépcsőn (step-padon) végzett 
változata. A lépcsőre történő fel-lelépéssel még hatásosabb eredményt érhetnek el a 
fogyókúrázók, vagy akik erősíteni szeretnének. A koreográfia miatt odafigyelést 
igényel. 

Fit ball: egy óriáslabda, ami kettős funkciót tölt be: egyrészt fitnesz gyakorlatok 
végezhetők rajta és vele, másrészt ülőalkalmatosságként is szolgál. Cél a tartás javítása 
a mély hátizmok erősítése által, valamint az egyensúly fejlesztése. Egyszerre fejleszti a 
kondicionális és koordinációs képességünket.  

Theraband: erősítő gumiszalagot értünk alatta, azonban ilyen néven gimnasztikai 
labda és tornaszőnyeg is beszerezhető. Amennyiben gumiszalagról van szó, a színei 
jelzik az erősséget is: sárga-gyenge (óvodás- és időskorban alkalmazott), piros-
közepes (alsó tagozatosok, gyengébb erőnlétű nők, férfiak számára), zöld-erős (felső 
tagozatosak, középiskolások, általános kondíciójú nők, férfiak), kék-extra erős 
(középiskolás fiúk, edzett lányok, edzett nők, férfiak), fekete-szuper erős 
(sportolóknak), arany-legerősebb (élsportolóknak), ezüst-extrém erős (testépítőknek). 

PrimalMove: primitív és ősi mozgáselemeken alapuló integrált mozgásrendszer. 
Célja a jobb minőségű mozgás kifejlesztése (http://primalmove.hu) 

Szauna és egyéb létesítmények, kezelések:  

Jégszauna: a hidegterápia (krioterépia) megnyilvánulási formája. Folyékony nitrogén 
elpárologtatásával hozzák létre, és elsősorban gyulladáscsökkentő és 
fájdalomcsillapító hatása van, de segíti a zsírégetést is.  

Kneipp: Lényege a váltakozó hőmérsékletű fürdő, ill. víz testen történő alkalmazása, 
amelynek hatására gyorsul és javul a végtagok keringése, erősebbé válik az 
immunrendszer. A legtöbb spa-ban, aqua parkban a Kneipp taposóval 
találkozhatunk, amely nem más, mint egy hosszúkás, korláttal ellátott medence a 
meleg vizes medencék vagy a szaunák környékén. (Boros et. al. 2012, 108-109. o.) 

Tepidarium: a római fürdőkultúrában gyökerezik, pihenőt, langyos helységet jelent, 
márvány vagy kerámia fekhelyekkel.  

Kolon hidroterápia: a vastagbél vízzel történő tisztítása speciális cső és 
vízáramoltató készülék segítségével (Boros et. al. 2012, 114. o.)  
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Hamam: törökfürdő sajátossága. „A mozaikos, magas páratartalmú, faltól falig 
csempézett helység közepén egy márványból készített kör alakú vagy hat-, ill. 
nyolcszögletű masszázságy található, a fal mentén több cizellált mosdókagyló és 
vízcsap helyezkedik el. A hamam kezelés tulajdonképpen egy szappanos 
dörzsölésből, masszírozó mozdulatokból, majd langyos vízzel történő leöntések 
váltakozásából áll. A vendég eközben meztelen és teljesen passzív, a kezelés alatt a 
vendéget a masszőr mozgatja. A hamam kezeléshez speciális, dúsan habzó szappant 
alkalmaznak” (Boros et. al. 2012, 80. o.) 
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VLADIMÍRHIADLOVSKÝ – MIROSLAVATUSCHLOVÁ 

UTILIZATION OF ELEMENTARY METHODS AND SOLVENCY AND 
BANKRUPTCY MODELS OF THE FINANCIAL ANALYSIS IN 
PRACTICE OF SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES 

Keywords: solvency, bankruptcy, small and medium-sized enterprises in Slovakia, 
financial management, financial analysis,methods 

Abstract 

This article focuses on the problem of usinr the financial analysis within the small 
and medium-sized businesses. The aim of this paper is the utilisation of elementary 
methods and solvency and bankruptcy models of the financial analysis in the practice 
of small and medium sized enterprises. We focuse on the particular part of the 
financial analysis and we present results of the unique field research, which we 
conducted in Slovakia in 2013 among small small and medium-sized companies.  

Introduction 

One of the key factors affecting the success of an enterprise on the market is its 
sound financial management, which consists of a number of areas. High quality and 
detailed input information, which create the form of accepted decisions, are the basis 
for successful management and decision-making. A reliable tool of financial 
management is the financial analysis, which allows to take financial decisions based 
on objective evaluation of the current financial situation, identify external and 
internal factors, which affect company economy and draw attention to the possible 
anomalies in the near financial future. 

There are different approaches to defining methods of the financial analysis (more 
information abot financial analysis methods in Dluhošová, Kaplan - Norton, 
Lesáková, Sedláček and Zalai).For the purpose of our research, we divided financial 
analysis methods into 6 groups. They are elementary methods of the financial 
analysis (the analysis of absolute indicators, the analysis of differential indicators, the 
ratio analysis and analysis of the systems of indicators), prediction methods (solvency 
and bankruptcy models), methods of the company financial analysis based on the net 
present value (financial indicators,economic indicators, market indicators), 
mathematical models in the financial analysis, the Balanced Scorecard concept 
(BSC)and other methods of the financial analysis.We include all other methods of 
the financial analysis to the sixth group. It is very difficult, practically impossible, to 
determine a classification of methods of the financial analysis, so that it would 
contain all available methods of the financial analysis and would be complete and 
clear. 

Methods and methodology 

In order to find out the use of elementary methods in practice of small and medium 
enterprises we did the reseachin 2013, in which we analysed and evaluated current 
situation in the use of selected methods of the financial analysis in the sector of small 
and medium-sized enterprises in the Slovak Republic.On the basis of the preliminary 
research, we have found that the rate of the use of methods of the financial analysis 



Utilization of elementary methods and solvency and bankruptcy models of the financial analysis in practice of 
small and medium sized enterprises 

239 

in practice of small and medium-sized enterprises in the Slovak Republic is generally 
very low. Especially small businesses daily face lots of problems and operational 
management displaces strategic management even in the financial area.Despite the 
fact that the methodological structure of the financial analysis helps to manage 
financial management of companies its knowledge and level of application is 
insufficient.These assumptions authorized us to formulate the hypotheses and their 
validity was verified based on questionnaire survey: 

(H) 1: The vast majority of small and medium-sized enterprises do not know the 
content and procedure of the financial analysis of the company. 

(H) 2: Small and medium-sized enterprises use especially absolute indicators for an 
assessment of the financial situation.  

(H) 3: Small and medium-sized enterprises do not use the methods of the ex ante 
financial analysis in their practice. 

(H) 4: Small and medium-sized enterprises do not know - apart from elementary 
methods - other methods of the financial analysis. 

(H) 5: The main cause of non-utilization of a rich methodological apparatus of the 
financial analysis is its ignorance, time-consumption and the requirement concerning 
information sources.  

The subjects of the research were small and medium-sized enterprises established in 
the Slovak Republic. To distinguish company as medium-sized enterprises we utilized  
criteria  defined by the European Commission's directive no. 2003/361/EC, which 
elaborates the division of small and medium sized enterprises on the basis of selected 
quantitative criteria and selected methods of the financial analysis with the possibility 
of their use in the conditions of small and medium-sized enterprises.The 
questionnaire consisted of19 closed and semi-closed questions in which the 
respondents could express their own opinion, attitude, or to clarify some of the data. 
Besides these questions, there also questions gathering identification data at the end 
of the questionnaire.Individual questions were evaluated under the absolute or 
relative rates of respondents´ responses and by using elementary methods of 
descriptive statistics, consequently on the basis of statistical hypothesis testing we will 
verify our assumptions (in all cases we will use a 5% level of significance). 

Results and discussion 

The first two questions Do you assess the level and development of the financial situation in your 
company? andDo you perform the financial analysis aimed at diagnosing the financial health of your 
business?were deliberately formulated in a very similar way, they had a control 
function in the questionnaire, and were not asked immediately one after the other. 
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Chart 1  Evaluation of the financial development and implementation of 
financial analysis - comparison 

 

Source: Own processing 

In the chart 1, differentiated perception of respondents in the area of assessment of 
the company financial position and processing of the financial analysis for diagnosing 
its financial health can be seen. From the financial analysis methodological point of 
view, identity is involved.Up to 20% of the analysed companies do not perfotrm the 
financial analysis and at the same time they just assess the level and development of 
their financial situation. It confirms that particularly micro enterprises perceive the 
financial analysis as a set of methods designed for larger businesses, while also 
monitoring of a small number of absolute financial indicators and their repeated 
evaluation can be regarded as the financial analysis (although in the primitive form). 

Other questions focused on the methodology of financial analysis.Only 27 of the 130 
enterprises (20,77 %) inquired compares the financial results with the results of 
comparable enterprises in the industry in which they operate. The question “What is 
the length of the period you analyze when you process financial analysis in your business?” was 
responded by 96 respondents, 56 companies (58.33 %) reported that they evaluate 
only their current financial situation, 33 companies (34.38 %) analyze regularly the 
current financial year and only 7 companies (7,29 %) analyze the longer period (more 
financial years).At the level of significance of 5% we accept the assumption that 
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more than 80% of all small and medium-sized companies do not compare their 
financial results with the competitors in the industry and more than 90% of all small 
and medium-sized companies do not analyse their financial results at a time.  

Based on the above mentioned facts we state, that hypothesis H1: The vast 
majority of small and medium-sized enterprises does not know the content 
and procedure of the financial analysis of the company was confirmed. 

The most important indicators, based on which they evaluate the financial situation 
and about which we asked the question: On basis of which indicators do you assess financial 
situation of your company? are (in order from most frequently referred): profit/loss, 
revenues, profit/loss resulting from economic activity, costs, personnel costs, 
production costs, labour costs, interest expense, profitability, liabilities, total debts, 
accounts receivable, profit/loss resulting from financial activities, leverage, tax 
burden, others.Prevalence of absolute financial ratios definitely results from the 
responses, financial ratios appeared in a few isolated cases. The average number of 
monitored and evaluated indicators was 6.13, modal number of indicators was 4 and 
the median of the number of monitored indicators was 5. We consider these values 
very low. Nearly 90 of addressed companies answered both questions. These 
responses were verified through evaluation of the following question: What documents 
(with a focus on the types of financial ratios) do you use for evaluating the financial situation of your 
company?on the basis of which 114 subjects (91.94%) use absolute indicators for 
assessment of the financial situation of a company – items of financial statements; 38 
subjects (30.65 %) also use financial ratios and only 7 businesses (5.65 %) also 
analyze the relationships between used indicators, by using simple mathematical 
models.  

The answers to these questions clearly confirmed our assumption formulated in the 
hypothesis H2: Small and medium-sized enterprises use especially absolute 
indicators for the assessment of the financial situation. On the basis of the 
hypothesis test concerning the binomial division we accept the premise that more 
than 85% of all small and medium-sized enterprises in the Slovak Republic use only 
absolute indicators for the evaluation of their financial situation. In addition we 
stated that even the average and median number of monitored and evaluated 
financial indicators in practice of small and medium enterprises is very low. 

The question What information sources do you use for the purposes of assembly of  the financial 
analysis or for the assessment of financial situation of the company?focused on the sources of 
information used in the financial analysis showed that roughly the same share of the 
inquired enterprises (four fifths) uses - to assess their financial situation - basic 
financial statements – the balance sheet and profit and loss account, statement of 
assets and liabilities and statement of incomes and expenditures. Only less than 4% 
stated cash flow statement as an additional source. Among other sources of 
information, respondents included internal company accounting, internal materials, 
plans of incomes and expenditures, reports, prediction of banks, etc. (none of the 
above mentioned resources had a significant proportion). 
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Chart 2  Information sources for assessment of the financial situation in 
small and medium-sized enterprises in Slovakia 

 

Source: Own processing 

 

One of the tests by means of which we have verified the hypothesis H5 was also the 
assumption that less than 15% of all small and medium-sized enterprises use other 
sources of information than financial statements for the evaluation of their financial 
situation (on the basis of the evaluation of the responses we accept this assumption). 

Based on the evaluation of questions Do you also use the methods of forecasting  of the 
financial situation in the financial analysis (solvency and bankruptcy models)?andIn the case you 
answered Yes to the previous question, what forecasting methods do you use?we verified the 
hypothesis H3. From 130 addressed small and medium enterprises 19 (14.62 %) 
responded they used also forecasting methods (methods of the ex ante financial 
analysis) in the financial analysis, these respondents specified utilized methods in the 
next question. The division of responses is shown in chart 3, the most frequently 
provided answer is the Altman´s discriminant function or other option. No option – 
from the options provided by companies as other (the linear regression, financial 
plan, intuition, assessment of the trend of sales and others) can be considered from 
the methodological point of view to be method of the ex ante financial analysis. 

In addition, the Altman´s model is the best known model among all the forecasting 
models and in most cases it is a part of the software intended for the financial 
analysis. The fact that the company presented the use of Altman´s Z-score, it does 
not mean that they really work with this model (among 12 companies, which 
presented the use of Altman´s function, as many as 11 use specific software in the 
financial analysis). 
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Chart 3  Utilization of forecasting methods in the financial analysis 

 

 

 

Source: Own processing 
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proportion among businesses is considerably higher. The answers to these questions 
clearly confirmed our assumption formulated in hypothesis H3: Small and 
medium-sized enterprises - in their practice - do not use the methods of the ex 
ante financial analysis.  

Other questions were focused on knowledge of the best-known indicator based on 
the net present value (economic value added - EVA) and the concept of the 
Balanced Scorecard (BSC).According to our assumptions, knowledge of these 
methods is low and the rate of their use even lower among small and medium-sized 
enterprises.Of the 130 respondents 118 (90.77%) do not know the EVA indicator at 
all, 106 (81.54 %) do not know the BSC model and from the rest of the respondents 
there are more companies which heard about the EVA and BSC indicators but do 
not know their fundamentals. Only in three cases they tried to quantify the economic 
added value, the same was the number of companies – 3 which stated that they have 
implemented the Balanced Scorecard concept (8 inquired businesses consider its 
implementation in the future). Since they clearly confirmed the non-utilisation of the 
forecasting models in the financial analysis and also non-utilisation of other non-
elementary methods of the financial analysis in the segment of small and medium-
sized enterprises, we may consider the hypothesis H4:Small and medium-sized 
enterprises do not know apart from elementary methods other methods of the 
financial analysis to be confirmed. By means of a comprehensive evaluation of the 
first 14 questions, we also confirm the hypothesis H5: The main cause of non-
utilization of a rich methodological apparatus of the financial analysis is its 
ignorance, time-consumption and the requirement concerning information 
sources.The last five questions complement the empirical research in the areas, 
which are related to the verified hypotheses indirectly, and from a different 
perspective, they verify already confirmed facts through the evaluation of previous 
questions.  

 

Chart 4  Responsibility for financial management in SME 

 

Source: Own processing 
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The chart 4 shows that three quarters of the companies involved in the research are 
financially managed by their owner, less than 8% stated that an appointed member of 
financial department or a financial manager does it. In the case of another employee, 
the most frequently reported work-related position was the position of an economist. 
There are also companies which stated that they do not deal with financial 
management (percentage correlates with the first question).Chart 5 presents 
responsibility for developing the financial analysis; the results again meet our 
expectations. In the vast majority of the businesss,fiancial analysis is carried out by a 
person responsible primarily for many other areas (the financial department is 
created only in the case of less than 7% of the inquired companies). The 
averagenumber of employees in the financial department was 3.2 and the median of 
their number was 2. 

 

Chart 5  Responsibility for realization of the financial analysis in SME´s 

 

Source: Own processing 

 

The question concerning the use of specific software in the processing of the 
financial analysis was replied positively by 26 enterprises (20%), 80% of businesses 
reported that they do not use any software for the processing of the financial analysis 
or the financial analysis is not made at all. We tested the existence of dependency 
between an enterprise size and through the utilization of the program for processing 
the financial analysis a very strong dependence (C = 0.54) was confirmed. 

The question to which of the areas of the financial management companies pay the 
greatest attention was responded by 112 companies; 76 (67,86%) reported 
profitability management, 66 (58,93 %) liquidity management and 48 (42,86%) 
leverage managment.Many businesses reported two or three areas at the same time. 
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The aim of the last question was to map out the perception of the importance of the 
financial analysis for management and decision-making processes in small and 
medium-sized enterprises in Slovakia on the 5-point assessment scale, the results are 
shown in the chart 6. If we quantify the responses by the degrees of 1 – 5 (with 1 
representing the minimum importance and 5 the maximum one, taking into account 
all 130 responses), we get an average rating of the importance of the financial analysis 
in management and decision-making processes of small and medium enterprises at 
the level of 3.74. The media levelis 4, said in other words, more than a half of  
surveyed small and medium-sized enterprises see the financial analysis as an 
important or a very important element in the overall company management.  

 

Chart 6  Assessment of the financial analysis importance in management 
and decision-making in SME´s 

 

Source: Own processing 

 

Conclusion 

The aim of this empirical research was to assess the degree of the use of the financial 
analysis methods in practice of small and medium-sized enterprises. Our assumptions 
about a very low level of knowledge and the use of the methodological apparatus of 
the financial analysis were confirmed but in spite of that, perception of the 
importance of the financial analysis in management and decision making among 
small and medium-sized enterprises is positive. This apparent conflict can be 
explained easily by the fact that small and medium-sized businesses in fact use just 
elementary methods of the financial analysis. Even we know  very wide and rich set 
of indicators, small and medium-sized business use only a small number of absolute 
indicators and there is a big part of mostly micro-enterprises which do not use the 
financial analysis at all. 
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Abstract 

The paper deals with investments of businesses and their financing. The aim of 
article is to determine traditional and alternative financial resources available for 
financing of investments and research their utilization by Slovak businesses. The 
empiric research is focused on financial decisions of companies concerning 
investments, identification of methods of investment needs financing, impact of 
global crisis on investments financing and companies` awareness of possible financial 
resources. The paper summarizes the most important findings and conclusions of 
field research conducted on a sample of Slovak businesses in 2013. 

1. Introduction 

Investments represent an important factor of long-term business prosperityand 
become an integral part of successful doing business. They determine future 
performance of businesses, their competitiveness, market value, ability to satisfy 
customers’ needs, effectiveness and costs of business activities. Especially 
investments to product and technological innovations enable companies to provide 
customers with better products of higher quality, in higher quantity, shorter time 
period eventually at lower costs and stand out from the competitors. 

Investments clearly bring many positive effects to investingbusiness itself but these 
could be evident in the external business environment as well (e.g. projects 
improving environment or increasing employment in the region). Moreover the 
benefits of investments are multiplied because one investment usually evokes the 
others and more companies can profit from it. The most frequent economic reasons 
of investing are cost savings, increase in labour productivity, effectiveness, economic 
growth, renewal or enlargement of production capacity, diversification of business 
risks, improvement of economic results of company. Economic effects of 
investments are often accompanied with social ones, as increase in qualification of 
human resources, better working conditions for employees, higher quality of 
environment or creation of new jobs.Investing businesses increase their 
attractiveness to current and potential customers, employees, cooperating companies, 
investors or financing institutions.Existence and next development of business 
depends much on investments and their effectiveness. They enable companies to 
takedifferent market opportunities, produce existing products or provide existing 
services, offer new products and services, keep or increasethe market share, penetrate 
new markets, regenerate or improve infrastructure of business or conform to 
changes in legislation. 

                                                           
1Faculty of Economics, MatejBel University, BanskáBystrica, Department of Business Economics and 
Management, Tajovského 10, 97401 BanskáBystrica, Slovakia 
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Specific features of investments as considerable price and long lifetime (useful life) 
are reflected in significant amount of capital requiredfor acquisition, long-term pay-
back period (capital is usually fixed for several years)and uncertain returnof invested 
capital because future development is difficult to predict. These characteristics 
determine also character of financial resources used by financing of investments. 

2. Financial decisions as a part of investment decisions of business 

Financial decisions represent an inseparable part of investment decisions. Except of 
technical parameters a company has to consider also economic effectiveness and the 
way of investment financing. The process of financing and investing are interrelated. 
First it is necessary to raise capital just then a capital can be used for planned 
investments. Decision making process involves not only decision on objects of 
investments, way of their acquisition or right timeof investing but also decisions on 
amount of capital incurred and sources of raising capital. Even if investment is 
potentially effective based on its assessment it cannot be realised without sufficient 
amount of capital, i.e. investment plans are limited by financial options of 
business.Selected form of financing impacts the financial stability of investments 
during their operating period. Effective investment ensures not only return of capital 
but covers cost of capital as well.Increased capital and financial effects 
ofimplemented investmentsaffect resources for financing of future investments. 
Incorrect financial decisions may cause failure of particular investment or even 
serious problems in the functioning of the entire business.For this reason it is 
necessary to analyse precisely the financial effectiveness of every investment project 
before its financing and realization and make sure that invested capital will return 
back. 

By financing of investments we understand financing of initial acquisition, renewal or 
expansion of different forms of long-term assets (Valach, 2006). Financial decisions 
concerning corporate investments influence capital structure of business. An 
enterprise may consider using of own disposable capital (equity), borrowed capital or 
their combination when financing its investments. Decisions on using of borrowed 
capital are usually influenced by cost of capital (interest). By potential using of own 
capital an enterprise usually takes into account alternative possibilities of this capital 
enlargement (opportunity costs). An optimum structure of financial resources is 
always a subject to individual assessment of investment. It depends on accessibility 
and conditions of borrowed capital obtaining (e.g. loan amount, interest rate, 
repayment period, guarantees) as well as on availability of own capital and 
attractiveness of investment options. Using of borrowed capital might be effective 
because of fact that interests become a part of operational costs of investments and 
therefore decrease a tax base and corporate income tax (tax shield effect). On the 
other hand, regular loan payments affect financial stability of project and increase risk 
of insolvency.Investment decisions including financial decisions impact business 
activities and its financial performance in a long-term period. Intensity of investing is 
determined by many internal as well as external factors including financial resources. 
Investment options of businesses are often limited by amount of available capital, 
especially by small businesses and star-ups with lack of own capital and restricted 
accessibility of investment loans. 

Criteria taken into account by financial decisions on investments are usually profit 
made by investment as an indicator of its success and performance, cash flows and 
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their distribution in time affecting liquidity and solvency of business, cost of capital, 
level of risk and rate of return (Fetisovová et al., 2012; Kiseľáková et al., 2012, 
Vlachynský et al., 2006). 

We can conclude that decision making process concerning investments and their 
financing is long-term because consequences of these decisions are reflected in the 
long-term period. As a result of this feature there is a higher probability of risk 
associated with long-term time interval of investments using. It is also a decision 
making on significant capital injections required by investments. Finally, some 
corporate investments induce further additional or dependent investments, i.e. one 
investment decision determines another. 

3. Financial resources of investments 

Financial resources that can be used for financing of corporate investments are either 
internal or external. According to Valach (2006) long-term trends recorded in 
financing of investments in developed countriesare internal financial resources as 
crucial sources of financing, depreciations as prevailing internal resources of 
financing and bank loans as dominant external financial resources. 

Both internal resources generated by business itself and external resources coming 
from the external business environment can be divided into own (equity) and 
borrowed (debt) capital. Because of long-term character of investments it is 
necessary to finance them by stable long-term resources. An existing business may 
finance investments by self-financing, i.e. retained net profit and depreciations 
coming from existing assets representing a part of internal business 
resources.Depreciations are rather used to finance regeneration of long-term assets 
when an old asset at the end of its useful life is being replaced by a new one. 
Investments aimed at expansion and development require also additional capital, i.e. 
profit made by business in the past period.Shareholders’equity(capital contributed by 
the owners) as external resources also represent a permanent capital applicable by 
financing of investments. A specific form of capital – venture capital is used 
especially by financing of projects with higher risk level, e.g. in start-ups or early stage 
businesses. Except of mentioned financial resources companies rely on borrowed 
capital as well. If a business lacks disposable own capital, the most frequent way of 
investments financing in business practice is term loan provided usually by 
commercial banks or different financial institutions, state and other companies. 
Sometimes investments are financed through state grants, state investment aid, 
financial programmes or loans supported by government. Also emission of bonds, 
leasing or franchising come into consideration in order to raise necessary capital for 
investment. Every method of financing has some advantages and disadvantages that 
are also reflected in final decision on financing of particular investment. Especially by 
capital demanding complex investment projectsconsisting of many assets acquired or 
by large investments a combination of financial resources can be used. 

4. Research of investments financing in Slovak businesses 

Empirical research onfinancing investments in Slovak businesses was conducted on a 
sample of businesses with a final frequency of 88 respondents. We chose query 
method using the questionnaire as a tool for data collection. The sample consisted of 
businesses of different size and legal form, regardless of their location, line of 
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business and year of establishment. Questionnaires were distributed electronically 
and contained mainly closed and semi-closed questions focused on the object of 
research, i.e. the application of financing methods concerning investments in 
business practice in Slovakia and experience in financing of investments. 

We used a set of identification questions for classification of respondents' answers 
and for comparison of data obtained from the different categories of enterprises. 
The research sample consisted of manufacturing companies (60,2 %), service 
providing companies (19,3 %) as well as trading companies (20,5 %) engaged in the 
retail and wholesale of various kinds of goods. In the sample there were represented 
respondents of different size categories (according to number of employees), i.e. 
micro-enterprises (55,7 %), small enterprises (23,9 %), medium (17 %) and large 
enterprises (3,4 %). Most frequent in the sample were businesses incorporated as a 
limited liability company (69,3 %), but also sole-proprietors (25 %),joint stock 
companies (3,4 %) and cooperatives (2,3 %) were included. Foreign capital in 
different extent was present in 8 % of companies in the sample. The majority (97 %) 
of businesses run a business more than 5 years. There were no star-ups (with 
business history shorter than 1 year) in a sample. When it comes to geographical 
dispersion of respondents according to their seat, particular regions of SR were 
relatively evenly represented. 

The article contains a summary of the main outcomes that emerged from the 
empirical survey on a sample of businesses. In the questionnaire survey we 
investigated thedifferent factors affecting investment decisions of businesses and 
their importance for businesses. 35 % of respondents identified accessibility of 
financial resources as the most important internal factor in decision making process. 
It was the second most significant factor after situation on the market related to line 
of respondent`s business with 46 %. 

Next part of questionnaire was focused on examination of specific types of financial 
resources and forms of financing used by businesses to finance investments in the 
past. According to processed data 39,8 % of respondents applied solely own capital, 
8 % used only borrowed capitaland more than half of respondents (52,2 %) financed 
past investments through combination of equity and debt capital. When it comes to 
particular forms of financing, the responses of businesses are presented in the 
following table. 
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Table 1 Financial resources used by business to finance investments 

 Businesses 

Financial resources micro small middle large 

Shareholders’ equity 25 11 6  

Net profit 26 13 9 1 

Reserve funds 1  1  

Depreciation 12 8 7 3 

Capital from sale and disposal of 
assets 

7 3 3 1 

Capital from application of 
technological progress results 

 1   

Capital from rationalization 
measures 

2  1 1 

Capital from sale of bonds 1    

Investment loan 13 13 7 3 

Financial leasing 18 10 9 2 

Forfaiting 1    

Franchising     

Grants 5 4  2 

EU funds 2 4 4 1 

Investment aid provided by state  1   

Other options  1   

Source: Empiric research. 

 The respondents were asked to mark all financial resources (multiple choice) 
applied to finance their investments in the past. The most frequently occurringform 
used totally by 49 (55,7 %) respondents was financing through retained profit made 
by businesses. This type of financing dominated in micro, small and middle 
businesses. Totally 42 (47,7 %) respondents used shareholders’ equity. The next most 
frequently indicated forms of financing were financial leasing used by 39 (44,3 %) 
and long-term loans applied by 36 (40,9 %) businesses in the sample.Intensity of 
using of depreciations as following frequent form of financing investments was 
influenced by length of respondent’s businesses history (existence period) and 
possibility to reinvest accumulated depreciations. Regarding to size of business we 
can conclude that micro, small and middle businesses prefer retained net profit, 
shareholders’ equity and depreciations as own resources and investment loans 
eventually financial leasing as borrowed resources. Large businesses use 
depreciations, net profit, capital from sale and disposal of assets and capital from 
rationalization measures representing own capital and investment loans eventually 
financial leasing and grants representing borrowed capital. Summarising of collected 
data on forms of financing revealed that 14,8 % of respondents used so far only one 
form of investments financing, the most respondents (37,5 %) used two different 
forms, 20,5 % applied three forms, 17 % used four forms and 10,2 % applied more 
than four types of financial resources. 

 Except of all forms of financing used by respondents in the past, respondents 
should indicate also the most frequently used form of investments financing to find 
out about intensity of using (table 2). 
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Table 2 The most frequently used forms of investments financing 

Financial resources Absolute number Relative number 

Net profit 27 30,7 % 

Investment loan 23 26,1 % 

Financial leasing 17 19,3 % 

Shareholders’ equity 11 12,5 % 

Depreciation 3 3,4 % 

Grants 3 3,4 % 

Other options 2 2,3 % 

EU funds 1 1,15 % 

Capital from sale and disposal of 
assets 

1 1,15 % 

Source: Empiric research. 

 Almost one third of respondents indicated retained profit as the main 
financial resource they put into corporate investments. About one quarter of 
businesses selected investment loan as the most intensively used financial resource. 
Within the most widely used we can mention also financial leasing and contributions 
of owners chosen as principal or dominating one in the scale of financial resources 
by 19,3 % a 12,5 % of respondents. 

We have paid special attention to investigating of venture capital as a specific form of 
financing of investments. The most (96,6 %) of respondents answered negatively, it 
means they never used venture capital for the purpose of investments financing. 
Respondents with no practical experience concerning venture capital stated that they 
either know about its existence but without any detailed information (51,8 %) or do 
not know anything about venture capital as a potential form of financing (22,4 %) or 
exactly know what venture capital is (25,8 %). 

In the survey we were also interested in future plans of examined businesses 
regarding structure of financial resources intended for investing in next two years. 
Respondents were being asked on new forms of financing they have not used yet. 
More than half of the respondents do not expect introduction of new forms of 
financing. On the other hand some businesses(43 %) indicated a possibility to engage 
one or even more new forms. As potential financial resources they specified 
especially grants (29 %), EU funds (29 %) and resources coming from sale and 
disposal of assets (21 %). 

Because the problem of financing investments could lie in lack of information on 
disposable resources, we have researched how well the respondents are informed on 
possible financial resources of investments and their availability. The positive result 
was that majority (71,6 %) of businesses indicated they rather or absolutely have 
sufficient information on possibilities of financing. The most of respondents replying 
negatively were micro-businesses (almost 40 % of micro-businesses) with the highest 
absence of information. 

The next question was focused on investigating of respondents’ willingness to accept 
new investor(s) in a business in order to finance investments. With this possibility of 
earning capital to finance future investments would agree (rather or certainly) only 
38,6 % of respondents. In the sample prevailed a negative attitude towards this way 
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of financing investments. The main reason of not accepting new investor would 
probably be the undesirable changes in ownership structure of business and 
redistribution of control over the business. 

Global economic crisis affected different areas of business activities including 
investing. For this reason selected questions in the questionnaire were oriented on 
detection of changes in investment activities evoked by crisis. More than three-
quarters (78,4 %) of respondents recorded positive or negative changes in intensity 
of investing. Out of this number 91,3 % of respondents were forced to reduce 
planned investments and 8,7 % of these respondents intensified investments because 
the crisis has brought new investment opportunities. In connection to this topic we 
analysed the changes in financial resources structure of business under crisis 
conditions. There was just a slight difference between the number of businesses 
which indicated no changes in structure of capital used (51 %) and number of 
businesses which made some changes in capital structure (49 %). Those changing the 
structure of financial resources mostly increased the share of equity capital by 
financing of investments (81,4 %) and the rest of them (18,6 %) intensified the use of 
borrowed capital. When being asked about the future plans regarding capital 
structure the respondents mostly (72,7 %) identified no intended changes in next two 
years. 17 % of businesses expect increase in equity capital and 10,3 % of respondents 
anticipate growing share of borrowed capital for financing purposes. 

The last data collected related to advantages and disadvantages of particular forms of 
financing investments with emphasis on those indicated by respondents as the most 
frequently used, i.e. self-financing, long-term loans and financial leasing. As main 
advantages of self-financing (net profit and depreciations) the researched businesses 
introduced reduction of financial risks of business (61 %) and stable number of 
owners (33 %). The most frequently selected disadvantages were instability 
(variability) of this source (39 %), reduction of dividends (rewards) to owners (38 %) 
and its relative expensiveness (19 %). As the greatest benefits of investment loans are 
considered gradual repayment of loan (34 %) and relatively fast access to capital (34 
%). 22 % of businesses even stated that financing of investments by loan is not 
advantageous for business, while most of them (almost 90 %) were businesses having 
no experience with loans. Their negative responses might be influenced by lack of 
information on loans and some prejudice against this form of financing. The most 
indicated disadvantages of loans were high cost of loan – interest (28 %), required 
guarantees (25 %), reduction of disposable capital (23 %) and administrative burden 
(22 %). As preferred advantages of financial leasing the businesses selected 
acquisition of an asset without payment of acquisition price at once (32 %), 
possibility to depreciate an asset (17 %) or possibility to respond to market needs by 
flexible acquisition of an asset (14 %). Some businesses(16 %) also replied that 
financing of investments by leasing is not beneficial for business, while most of them 
(almost 79 %) were businesses having no experience with leasing and may not be 
informed very well. Finally the main disadvantages of leasing perceived by examined 
businesses were higher costs in comparison to direct purchase (59 %) or transition of 
almost depreciated asset to business ownership (13 %). 

Conclusion 

Investment decisions including decisions on funding of investments arealwayscarried 
outaccording to the specific character of investment and under specific 
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conditions(e.g. according to current tax policy, depreciation policy oravailability of 
resources).It is not aroutinedecision making, but is demanding in terms of time 
andassessment ofa particular investmentorinvestment variantssothe company 
canobjectively, consistentlyandresponsiblydecideon the implementation ofthe 
investmentor its refusaleventuallycan choose a specificinvestmentoption.The reason 
is long-lastingnature of the investmentsand therefore thelong-term effectof 
decisionsmade onthe company and itsfinancial situation.Selection of particular source 
offundinginvestmentshould be reflectedin the evaluation ofeconomic efficiency 
ofinvestment and become apart of the investmentcalculations. To make a correct 
decision a business needs to know about available financial resources and conditions 
of raising capital to finance investments. Results of our research revealed that 
businesses in the sample preferred some typical, traditional forms of investments 
financing widespread in the business practice.However there are also some other 
alternative forms of financing available that are not known to entrepreneurs or 
businesses are insufficiently informed about their advantages. 
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environmentálny marketing, marketingový mix. 

Abstract 

Environmentálny marketing je inovatívny marketingový prístup reagujúci na súčasné 
negatívne vývojové trendy v prírodnom prostredí – enormné znečistenie životného 
prostredia, nedostatok a vyčerpateľnosť surovinových zdrojov, vysoké energetické 
náklady. Mnohé podniky si už tieto skutočnosti uvedomujú, intenzívnejšie vnímajú 
hodnotu prírodného kapitálu a svoj podnikateľský prístup dopĺňajú 
o environmentálnu dimenziu. Zodpovednou výrobou environmentálne vhodných 
produktov predávaných za primeranú cenu, dostupných pre každého spotrebiteľa, 
permanentnou komunikáciou so spotrebiteľkou verejnosťou o realizovaných 
environmentálnych aktivitách si podniky zvyšujú svoju konkurencieschopnosť, 
posilňujú trhovú pozíciu a stále viac sa približujú potrebám a želaniam 
environmentálne zameraných zákazníkov.  

Keywords:Sociallyresponsible marketing. Environment.  Environmental marketing. 
Marketing mix. 

Abstarct 

Current long-running environmental problems of the world cannot be solved only by 
national governments, but responsibility for them must be taken also by the 
companies and by consumers themselves. In all business activities, including 
marketing activities, significantly responsible approach still penetrates. The paper is 
devoted to the environmental dimension of the marketing activities of businesses. In 
the introduction all relevant terms related to the environment are defined. We 
investigate environmental behaviour of consumers and their perception of 
environmental marketing tools and their use by companies. The aim is to present the 
possibilities of use of environmental marketing in the practice of businesses too. 

 

ÚVOD 

Koncepcia spoločensky zodpovedného marketingu vyzýva podnikateľské subjekty, 
aby vo svojej marketingovej praxi uplatňovali sociálne, etické a environmentálne 
hľadiská – aby udržiavali rovnováhu medzi konfliktnými záujmami podnikateľských 
subjektov, ich zákazníkov a spoločnosti ako celku. Tieto záujmy - vlastný záujem 
podniku na ekonomických výsledkoch, záujem zákazníka na uspokojení jeho potrieb 

                                                           
1 doc. Ing. Zdenka Musová, PhD., Matej BelUniversity in Banská Bystrica, FacultyofEconomics, 
Tajovského 10, 975 90  Banská Bystrica, Slovakia; zdenka.musova@umb.sk ; +421 48 446 2724 



Environmentálna Marketingová zodpovednosť podnikov 

257 

a želaní a záujem spoločnosti ako celku o dlhodobý a trvalo udržateľný rozvoj 
predstavujú tri základné piliere uvedenejkoncepcie. 

Zohľadňovanie širších celospoločenských záujmov a vymedzenie základných rámcov 
spoločensky zodpovedného marketingu sú súčasťou komplexnejšieho, tzv. 
holistického chápania marketingu. Je potrebné si uvedomiť, že dôsledky marketingu 
v súčasnosti už nezasahujú len podnik a jeho zákazníkov, ale stále viac sa dotýkajú 
spoločnosti ako celku. 

Na obsah spoločensky zodpovedného marketingu sa môžeme pozerať z pohľadu 
zainteresovaných subjektov. Spomedzi nich sú najvýznamnejšou cieľovou skupinou 
spoločensky zodpovedného marketingu zákazníci, ako skupina najviac ovplyvňovaná 
marketingovými rozhodnutiami. Podniky by mali zodpovedne reagovať na ich 
potreby a želania  poskytovaním bezpečných a spoľahlivých produktov prvotriednej 
kvality, ich dostupnosťou, doplňujúcimi službami a servisom, pravdivými 
informáciami, ktoré sprostredkúva korektná marketingová komunikácia. Marketing 
musí akceptovať aj narastajúce environmentálne a zdravotné požiadavky zákazníkov, 
ktoré nadobúdajú na význame medzi faktormi ovplyvňujúcimi nákupné 
rozhodovanie. 

Keď skúmame spoločenskú zodpovednosť v podnikaní z hľadiska jej základných 
oblastí (ekonomická, sociálna a environmentálna oblasť), zodpovedné marketingové 
aktivity môžeme identifikovať v každej z nich. V ekonomickej oblasti zdôrazňujeme 
etické marketingové správanie vo vzťahu k zákazníkom, ale aj k ďalším 
zainteresovaným subjektom. V environmentálnej oblasti sa zodpovedné 
marketingové správanie prelína všetkými etapami životného cyklu produktu, počnúc 
jeho vývojom, cez umiestnenie na trh, spôsoby jeho používania a spotreby, až po 
prípadnú likvidáciu po ukončení životnosti produktu. Sociálna rovina zodpovedného 
podnikania je s marketingom prepojená predovšetkým v oblasti podpory komunity (v 
podobe darcovstva, dobrovoľníctva, sponzorských aktivít, dobročinného 
marketingu) a spolupráce s neziskovými organizáciami na verejnoprospešných 
projektoch.  

VÝCHODISKÁ ENVIRONMENTÁLNE ZODPOVEDNÉHO 
SPRÁVANIA PODNIKOV 

Životné prostredie je dôležitým faktorom, ktorý v súčasnosti významne ovplyvňuje 
marketingové aktivity podnikov a procesy plánovania a implementácie 
marketingových stratégií. Na jednej strane narastajú environmentálne problémy 
a dosahujú v mnohých prípadoch globálny charakter, na druhej stane sa aj 
spotrebitelia správajú zodpovednejšie voči životnému prostrediu, narastá ich 
environmentálne povedomie a pri nákupe produktov zdôrazňujú svoje 
environmentálne požiadavky. Mnohí spotrebitelia začínajú zvažovať, ktoré produkty 
a od koho kúpia. Sú ochotní zaplatiť viac a  akceptovať aj znížené pohodlie pri 
nákupe environmentálnych produktov, ako napríklad kratšiu dobu trvanlivosti alebo 
použitie vratných obalov. Zamýšľajú sa nad tým, z akých surovín bol produkt 
vyrobený, koľko energie sa vo výrobnom procese spotrebovalo, aké mala výroba 
dopady na okolité prostredie, akým spôsobom sa produkt distribuoval a ako ho 
možno zlikvidovať po ukončení jeho používania. 
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Environmentálne faktory sa stali natoľko dôležitými, že manažéri musia veľmi 
zodpovedne pristupovať k následkom marketingových rozhodnutí o produkte a ich 
dosahu na kvalitu životného prostredia. Preto za prirodzenú a veľmi významnú 
súčasť spoločensky zodpovedného marketingu považujeme jeho environmentálne 
aspekty. Pre environmentálne zodpovedné podnikateľské subjekty sa otvárajú nové 
trhové príležitosti a možnosti profitovania v oblastiach a  na miestach, kde sa 
požaduje ochrana životného prostredia. V snahe udržať si získanú trhovú pozíciu 
a priblížiť sa potrebám a želaniam stále väčšej skupine environmentálne 
orientovaných zákazníkov pristupujú podniky k  redefinovaniu svojich strategických 
dokumentov s dôrazom na rôzne aspekty ochrany životného prostredia. 

Environment (životné prostredie) je prostredie, v ktorom organizácia prevádzkuje 
svoju činnosť a zahŕňa ovzdušie, vodu, pôdu, prírodné zdroje, rastliny a živočíchy, 
ľudí a ich vzájomné vzťahy. Pojem životné prostredie vznikol pôvodne v prírodných 
vedách a z nich prenikol do vied technických a spoločenských. Slovenský ekológ J. 
M. Lisický (In Musová, 2013) definuje životné prostredie ako: 

a) Prostredie, v ktorom je a vyvíja sa život, ide teda o vnútorné prostredie, keďže 
život nemožno považovať za subjekt. 
b) Prostredie, v ktorom žije nejaký organizmus. Pokiaľ nejde o bližšie špecifikovanú 
autekologickú alebo demekologickú štúdiu iného organizmu, ide o životné prostredie 
človeka. 

Podľa definície nórskeho profesora biológie S. Wicka, prijatej aj organizáciou 
UNESCO v roku 1967, životné prostredie je „tá časť sveta, s ktorou je človek vo 
vzájomnej interakcii, ktorú používa, ovplyvňuje a ktorej sa sám 
prispôsobuje“(Palovičová, Smreková, 1999, s. 78). Podľa definície Európskej 
hospodárskej komisie OSN (1970) je životné prostredie súhrn vecí, podmienok 
a vplyvov obklopujúcich každý živý organizmus a pôsobiacich na jeho fyzický rozvoj. 
Životné prostredie človeka je analogicky ako u iných živočíchov všetko to, čo 
obklopuje človeka a môže na neho pôsobiť. Ide teda o jeho existenčné podmienky 
v celom súhrne – to znamená, o jeho sociálne, ekonomické, politické podmienky, 
vrátane prírodných podmienok jeho existencie (Míchal, 1991, s. 13). S touto 
charakteristikou sa plne stotožňujeme.   

Problémy v životnom prostredí sa v posledných desaťročiach síce výrazne 
prehlbovali a mnohé nadobudli rozmery globálnych problémov, avšak ich riešeniu sa 
nevenovala primeraná pozornosť. Počiatky environmentalizmu sa datujú približne do 
60-tych rokov minulého storočia. Stúpenci tohto (dnes celosvetového) hnutia sa 
usilujú, aby ľudia a organizácie viac dbali o životné prostredie. Prvá vlna moderného 
environmentalizmu sa zdvihla v Spojených štátoch amerických na 
prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov zo strany ochrancov životného 
prostredia a spotrebiteľov. Boli znepokojení ničením ekosystémov v dôsledku 
nadmernej ťažby surovín, vyrubovania lesov, kyslých dažďov, narúšania ozónovej 
vrstvy, toxickými a domovými odpadmi. Aktivisti hnutia tiež poukazovali na 
zmenšovanie a zánik rekreačných oblastí a na zvýšený výskyt zdravotných problémov 
spôsobených znečisteným ovzduším a vodou, ako aj chemickým spracovaním 
potravín. 

Z iniciatívy OSN sa v roku 1972 uskutočnila v Štokholme konferencia o ľudskom 
životnom prostredí, ktorá vyzvala k okamžitým akciám na ochranu životného 
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prostredia. Konferencia dala podnet k vážnejšiemu záujmu o problematiku životného 
prostredia, jednak v smere prijímanie environmentálnej legislatívy, ako aj realizácie 
rôznych technických opatrení na zlepšenie situácie.  

Druhá vlna environmentalizmu (70./80. roky) bola typická rôznymi opatreniami vlád 
v oblasti legislatívy a regulácie, ktoré obmedzovali dopady priemyselného pôsobenia 
na životné prostredie. Táto vlna spôsobila otrasy viacerým priemyselným odvetviam. 
Oceliarske spoločnosti a verejný sektor museli investovať miliardy dolárov do 
zariadení na zníženie emisií, do kontroly znečisťovania životného prostredia, do 
lacnejších palív. Automobilový priemysel začal do automobilov zabudovávať 
nákladné katalyzátory. Baliarne museli nájsť spôsob, ako obmedziť odpady. Uvedené 
aj ďalšie odvetvia dlho odolávali tlakom regulácie ochrany životného prostredia a ich 
rýchle zavádzanie neumožňovalo firmám, aby sa na tieto zmeny mohli v predstihu 
pripraviť. Mnohé z nich sa sťažovali, že veľké výdavky na ochranu životného 
prostredia obmedzili či znížili ich konkurencieschopnosť.  

V uvedenom období sa objavili aj viaceré odborné štúdie dokazujúce, že hlavným 
vinníkom poškodzovania životného prostredia je hospodársky rast, ktorý má 
exponenciálny trend a tomuto vývoju sa nestačia prispôsobovať prirodzené 
regeneračné mechanizmy prírody. Odporučenie nulového rastu by však malo ďalšie 
negatívne dopady predovšetkým na rozvojové krajiny. Preto sa začali zvažovať aj iné 
scenáre koexistencie ekonomického rozvoja a udržania prijateľného životného 
prostredia. OSN ustanovila Svetovú komisiu pre životné prostredie, ktorá v roku 
1987 pripravila správu s názvom „Naša spoločná budúcnosť“, v ktorej odporúčala 
riešiť problém vzťahu ekonomického a ekologického rozvoja nie cestou zastavenia 
ekonomického rozvoja, ale zameraním sa na tzv. „trvalo udržateľný rozvoj“, ktorý 
dokáže uspokojiť potreby súčasnej generácie bez toho, že by ohrozil naplnenie 
potrieb generácií budúcich a iných národov (Musová, 2013).  

S nástupom 21. storočia sa prvé dve vlny environmentalizmu prepájajú s treťou, 
najsilnejšou, v ktorej rámci už mnohé podnikateľské subjekty prijímajú 
zodpovednosť za škody a narušovanie životného prostredia. Úsilie hnutia sa dnes 
presúva z oblasti protestov do oblasti prevencie a od zákazov k zodpovednosti. Stále 
viac zodpovedných podnikov dnes prijíma stratégiu trvalo udržateľného rozvoja 
a pripravuje stratégie, ktoré budú prospešné pre životné prostredie a zároveň budú 
prinášať primerané zisky. Súčasťou tohto postupu je aj environmentálna 
marketingová orientácia.   

ENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY MARKETINGOVÝCH NÁSTROJOV 

Environmentálny marketing vychádza zo základnej myšlienky spoločenskej 
koncepcie marketingu, ktorá spochybňuje adekvátnosť čistej marketingovej 
koncepcie v ére environmentálnych problémov, nedostatku zdrojov, rýchleho rastu 
populácie, svetovej inflácie a zanedbávania sociálnych služieb, pretože prehliada 
možné konflikty medzi krátkodobými želaniami a dlhodobým blahobytom 
spotrebiteľa. Jedným z  cieľov marketingového systému je aj snaha maximalizovať 
kvalitu života – kvalitu a kvantitu spotrebiteľských výrobkov a služieb a zároveň 
kvalitu životného prostredia (Musová, 2013).   

V súčasnosti sa môžeme stretnúť s množstvom definícií environmentálneho 
marketingu. Prikláňame sa k aktuálnej definícii Americkej marketingovej asociácie, 
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podľa ktorej environmentálny marketing predstavuje snahu podniku vyrábať, baliť, 
prezentovať a recyklovať produkty spôsobom zohľadňujúcim ekologické otázky. Jej 
komplexnosť spočíva v tom, že neodkazuje len na samotný produkt a jeho 
„priateľskosť“ k životnému prostrediu (vrátane jeho obalu), ale dotýka sa aj procesu 
jeho distribúcie, prezentácie potenciálnym zákazníkom, spôsobov jeho likvidácie, 
príp. recyklácie po ukončení jeho životnosti.   

 Vychádzajúc z definície klasického marketingu a z vyššie uvedených 
skutočností, environmentálny marketing charakterizujeme ako proces plánovania, 
implementácie a kontroly vývoja produktu, cenotvorby, prezentácie/komunikácie 
produktu a jeho distribúcie (ktorá zahŕňa aj spätný odber a likvidáciu, resp. 
recykláciu) pričom by mali byť splnené nasledujúce kritériá: a) uspokoja sa potreby 
zákazníka, b) podnik naplní svoje ciele a c) všetky procesy sú environmentálne 
vhodné (resp. sú kompatibilné s ekosystémom – ak aj nie sú pre prírodné prostredie 
prospešné, aspoň mu neškodia). 

Podniky vo svojej marketingovej praxi kombinujú viaceré nástroje, ktorými chcú 
osloviť svojich zákazníkov a vyvolať želanú reakciu z ich strany. Pri snahe ovplyvniť 
správanie environmentálne orientovaných zákazníkov musia zodpovedné podniky 
obohacovať základný súbor nástrojov o environmentálnu dimenziu, ktorá primerane 
zohľadňuje záujmy zákazníkov o ochranu životného prostredia. 

Podľa nášho názoru správne zostavený marketingový mix s environmentálnou 
dimenziou by mal byť adekvátnou reakciou na potreby a želania spotrebiteľov a mal 
by zohľadňovať čo možno najviac aspektov ich rozhodovacieho procesu. Podniky 
svojím environmentálnym správaním a ponukou environmentálnych produktov 
môžu významne ovplyvniť nákupné rozhodovanie spotrebiteľov. V konečnom 
dôsledku rozhoduje spotrebiteľ o tom, ako bude reagovať na podnety podniku, či si 
vyberie environmentálny produkt na uspokojenie svojich potrieb, či bude pre neho 
akceptovateľná cena, aký spôsob distribúcie bude preferovať a pod. Uvedené 
myšlienky nás viedli k realizácii vlastného prieskumu, v ktorom sme chceli zistiť, či 
environmentálne marketingové správanie podnikov spotrebitelia registrujú, akú 
pozornosť mu venujú a či ho dostatočne pozitívne hodnotia (napríklad preferovaním 
a nakupovaním environmentálnych produktov). Dotazníkového prieskumu sa 
zúčastnilo celkom 420 respondentov (rovnaký podiel mužov aj žien) všetkých 
vekových kategórií. V nasledujúcej časti budeme prezentovať čiastkové výsledky 
prieskumu týkajúce sa jednotlivých nástrojov environmentálneho marketingového 
mixu. 

Environmentálny produkt 

Z environmentálneho hľadiska za rozhodujúci marketingový nástroj možno 
považovať produkt. Produkt je pôvodcom znečistenia životného prostredia, zároveň 
však môže byť nástrojom, ako možno zaťaženie prostredia znižovať. Vďaka 
rozhodnutiam o produkte možno dlhodobo uspokojovať environmentálne 
orientované požiadavky zákazníkov.  

Je veľmi zložité vymedziť environmentálny produkt ako taký. Možno pritom 
vychádzať predovšetkým z  takej funkčnosti produktu, ktorá negatívne nezaťažuje 
životné prostredie. Pri posudzovaní charakteristík produktu z hľadiska zaťažovania 
životného prostredia sa môžeme stretnúť s nejednotnou terminológiou. Pre 
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produkty s nižšími negatívnymi vplyvmi na životné prostredie sa často používajú 
pojmy „ekologický produkt“, „zelený produkt“, „environmentálne prijateľný 
produkt“. V Spojených štátoch amerických sa v podobnom význame používa pojem 
„environmentálne zvýhodnený produkt“ (environmentallypreferableproduct), u nás 
systém označovania výrobkov navrhuje pojem „environmentálne vhodný produkt“. 
Environmentálny produkt definujeme ako produkt, pri ktorom pri zohľadnení celého 
životného cyklu je vplyv na životné prostredie a prírodné zdroje pozitívny. 
Environmentálne produkty sú kvalitné výrobky s dlhou životnosťou, vyrobené 
s netoxických materiálov s využitím energeticky efektívnych procesov výroby 
a dodávky, balené v čo najmenšom množstve recyklovateľného materiálu, 
netestované na zvieratách a nevyužívajúce ohrozené druhy zvierat a rastlín.   

Úžitok, ktorý environmentálny produkt prináša, sa môže stať základom diferenciácie 
a východiskom pri tvorbe marketingovej stratégie. Základom diferenciácie 
environmentálnych produktov môžu byť fyzické faktory (napríklad recyklovateľnosť 
produktu alebo jeho obalu; nižšia toxicita, resp. netoxicita produktu; nižšia spotreba 
energie pri výrobe; nižšia spotreba materiálu a pod.) a psychologické faktory 
(napríklad imidž alebo prestíž, ktoré spotrebiteľ môže získať nákupom 
environmentálneho produktu). 

Súčasťou diferenciácie environmentálneho produktu je hodnotenie a označovanie 
environmentálnych produktov značkami, ktoré informujú spotrebiteľa o vplyve 
produktu na životné prostredie v celom jeho životnom cykle. Environmentálne 
označovanie je celosvetovo uplatňovaný koncept, ktorý je súčasťou širších stratégií 
a politík ochrany životného prostredia, udržateľného rozvoja a spoločenskej 
zodpovednosti. Environmentálna značka je zárukou toho, že výrobok od svojho 
vývoja, cez výrobu až po likvidáciu po jeho použití ovplyvňuje životné prostredie 
v menšej miere ako iné výrobky s porovnateľnými kvalitatívnymi parametrami 
(Rusko, Kollár, 2010). 

Prirodzenou súčasťou niektorých produktov sú aj obaly. Obal slúži predovšetkým na 
ochranu a prepravu produktu, ale plní aj mnohé ďalšie funkcie. Z marketingového 
a komunikačného hľadiska predstavuje významnú reklamnú plochu. Určitá časť 

obalu sa však vždy stane odpadom ‒ po spotrebovaní alebo použití produktu, pri 
jeho prebaľovaní či nešetrnom zaobchádzaní. Preto aj v oblasti balenia produktov 
treba brať ohľad na zvýšený záujem o životné prostredie. 

Výsledky prieskumu o vplyve rôznych faktorov (vrátane environmentálnych) na 
nákup produktov nám potvrdili výraznú cenovú orientáciu zákazníkov v našich 
podmienkach, čo môže súvisieť aj s pretrvávajúcou krízou a s ňou spojenou rastúcou 
nezamestnanosťou, infláciou, ktoré negatívne ovplyvňujú životnú úroveň mnohých 
spotrebiteľov. Významným vplyvom v súčasnom období je aj odporúčanie známych, 
predchádzajúce skúsenosti s produktom, značka, čiastočne krajina pôvodu. 
Pôsobeniu produktov na životné prostredie venujú spotrebitelia pri svojom 
nákupnom rozhodovaní minimálnu pozornosť. Za dôvody takéhoto 
„neenvironmentálneho“ správania považujeme nízku životnú úroveň niektorých 
respondentov (v súvislosti so spomínanou prevažujúcou cenovou orientáciou 
spotrebiteľov), zlú informovanosť o problematike, v mnohých prípadoch však 
ľahostajnosť slovenských spotrebiteľov k otázkam ochrany životného prostredia. 
O niečo pozitívnejšie výsledky boli pri produktoch dlhodobej spotreby (elektronika, 
automobily, nábytok a pod.), ktoré sú cenovo náročnejšie a viac dbáme na to, z akých 
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materiálov sú vyrobené (a teda ako dlho nám vydržia), aká je ich energetická 
náročnosť, možnosti likvidácie a pod., tzn. viac si všímame aj environmentálne 
faktory, resp. vplyv nakupovaných produktov na životné prostredie. 

Súčasťou diferenciácie environmentálneho produktu je hodnotenie a označovanie 
environmentálnych produktov značkami, ktoré informujú spotrebiteľa o vplyve 
produktu na životné prostredie v celom jeho životnom cykle. Podľa nášho 
prieskumu najznámejšou spomedzi environmentálnych značiek bolo práve označenie 
„Bioprodukt“ (približne 64 % opýtaných). Najmenej známym je „Európsky kvet“, 
ktorý poznalo len 8 % respondentov. Značku „Environmentálne vhodný výrobok“ 
už registrovalo približne 20 % spotrebiteľov. Takmer 18 % sa ešte nestretlo s 
žiadnym environmentálnym označením, resp. si ho nevšimlo.   

Význam obalu, resp. materiálu, z ktorého bol obal vyrobený, bol pre respondentov 
nášho prieskumu rôzny. Väčšiu pozornosť tomuto aspektu venujú kupujúci pri 

tovaroch krátkodobej spotreby, skôr ženy ako muži, najviac respondenti vo veku 27‒
35 rokov. Pri tovaroch dlhodobej spotreby environmentálne faktory obalu ustupujú 
do úzadia. 

Cena environmentálnych produktov 

Cena produktu pre spotrebiteľa vyjadruje jeho hodnotu, ktorá je daná 
psychologickou užitočnosťou a  spoločenským významom environmentálneho 
produktu. Cena environmentálnych produktov je zvyčajne vyššia ako cena ich 
environmentálne menej vhodných konkurenčných substitútov. Rešpektovanie 
požiadaviek ochrany životného prostredia vedie k zvyšovaniu nákladov podniku 
v dôsledku vyšších nákladov na výskum a vývoj (nové udržateľné surovinové 
a energetické zdroje a materiály), dlhšej návratnosti investícií, využívania nových 
technológií. Tieto náklady môžu byť kompenzované úsporami z nižšej spotreby 
materiálu a energií, redukciou balenia, nižšími nákladmi na likvidáciu odpadu či 
hľadaním nových trhov pre vedľajšie produkty. Pokrok v udržateľnosti možno 
dosiahnuť upriamením pozornosti marketingu z ceny na náklady. Nízkoenergetické 
žiarovky sa ponúkajú síce za vyššie ceny, ale ich používanie dlhodobo predstavuje 
nižšie prevádzkové náklady.  

Vyššia cena environmentálnych produktov môže znamenať určitú konkurenčnú 
nevýhodu. Úlohou marketingových pracovníkov je stanoviť takú cenu 
environmentálnych produktov, ktorá nebude odrádzať zákazníkov od nákupu a bude 
vychádzať z ich odhadovaného vnímania hodnoty tohto produktu. 

Keď sa spotrebiteľ rozhoduje o nákupe, hodnotí vlastnosti a výhody, ktoré mu 
produkt prináša, a robí kompromisy medzi viac a menej preferovanými atribútmi 
produktu. Preferovaným atribútom „zeleného“ produktu sú jeho environmentálne 
vlastnosti. Spotrebiteľovi nákup tohto produktu prináša dobrý pocit, že prispieva 
k ochrane životného prostredia. Zákazník, ktorý nie je ľahostajný k otázkam 
životného prostredia, zbiera informácie a prispôsobuje svoj životný štýl 
environmentálnemu uvedomeniu, bude pravdepodobne i nakupovať 
environmentálne produkty, alebo sa bude dať aspoň lepšie ovplyvniť, aby ich 
kupoval (a, prirodzene, bude ochotný aj zaplatiť vyššiu cenu). Naopak, spotrebiteľ, 
ktorého téma životného prostredia nezaujíma, pravdepodobne tieto produkty 
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nakupovať nebude a bude veľmi náročné, až nemožné ho presvedčiť, aby ich 
kupoval.  

Vyššiu cenu environmentálnych produktov v porovnaní s bežnými sú ochotní 
akceptovať len niektorí spotrebitelia (zo segmentov „skutočne zelený“ a „dolárový 
zelený“). Väčšina spotrebiteľov (z ostatných segmentov) však nie je ochotná zaplatiť 
za produkt viac len preto, že je environmentálne vhodný. Spotrebitelia sa často 
prikláňajú k názoru, že za problémy v životnom prostredí zodpovedajú producenti 
a oni by mali znášať aj náklady na ich riešenie.  

Ochota vymeniť doteraz používaný produkt za environmentálne vhodnejší 
(predpokladá sa, že aj cenovo náročnejší) bola jedným zo zaujímavých 
environmentálnych postojov respondentov aj v našom vlastnom prieskume. Cena by 
podľa nich nemala byť vyššia ako 5 % v porovnaní s pôvodne používaným 
produktom (túto a nižšiu hodnotu uvádzalo vždy okolo 80 % respondentov 
v rôznych vekových kategóriách). O niečo vyššiu sumu by boli ochotní „obetovať“ 

respondenti (približne 14 %)  pri nákupe elektroniky, auta (5‒10-percentné zvýšenie 
ceny). 

Distribúcia environmentálnych produktov 

Významným marketingovým rozhodovaním podniku je rozhodovanie o spôsobe 
distribúcie svojich produktov, v prípade environmentálne vhodnej distribúcie pri 
zohľadnení kritérií s minimálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie. 
Environmentálna distribučná politika pritom má dve základné dimenzie – akvizičnú 
a fyzickú distribúciu. Akvizičná distribúcia sa zaoberá navrhovaním a hľadaním 
vhodných distribučných kanálov určených na presun environmentálnych produktov 
a prípravou hlavných bodov na budovanie odbytových ciest. Výber distribučného 
kanála je ovplyvnený demografickými a psychografickými charakteristikami 
cieľového trhu. Berie sa pritom do úvahy, že environmentálne orientovaní 
spotrebitelia sú vo vyšších príjmových skupinách, s vyšším vzdelaním, majú viac 
informácií o environmentálnych problémoch súčasnosti, a teda je u nich predpoklad, 
že budú ochotnejší nakupovať environmentálne produkty.   

V rámci fyzickej distribúcie má význam budovanie environmentálnych prepravných 
a vyskladňovacích systémov.Environmentálny vplyv produktov je vo veľkej miere 
determinovaný množstvom spotrebovaného paliva a materiálu pri dodávke produktu 
k spotrebiteľovi alebo odberateľovi. Zelená logistika (greenlogistics) skúma 
a minimalizuje pôsobenie logistiky na životné prostredie, napríklad meria vplyv 
konkrétnych druhov dopravy na životné prostredie, snaží sa znížiť energetickú 
a materiálovú náročnosť rôznych logistických činností, rešpektuje certifikáciu podľa 
normy ISO 14000. Niektoré aktivity zelenej logistiky patria aj do oblasti spätnej, 
reverznej logistiky (prepracovanie použitého výrobku na nové využitie) (Malá a kol., 
2011). 

Ekologicky prijateľný transport si vyžaduje vybrať nielen „prepravný“ prostriedok 
s nízkymi nárokmi na pohonné hmoty, ale aj vhodný druh dopravy. Za 
environmentálne prijateľnú  sa  považuje  železničná  a lodná  preprava,  menej  
vhodná  je  cestná   a letecká preprava. 
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Čo sa týka distribúcie produktov, naši respondenti jej venujú len malú pozornosť 
(len necelých 17 % respondentov sa zaujíma o to, akú cestu a akým spôsobom prešiel 
produkt od výrobcu do jeho domácnosti). Paradoxom je, že približne 24 %  
respondentov spôsob distribúcie niektorých produktov zaujíma, ale pri nákupe 
uprednostnia produkt zo (vzdialenejšieho) zahraničia, pretože je lacnejší v porovnaní 
s domácim (lokálnym) produktom. 

Environmentálne aspekty marketingovej komunikácie 

Úlohou environmentálnej komunikačnej politiky je podporovať spotrebu 
environmentálnych produktov a vytvárať povedomie o potrebe ochrany životného 
prostredia. Dôležitý je tiež pozitívny imidž podniku a jeho produktov u spotrebiteľov 
v súvislosti so životným prostredím.  

Prikláňame sa k členeniu stratégií environmentálnej komunikácie podľa 
Pročkovej(In: Hanuláková, Pročková, 2001) na defenzívnu a ofenzívnu stratégiu. 
Cieľom defenzívnejstratégie je zlepšiť verejnú mienku o podniku a jeho celkový imidž. 
Komunikačná výpoveď spravidla zdôrazňuje, že podnik zohľadňuje ochranu 
životného prostredia vo všetkých svojich aktivitách. Využíva sa v podnikoch 
a odvetviach s nepriaznivo naklonenou verejnou mienkou. Najčastejšie používaným 
nástrojom pri realizácii tejto stratégie je publicrelations.  

Ofenzívna stratégia je zameraná na zmenu spotrebiteľského správania a zabezpečenie 
odbytu environmentálnych produktov. V tomto prípade možno podľa nás využiť 
všetky nástroje marketingovej komunikácie. Komunikácia sa sústreďuje na samotný 
produkt a jeho environmentálne prínosy, pričom je veľmi dôležité presvedčivo 
vysvetliť environmentálne atribúty produktu a ich význam v porovnaní 
s konkurenčnými produktmi.   

Najúčinnejším spôsobom budovania povedomia o existencii environmentálne 
orientovaného podniku (alebo produktu) je reklama. Širokú škálu krátkodobých 
podnetov, ktoré smerujú k stimulácii konečných zákazníkov (príp. obchodníkov) 
obsahuje aj podpora predaja. Práca s verejnosťou (publicrelations) má za úlohu 
vytvárať pozitívne povedomie o podniku v relevantných vrstvách spoločnosti, 
o záujme podniku a jeho konkrétnych krokoch pri riešení environmentálnych 
problémov. Prednosťou osobného predaja je osobný kontakt so zákazníkom, ktorý 
je efektívnejší v porovnaní s ostatnými nástrojmi marketingovej komunikácie v tom, 
že predajca môže vzbudiť záujem zákazníka o environmentálne produkty, priamo 
reagovať na jeho otázky, prekonávať jeho námietky, presvedčiť ho, aby nakupoval 
tieto produkty. 

Z výsledkov vlastného prieskumu v oblasti marketingovej komunikácie vyplynulo, že 
spotrebitelia získavajú informácie týkajúce sa environmentálnej problematiky 
predovšetkým z televízie (viac ako 41 %) a z internetu (33 %). Menšiu dôležitosť 
pripisovali printovým médiám (necelých 25 %). Prekvapil nás menší záujem 
o informácie z osobných zdrojov (od známych, priateľov, rodiny) – len necelých 18 
% (vo všeobecnosti sa osobné zdroje informácií považujú za najdôveryhodnejšie 
a vidíme ich veľký význam práve v podpore predaja environmentálnych produktov). 
Minimálny záujem prejavovali respondenti o informácie v letákoch.  
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ZÁVER 

Podniky, ktoré sa chcú správať zodpovedne a zároveň ostať atraktívnymi v očiach 
zákazníkov, musia upraviť svoje marketingové programy v zmysle súčasných 
etických a environmentálnych požiadaviek. Každý podnik, ktorý chce byť úspešný vo 
svojom podnikaní a chce disponovať konkurenčnou výhodou, musí už v rámci 
strategického (marketingového) plánovania dôkladne skúmať trh, predovšetkým jeho 
veľkosť, štruktúru, potreby a požiadavky zákazníkov, ich preferencie, spotrebiteľské 
správanie a trendy, ktoré na trhu vznikajú (Minárová, 2009). 

Zodpovedné podnikateľské subjekty už zohľadnili negatívne vývojové trendy 
v prírodnom prostredí a reagujú na ne aj v podobe marketingových stratégií 
s environmentálnym rozmerom. Výsledky nášho skúmania ukázali, že spotrebitelia 
s rozdielnou úrovňou environmentálneho povedomia reagujú rôznou intenzitou na 
environmentálne marketingové podnety podnikov. A hoci sa mnohé podniky snažia 
dnes správať environmentálne zodpovedne a uvedomujú si možné prínosy takéhoto 
správania, často ostávajú ich environmentálne podnety bez dostatočnej odozvy. 
Nemôžeme to zovšeobecniť na celú spotrebiteľskú verejnosť, pretože na trhu sa 
nachádzajú segmenty, pre ktoré je typické výraznejšie environmentálne cítenie 
a prejavujú nadšený záujem o všetko, čo súvisí s ochranou životného prostredia, na 
druhej strane však registrujeme segmenty, ktorých členovia sú k environmentálnym 
otázkam úplne ľahostajní. 

Výsledky nášho skúmania vplyvov rôznych faktorov (vrátane environmentálnych) na 
nákup produktov nám potvrdili, že pôsobeniu produktov na životné prostredie 
venujú spotrebitelia pri svojom nákupnom rozhodovaní minimálnu pozornosť. Za 
možné dôvody okrem cenovej citlivosti považujeme aj zlú informovanosť 
o problematike, v mnohých prípadoch aj ľahostajnosť spotrebiteľov spojenú 
s neochotou prevziať vlastnú zodpovednosť za stav a kvalitu životného prostredia.  

Nedostatočná odozva spotrebiteľov na environmentálne podnety podnikov by 
mohla byť pre environmentálne orientované podniky demotivujúca. Mohlo by ich to 
odrádzať od realizácie environmentálnych aktivít, dokonca viesť k menej 
zodpovednému správaniu v oblasti ochrany životného prostredia a trvalo 
udržateľného rozvoja. Zároveň vidíme práve v správaní podnikov veľkú príležitosť, 
ako svojím vlastným zodpovedným správaním v environmentálnej oblasti zvyšovať 
povedomie spotrebiteľov o otázkach ochrany životného prostredia. Výrobou a 
predajom environmentálne vhodných produktov za primerané ceny a permanentnou 
komunikáciou so spotrebiteľskou verejnosťou o realizovaných environmentálnych 
aktivitách si splnia podniky aj úlohu v oblasti vzdelávania a podľa nášho názoru skôr 
či neskôr spôsobia pozitívny posun v environmentálnom myslení spotrebiteľov.  
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SZABÓ KATALIN1 

EGY FIKTÍV INDULÓ VÁLLALKOZÁS ÜZLETI TERVE 

THE BUSINESS PLAN OF A FICTITIOUS START-UP COMPANY 

Kulcsszavak: üzleti terv, induló vállalkozás, tehenészet, gyakorlat 

Absztrakt 

A vállalkozások sikeres működéséhez alap szükséglet egy megfelelő stratégia 
készítése. Ennek a stratégiának a támogatásához sokszor érdemes egy üzleti tervet 
készteni. Egy üzleti tervet többféle képpel is el lehet készíteni a szakirodalmak 
alapján, viszont lényegében azok megegyeznek. Ezen folyamat során kinyert 
információk segíthetik a vállalkozás hosszú távú működését és a sikeres piaci 
részvételt a bejutással együtt. A továbbiakban bemutatásra kerülő üzleti terv 
konkrétan egy tehenészet létrehozását és a sikeres működéshez várható szükséges 
eszközöket, információkat tartalmazza. Tehát a szakirodalom gyakorlatba ültetése 
tekinthető meg, ami alapján minden termelő vállalkozás számára kivitelezhető az 
elkészítés. 

Keywords: business plan, start-upcompany, dairy-farm, practice. 

Abstract 

A company can successfully function only if it has a proper strategy. In order to 
support this strategy many times it is worthy to make a business plan. Based on the 
studied bibliography it is possible to prepare a business plan in lots of ways, but they 
are basicly the same. In the course of this process the obtained information may help 
the company's long-termfunction and the successful market operation, and their 
position can become better on the market as well. The business plan being presented 
in this paper actually relates to setting up a dairy-farm and contains the devices and 
information necessary for the successful operation of the new company. Therefore 
we can witness the adaption of bibliography into practice. I think every 
manufacturing company would be able to elaborate their business plan based on it. 

 

Az üzleti terv elkészítése mind induló és már meglévő vállalkozásnak is egyaránt 
fontos szerepet tölt be, hiszen az induló szervezetnek akár a hiteligénylésnél, vagy a 
befektetők megszerzésénél is befolyásoló szerepköre van. Magába foglalja az adott 
szervezetre irányuló elképzeléseket, elgondolásokat és innovatív terveket, valamint 
garantálni igyekszik azok kivitelezhetőségét és realitását. Egy jó üzleti terv egy vállalat 
sikerének legnagyobb kulcsa is lehet. Napjainkban, a válságos időszakban egy jól 
elkészített üzleti terv akár a vállalkozás egyetlen túlélési lehetősége is lehet, hiszen a 
bankok egyre jobban megfontolt döntések alapján határozzák meg azt, hogy melyik 
cég kaphasson hitelt. Ezen terv elkészítése egy plusz áttekintést enged a vállalat 
erőforrásaiba is. A megfelelő séma kiválasztásánál fontos szerepet tölt be az is, hogy 
mennyire értelmezhető a szakirodalmi magyarázat, elkészítést segítő instrukciók. 

                                                           
1 A SZIE GAEK 2013-as, békéscsabai Tudományos Diákkori Konferenciáján elhangzott pályamű. 
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Ennél fogva véleményem szerint a R. D. Hisrich – M. P. Peters: Vállalkozás – Új 
vállalkozások indítása, fejlesztése és működtetése című könyvben található egy 
nagyon jó verzió. A továbbiakban ennek a típusnak a levezetése található egy fiktív 
gyakorlati példában. 

 

PEACELAND KFT ÜZLETI TERV 

 

I. Bevezetés 

Vállalkozás neve: Peaceland Kft 

Jogi forma: Korlátozott felelősségű társaság 

Tevékenység: szarvasmarha tenyésztés, tejtermelés 

Székhely: 5666 Medgyesegyháza, Ipari park 6-11 

Telefon: 06/30-491-4578 

Weboldal: www.peaceland.com 

Email cím: peaceland@peaceland.com 

Vállalkozás leírása: Fő profiljába a szarvasmarha tenyésztés, tejtermelés, valamint 
tenyészállatok előállítása áll. Az ehhez szükséges gabonát a vállalat saját maga 
termeszti meg, az ezen felül szükséges kiegészítő tápanyagokat, tápkészítéshez 
szükséges mikro-makro elemeket és vitaminokat több külsős vállalkozástól 
vásárolják. A cég szándékában áll magas genetikai értéket képviselő szarvasmarhák 
tenyésztése, és a bika üszők tenyésztési céllal való értékesítése. 

Finanszírozás: A vállalkozás indulásához szükséges kezdő tőke 2 milliárd forint. 
Ezen tőke több részből tevődik össze, egy 1,5 milliárd forintos Európai Uniós induló 
vállalkozásoknak kiírt pályázati összeg, melynek feltétele a cég minimum 10 éves 
folyamatos működése. Másik fő összetevői az állam által kiírt támogatás, mely egy 
200 millió forintos visszatérítendő, és egy 300 millió forintos vissza nem térítendő 
összegből áll. A visszafizetés határidejét a kiadástól számított 15 évre határozták meg. 
A vállalkozás egy közel 2 milliós saját induló tőkerésszel is rendelkezik. Ezen felül egy 
körülbelül 2 millió forintos tartalékot is kialakítanak belőle, az esetlegesen felmerülő 
be nem kalkulált költségekre 

Ez a beszámoló bizalmas adatokat tartalmaz és a Peaceland Kft. tulajdonát 
képezi. Csak azok a személyek használhatják, akiknek a tulajdonosok 
betekintést engednek, és tilos az anyag bármely részének bárminemű 
sokszorosítása vagy közzététele a cég előzetes írásbeli engedélye nélkül. 
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II. Összefoglalás 

A Peacland Kft 2014. január 01. napjával kezdi meg működését, alapítása 2013. 
november 23. napján történt meg. A Cégbíróság a céget 2013. december hó 23. 
napjával jegyezte be. Az alapítás elsődleges okai a településen élő magas létszámú 
munkanélküliek, akik a szarvasmarha tenyésztéssel kapcsolatos végzettséggel 
rendelkeznek, valamint a magyar tejtermelés és fogyasztás nagymértékben való 
háttérbe szorítása. A megélhetés könnyítése és a jobb minőségű élelmiszerhez való 
hozzáférés kedvező áron. 

„Ami a szakmában minőséget és elégedettséget okoz, azt tartani és növelni kell a 
vásárlók lojalitásával egyetemben.” – szól a Kft filozófiája, mint induló vállalkozás 
igyekszik a lehető legtöbb igényt kielégíteni, így alapozva a nagyobb mértékű 
növekedés lehetőségét. A Peacland Kft a színvonalat tartja szem előtt, mind a 
tejtermelés, mind a növendékek előállítása során. Ezt a szintet a speciális 
technológiával készített szexált spermával és a kiváló tejelésű Holstein Friz 
szarvasmarha fajtával kívánja kivitelezni az iparágban való helytállás mellett. 

A vállalat termékei és szolgáltatásai közé tartozik tehát a tej értékesítése kis és nagy 
mennyiségben is. Ezen túl a szarvasmarha bikaborjúk értékesítése vágó állatnak vagy 
éppen kiváló genetikai képességekkel rendelkező egyedeket tovább tenyésztés 
céljából. Mindemellett a saját termőföldek művelésével egyetemben kisegítő 
bérmunkát is végez, ha a forrásai és a saját talajművelése mellett kivitelezhető.  

A szerkezeti felépítését nézve a cégvezető rálátással bír az összes munkafolyamatra, 
az ő keze alatt közvetlen alkalmazásában lévő telephelyvezetők és ügyfélkapcsolati 
referens koordinálja a többi 30 beosztottat. Az esetlegesen szükséges 
munkaerőtöbblet kérdését a mezőgazdaságon belül egy kooperációval hivatott 
kiküszöbölni. Kölcsönös megállapodást kötött a medgyesegyházi Haladás Plusz Kft.-
vel. Viszont ha elegendő munkagéppel rendelkezik és csak a kezelő személyzet nem 
elegendő, akkor szezonális munkások alkalmazása mellett dönt. 

Működési rendszere tekintetében egy sematikus napi munkabeosztást lehet kivetíteni 
a szarvasmarha ellátás tekintetében. Ennek oka az, az állatokat minden nap etetni és 
fejni is kell, ennek elvégzése a reggeli és a kora esti órákban történik meg. A 
termőföldek művelése, mint a legtöbb mezőgazdasági tevékenység szezonálisan, 
szakaszosan zajlik le, így arra nem napi ismétlődést, hanem éves szintű ciklikusságot 
lehet felfedezni. 

A vállalkozás célkitűzései közé tartozik az állatállomány, a foglalkoztatottak 
létszámának növelése, ezáltal eredményesebb működés elérése. Ennek érdekében a 
lehető legtöbbet hozza ki magából a kezdetektől fogva. Ennek a célnak az eléréséhez 
az is szükséges, hogy a tej felvásárlási ára ne, vagy csak viszonylag kis eltérésű értékek 
között mozogjon. 

A pénzügyi helyzetét tekintve stabil vállalkozásnak indul, hiszen a pályázatokból 
kivitelezett cég valamennyi tartalékkal rendelkezik az előre be nem kalkulált 
helyzetekre. Ezen túl az előre utaló tervezetek lapján már az első év végén 
eredménnyel zár. Likviditási gondokkal nem küzd, mivel az alapításhoz szükséges 
tőke nagy része pályázati pénzből ered. 
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Az üzleti terv további részében bővebb információk találhatók mind az állatok 
tartásáról, az ahhoz szükséges gépekről, a szervezeti felépítésről, a 
marketingtevékenységről, a pénzügyi előrelátásokról és egyéb a vállalat működéséhez 
szükséges dologról. 

III. Iparágelemzés 

A szarvasmarha tenyésztés és a tejtermelés az évek során mindig is minimálisan 
ingadozó adatokkal, értékesítési árral rendelkezett. A tehenek tenyésztését tekintve 
már a 2008-as év első negyed évében is 15%-os csökkenést mutatott az egy évvel 
korábbi adatokhoz képest. A válság hatására a kisebb állattartók nem tudták magukat 
megfelelő profittal, vagy akár még csak a kezdeti szinthez sem kihozni. Az 
állatállomány csökkenése után 1-1,5 évvel az intenzitás ezen állatok tartásából 
közeledni kezdett a korábbi állapothoz. A növekedés okának tekinthető, hogy a nagy 
vállalkozásokat kisebb mértékben viselte meg a 2008-as év. Ez főként a vágómarha 
tenyésztőkre vonatkozott, hiszen az export iránti kereslet nem csökkent. A közvetlen 
uniós támogatás 2004 óta folyamatosan növekedett, azonban a válság kezdete után az 
intenzitása csökkent, a stagnáláshoz közeledett. A felvásárlási árak ezen csökkenő 
statisztikai adatok alapján emelkedtek. Olyan mértékben, hogy 2011-re 
Magyarországon alakult ki a legmagasabb vételi ár. Az értékesítéseket nehezítette a 
Törökország irányába történő export tilalma a hamisítások miatt, amelyre a 2011-es 
év végén, 2012 év elején történő török - magyar egyeztetés jelentett megoldást a 
Magyar Állattenyésztők Szövetsége közreműködésével. Ezen tárgyalás következtében 
2011 februárjában ismét megindult a Törökországot célzó vágómarha export. Az élő 
marha kivitel számain megfigyelhető, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás után 
folyamatosan növekedő tendenciát mutat. A szarvasmarhatartásban történő 
visszaesés számadatainak értéke a tejelőtehén-állomány csökkenéséhez vezethető 
vissza. A nagymértékű hanyatlás oka főként az import tej iránt egyre növekvő 
kereslet. Az unióhoz való csatlakozás után az áruk szabad mozgása nyomán a külföldi 
tejet preferálják egyre nagyobb mértékben. A Magyarországon megtalálható 
tejtermékek közel 50%-a importból származik. A tejtermelő tehenek létszám 
csökkenése napjainkban már megállt, előtérbe kerültek a kettős hasznosítású 
jószágok. Létszámuk 2011-es évtől minimálisan növekszik. A 2010-es évi áttekintés 
nyomán azt a következtetést lehetett levonni, hogy a tejágazat túlélte a válságot. A tej 
felvásárlási árának lassú növekedése segített csökkenteni a termelők veszteségeit, 
viszont ez nagymértékben nem volt kivitelezhető az önköltség körüli tejár miatt. Ezt 
a költség 70-75 forint/literes ár mellett lehetett kiegyenlíteni. Viszont a változékony 
időjárás, és a külföldi piac felöl egyre erősödő nyomás miatt a hazai tejtermelők 
manapság igen nagy gondban vannak. Hiszen ha nem sikerül visszahódítaniuk a már 
külföld uralta belső piacot, akkor több cég is bezárhatja kapuit. A 2012-es év nagy 
ingadozással zajlott le a tejfelvásárlási árak terén, mivel az év második negyedévére 
túlkínálat alakult ki, így az árak nagy mértében visszaestek. Egy egész évben működő 
vállalatot nem erősít, ha egy éven belül a nyers tej ára 65 és 100 forint/literes ár 
között mozog. A 2012-es aszályos időjárás nagyban megnövelte a költségeket a 
gazdák számára és ez párosult a túlkínálat okozta árcsökkenéssel. Ha azt vesszük 
figyelemben, hogy a termelők igyekeznek saját maguknak megtermelni az állatok 
tartásához szükséges gabonát, akkor azt is meg kell említeni, hogy a nagy szárasság 
okozta terménykiesés következtében a hiányt valamiből pótolniuk kell. Ezt csak úgy 
lehet kivitelezni, ha vásárolják az adott takarmányt, ezáltal még nagyobb költségekbe, 
kiadásokba kerülnek. Az idei csapadékos tél és tavasz az őszi vetések egy részét már 
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most megtépázta, valamint a tavaszi vetések is késéssel történtek, sőt egy-némelyik 
gabona (őszi árpa és búza) vetési határidejéből ki is csúsztak a gazdák. 

A 2013-as év kezdeti nehézségei után a viszonylag kedvező 91-92 forint/literes 
tejfelvásárlási ár mellett pozitív eredmény van kilátásban. Egy napjainkban induló 
cégnek ezen iparágban egy körülbelül 300 egyedből álló állatállománnyal érdemes 
indítani, mivel az ellátásukhoz szükséges takarmányt a tejelőtehenek tejének eladása 
ki tudja egyenlíteni. Valamint a nagyobb tételű eladások mellett a környéken lakók 
számára való értékesítés is nagy érdeklődéssel bírhat. 

A korábbiakban említett tényezőkön túl, kisebb mértékű konkurencia található a 
kiváló minőségű tej értékesítésének piacán. Ezen versenytárs a település tehenészete, 
ahol szintén a minőségen van a legnagyobb hangsúly. Pozitív dolog az, hogy az 
előjelek alapján a kapcsolatkialakítás során együttműködő viszony alakulhat ki. 
Viszont mindkét cégnek negatív tényezőként sorolható fel az, hogy a település 
üzleteiben, boltjaiban kapható tejtermékek hiába magasabb áron érhetők el, mégis 
azokat támogatják még elsősorban, a könnyebb elérhetősége miatt. Így hát bizakodva 
reméljük, hogy ez a tendencia módosulni fog. 

IV. Vállalkozás bemutatása 

A Peaceland Kft előre láthatóan 2014. január 1-jén kezdi meg a termelő és tenyésztő 
tevékenységét Medgyesegyháza külterületén. 

A cég fő tevékenységi körébe a szarvasmarha tenyésztés tartozik olyan fázisaival is, 
mint nemesítés, tejtermelés, tovább tenyésztésre bikák nevelése. Valamint az ehhez 
szükséges gabonatermelés és talajművelés, valamint az utó és előmunkálatokat is ők 
végzik el. Ilyen előmunkálat például a tárcsázás, szántás, altalajlazítás, 
kombinátorozás. Utómunkálatok közé tartozik a bálák elkészítése és azok betárolása 
a vállalat erre kialakított területén. Ezeket a bálázott szálas növényeket takarmánynak, 
aljazáshoz, valamint értékesítés céljából is hasznosítják. Az állatok alatt keletkezett 
trágya felhasználható a földterületeken a kedvezőbb következő évi termelés céljából, 
ami körülbelül 10%-kal tudja növelni az adott terület terményhozamát. A gyepszéna 
készítését is saját maguk végzik a talajmunkálatoktól, a vetésen és rendsodráson át, 
egészen a betárolásig. 

A telephely kialakítása a környezeti előírások és az építési engedélyek fényében a 
medgyesegyházi ipari park területén valósul meg. Valamint az egyes közművekből 
szükséges nagy teljesítmény céljából a szolgáltatókhoz való kapcsolódás is 
könnyebben kivitelezhető. A kövesúttól való távolsága körül belül 100-150 m, amit 
többsoros fasor övez. Ez a bekötő út, valamint a telep területén a nagyobb forgalmú 
utak aszfaltozással vannak megoldva. 

A telep teljes alapterülete körül 22 000 m2. Ezen a területen kerülnek megépítésre az 
újonnan kialakított mezőgazdasági és egyéb épületek is. A teljes telep területe és a 
telken lévő épületek teljes egészükben a Peaceland Kft tulajdonát képzik. A területet 
földrajzi fekvése teszi alkalmassá ennek a cégnek, hiszen az állattartással járó 
trágyának a kellemetlen szaga és a munkagépek közlekedése miatt kialakulható 
kellemetlenségek is kiküszöbölhetőek. A trágyatároló kialakítását a funkcionális 
használat által engedélyezett legtávolabbi ponton építik fel. A nagy járművek 
közlekedése könnyen kivitelezhető a jól kiépített földút hálózaton is. 
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A cég épületeinek egy része (pl.: fekete-fehér öltöző) hagyományos technikával kerül 
kialakításra, míg a gabona tárolásához szükséges épületek csarnok formájában lesznek 
kivitelezve. Az állatok elszállásolásához szükséges istálló egy összetett épület lesz. A 
szűz üszők, vemhes üszők és tehenek és növendék borjúk egy épületben lesznek 
elszállásolva megfelelő kialakítást igénybe véve, maguk az állatok boxos tartásban 
lesznek nevelve, mivel ezzel csökkenthető a fekhely kibéleléséhez szükséges szalma 
mennyisége. Az állatok etetése jászolos kivitelben lesz megvalósítva. Az épületek és 
az istállók több kisebb berendezéssel való ellátásához körülbelül egy 6 millió forintos 
kiadással kell számolni. 

Az alapítók az induláshoz szükséges ötletet onnan merítették, hogy a külön-külön 
történő állattenyésztési és mezőgazdasági munkálatok sokkal költségesebbek tudnak 
lenni. Valamint a környéken élő emberek számára kíván tej árusításával szolgáltatást 
nyújtani, azok számára, akik előnyben részesítik az igazi tehéntejet, a boltokban 
kaphatóval szemben. További céljuk volt a munkanélküliek számának csökkentése a 
környezetükben azáltal, hogy a megfelelő végzettségű embereket alkalmazzák az 
induló vállalkozásukban. Az induláskor alkalmazott munkások száma körülbelül 33 
főre tehető, ami az állatállomány növekedése és a cég fejlődése mellett 
valószínűsíthetően növekedni fog. A megtermelt tejmennyiséget első sorban 
belföldön szeretnék értékesíteni, ezzel is elősegítve a külföldi piac térhódításának 
csökkentését. 

Véleményem szerint ez az induló vállalkozás meg tudja változtatni, legalább kis 
mértékben a mostani helyzetet, hiszen a munkások felvételével csökken a 
munkanélküliség, és a környéken kihasználatlanul fekvő földterületek is hasznosítva 
lesznek. 

V. Termelési terv 

Peaceland Kft egy termeléssel foglalkozó vállalkozás induló területi paraméterei közé 
tartozik egy 22 000 m2 alapterületű telephely és egy 600 hektáros termelő földterület. 
A telephely terültén található 2 istálló, 1 fekete-fehér öltöző, egy a gépek tárolásához 
szükséges szín. 

A termelő tevékenység egy összetett folyamatként jött létre. A tevékenység 
elvégzéséhez szükséges gépek és berendezések listáját és bruttó árát külön 
szemléltető táblázatokban lehet jobban áttekinteni, amikkel a saját földterületét és 
jószág állományát látja el a szükséges tápokkal, takarmányokkal. 

Az egészségügyi előírások betartása mellett biztonsági háló szerepét betöltve a 
vállalkozás határozatlan idejű szerződést kötött egy közeli állatorvossal. Ezen állatok 
megvizsgálásához és kezeléséhez az istállóban egy erre kialakított 20 m2 kettéosztott 
boksz található, ahol a beteg állatok ellátása történik. Az elhullott állatok tetemét 
telefonos értesítés után az erre szakosodott cég szállítja el. A gabona megfelelő 
életszakaszait hivatott rendben tartani az általa fenntartott gépparkkal. A megfelelő 
idénymunkák elvégzéséhez időnként tartalék emberek segítségét is igénybe veszik. A 
gépek meghibásodása okozta kiesések rövidítése érdekében a vállalat szerződési 
kapcsolatot alakított ki a helyi Termelői Szövetkezet gépállomásával, ahol a megfelelő 
szerszámok és alkatrészek a megfelelő helyen és időben állnak rendelkezésre. 
Nagyobb meghibásodást, vagy az esedékes szervizt a megfelelő márkaképviselet 
felkeresése által vitelezik ki. 
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A vállalat által termelő tevékenységének fő eredménye a tehéntej. A cég 
állatállománya az induláskor 200 fejőstehénből, 50 vemhes és 50 szűz üszőből 
tevődik össze. A 200 fejőstehénből álló állomány napi kétszer történő fejése 
következtében a teljes napi tejmennyiség megközelítőleg 6000 l/nap. Ezen eredmény 
alapja, hogy egy tehén fejésenként átlagosan körülbelül 15 l, így egy nap 30 liter tejet 
ad. A szakszerű műveleti folyamat elvégzéséhez szükség van ehhez kialakított 
fejőházra, ami ennél a cégnél az istálló végénél található. A fejőházban két fejőakna 
van kialakítva, amely két oldalán egyidejűleg 5-5 állat van, így egyszerre 20 állat fejése 
is történhet. A fejés időtartalma megközelítőleg 10 perc a fertőtlenítéssel együtt, ami a 
fejőegység felrakása előtt és levétele utána történik. Ehhez a tevékenységhez 
szükséges gép ára a kisebb tartozékokkal együtt 100 millió forintra tehető. A folyamat 
végezte után a jószágok visszahajtásra kerülnek, míg a tej útjára indul egy 
rendszerben, amelynek folyamán a véletlen bekerült szennyeződések kiszűrése egy 
papír szűrővel, valamint a tej tárolásra megfelelő hőmérsékletre hűtése történik. A 
hűtést egy cellás kialakítású rendszeren való átengedéssel végzik, amelyben 
élelmiszeripari fagyálló végzi el ezt a korrigálást. A hűtő rendszer hibája esetén a 
szervezetre nem veszélyes anyag kerülne a magas kalcium tartalmú italba, de ennek a 
bekövetkezési esélye nagyon minimális. A tejnek meg kell felelnie a menőségi 
előírásnak. Ilyen esetben csak extra tejről lehet beszélni, aminek csíraszáma, ami a 
tisztaságát mutatja, maximum 100000 lehet; szomatikus száma, ami a tőgyben levált 
hámszövetszámát jelzi, maximum 400000 lehet. Az eladási árát befolyásolja a 
zsírtartalma, ami Holstein Fríz fajtánál átlagosan 3,2-3,9 és ezen felül a fehérje 
százalék is, ami általában 3,3-3,4 között van. A tej fagyáspontjának nagysága 
megmutatja, hogy az állat kapott-e elég sót vagy vizet, ha magas ez az érték, akkor a 
korábban említettekből nem kapott eleget. A tej elszállítása napi rendszerességgel 
történik a vevő cég tejszállító teherautójával, ezen időpontig egy 10000 literes 
tartályban történik a tárolása, aminek beszerzési értéke 17 millió forint. Az eladási ára 
az utóbbi időkben változó árakat mutatott most 91-92 forint/literre tehető, de a cég 
indulásáig ez az érték változhat. Másik termelő tevékenységnek lehetne tekinteni a 
tenyésztésből születő bika borjúk eladását, viszont manapság az ilyen nemű utódok 
előfordulási számát csökkenteni tudják, az ehhez kifejlesztett szexált spermával. Az 
örökítő anyag elkészítéséhez egy olyan technológiát alkalmaznak, amely folyamán a 
spermiumot megfestik, majd nagy sebességre felgyorsítják. Ezek után lézeres 
technológiával szétválasztják a hímivarsejteket ivari jellegük alapján, majd a folyamat 
végezte után megfelelő egységekbe kiszerelik és forgalomba hozzák. Ezáltal a 
nőnemű egyedek száma lesz a több. Az üszők megtermékenyítése mesterséges 
módon megy végbe a legtöbb alkalommal. Egy szűz üszőt átlagosan 1,5 
termékenyítés után sikerül vemhesíteni, míg ez egy tehénnél 2,5-3 alkalom. A 
harmadik próbálkozás utáni sikertelenség esetén a megtermékenyítést természetes 
úton próbálják meg, ami várhatóan eredményes lesz. Ennek a módnak a hátránya, 
hogy a nemi jelleg nem befolyásolható. A 9,5 hónap vemhesség után az anyát a 
megfelelő szálláson szállásolják el. A szervezete regenerálódásának elősegítése 
érdekében egy olyan készítményt kap, ami édes, a vaníliához hasonlító illata miatt 
evésre ösztönzi, összetétele pedig a méh összehúzódását és a megfelelő tej előállítását 
segíti. Az újszülött vagy esetenként ikrek néhány napra külön az idősebbektől, 
egyszemélyes boxokban kerülnek elszállásolásra, ahol az etetésük és kiskori 
betegségük is könnyebben felismerhetők. Ezen idő után az idősebbek mellé kerülnek, 
még mindig boxos kialakításban, de itt az idő előre haladtával a borjúk már nem csak 
tejet, hanem tápot és egy úgynevezett müzlit is kapnak, aminek fő tartalmi elemei 
kukorica pehely, répa és aszalt gyümölcs (főként alma). Ez segíti a fejlődésben és az 
immunrendszerét is erősíti. A 2-3 hónapos kort elérve ivar társaival együtt egy helyre 



Egy fiktív induló vállalkozás üzleti terve 

274 

kerülnek korcsoportonként. Ezek után a kis bikák egy része már eladásra kerül, míg 
egy részük, amelyik megfelelő genetikai képességgel rendelkezik hosszabb ideig tartó 
nevelés után tovább tenyésztés céljából kerül eladásra. A tejértékesítés szempontjából 
kisebb vevői célcsoportnak tekinthetők a helyi lakosok számára történő árusítás, ami 
kedvezőbb és jobb minőségű italt ad, mint a boltiak. Ennek a munka elvégzését a 
tejházas fogja ellátni. 

Az állatok ellátása 28 főt igényel, akik különböző beosztás szerint dolgoznak. Van 2 
elletős, akik 12 órás szerződésben vannak, de ők ebből 4 órát pihenéssel tölthetnek, 
függetlenül a műszak típusától. A fejőházban fejésnél a fejőaknában is 1-1 fejőember 
szükséges, ők osztott munkaidőben dolgoznak, így ők végzik a reggeli és a délutáni 
fejést is. Az ő munkarendjük azonos módon van kialakítva a felhajtóéval, aki a 
fejéshez szükséges teheneket tereli a megfelelő helyre. Váltásban 2 ember látja el a 
jószágokat egy önjáró takarmány kiosztó kocsival, aminek bekerülési értéke 60 millió 
forint, viszont önmagának gyűjti be a szükséges takarmány elemeket, nem kell külön 
markoló, traktor és takarmányelosztó kocsi. Az állatok boxának takarítását is a 
takarmányosok végzik el. 1 portás ügyel a ki és bemenő forgalomra, az esetleges 
lopások elkerülése érdekében. 1 ember a karbantartásért és kisebb javításokért felelős. 
A telepvezetők a megfelelő takarmányért is felelősek, ők ellenőrzik az állatok számára 
kiadott takarmányok minőségét és a szükséges táplálék kiegészítők beszerzésére 
tesznek javaslatot. Valamint 1 fő foglalkozik a telep körüli erdők, legelők rendben 
tartásáért és a földutak jó állapotban tartásáért. Egy ügyfélkapcsolati referens végzi a 
szükséges erőforrások beszerzését, a tejházas felel a tartályok megfelelő 
fertőtlenítésének ellenőrzéséért és a lakosság kiszolgálásáért, akik a tehenészeti tejet 
részesítik előnyben. A trágya gyűjtőhelyre szállítását, és ősszel a földekre való 
szállítást összesen 4 ember végzi el. 2 éjjeli őr végzi váltásban az állatok éjjeli 
felügyeletét és a telep védelmét. 1 négy órában alkalmazott takarító felel a tisztaságért, 
4 váltós van alkalmazásban, akik a szabadságukat, szabadnapjukat, 
betegszabadságukat töltő embereket helyettesítik. A vállalat alkalmazásában 1 
inszeminátor van, aki az ivarzó állatok megtermékenyítését, a vemhesség elbírálását, 
valamint az állatorvos utasításai nyomán a beteg állatokat ellátja. A 2 borjúnevelő a 
borjúk ellátását végzik az előírtak szerint. 

A saját tulajdonban lévő 600 hektáros földterület művelését saját maga végzi, amihez 
állandó foglalkoztatásban 5 fő szükséges. Az aratási munkálatokhoz szükség esetén 
alvállalkozó, alkalmi munkás alkalmazása, vagy a Termelői Szövetkezettel kedvező 
kölcsönös segítségnyújtása vehető igénybe. A műtrágya és vetőmag forgalmazókkal a 
tervek szerint és jelen pillanatban és folyamatosak az egyeztetések. 

VI. Marketing terv 

A marketing tevékenység áttekintése a marketing mix táblázattal. A 4P modell- 
Product - termék politika, Price- árpolitika, Place – értékesítési politika, valamint a 
Promotion – piacbefolyásolás. Ezen tényezőket magába foglaló táblázat a 
továbbiakban lesz áttekinthető: 
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Product/Termék: 

 kiváló minőségű tej 
forgalmazása 

 a lehető legjobb genetikai 
képességgel rendelkező borjak 
előállítása 

Price/Ár: 

 lehető legjobb nagykereskedelmi 
áron való értékesítés cégeknek 

 nagykereskedelmi árnál 50%-kal 
magasabb áron való értékesítés kistételes 
vásárlásnál 

Place/Értékesítés: 

 felvásárlók részére a tej javát 

 kimérős mennyiségekben 
családok, a lakosság számára a telep 
területén 

 helyi üzletben való 
értékesítés tejadagoló automatán 
keresztül 

Promotion/Piacbefolyásolás: 

 lehető legjobb minőség kedvező 
áron 

 reklámok, hirdetések útján 

 magyar tej iránti érdeklődés újbóli 
felkeltése 

 tenyésztő versenyeken való 
részvétellel, elismerések gyűjtésével 

A közeljövőben a jövedelemnövekedés 5% körüli értékének elérése érdekében a 
lokális értékesítést 4%-kal növeljük egy a település területén lévő kisbolttal való 
megegyezés által, a legkedvezőbb ajánlatot kínáló partner kiválasztása útján, a tovább 
tenyésztésre kínált bika borjúk árának maximum 4%-kos emelésével. 

A megfelelő kereslet és az előhang érdekében a vállalkozás 2013-as év második 
felében már meg kívánja kezdeni a reklámozást különböző állattenyésztéssel 
foglalkozó újságokban, a helyi lapban és az interneten is. A reklám szövegében 
megtalálható minden olyan információ, ami a vállalkozás tevékenységi körét, valamint 
azt is, hogy a céggel közreműködni kívánó vállalkozásoknak milyen jellegűeknek kell 
lenniük. 

A közmédia kiválasztásában meghatározó szereppel bírt az a szempont, hogy a 
megcélozni kívánt célcsoportot elérje a hirdetés. A kezdő lépésként a vállalat az 
alábbi helyeken hirdette meg indulását: 

 Medgyesegyházi Hírlap (a polgármesteri hivatal közreműködésével, megbízásából 
megjelentetett havilap) 

 Békés Megyei Hírlap (megyei napilap) 

 Helyi televízió (Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft által végzett szolgáltatáson 
keresztül) 

 Magyar Mezőgazdaság (mezőgazdasági hetilap) 

Az előzőekben megnevezett sajtó eszközök esetén a vállalkozás másfél éves 
szerződést kötött, hangsúlyozva a hirdetések fontosságát és a szerződés hosszára 
hivatkozva egy közel 10%-os kedvezményt biztosítva. 
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VII. Szervezeti terv 

a. Tulajdon forma 

A vállalkozás a cégbíróságon Peaceland Kft korlátolt felelősségű társaságként került 
bejegyzésre az alapító, Szabó Katalin által. 

b. Szervezeti felépítés, hierarchia 

A cég alapítója, tulajdonosa és vezetője egy személyben összpontosul. A vállalat 
tevékenységi körei közül Szabó Katalin a végzettségéhez legközelebbi munkakörben 
tevékenykedik 

Hatásköre kiterjed a teljes vállalkozás beszerzési, árképzési, szállítási és marketing 
feladatok elvégzésére. A vállalkozás állattenyésztési feladatait a megfelelő 
végzettséggel rendelkező szakember foglalkozik, és egy ügyfélkapcsolati referens 
valamint két telephelyvezető segíti a döntések hozatalában, a munkaerővel 
kapcsolatos döntésekben is, mint elbocsátás, felvétel, bérezés is. 

Szabó Katalin rövid ismertető: A mezőkovácsházi Hunyadi János Közoktatási 
Intézményben végezte el gimnáziumi tanulmányit 2010-ben. Ezután a Békéscsabai 
Szent István EgyetemGazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Karon szerzett 
műszaki menedzser végzettséget. Az egyetem során végzett nyári munkái alatt vonta 
le azt a következtetést, hogy az állattenyésztésben is lehet kedvező pozíciót elérni. A 
haladás Plusz Kft támogató jelleggel lépett fel az induló vállalkozás vezetője 
megkeresése alkalmából. Céljaként a vállalkozás sikeres működését, a lehető 
legmagasabb minőségű termék előállítását és értékesítését, valamint genetikailag 
kimagasló paraméterekkel rendelkező bika borjúk értékesítést tartja szem előtt. 

A szervezeti hierarchia tekintetében a cégvezető az, aki minden felett vétó joggal 
rendelkezik. Az ő munkáját a telephelyvezetők és az ügyfélkapcsolati referens 
támogatja és segíti a koordinálásokban. Befolyásuk magas, tanácsokkal, javaslatokkal 
fordulnak a cégvezető felé, aki képzettségük és rutinjuk alapján legtöbbször támogatja 
ötleteiket. A vállalkozás alkalmazásában lévő többi munkavállaló egyenrangúnak 
tekinthető. Irányításukat főként a cégvezető, a telephelyvezetők végzik, de kis 
mértékben az ügyfélszolgálati referens is közrejátszik. A munkafolyamatok 
beütemezése után a dolgozók hajtják végre az egyes fázisokat munkakörüknek 
megfelelően. 

c. Munkakörök bemutatása 

 Borjúnevelő (2 fő) 

A leválasztott növendékek gondozása, előírtak szerinti takarmányozása a koruknak 
megfelelően 

 Éjjeliőr (2 fő) 

A nappali munkaidőn kívüli időben az állatok felügyelete és a telepi vagyonvédelem 
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 Elletős (2 fő): 

Az ellés előtt álló tehenek gondozása. 

 Fejős (2 fő): 

A felhajtott fejőstehenek a technológiában meghatározott módon való fejése. 

 Felhajtó (1 fő): 

Az istállóból a fejőházhoz hajtja a fejéshez a fejősteheneket. 

 Inszeminátor (1 fő): 

A telepen az ivarzó állatok megtermékenyítése, a vemhesség elbírálása, a beteg állatok 
kezelése az állatorvos utasításai szerint. 

 Karbantartó (1 fő) 

A telep területén lévő gépi eszközök és technológiák folyamatos működésének 
biztosítása. 

 Portás (1 fő): 

A telepre érkező látogatók, idegenek útbaigazítása, a dolgozók napi jelenléti ívének 
vezetése. 

 Takarító (1 fő): 

Épületek belső tisztaságáért felel. 

 Takarmányos (2 fő): 

A megadott mennyiségű és minőségű takarmányok kiosztása az állatoknak, újra 
aljazása és a trágya kitakarítása a feladata 

 Tejházas (1fő): 

A tejkezelés technológiájának szigorú betartása mellett a fejőrendszer 
fertőtlenítésének felügyelése. 

 Telephelyvezető (2 fő): 

Fő feladata közé tartozik a telepen lévő munkafolyamatok összehangolása, a 
munkabeosztások kialakítása, a tűz-, vagyoni- és munkavédelmi előírások betartatása. 

 Trágyaszállító (4 fő): 
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A kitermelt trágyát a központi trágyatárolóba szállítják. Ősszel onnan a szántás előtt 
álló földre szállítják, és ott kiszórják a trágyát. 

 Ügyfélkapcsolati referens (1 fő): 

A vállalat külső partnereivel kommunikál 

 Udvaros (1 fő) 

A telepi utak és a zöld felületek gondozása és ápolása tartozik a hatáskörébe. 

 Váltós (4 fő): 

A technológiákba tartozó személyek helyettesítése betegség, szabadság, szabadnap 
esetén. 

 Gépkezelő (5 fő) 

A földművelő gépek kezelése. 

VIII. Kockázatelemzés 

A vállalkozás optimális üzemelése érdekében fel kell mérni a lehetséges 
kockázatokatés fel kell készülni a megfelelő kezelésükre. 

A cég számára magas szintű kockázati tényezőnek tekinthető egy a szarvasmarhákra 
veszélyes betegség megjelenése és elburjánzása, ezért nagy hangsúlyt fektetnek a 
fertőtlenítésre. 

Az elemi károk is kockázati tényezőként jelennek meg a vállalkozás működésében, 
hiszen a saját tulajdonban lévő 600 hektáros terület hivatott a megfelelő takarmány 
ellátás biztosítására, ezért a Kft egy teljes körű elemi károkra vonatkozó biztosítás 
megkötésével igyekszik a lehetséges károkat enyhíteni. 

A betörések hétköznapi kockázatokká váltak, viszont az ebből fakadó károk 
elkerülése érdekében egy magas szintű biztonsági rendszer lett kiépítve, valamint éjjeli 
őr őrzi a telepet esténként. A nappali lopások megelőzése érdekében a ki- és bemenő 
forgalmat egy portás ellenőrzi. 

Induló vállalkozás révén problémát tud okozni a nem megfelelő célpiac kiválasztása, 
mely által a cég nem az elvárt eredményeket mutatja. A megfelelő kapacitással és 
felvásárlási igény mellett kellő fizetési képességgel rendelkező piaci szegmens 
megcélzása a megoldás erre a kockázatra. 

Fontos kockázati tényező lehet még a nem megfelelő szakismerettel rendelkező 
személyzet alkalmazása. Ennek elkerülése érdekében a folyamatos tudás fejlesztés és 
a jártasabb szakemberek alkalmazása a pályakezdők mellett kockázat minimalizáló 
lépésnek tekinthető. 
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Az égész évben zajló munkálatok végzése is kockázatot rejt magában, ennek 
minimalizálásának érdekében a berendezések folyamatos ellenőrzés és karbantartás 
mellett dolgoznak. 

A befektetők számára nem csak az esetleges kockázati tényezők feltárása az 
elsődleges, hiszen nekik azt is látniuk kell, hogy milyen lehetőségekkel, erősségekkel 
rendelkezik az a cég, amibe befektetni kívánnak. Ezen tényezők áttekinthetősége 
érdekében a vállalkozások egy SWOT (GYELV) elemzés elkészítését szokták 
kivitelezni, ami egy mozaikszó: Strengths – erősségek, Weaknesses – gyengeségek, 
Opportunities – lehetőségek és Threats – veszélyek szavak kezdőbetűiből tevődnek 
össze. 

Erősségek: 

 magas színvonalú termék előállítása 

 tapasztalt szakképzett munkaerő 

 modern technológia alkalmazása 

 folyamatos fejlődés 

 neves partnerek 

Lehetőségek: 

 állatállomány növelése, ezzel növelve 
a termelőkapacitást 

 termőföld területének növelése 

 legújabb eszközök alkalmazása 

 állatok téli ellátmányának betárolása 

 szélesebb termékskála kialakítása 

 új munkahelyek teremtése 

Gyengeségek: 

 induló új vállalkozásként ismeretlen a 
piacon 

 magasak fenntartási költségek 

 stabil vevőkör kialakítása nehezen 
kivitelezhető, az újdonságként 
megjelenés okán 

Veszélyek, fenyegetés: 

 szarvasmarha betegségek megjelenése 

 elemi károk, betörés 

 szélsőséges termékkereslet 

 Gépek erőteljes amortizációja, az 
egész évbeli használat okán 

 nem megfelelő alkalmazottak 

IX. Pénzügyi terv 

A vállalkozás termelő tevékenységéből adódóan a költségeinek nagy része 
szakaszonként változó költségnek tekinthet, mivel az indulásnál a szükséges 
kapacitással rendelkezi, ami a kezdeti 200 fejőtehénből álló állományt +10%-os 
többlet tárolókapacitást eredményez. Az állandó költségnek tekinthető tételek közé 
tartoznak a biztosítások, súlyadók, különböző engedélyek költségei, valamint a 
marketing költségei is. A közüzemi számlák tekintetében, főként a villanyszámláról 
azt lehet kijelenteni, hogy az állatállománnyal növekedésével az ő értéke is növekszik. 
A többi fix költségnek tekinthető a bérekkel egyetemben, hiszen az alapbér kifizetése 
minden hónapban felmerül. 

Tehát a Kft állandó költségei a cég fenntartási költség, a közüzemi díjak, biztosítási 
díjak, súlyadók, marketing kiadások és a táplálék kiegészítők. A kiadások másik részét 
teszik ki a változó költségek, amik az alábbi elemeket tartalmazzák: munkabérek, 
jutalékok, rezsi, előre be nem kalkulált kiadás és az egyéb költségek. 

 A havi fix költségek becsült összege: 4 800 000 Ft 

 A havi változó költségek becsült minimum összege: 6 700 000 Ft 

 A havi változó költsége becsült maximum összege: 8 700 000 Ft 
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Az előbb említett adatokból kiindulva 11 500 000 Ft és 13 500 000 Ft közé tehető a 
várható fedezeti pont havi szinten. A két szélsőséges hónap közötti fedezeti pont 
ingása 4 646 000 Ft-ra tehető. 

A cég beindítása előtt a tárgyi és pénzeszköz igények részletesen át lettek tekintve, 
ennek tekintetében lett befektetve az induló tőke a vállalkozásba. 

A befektetett 2 milliárd forint az induló Peaceland Kft minden költségét fedezi, ezen 
túl egy esetleges gyengébb teljesítményű időszakban sem kell a forrás hiánytól tartani. 

A befektetők biztatása és megnyugtatása érdekében a vállalkozás elkészített egy 
három évre előre tekintő zárómérleg tervezetet az üzleti terv részeként. Ezen túl a 
továbbiakban megtekinthető egy olyan táblázat, mely a tervévekre számított néhány 
mutatószámot tartalmaz, ezáltal több információt szolgáltatva a várható 
eredményekről. Az egyes mutatószámok értelmezése a táblázat alatt található. 

  2014 2015 2016 

Komplex hatékonyság 0,5872 0,6691 0,6843 

Saját tőke jövedelmezősége 0,468% 0,543% 0,707% 

Eszközarányos jövedelmezőség 0,557% 0,645% 0,841% 

Komplex hatékonyság: a vállalkozás fejlődésének mérésére és más vállalatokhoz való 
viszonyításra használható. A képletben alkalmazott szorzószámok átlagos 
hozamkövetelményt fogalmaznak meg az egyes erőforrásokkal szemben, ezeket 
alapvetően a vállalkozás határozza meg. A mutató elfogadható értéke az 1 feletti 
érték. Pozitív dolog, hogy a mutató értéke folyamatos javulást mutat. 

Saját tőke jövedelmezősége3= 

Adózott eredmény 

*100 
Saját tőke 

A tőkearányos mérleg szerinti eredmény azt mutatja meg, hogy a vállalkozás adózott 
eredményéből milyen mértékkel gyarapította saját tőkéjét. A kapott értékek alapján ez 
is pozitívumnak tekinthető a növekedés miatt. 

Eszközarányos jövedelmezősége4= 

Adózás előtti eredmény 

*100 
Eszközök összesen 

                                                           
2
http://hadmernok.hu/2009_3_pap.pdf 2013.10.04. 

3
http://penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1988:14-b-a-

jovedelmezoseg-szamitasanak-mutatoi-a-jovedelmezoseg-alakulasanak-elemzese-a-merleg-es-az-

eredmeny-kimutatas-adatai-alapjan&catid=263&Itemid=3622013.10.04. 
4
http://penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1988:14-b-a-

jovedelmezoseg-szamitasanak-mutatoi-a-jovedelmezoseg-alakulasanak-elemzese-a-merleg-es-az-

eredmeny-kimutatas-adatai-alapjan&catid=263&Itemid=3622013.10.04. 

Komplex hatékonyság2= 

Nettótermelési érték 

0,15*Eszközérték+ 1,8* Bérköltség 

http://hadmernok.hu/2009_3_pap.pdf
http://penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1988:14-b-a-jovedelmezoseg-szamitasanak-mutatoi-a-jovedelmezoseg-alakulasanak-elemzese-a-merleg-es-az-eredmeny-kimutatas-adatai-alapjan&catid=263&Itemid=362
http://penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1988:14-b-a-jovedelmezoseg-szamitasanak-mutatoi-a-jovedelmezoseg-alakulasanak-elemzese-a-merleg-es-az-eredmeny-kimutatas-adatai-alapjan&catid=263&Itemid=362
http://penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1988:14-b-a-jovedelmezoseg-szamitasanak-mutatoi-a-jovedelmezoseg-alakulasanak-elemzese-a-merleg-es-az-eredmeny-kimutatas-adatai-alapjan&catid=263&Itemid=362
http://penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1988:14-b-a-jovedelmezoseg-szamitasanak-mutatoi-a-jovedelmezoseg-alakulasanak-elemzese-a-merleg-es-az-eredmeny-kimutatas-adatai-alapjan&catid=263&Itemid=362
http://penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1988:14-b-a-jovedelmezoseg-szamitasanak-mutatoi-a-jovedelmezoseg-alakulasanak-elemzese-a-merleg-es-az-eredmeny-kimutatas-adatai-alapjan&catid=263&Itemid=362
http://penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1988:14-b-a-jovedelmezoseg-szamitasanak-mutatoi-a-jovedelmezoseg-alakulasanak-elemzese-a-merleg-es-az-eredmeny-kimutatas-adatai-alapjan&catid=263&Itemid=362
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Eszközarányos jövedelmezőségi mutató: alakulása az eszközök jövedelemtermelő 
képességére ad jelzéseket, ami a cég esetén szintén kedvező állapotban van, hiszen 
növekedő irányban van, ami a cég fejlődésére utal. 

 

Ez a terv egy vállalatműködést segítő eszköz, hiszen ennek elkészítése során a 
vállalkozás átlátható képet kap a mostani, vagy jövőbeni helyzetéről. Feltárásra kerül, 
merre tart a vállalat, milyen források és mekkora értékben szükségesek az adott 
tervek eléréséhez, valamint milyen és mekkora értékű bevételekre és kiadásokra 
számíthatnak. Egy fejlődési útvonalat rajzolhat ki a vállalat számára, hiszen ezen úton 
haladva a versenytársakkal szemben előnyre tehet szert, de minden féle képen a 
keresettebb és elismertebb vállalatok közé érkezhet. A terv kivitelezésében felmerülő 
kockázati tényező kezelésére és megelőzésére is megoldást igyekszik keresni a készítő, 
ezzel csökkentve a jövedelmezőségre és versenyképességre hatással lévő 
veszélyforrásokat 

 

Szeretnék köszönetet mondani Dr Simon Sándornak a szakmai támogatásért, 
Medgyesegyházi Haladás Plusz Kft. Tehenészeti Telep- telepvezetőjének és a 
tenyésztésért programfelelősnek a gyakorlati információkért. 
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elemzese-a-merleg-es-az-eredmeny-kimutatas-adatai-alapjan&catid=263&Itemid=362 
2013.10.04. 
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tenyésztésfelelős gyakorlati információk feltárása 

 R. D. Hisrich – M. P. Peters: Vállalkozás – Új vállalkozások indítása, 
fejlesztése és működtetése, Akadémia Kiadó, Budapest, 1991 
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SZÉLL NORBERT TAMÁS1 

AZ SAP SZEREPE A CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE HUNGÁRIA 
KFT. TERMELÉSMENEDZSMENTJÉBEN2 

SAP’S ROLE IN CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE HUNGÁRIA 
KFT.’S PRODUCTION MANAGEMENT 

Kulcsszavak: SAP, termelés, vállalatirányítási rendszer, business intelligence 
software 

Absztrakt 

A multinacionális vállalatok termelési szegmensének irányítása, koordinálása 
manapság szinte elképzelhetetlen a modern, szoftver alapú vállalatirányítási 
rendszerek nélkül. A világ legelterjedtebb ERP rendszere az SAP, melynek néhány, a 
termelés megtervezéséhez, lebonyolításához, átláthatóságának megőrzéséhez 
használatos tranzakcióját kívánom elemezni, a ContiTech Fluid Automotive 
Hungária Kft. példáját alapul véve, megkísérelve kifejezni az SAP használatának 
fontosságát. 

Keywords: SAP, production, ERP system, business intelligence software 

Abstract 

Nowadays, controlling and coordinating multinational companies is almost 
unimaginable without modern, software-based ERP systems. The world's most 
common ERP system is SAP. My purpose is to analyse some of its transactions 
which are in connection with planning and conducting of production’s departement 
based on the example of ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft, and intend to 
express the importance of using SAP. 

 

A ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. személygépjárművekbe, illetve 
kamionokba gyárt hűtő-fűtő tömlőket. üzemanyagot szállító vezetékeket, többnyire 
gumi, esetleg műanyag igénybevételével. Két telephellyel rendelkezik, az egyik 
Makón, míg a másik Vácott található. Főbb partnerei között szerepel a BMW, 
Daimler, a Volkswagen konszern, a Scania, továbbá a MAN. 

Az SAP a világ legmeghatározóbb vállalatirányítási rendszere, melyet 1972-ben, 
Németországban fejlesztettek ki. Különleges mivolta abban rejlik, hogy minden 
ágazatnak különálló kivitelezéssel szolgál, az igényeknek megfelelően alakíttatható. 
Világszerte több mint 120 országban, hozzávetőleg 32000 vállalat alkalmazza. 

                                                           
1 A SZIE GAEK 2013-as, békéscsabai Tudományos Diákkori Konferenciáján elhangzott pályamű. 
2  Tisztelettel köszönöm Dr. Simon Sándornak a támogatását, segítségét! Hálás vagyok a kitartó 
munkáért! 
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A ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. 2004 óta alkalmazza az SAP P12-es 
rendszerét, mely kiváló alapot szolgáltat a cikkem tárgyát képező 
termelésmenedzsment lebonyolításához.  

A gépjárművekbe szerelt gumitömlő gyártása alapvetően 4 részre bontható, ezeket 
röviden bemutatom. Az első folyamat az általában 3 rétegből álló nyers 
gumialapanyag eggyé alakítása, amely az extruder gyártósoron történik. A lélek és a 
fedlap réteget az extruder sor meghatározott méretű kötőfejek segítségével dolgozza 
össze, cérna használatával. Miután a vevő által követelt hosszúságú extrudált 
gumitömlő lekerül az extruder gyártósorról, néhány napig pihenni hagyják, mivel 
ilyenkor nagyon képlékeny az anyag. Amint véget ér a pihentetési fázis, a 
vulkanizálási procedúra veszi kezdetét, amely során a tömlő megkapja a végleges 
formáját. Az extrudált gumit különböző méretű, alakú vulkanizáló tüskékre húzzák, 
majd 185 °C-on 10 bar nyomás mellett 25 percig vulkanizálják.  

Ezek után következik a végfeldolgozás. A síkosító anyagtól csúszós vulkanizált 
csövet mosógépek segítségével tisztára mossák, ezzel megkönnyítve a további 
munkálatokat. Ezután a tömlő megkapja a kívánt bélyegzéseket, beépítési jelöléseket. 
A végfeldolgozáshoz tartozik a 100 %-os ellenőrzés, mely során minden terméket 
szemrevételezéssel leellenőriznek. Ha a motortérben valamilyen termikus hatás éri a 
tömlőt, a vevő zsugorcsövet kérhet a csőre, melyet úgyszintén a végfeldolgozáson 
helyeznek fel, zsugoralagutak segítségével. 

Miután a végfeldolgozás elkészült a munkával, a kézi szerelés területére bocsátják a 
terméket. Itt történik a vevő által előírt alkatrészek tömlőre való felszerelése. 
Rengeteg munkafolyamatot különböztethetünk meg egymástól, köztük különböző 
bilincsek, gyűrűk, esetleg további zsugorcsövek, kuplungok, alumínium, műanyag 
alkatrészek felhelyezését, roppantását. 

Az első, termelést magában foglaló tényező, melyről értekezni kívánok, az igények 
kezelése, valamint azon folyamat letisztázása, hogy milyen utat is jár be az igény, mire 
a vevő kézzel fogható árucikket kap kézhez. A termelés területének létfontosságú 
tudnia azt, hogy milyen termékből, mennyit, és mikorra kell előállítaniuk. A vevő 
igényeinek benyújtásától a vevőig történő kiszállításig tartó procedúrát az alábbi 
folyamatábrán tekinthetik meg (1. ábra). 
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1. ábra: Igények kezelése 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Miután a logisztika feldolgozta az igényeket, a termelési részleg számára elérhetővé 
válnak a gyártani kívánt termékek. Az SAP P12-es rendszerében a ZPLIST1 
tranzakcióval tekinthetjük meg ezeket az igényeket. A lent látható képernyőfotón a 
367-es diszponensre lekért összes termék jelenlegi készletét, az aznapi szállítást, az 
esetleges elmaradást, valamint napi lebontásban a következő időszakra vonatkozó 
kiszállítandó mennyiséget. (2. ábra) Az SAP képes arra is, hogy különböző 
időintervallumokra alkalmazott lekérdezéseket hajtson végre. Heti bontásban is 
megtekinthetjük az igényeket. Ennek azért van kiemelt jelentősége, mivel az extruder 
gyártósorra jellemző, hogy heti termeléstervezést alkalmaznak. Így ha az extrudált 
gumialapanyag SAP számaira szűrünk, továbbá munkahét leosztásra állítjuk a 
ZPLIST1 lekérdezést, az év összes munkahetére megjeleníti a gyártási szükségletet, 
természetesen az abban a pillanatban érvényes igények alapján. A vulkanizálás, a 
végfeldolgozás, valamint a kézi szerelés területén napi termeléstervezés folyik. 
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2. ábra: Aktuális igények 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A következő ábrán a termelésben dolgozók számára a legbiztosabb támpontot 
jelentő dokumentumot láthatják, az úgynevezett „Merkmalkarte”-t. (3. ábra) 
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3. ábra: Merkmalkarte 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az SAP-ból a ZSMERK tranzakcióval kérhető le. Az operatív controlling részleg 
hozza létre a cikkszámonként eltérő anyagtörzset. Az anyagtörzsből az SAP 
automatikusan generálja a 3. ábrán látható lapot, amely tartalmazza a tömlő minden 
olyan paraméterét, amelyre a termelésben dolgozónak szüksége lehet a munkája 
elvégzése során. Láthatjuk rajta az SAP cikkszámot, a tömlő belső átmérőjét, 
falvastagságát, hosszát, a megrendelő nevét, az extruder gyártósoron rákerülő 
szövegezést, a tömlő végeinek, valamint testének paramétereit, a beépítési jelöléseket, 
a sablonok, a tüske megnevezéseit, és így tovább. 

Egy gyakorlati példán keresztül szemléltetem ennek fontosságát. A végfeldolgozás 
területén a bélyegzős dolgozók munkahelye előtt kifüggesztve tartják a nyomtatott 
„Merkmalkarte”-t. Amennyiben nem szerepelne rajta, hogy a 2. csővégre milyen 
bélyegzés kerülne, nem jutna elegendő információhoz a munkája kifogástalan 
elvégzéséhez, amely előbb-utóbb mindenképpen vevői reklamációba torkollana, ami 
komoly kiadást jelent a cégnek. 

Ahhoz, hogy a készletek értékét meg tudjuk határozni, természetesen szükségünk van 
a termékek árára, melyet egy előzetes, SAP-val létrehozott kalkulációval 
számolhatunk ki. Ehhez meg kell határoznunk, milyen műveletek szükségesek a 
termékünk előállításához. A CA01-es tranzakcióval az extrudálást jelképező, SAP-ban 
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H83 megjelöléssel manifesztálódó, a vulkanizálásra utaló, H87 jelöléssel megjelenő, a 
végfeldolgozásra vonatkozó H89-es, valamint a termékünk kész állapotát jelentő F10-
es anyagokhoz a gépi és emberi időket adjuk meg. A késztermékünk kalkulációját a 
CK11N tranzakcióval hozhatjuk létre, melyet a 4. ábra mutat be. 

4. ábra: Anyagkalkuláció 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Megfigyelhető, hogy az anyagkalkulációt az SAP a háttérben beállított tarifákat 
felhasználva számolja ki a termék önköltségi árát. Megtekinthetjük azt is, hogy milyen 
részarányt képvisel a változó, valamint a fix költség az létrehozott 
anyagkalkulációban.  

Ez a kalkuláció előzetesnek tekinthető. Amíg nincsenek pontos, cikkszámspecifikus 
tapasztalatok példának okáért a selejtaránnyal kapcsolatban, addig pontos árat adni 
lehetetlen.  

Az is elképzelhető, hogy a tömlő olyan különleges kialakítással, alakkal bír, hogy az 
előzetesen kialakított normarendszert felülvizsgálják, és egyedi normával látják el, ez 
pedig nagymértékben befolyásolhatja a termék önköltségi árát. 

A termelési üzem minden területének fontos tudnia, hogy milyen szintekből is áll 
pontosan a késztermék. Előfordulhat, hogy 6-8 tömlőt is egymásba építenek, így egy 
előre letisztázott, pontosan kialakított cikkszámstruktúra nélkül rendkívül nehéz 
lenne nyomon követni a termék komponenseinek esetleges változását. A H83, H87, 
H89, F10 szint külön-külön darabjegyzékkel rendelkezik, melyben kötelező jelleggel 
szerepel az adott szint előállításához szükséges összes beépülő anyag. Bármely 
anyagnak megtekinthetjük a teljes felépítését A CS11-es tranzakcióval. 
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5. ábra: Többszintű darabjegyzék 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A fent látható képernyőfotó hűen tükrözi azt, hogy milyen részletességgel 
megtekinthető, hogy miből épül fel a késztermék, milyen beépülő tömlői vannak, 
milyen alkatrészek szükségesek a szereléséhez. Megtekinthető a létrehozás dátuma, az 
SAP számokhoz tartozó vevőszámok, valamint a különböző szintekhez tartozó 
anyagok megnevezése is. (5. ábra) 

Kiemelt jelentőséggel bír, hogy pontosan visszakövethetőek legyenek az 
anyagmozgások. Ebben segítségünkre lehet az MD04-es tranzakció, mely 
másodpercre pontosan megmutatja, akár félkész termék szinten is, hogy ki, és mikor 
jelentett készre, vagy használt fel belőle. A tétel, amelyet készre jelentettek, zöld 
színnel jelenik meg, a pontos darabszámmal, továbbá annak értékével együtt, míg, 
amely mennyiség felhasználásra került, piros színt kap. Az alábbi ábrán 
megtekinthető az F10147359-es BMW cikkszám mozgása. (6. ábra) 
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6. ábra: Anyagmozgások 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Végül, de nem utolsósorban a termékek raktározásával foglalkozom. Termelő 
nagyvállalatok esetén általában több raktárhelyen történik a félkész, a selejt illetve a 
késztermékek tárolása. Ezt a példát követi a ContiTech Fluid Automotive Hungária 
Kft. is. Az SAP segít ezeket a raktárhelyeket megkülönböztetni, mivel minden 
különálló raktáregységhez egyedi kód generálható. Fontos tudnunk, hogy ezek a 
készletek a termelésben dolgozók visszajelentései alapján jelennek meg az SAP-ban, 
tehát amennyiben a dolgozó hibázik, úgy az SAP-ban sem a helyes adat jelenik meg, 
ezért is kötelező a céges szabályzat szerint negyedévente leltárt tartani.  A tranzakciót 
az MB52-es műveleti kóddal érhetjük el. 

7. ábra: Raktárkészlet lekérdezése 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A fent látható az F10145145-ös késztermék összes raktárra vonatkozó készletét, 
valamint annak értékét tekinthetjük meg. (7. ábra) Láthatjuk, hogy 17 db-ot adott át a 
termelés a 0101-es raktárnak, melynek összértéke 9667, 67 Ft. Az készlet összértékét 
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a már említett CK11N tranzakcióban elkészített kalkuláció és a tárolt mennyiség 
szorzatából számolja automatikusan az SAP. 

 

Az SAP rendkívül szerteágazó vállalatirányítási rendszer, milliós nagyságrendű éves 
megrendeléssel rendelkező cég számára már-már nélkülözhetetlen. Megállapítható, 
hogy a termelést nagyban megkönnyíti, átláthatóbbá, tervezhetőbbé teszi, 
köszönhetően a minden területet, részegységet lefedő, precíz kialakításának Az ipari 
termeléssel foglalkozó vállalatok felfoghatatlanul komplex gazdasági, műszaki 
kihívásokkal szembesülnek nap, mint nap. Ezen akadályok leküzdéséhez 
megkérdőjelezhetetlenül hozzájárul az SAP rendszer, a maga precizitásával, 
átgondoltságával, valamint azzal az elvitathatatlan tulajdonságával, hogy minden cég 
személyre szabathatja, a saját igényeinek megfelelően. 

 

 

IRODALOMJEGYZÉK: 

 http://www.mindsystem.hu/sap.html  Letöltve: 2013.10.12. 
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Szokai Diána 

291 

SZOKAI DIÁNA1 

A TELEPHELYVÁLASZTÁS REGIONÁLIS ÉS LOKÁLIS KÉRDÉSEI 
(KÖTEGYÁN, MÉHKERÉK) 

Kulcsszavak: telephelyválasztás, mezőgazdaság, siker 

Absztrakt 

Dolgozatomban a telephelyelméletek gyakorlati alkalmazását vizsgálom. Kíváncsi 
voltam, hogy a napjainkban a vállalkozók és az őstermelők a hátrányos helyzetű 
térségekben alkalmazzák-e a szakirodalom által megfogalmazott teóriákat. Először a 
jól dokumentált szakirodalmi anyagot tekintettem át. Ezt követően Kötegyánt és 
Méhkeréket mutatom be. A két faluból 2-2 gazdálkodóval készítettem mélyinterjút. A 
négy tanulmány közös pontja, hogy mezőgazdasági tevékenységet végeznek 
ugyanabban a hátrányos helyzetű térségben. E tulajdonságot végig gondolva merült 
fel bennem a kérdés, hogy miért itt működnek és miért foglalkoznak 
növénytermesztéssel.  

Keywords: location theory, agriculture, success 

Abstract 

My paper presents the practical application of the location theory. I am interested in 
entrepreneurs and primary producers in backward territory adopt the academic 
literature. First of all, I have studied the quite extensive academic literature of the 
topic. Then, I have introduced Kötegyán and Méhkerék. In the two villages, I have 
made 2-2 interviews with the farmers. The common point of the 4 case studies that 
the farmers do agricultural activity at the same backward territory. I think this 
common feature over, then a question is arisen whether it is possible to operate here, 
and at the same time why are they occupied with cultivation.  

Bevezetés 

Dolgozatomban a telephelyelméletek gyakorlati alkalmazását vizsgálom. Kíváncsi 
voltam, hogy a napjainkban a vállalkozók és az őstermelők a hátrányos helyzetű 
térségekben alkalmazzák-e a szakirodalom által megfogalmazott teóriákat. Először a 
jól dokumentált szakirodalmi anyagot tekintettem át. Ezen belül a regionális 
gazdaságtannal és részterületeivel foglalkozok. Nem kívánok elmélyedni a regionális 
makroökonómiában, viszont a regionális mikroökonómiát bővebben tárgyalom. 
Ennek egyik részterülete a telephelyelméletek. 

Átmenetet képezve az elméleti anyag és a kutatási téma között, a vizsgálni kívánt 
gazdálkodók környezetét elemeztem először a Sarkadi járást vetettem nagyító alá 
majd két települést, Kötegyánt és Méhkeréket mutatom be.  

A két faluból 2-2 gazdálkodóval készítettem mélyinterjút. A négy tanulmány közös 
pontja, hogy mezőgazdasági tevékenységet végeznek, illetve végeztek ugyanabban a 

                                                           
1
 A SZIE GAEK 2013-as, békéscsabai Tudományos Diákkori Konferenciáján elhangzott pályamű. 
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hátrányos helyzetű térségben. E tulajdonságot végig gondolva merült fel bennem a 
kérdés, hogy miért itt működtek – működnek, miért foglalkoztak – foglalkoznak 
növénytermesztéssel, valamint a szakirodalom elméleti anyagát a gyakorlatban hogyan 
hasznosították illetve hasznosítják. 

Regionalizmus, elmélet és gyakorlat 

A társadalomtudomány új ága a regionális tudomány. A földrajz- és a 
közgazdaságtudományból nőtt ki a hazai nevezéktanban regionális, de gyakran 
területi tudományként emlegetett diszciplína. A regionális tudomány azt vizsgálja, 
hogy a társadalom területi egyenlőtlenségeit milyen tartós folyamatok formálják? Az 
egyenlőtlenségek – pl. az elmaradott régiók kialakulása és tartós megléte, illetve a 
gazdag régiók–városok kiemelkedése – tartós folyamatok eredményei, egy-egy 
rögtönzött intézkedés ezeken keveset változtat.  

A regionális gazdaságtan a közgazdaságtudománynak azon ága, amely a gazdaság 
működésének alapvető térbeli törvényszerűségeit vizsgálja. A regionális gazdaságtan a 
közgazdaságtan mintájára két fő területre osztható. Az egyik vizsgálati terület az egyes 
régiók gazdaságát elemzi klasszikus makroökonómiai szempontok szerint (gazdasági 
teljesítmény, munkanélküliség, növekedés, fejlődési problémák), ezért a regionális 
makroökonómia nevet kapta. A másik vizsgálati terület a tér és távolság gazdasági 
tevékenységre gyakorolt hatásaival, a mikroszervezetek (vállalati székhelyek, 
telephelyek, közszolgálati egységek, háztartások) térbeli elhelyezkedésével foglalkozik. 
A nemzetközi szakirodalom sok esetben telephelyelméletnek nevezi ezt a kérdéskört, 
mivel középpontjában a vállalatok telephelyválasztási döntései állnak, de a 
telephelyelmélet szokásos témaköreit meghaladó kérdések miatt egyre gyakrabban 
felbukkan a regionális mikroökonómia elnevezés is. A regionális mikroökonómia fő 
része a telephelyelmélet: a vállalatok, háztartások térbeli gazdasági döntéseinek 
elemzése. A regionális mikroökonómia két részterületre különíthető el:  

 a telephelyelméletek 

 a tevékenységek térbeli eloszlásának elemzése. 

A telephelyelmélet a regionális mikroökonómia egyik legfontosabb területe, célja a 
gazdasági tevékenységek térbeli elhelyezkedését elemezni. A telephelyelmélet 
mindegyik mikroszervezet gazdasági tevékenységének térbeli elhelyezkedését elemzi. 
A telephelyelmélet a piaci szereplőkkel és működésük térbeli jellemzőivel foglalkozik. 
Alapvető fogalma a telephely, amely bármelyik gazdasági tevékenység földrajzilag 
egyértelműen megadható helyét jelenti, egy települést, vagy egy településen belüli 
ingatlant. 

A telephelyelméletek a gazdasági tevékenységek térbeli elhelyezkedésére, földrajzi 
helyének jellemzőire, a piaci szereplők térbeli viselkedésének vizsgálatára és 
modellezésére koncentrálnak. Miért ott folyik a gazdasági tevékenység és nem 
máshol? A telephelyelméleten belül elkülönül a telephelyválasztás, a tevékenység 
végzése földrajzi helyének kiválasztása, amely összetett gazdasági döntés 
következménye. Nemcsak az újonnan alakuló vállalkozásoknál fontos a 
telephelyválasztás. A telepítési döntéseknél összetett szempontrendszert vesznek 
figyelembe, amelyben gazdasági tényezők mellett gazdaságon kívüli szempontokat 
mérlegelnek. A telephelyelmélet elsősorban a mikroszervezetek gazdasági döntéseiből 
kiindulva vizsgálja a gazdasági tevékenységek térbeli helyének kialakulását és 
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változásait. Logikus, hogy egészen más szempontokat mérlegel egy vállalkozó, mint 
egy közszolgálati szervezet.  

A telephely-választási döntések lényege: különböző települések, letelepedési 
lehetőségek közötti választások. A gazdasági szereplők hol hozzák létre és végezzék 
gazdasági tevékenységüket? A piaci szereplők térbeli döntéseire jellemző: 

 A telephelyválasztásnál felmerülnek megbízhatóan mérhető szempontok 
(munkabér, adók), és minőségi, nehezen mérhető tényezők (helyi munkaerő 
attitűdje).  

 A vállalkozások telepítési döntéseit a tevékenység ágazati jellege és a termelési 
láncban elfoglalt helye befolyásolja. 

 Mindegyik telepítési döntésnél mérlegelni kell az időtávot, hogy hány évre 
tervezik ott a tevékenységet. Az időtávtól nagyban függ a kockázat megítélése is, 
illetve milyen ingatlant célszerű igénybe venni, saját tulajdonút, vagy béreltet. 

 A döntéseknél kalkulálni kell az esetleges telephely – módosítási költségekkel 
is, amennyiben máshová kell költözni. 

A telephelyválasztási döntéseket meghatározó konkrét tényezők: közelség a piachoz, 
munkaerő minősége, megfelelő infrastrukturális háttér, régió elhelyezkedése, 
beruházóknak biztosított kedvezmények. Az elvárásoka telephelyválasztás kutatási 
eredményeitől alapvetően kétirányúak: a potenciális üzleti forgalmat és a sikeres 
tevékenység lehetőségét felmérjék. A potenciális üzleti forgalmat bizonyos 
hibahatáron belül becsüljék. Az optimális telephelyválasztás kutatásakor figyelembe 
veszik a természetföldrajzi, demográfiai, településhálózati, gazdasági, infrastrukturális 
és szociológiai feltételeket. A telephelyválasztást pozitív és negatív 
faktorokbefolyásolják. Pozitív faktornak tekinthető: a megfelelő településméretet, a 
széles fogyasztói piac, a magas lakossági jövedelem és a kedvező forgalmi fekvés. 
Vannak bizonyos telephelyválasztás ellen ható tényezők, mint például adminisztratív, 
természet – környezeti és gazdasági – társadalmi akadályok. Ha ezek a tényezők 
számottevő mértékben nem fordulnak elő, akkor a telepítést elősegítő pozitív 
tényezők fajtáit és jelenlétük mértékét kell számításba venni. Felvethető a kérdés, 
hogy létezik – e ,,legjobb” telephely? A kérdésre nem könnyű válaszolni, mivel 
mikroszervezetenként eltérőek a célok, más a célja egy vállalkozónak, egy 
intézménynek és egy háztartásnak. Megadhatók viszont általános gazdasági jellegű 
szempontok, amelyek mindegyik mikroszervezetnél felmerülnek egy – egy telephely, 
iroda, lakás létrehozásakor:  

 Megbecsült időtáv 

 ,,Életgörbe” jelenlegi szakasza 

 Várható bevételek, jövedelmek és költségek, kiadások alakulása 

 Telephely környezetében várható köz- és a magánbefektetések alakulása 
A fenti mérhető mutatókon kívül nem mérhető szubjektív észrevételek, benyomások 
is fontosak lehetnek, főleg amikor közel hasonló telepítési lehetőségek közül kell 
választani. Ilyen szempont lehet a biztonság megítélése, a közlekedési és a parkolási 
feltételek. 
A fentiek alapján egyértelmű, hogy nincs ,,legjobb döntés”, csak ,,kielégítő döntések” 
vannak a telephelyek kiválasztásánál. Nagyon sokféle, egymásnak ellentmondó 
szempont van, emiatt nem írható le egy ,,szupermodell„ vagyis nincs világképlet: 
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nemcsak mikroszervezeteknél, hanem iparáganként, vállalati stratégiák szerint is 
eltérő szempontokat kell mérlegelni.  

A Sarkadi járás, Kötegyán és Méhkerék néhány jellemzője 

A Dél-alföldi régióban, Békés megye északkeleti részén található az alig több, mint 
22 000 fős Sarkadi járás, amely az ország 175 járása közül a 6. leghátrányosabb 
helyzetű. Az egy városból és tíz községből álló járás társadalmi-gazdasági mutatói a 
legrosszabbak között vannak, valamint infrastrukturális szempontból is elmaradott, 
ezen felül az országos átlagot is jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott 
periféria terület.  A járás népességcsökkenése még a kedvezőtlen megyei 
folyamatokhoz képest is nagymértékű. Még a megyén belül is leszakadó pozícióban 
lévő Sarkadi kistérség távol esik a gazdasági, munkaerő-piaci központoktól, 
Budapesttől az ország harmadik legtávolabb fekvő járása. A közúthálózat leromlott, a 
települések infrastruktúrája viszont nem rosszabb, mint a hátrányos helyzetű járásoké 
általában. A szolgáltatások terén szintén jelentős a Sarkadi kistérség lemaradása. 
Általános probléma a szolgáltató intézmények leromlott állapota, a szegényes 
infrastruktúra és a szakemberek alacsony színvonalú munkafeltételei.  

Az eddig már említett járási problémákat sajnos ki kell még egészíteni a 
következőkkel: 

 a mezőgazdasági termelés és a piac összehangolása nem megfelelő, 

 a külföldi tőke hiánya, 

 a több települést érintő együttműködéseknek nincsenek hagyományai, 

 alacsony innovációs potenciál,  

 periférikus elhelyezkedés. 

Lehetséges jövőkép lehetne a járás regionális szerepének növelése. Alapvető célnak 
kell lennie a hátrányos helyzetű térségek gazdaságának fejlesztése, amely a 
vállalkozások versenyképességének erősítésére, a munkaerő megtartására, illetve 
újabb vállalkozások letelepítésére irányulnának. A sarkadi járás olyan kivételes 
potenciálokkal rendelkezik, mint például magas a művelhető termőföldek aránya, a 
napsütéses órák magas száma, a mezőgazdasági munkatapasztalattal rendelkező 
térséget szerető munkaerő. Továbbá előny lehet a román piac közelsége, amelyet 
jelentősen korlátoz a Schengeni határ itt húzódása, valamint a méhkeréki közúti 
határátkelőhely 7,5 tonna súlykorlátozása és a Kötegyán – Nagyszalonta közötti 
vasúti pályaszakasz elhanyagoltsága. 

Kötegyán 

Kötegyán az ország délkeleti csücskében, a magyar – román határ mentén Békés 
megyében, a Sarkadi járásban található. Elhelyezkedése kedvezőtlen, mivel 
zsáktelepülés, azaz átmenő forgalom nélküli falu. A vasútállomás a falu külterületén, a 
központtól 2 km-re található, amely több mint 100 éves múltra tekint vissza. A 
vasútállomás a Békéscsaba – Kötegyán – Vésztő – Püspökladány vasútvonalhoz 
tartozik, mely csomópontnak számít, hiszen Romániába is el lehet innen jutni.  A 
vonat közlekedésen túl, napi három, négy alkalommal autóbuszjáratokkal lehet eljutni 
a környező településekre. Népességcsökkenő tendencia jellemzi a települést. 2007 
októberében még 1589 fő lakott életvitelszerűen Kötegyánban, míg 2012-re, alig 5 év 
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elteltével több, mint 200 fővel csökkent a népességszám, ami 1355 főt jelent. Ennek 
oka, a természetes fogyás, vagyis a születések száma alacsony, míg a halálozások 
száma igen magas, továbbá a munkahelyek hiánya elvándorlásra késztetik az aktív 
korú lakosságot. Az itt élők döntő többsége, vagyis 85%-a magyar nemzetiségű, az 
etnikai kisebbségek és nemzetiségek száma elhanyagolható. A legutóbbi 
népszámlálási adatok alapján 14% cigány etnikumúnak és 1% román nemzetiségűnek 
vallotta magát.  

Településünk máig megőrizte nyugodt, csendes, alföldi falusi jellegét. A helyi 
gazdaságot a mezőgazdaság határozza meg. A foglalkoztatásban a növénytermesztési 
ágazat fontos szerepet tölt be. A helyi vállalkozások száma és aránya a 
mezőgazdaságban a legnagyobb, 20 vállalkozásból 13 foglalkozik kifejezetten 
növénytermesztéssel. Ez a 65%-os arány meghatározza a helyi gazdaság szerkezetét, 
illetve a foglalkoztatásra is hatást gyakorol. Az őstermelői igazolvánnyal rendelkezők 
száma megközelítőleg 230 fő, mely a mezőgazdasági ágazatok jelentős társadalmi 
súlyát mutatja. Érdekes ellentmondás fedezhető fel, ha megvizsgáljuk a településen a 
helyben foglalkoztatottak számát. A helyben foglalkoztatottak ágazati megoszlását 
tanulmányozva megfigyelhető, hogy a mezőgazdasági szektorban csupán 6% 
dolgozik. Ez azt mutatja, hogy a statisztikai értékek nem tükrözik a mezőgazdasági 
ágazat gazdaságban betöltött hangsúlyos szerepét. Tény viszont az is, hogy az 
Önkormányzat jelenleg közel 110 főt alkalmaz közfoglalkoztatottként, közülük 
mintegy 60 fő mezőgazdasággal kapcsolatos tevékenységet végez. Ennek fényében, 
így a primer szektorban dolgozók aránya 20% fölé emelkedik.  Megfelelőek a 
termőhelyi adottságok kukorica, búza napraforgó termesztéséhez, illetve jó 
terméseredmények érhetők el árpa-, zab-, olajtök-, lucernatermesztésben is.   

Kedvező időjárási adottságok is segítik a kötegyáni növénytermesztést:  

 Az évi középhőmérséklet 192 – 195 napon keresztül: 10,2 – 10,4 oC.   

 A napsütéses órák száma: 2000 – 2100 óra. Hótakarós napok száma: 33 nap 

 A fagymentes időszak: 186 – 188 nap. Évi csapadékösszeg: 570 – 590 mm. 

 A leggyakoribb szélirány az É-i és a D-i. Az átlagos szélsebesség 2,5 – 3,0 
m/s között van.  

Méhkerék 

Méhkerék szintén a magyar – román határ mellett található, Kötegyánnal szomszédos 
település. A méhkeréki vasúti megállóhely a Békéscsaba – Kötegyán – Vésztő – 
Püspökladány vasútvonalhoz tartozik. Napi néhány alkalommal autóbuszjáratokkal 
lehet eljutni a környező településekre. Az állandó népesség száma a 80-as évek óta 
folyamatosan csökken. 2012-es KSH adat alapján 2 033 fő él Méhkeréken. Különös, 
hogy Méhkerék területét tekintve, közel 40%-kal kisebb, mint Kötegyán, ennek 
ellenére Méhkeréken 66%-kal, vagyis több mint 650 fővel élnek többen. 
Magyarázatot a statisztikai adatokban találtam: egy 10 éves periódust vizsgálva 
megállapítható, hogy a születések – halálozások száma Méhkeréken sokkal 
kedvezőbb, hiszen 19-cel több születés történt, mint haláleset, Kötegyánban viszont 
110-zel többen haláloztak el, mint ahányan születtek.  

A népszámlálási adatokat tovább elemezve megállapítható, hogy Méhkerék a mai 
Magyarország románságának meghatározó települése. Az ország egyetlen olyan 
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települése, amelyben a románság még releváns többséget alkot. A lakosság 75 %-a 
románnak, 23%-a magyarnak és 1%-a cigánynak vallotta magát 2011-ben.  

Méhkeréken a helyi gazdaságot szintén a mezőgazdaság határozza meg. Jelenleg 
Méhkeréken a lakosság többsége a fóliaházakban való zöldségtermesztésből él. A 
munkahellyel rendelkezők és a már nem aktív korúak kiegészítő jövedelem 
szerzésként foglalkoznak fóliás növénytermesztéssel. Az üvegházas 
növénytermesztést a hatvanas évek második felében kezdte néhány család 
Méhkeréken. Akkor még csak uborkát, később paprikát és paradicsomot, de ma már 
nem meglepő a padlizsán palánta termesztése sem. A következő évtized végén a 
hazai uborkatermelés 95 %-a már ebben a régióban koncentrálódott, a legnagyobb 
termelő Méhkerék lett. Annyira jól ment az üzlet, hogy a rendszerváltás idejére a 
legnagyobb sátrakkal bíró gazdák állítólag ,,egy év alatt egy családi ház árát is össze 
tudták spórolni” és a gyerekeket taníttatni tudták. Az uborkázás kemény munka, a 
sátrakban, a nyári melegben hajnali négykor kell kimenni, hogy ne fulladozzon az 
ember a párás hőségben. Szedéskor napról napra is változhat az átvételi ár. Sokan 
éjszaka viszik az árut a nagybani piacokra. A viszonylag jó pénz és az önállóság 
azonban mindenkit vonzott, mára a Méhkeréken élők többsége már csak a 
kertészkedéshez ért. Az uborka hozta jólét most is látszik a falun, a házak szépek, az 
utcák rendezettek. Nagyszámú és befolyásos méhkeréki származású értelmiséggel 
büszkélkedhet a falu. A problémák a 90-es évek közepén jelentek meg. A nagy 
áruházláncok terjeszkedésével kezdődtek. A hipermarketek erősen leverték az átvételi 
árat, de az igazi problémák Magyarország 2004-es EU-csatlakozását követően 
kerültek felszínre. A külföldi mezőgazdasági termékek könnyebben piacra kerültek, 
hátrányba szorítva ezzel a magyar termelőket. További nehézségek jelentek meg, 
például sok fiatal nem akarja átvenni a szüleik, nagyszüleik ültetvényeit, nem kívánják 
folytatni a nehéz fizikai munkát. Az évtizedek alatt felépített stratégiák kerülnek így 
veszélybe.  

Érdekes, hogy csupán 5 kilométer választja el egymástól a két vizsgált falut, 
Kötegyánt és Méhkeréket, mégis két egymástól gyökeresen eltérő mezőgazdasági 
kultúra honosodott meg. Méhkeréken nem a hagyományos szántóföldi 
növénytermesztés vált hagyománnyá, habár az időjárási adottságok megfelelőek 
lennének, a föld rossz termőértéke miatt kevésbé alkalmas a kukorica, búza és 
napraforgó termesztésre. A 60-as évek végén valami egészen újat találtak ki, melyből 
generációk éltek meg évtizedekig, de vajon mi a jelenlegi helyzet, amikor az 
áruházakba beáramlik az olcsóbb, rosszabb minőségű termék és a jövő nemzedéke is 
másban látja a jövőjét, a megélhetést. 

Mélyinterjúk vállalkozókkal 

Az első mélyinterjút egy kötegyáni vállalkozóval készítettem el. Az interjú időpontját 
és helyszínét előre legyeztetett telefonos beszélgetés után tartottuk meg a vállalkozás 
telephelyén. Az interjút az ügyvezető igazgatóval készíthettem el, akit dolgozatomban 
Mihálynak hívok. 

Először is általános információkat osztott meg velem. A vállalkozás korlátolt 
felelősségű társaságként működik immár 18 éve. Az ezt megelőző években egyéni 
gazdálkodóként, őstermelőként tevékenykedett a családi földeken. A kft-ben 
összesen 5 családtag dolgozik állandó jelleggel. Az idénymunkálatok során, amikor 
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sok a tennivaló a helyi munkaerő alkalmazásával oldják meg a humánerőforrás 
kérdését. 65 hektáron gazdálkodnak, az átlagosan 20 aranykorát érő földeken. 

A vállalkozás tulajdonát 42 hektár képzi. Közel 23 hektárnyi területet pedig bérelnek 
(35%).  Fő profiljuk a szántóföldi növénytermesztés. Gabonafélék közül kukoricát, 
búzát, árpát és zabot; iparnövények közül pedig napraforgót és olajrepcét 
termesztenek. Iparnövények közül cukorrépát is termeltek, a Sarkadi Cukorgyár 
1998-as bezárásáig. Ez a kedvezőtlen piaci változás nem csak azt jelentette, hogy 
közel 300 – a környéken élő – ember veszítette el az állását, de a cukorrépa 
beszállítókat is hátrányosan érintette a gyár bezártatása. A legközelebbi cukorgyár 
Kabán volt, viszont a túl magas szállítási költségek nem tették lehetővé a cukorrépa 
termesztésének folytatását. Ekkor terményváltást kellett alkalmazni, mely során egy 
újabb iparnövényt kezdtek termeszteni, az olajrepcét. 

Az interjú ezen pontján felmerült bennem egy újabb kérdés:  az olajrepce helyett 
miért nem inkább fóliaházas növényeket kezdtek el termelni, mint a szomszédos 
faluban? Méhkeréken a fóliázás ekkor élte aranykorát. Elsősorban azért nem mertek 
bele fogni, mert nem volt hozzá megfelelő szakértelmük és a piac is ismeretlen volt 
számukra. Továbbá a befektetés fajlagos költsége magasabb lett volna, nem beszélve 
a működési költségekről: késő ősztől tavaszig fűteni kell a fóliaházakban. Azt, hogy 
mit termelnek elsődlegesen a piaci kereslet, azt követően a vetésforgó, a talaj és 
időjárási viszonyok és adottságok, az egyes növényfajták termesztésének önköltsége, 
továbbá tárolási és járulékos költségek, valamint a szakértelem határozza meg.  

A termelést számos tényező befolyásolhatja. Az időjárás az elsődleges, melynek 
minden mezőgazdasági vállalkozás, illetve mezőgazdasági termelő ki van téve. Nem 
mindegy a termőföld és a vetőmag minősége sem, valamint az alkalmazott agro-
technika és technológia, a tápanyag utánpótlás, a növényvédő szerek és a rovarirtó 
szerek megfelelő időben és módon történő alkalmazása. Nem utolsó sorban a 
földalapú és egyéb kiegészítő agrártámogatások is befolyással vannak a termelésre.  

A mezőgazdasági év, a szezon vegyes képet mutat, a tekintetben, hogy mely növény 
termesztéséről beszélünk, mivel őszi vetésű (pl.: búzát) és tavaszi vetésű (pl.: 
kukoricát) növényeket is termelnek. A mezőgazdaságban a gazdasági év forduló napja 
a kialakult gyakorlat szerint október 31-e, ami a mezei leltár napja. A 
munkafolyamatok sorrendje: tarlóhántás, szántás, mélyszántás, altalaj-lazítás; talajerő-
utánpótlás (szerves és műtrágya kijuttatása mely lehet vetés előtt és után is) majd 
talaj-előkészítés (tárcsázás, kombinátorozás, fogasolás); vetés; magtakarás (fogasolás, 
hengerezés); sorművelés (kultivátorozás); gyomirtás; növényvédelem (baktériumok, 
vírusok, rovarok elleni védekezés) és végül a betakarítás. Ezen munkafolyamatokat új 
belorusz gyártmányú munkagépekkel, valamint használt német kombájnnal végzik. 
Az erőgépek ára a teljesítménytől függően 6 – 40 millió forint közötti, de egy új 
kombájn 40 millió forinttól kezdődik. Ahogyan idejük engedi, kiegészítő 
tevékenységként bérmunkát – szántást, aratást, vegyszerezést – vállalnak. Ez azt 
jelenti, hogy megművelik azon gazdák földjeit, akinek nincs hozzá gépük. A még el 
nem adott, betakarított terményeket egy másik vállalkozás kötegyáni telephelyén 
tárolják. Békés megyei kereskedőknek, gabonafelvásárlóknak adják el a terményeket. 
Az áru szállítása tehergépjárművel történik. A helybeni szállítási költségek 
csökkentését szerelvények egymásba kapcsolásával oldják meg, míg a helyközit, úgy, 
hogy a szerződés alapján a felvásárlót terheli a szállítási költség.  
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A vállalkozás és a telephely is Kötegyánban, vagyis annak külterületén működik. A 
telephely választása során az dominált, hogy az már korábban is a család birtokában 
állt. Megfelelő helyen van, a falu keleti végén, az utolsó ingatlan. Itt található az 
ügyvezető családi háza, a géppark és az iroda, valamint kisebb terménytároló 
egységek. Ennek a telephelynek vannak előnyei és hátrányai: Könnyen 
megközelíthető, a település még lakott területének szélén található, ahol az 
infrastruktúra kiépített. Ugyanakkor nem bővíthető, ami a legnagyobb probléma, így 
szárító kialakítására nincs lehetőség, ezért azt bérelni kell. Az innovációs – fejlesztési 
tervek között szerepel a szárító és nagyobb méretű gabonatároló megépítése, új 
agrotechnika és agrokémia alkalmazása, valamint további területek művelése vagy 
termőföld vásárlás vagy bérlés útján. Kétfajta állami támogatásban részesülnek. Az 
egyik a földalapú támogatás, a másik a kiegészítő támogatás, melyet a helyes 
agrárkörnyezeti gazdálkodásért kapnak. A vállalkozás iparűzési adót, társasági adót 
valamint gépjármű adót fizet. Az elmúlt évek eredményeit tekintve a számok vegyes 
képet mutatnak, tendenciát nem lehet meghatározni, mert az a piac és az időjárás 
függvénye. Egy sikeres üzleti évnek volt mondható a 2012-es év, amikor is az adózott 
eredmény 25 millió forint volt, de olyan is volt már a vállalkozás elmúlt 18 éves 
működése során, hogy az adó befizetése után 0 forinton zártak. 

A második interjú alanya szintén Kötegyánban él, akit a tanulmányomban Sándornak 
neveztem el. Célom volt, hogy egy olyan termelőt keressek fel, aki egykor őstermelő 
volt, de mára abbahagyta a növénytermesztést. Az interjú időpontját és helyszínét egy 
személyes találkozón beszéltük meg. Az interjút a gazda házában tartottuk.  

Sándor őstermelőként tevékenykedett 1993 és 2010 között. Közel két évtizeden 
keresztül hagyományos szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozott. Az 1993-at 
megelőző években a helyi Petőfi Mezőgazdasági Termelő Szövetkezetben 
(továbbiakban: TSZ) dolgozott, mint mezőgazdasági gépész és növénytermesztő. A 
TSZ felszámolása alatt, 1993-1996 között a faluban gép és föld felvásárlás vette 
kezdetét. A privatizáció keretein belül, a kapcsolatrendszer, a hozzáértés és a szakmai 
tapasztalat tette lehetővé, hogy Sándor földterülethez jutott. A TSZ felszámolását 
követően a Sarkadi Cukorgyárban kapott munkát 1998-ig, de ekkoriban már 
őstermelőként is tevékenykedett.  A búza és kukorica termesztését ekkor egészítette 
ki a cukorrépa termesztésével, annak reményében, hogy könnyen értékesíteni tudja a 
munkahelyén. A Cukorgyár bezárását követően, 1998-ban vásárolt jelentősebb 
területű földeket. 5 év alatt megduplázta a művelt föld területeinek arányát. 1998-tól 
már 10 hektáron gazdálkodhatott, viszont a cukorrépa termesztést abba kellett 
hagynia. Új növény termesztésén kellett gondolkozzon. Felmerült a fóliaházas 
növények termesztésének lehetősége, viszont a piac ismeretlensége és az új termelési 
lehetőségben rejlő kockázat miatt, nem mert belefogni. Helyette lucernamagot 
kezdtek el termeszteni, mert a kötegyáni földek alkalmasak a lucerna termesztésre is. 
A betakarítást követően a magokat egy helyi vállalkozó vásárolta fel, aki a Szarvason 
található kutatóintézetnek szolgáltatta tovább a terményt.   

A tevékenység megkezdése óta folyamatosan törekedett fejlesztésre. Az innovációs 
folyamat a gépesítést foglalja magába. A gépek beszerzésére azért volt szükség, hogy 
ezzel is megkönnyítse a munka folyamatának gördülékenységét, valamint 
költséghatékonysági szempontokat is figyelembe vett. A gépesítésnek köszönhetően 
így nem kellett más vállalkozónak kifizetni a szántás, vetés díját. A családi házhoz 
tartozó telek nagysága lehetővé tette, hogy a gépeknek és a terménynek új szín 
épülhessen. A terménytárolónak köszönhetően nem kellett azonnal értékesíteni a 
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gabonát, így várhatott, amíg a piaci árak magasabbra emelkedtek. A betakarított 
terményt helyi mezőgazdasági terménykereskedőknek tudta érékesíteni.  

Őstermelőként átlagosan évi 2 – 3,5 millió forint bevételt ért el, amely nem 
tartalmazza a földalapú támogatás összegét. A tevékenységgel összefüggő költségei 
átlagosan évi 1,5 – 2 millió forintot tettek ki. Az egyes évek eredményeit 
összehasonlítva folyamatos volt a csökkenés, hiszen a bevétel csökkenő tendenciát 
mutatott, míg a költségek évről – évre emelkedtek. 2010-ben több okból kifolyólag 
befejezte az őstermelői tevékenységet. Elsősorban az idős korára való tekintettel, 
másodsorban, hogy már nem volt jövedelmező a tevékenysége. Ezen felül, nem tudja 
kinek átadni a gazdaságát, így a földjei egy részét, valamint a gép állományt eladta, 
ezzel kompenzálva a veszteségét. A földek el nem adott részét pedig helyi 
vállalkozóknak adja ki bérbe.  

Összegezve elmondható, hogy a fent vizsgált őstermelő, nem az óriási haszon 
reményében kezdett bele az őstermelői tevékenységbe, hanem azért, hogy jövedelem 
kiegészítéshez jusson, valamint hogy idős korára rendelkezzen egy kisebb 
megtakarítással. 

A harmadik mélyinterjút Méhkeréken egy helyi őstermelővel készítettem, akit 
dolgozatomban Tibornak nevezek el. Tibor a 40-es évei közepén járó nagycsaládos 
gazdálkodó, aki 1985 óta foglalkozik a mezőgazdaság egyik speciális területével, a 
fóliaházas növények termesztésével. Ezen tevékenység megkezdése előtt az egyik 
méhkeréki nagyvállalkozónál dolgozott. Tehergépkocsi vezetőként zöldségek 
szállítmányozását végezte belföldön. A családja kérésére – a sok távollét és ingázás 
miatt – feladta korábbi biztos állását, azért, hogy fóliázzon, ezzel nem kevés 
kockázatot vállalva.  

A szüleitől örökölt 1 hektárnyi 17 aranykorás területet, amely a lakhelyétől 1 
kilométer távolságra található, a falu határában és 100%-ban Tibor tulajdonát képezi. 
A terület akkor még parlagon hevert, számára egyértelmű volt, hogy fóliázni fog, 
tipikus agrárnövények termelése szóba sem jöhetett, többek között azért sem, mert 
Méhkeréken hagyomány a fólia a 60-as évek vége óta. A fóliázás tudománya 
úgymond a vérében van, hisz már kisgyerekként megismerkedett a kacsozás, a tekerés 
és a levelezés technikájával.  

Jelenleg csak uborkát termeszt. 2005-ben hagyta abba a primőr paprika termesztését a 
megváltozott piaci igények és az így jelentkező túl magas önköltség miatt. A 
gazdálkodás sikerességét sok tényező befolyásolja: a jó minőségű vetőmag, az 
alkalmazott agro-technológia, tápanyag-utánpótlás, növény-védőszerek és rovarirtó-
szerek megfelelő időben, és módon való alkalmazása, továbbá az energia árak 
alakulása és végül, de nem utolsó sorban a piaci kereslet-kínálat.  

A szezon megkezdése előtt és a szezonban is számos teendőt kell, hogy elvégezzen a 
siker érdekében, melyben a családja – felesége és a két idősebb gyermeke - is 
segítségére van. A munkafolyamatok sorrendje a következőképp alakul: a fóliasátrak 
feljavításával és az új fólia felhúzásával kezdik. A következő lépés a talaj előkészítése 
ásással. Sajnos gépesítésre nincs lehetőség, így a talajforgatást kézi munkával kell 
megoldani és szükség esetén a tápanyag utánpótlást is biztosítani kell. Csak ezen 
folyamatok elvégzése után lehet a palántázást végrehajtani. A kiültetés után 
folyamatosan biztosítani kell az öntözést, melyet ma már öntöző berendezéssel 
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oldanak meg. Ahogyan a palánta fejlődésnek indul, ezzel párhuzamosan jelennek meg 
különféle gyomok, amelyek elszívják a tápanyagot az uborka palántától. A gyomirtás 
egyetlen ellenszere a kézzel való gazolás. Nagy hangsúlyt fektetnek a 
növényvédelemnek, különféle szerekkel próbálják megvédeni a növényeket a 
baktériumoktól, vírusoktól és rovaroktól. A szedést követően következik az uborka 
osztályozása és csomagolása. Tárolni nem szokták, mert azonnal értékesítésre kerül. 
Egy helyi felvásárlónak úgynevezett neppernek adják el, aki tovább viszi a nagybani 
piacokra. Elsősorban Szegeden, Budapesten és Romániában találnak új gazdára a 
méhkeréki zöldségek.  

Az innovációs lehetőségeken folyamatosan dolgoznak, így például a fóliasátrakban 
automatizált az öntözővíz rendszer és a levegő keringtető. A következő szezonra ki 
akarják alakítani a fűtésrendszert, hogy primőr répát, petrezselymet és zellert 
termesszenek. Ezen felül, terjeszkedni szeretnének, újabb földterületet szándékozik a 
közeljövőben vásárolni, azért, hogy a gyermekeinek is lehetőséget adjon a 
gazdálkodásra. Tibor elmondta, hogy a fiatal generáció a jövőben is ezzel kíván 
foglalkozni, sőt gazdasági társaságot kívánnak alapítani. A jövendőbeli vállalkozás 
keretében nem csak termeszteni kívánnak, de felvásárlóként is tevékenykedni 
szeretnének. Az éves átlagos nyereségük átlagosan 10 millió forint közötti, melynek 
körülbelül 30%-át teszik félre a következő szezon biztos beindítása érdekében. 

Végül a negyedik mélyinterjút is Méhkeréken tartottam. Egy olyan vállalkozót 
akartam felkeresni, aki ma már befejezte a tevékenységét valamilyen okból. Az interjú 
időpontját és helyszínét telefonon pontosítottuk. Az egykori vállalkozót Lászlónak 
hívom a tanulmányomban.  

László azon méhkeréki családok leszármazottja, akik az elsők közül kezdtek 
fóliaházas növények termesztésével foglalkozni. Sok érdekességet tudtam meg a 
kezdeti kertészkedés beindulásáról. Egy gyulai származású lakos a Nicolae Balcescu 
Mezőgazdasági Termelőszövetkezet (továbbiakban: TSZ) főkertészi minőségében 
irányította a zöldségtermesztést a faluban. Sajnos próbálkozása sikertelen volt, de 
felismert azt a tényt, hogy a fóliás zöldségtermesztésének igen nagy jövője lehet 
Méhkeréken. 1965-ben 8 fő kezdte el a fóliában való zöldségtermesztést a háztáji 
gazdaságukban. A TSZ-en belül megalakult – közel 130 taggal - a Nicolae Balcescu 
Mezőgazdasági Termelőszövetkezet Fóliás Zöldségtermesztő Szakcsoportja, melynek 
László szülei is tagjai voltak. Ekkoriban uborkát, salátát, retket és paprikát 
termesztettek. A 70-es évek elejére már (kevesebb, mint 10 év alatt) az ország 
uborkatermelésének 80 százalékát Békés megyében termelték meg, s ebből 90 
százalékot Méhkeréken.  

László a tevékenységét 1978-ban kezdte meg, melyet egyéni gazdálkodóként, majd 
gazdasági társaságként 2010-ig végzett. Állandó jelleggel 10 főt foglalkoztatott. 
Zöldségtermesztéssel és kereskedéssel foglalkozott. 5 hektárnyi területen hideg – és 
melegágyas kertészkedést folytatott. Uborkát, paprikát, paradicsomot és salátát 
termesztett. A falu külterületén volt a telephelye. A telephelyen állt egy jól szigetelt 
csarnok, később hűtőház, ahová a leszedett zöldségeket szállították. Itt ideiglenesen 
tárolták.  A zöldségeket osztályozták, majd a csomagolás után nagy tételben 
értékesítették a nagybani piacokon. Kezdetben heti egy alkalommal vitték eladni az 
árut, később heti kétszer, de a betakarított és felvásárolt zöldség mennyiségétől 
függött. A szállítást tehergépkocsival oldották meg. Érdekes, hogy újabb 
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földterületeket nem vásárolt, hanem inkább a helyi őstermelők által megtermelt 
zöldségeket vásárolta fel.  

A vállalkozás beindulásakor a fóliasátrak semmilyen automatizált eszközzel nem 
voltak felszerelve, minden munkafázist kézzel kellett elvégezni. A nyereséges üzleti 
éveket követően kisebb-nagyobb fejlesztéseket hajtottak végre: kezdődött a fúrott 
kutak létesítésével, majd nagy teljesítményű szivattyúk üzembe helyezésével 
folytatódott, végül a komplett öntözőberendezés kialakításával fejeződött be a 
modern öntöző technológia kialakítása. Nagyon fontos, hogy a növények megfelelő 
páraszinten legyenek nevelve, ezért páraszabályzó berendezést raktak a sátrakba. 
Széntüzelésű kazánokkal oldották meg a fűtést, így télen is tudtak növényeket 
termeszteni, melyeket primőr zöldségként tudtak értékesíteni. Pályázati úton 
lehetőséget nyert, hogy a csarnokot felújítsa, hűtőházzal bővítse, és csomagoló 
gépsort helyezzen üzembe. A tehergépjárműveket is idővel kamionokra cserélte.  

A vállalkozás több mint 30 éves nyereséges működés után szűnt meg. A megszűnés 
hátterében nem gazdasági, piaci okok álltak. Az egykori ügyvezető elmondta, hogy 
,,célja volt egy olyan vállalkozást létrehozni, ami annyira nyereséges, hogy a családját 
el tudja tartani”. A gyermekeit egyetemen taníttatta ki, lakást – házat vásárolt nekik, 
Méhkerékről elköltöztek, tehát nem is tudná kinek továbbadni a tevékenységet. A 
sikeres gazdasági éveknek köszönhetően elegendő megtakarítást tudott félre tenni 
nyugdíjas éveire. A fóliaházakat a földekkel együtt könnyen el tudta adni. A telephely 
pedig alig 1 év várakozás után talált új gazdára.  

Következtetések 

A telephelyelméleteket vizsgálva, majd az interjúk alatt arra kerestem a választ, hogy a 
gazdasági tevékenység működésének helyét mi befolyásolja; miért ott folyik a 
tevékenység ahol és nem máshol. A szakirodalom szerint a telepítési döntésekkor 
figyelembe kell venni gazdasági és gazdaságon kívüli mérlegelési szempontokat. Az 
interjúk során azt szerettem volna megtudni, hogy tudatos gazdasági döntést hoztak-e 
a gazdálkodók. 

Általánosságban elmondható, hogy a vizsgált gazdálkodók a telephely kialakításakor, 
a gazdasági tevékenység megkezdése előtt számoltak az úgynevezett megbízhatóan 
mérhető szempontokkal, mint az adók és a munkabér. A nehezen mérhető 
szempontokat – így a helyi munkaerő attitűdjét – tekintve jól mérlegeltek. 
Ugyanakkor jellemző az a tény, hogy az időtávot nem vették figyelembe. Telephely 
módosítási költségek egyik esetben sem fordultak elő. Az ágazati jelleg, a gabona, az 
iparnövények és a zöldségek termesztése nagymértékben befolyásolta a telepítési 
döntéseket. 

A konkrét tényezőket, mint a piachoz való közelséget, a munkaerő minőségét, az 
infrastrukturális hátteret és a régió elhelyezkedését számításba vették. Főként 
természetföldrajzi szempontok alapján döntöttek. 

Természeti erőforrásokon alapuló tevékenységet végeznek, melyek helyhez kötöttek. 
Tehát tetszőleges helyen nem folytatható sem a szántóföldi, sem a fóliaházas 
gazdálkodás, így a tevékenységnek kell az erőforráshoz költöznie. A természeti 
erőforrások majdnem mindegyike immobil, viszont a tevékenység outputjai lehetnek 
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mobilak. Jelen esetben a talaj és a klíma immobil tényező, viszont a termények már 
mobil tényezőnek számítanak. 

A kutatás során az volt a célom, hogy megtudjam azt, hogy az adott gazdálkodók 
milyen szempontokat vettek figyelembe, vettek-e egyáltalán figyelembe olyan 
tényezőket, amelyek hatással vannak, esetleg voltak a telephelyre, működésre és 
termelésre.  

Véleményem szerint, a Kötegyánban és Méhkeréken gazdálkodók a községek 
elhelyezkedése miatt már hátrányban indulnak, függetlenül attól, hogy milyen 
tevékenységet űznek. A hátrányos, periférikus helyzetet a gazdasági és demográfiai 
adatok támasztják alá. Azért mezőgazdálkodással foglalkozó vállalkozásokat, 
őstermelőket keresem fel, mert a Sarkadi kistérségben élők jellemzően ezen 
szektorból élnek meg. Habár napjainkban a primer szektor háttérbe szorulása 
domináns. A lokális szinten fellelhető lehetőségeket próbálják kiaknázni, a hátrányos 
helyzetből előnyt kovácsolni. Ezen tények együttese, kapcsolata és kölcsönhatása 
szerintem ellentmondanak a tények a szakirodalomnak, hogy ilyen körülmények 
között, ilyen tevékenységgel lehet nyereségre szert tenni.  

Összegzés 

Munkámban azt vizsgáltam, hogy a telephelyválasztás elméleti kérdései hogyan 
hatnak regionális és lokális szinten. 

A témához kapcsolódóan áttekintettem a regionalizmus, majd konkrétan a 
telephelyelmélet jól dokumentált szakirodalmát. Különös motivációt jelentett 
számomra, hogy saját tapasztalataim néhol ellentmondanak az elméletnek, mely a 
kutatási tevékenységem aktualitását is igazolja. Így egy empirikus vizsgálat keretei 
között kerestem a választ a kérdéseimre. 

Mélyinterjúk keretein belül lehetőségem nyílt négy gazdálkodóval leülni és beszélni. A 
négy interjúban látszólag semmi kapcsolat, közös tulajdonság nincs, hiszen 
bemutattam egy sikeres vállalkozót és őstermelőt, valamint két olyan gazdálkodót, 
akik abbahagyták tevékenységüket, melyet Kötegyánban és Méhkeréken végeztek 
illetve végeznek. 

Hasznos adatokkal és információkkal gazdagodhattam, melyek rávilágítottak a közös 
pontokra. Mind a négy gazdálkodó nyereséges gazdálkodást tudott véghezvinni 
különböző módokon, különböző lehetőségeket kihasználva Magyarország perifériára 
szorult, hátrányos helyzetű térségében is, ezzel néhány ponton megcáfolva a 
szakirodalmat.  

 

IRODALOMJEGYZÉK 

Enyedi György: Mi a regionális tudomány? Magyar Tudomány 2011. december  

Letöltve: http://www.matud.iif.hu/2011/12/12.htm (2013.09.23) 

http://www.matud.iif.hu/2011/12/12.htm


Szokai Diána 

303 

Gödör Zsuzsanna (2007): A térbeliség változó szerepe, a térbeli versenyképesség elméleti 
hátterének kialakulása. Kutatási fórum, Debreceni Egyetem. 

Káposzta József (2007): Regionális gazdaságtan. Debreceni Egyetem Agrár – és Műszaki 
Tudományok Centruma Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, Debrecen. 

Lengyel Imre (1995): Fejezetek regionális és település – tudományi alapismeretekből. (kézirat, 
2. változat) Kőrösi Csoma Sándor Főiskola Közgazdasági Fakultás, Békéscsaba. 

Lengyel Imre (2003): Verseny és területi fejlődés – Térségek versenyképessége Magyarországon. 
JatePress, Szeged. 

Lengyel Imre (2010): A regionális tudomány ,,térnyerése”: Reális esélyek avagy csalfa délibábok? 
Tér és Társadalom, 3. 11 – 40. oldal 

Magyari Péter: Gyilkolja Méhkeréket a spanyol uborka 2011.06.11.  

Letöltve: http://index.hu/belfold/2011/06/11/mergesek_a_kigyoubokrasok/ 
(2013.10.06.) 

Pirisi Gábor – Trócsányi András: A gazdaság térbeliségét befolyásoló tényezők és a 
telephelyelméletek.  

Letöltve: http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/foldrajz2/ch04.html (2013.09.30) 
  

http://index.hu/belfold/2011/06/11/mergesek_a_kigyoubokrasok/
http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/foldrajz2/ch04.html


 

304 

A KÖTETBEN SZEREPLŐ SZERZŐK JEGYZÉKE 

 

EVA POLIAČIKOVÁ 
Matej Bel University, BanskáBystrica, 
Faculty of Economics, 
Tajovského 10, 97401 Banská Bystrica, Slovakia  
E-mail:  eva.poliacikova@umb.sk 

CZINDERI KRISTÓF 
tanársegéd (szociálpolitikus) 
Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar 
Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 
5700 Gyula, Szent István út 17-19. 
E-mail: czinderi.kristof@gk.szie.hu 

GOMBOS BÉLA 
főiskolai docens 
Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Tessedik 
Campus 
E-mail: gombos.bela@gk.szie.hu 

LITAUSZKY BORBÁLA 
Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Tessedik 
Campus 

KOVÁCS MIHÁLY 
főiskolai docens 
Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Gazdasági 
Campus 
E-mail: kovacsm@korhaz.rethy.hu 

CSATLÓS GYÖRGYNÉ 
osztályvezető 
Dr. Réthy Pál Kórház és Rendelőintézet, Békéscsaba 

KÖLCSEYNÉ BALÁZS MÁRIA 
tanársegéd 
Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Gazdasági 
Campus, Társadalom- és Vezetéstudományi intézet 
E-mail: kolcseyne.balazs.maria@gk.szie.hu 

LADISLAV KLEMENT 
Matej Bel University, BanskáBystrica, 
Faculty of Economics, 
Tajovského 10, 97401 Banská Bystrica, Slovakia  
Department of Business Economics and Management 
ladislav.klement@umb.sk 
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LENKA HVOLKOVÁ 
Matej Bel University, BanskáBystrica, 
Faculty of Economics, 
Tajovského 10, 97401 Banská Bystrica, Slovakia 
E-mail: lenka.hvolkova@umb.sk  

ĽUBICA LESÁKOVÁ 
Matej Bel University, BanskáBystrica, 
Faculty of Economics, 
Tajovského 10, 97401 Banská Bystrica, Slovakia  
E-mail: lubica.lesakova@umb.sk 

ĽUDMILA ŠMARDOVÁ –  
Matej Bel University, BanskáBystrica, 
Faculty of Economics, 
Tajovského 10, 97401 Banská Bystrica, Slovakia  
E-mail:  ludmila.smardova@umb.sk 

ĽUBOŠ ELEXA 
Matej Bel University, BanskáBystrica, 
Faculty of Economics, 
Tajovského 10, 97401 Banská Bystrica, Slovakia 
E-mail:  lubos.elexa@umb.sk 

MÉSZÁROS MIKLÓS  
főiskolai docens 
Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Tessedik 
Campus 
e-mail: meszaros.miklos@gk.szie.hu 

BOCSKAI ANDRÁS 
környezetgazdálkodási agrármérnök 
Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Tessedik 
Campus 
e-mail: andras1427@gmail.com 

MIROSLAVA VINCZEOVÁ 
Matej Bel University, BanskáBystrica, 
Faculty of Economics, 
Tajovského 10, 97401 Banská Bystrica, Slovakia  
E-mail: Miroslava.Vinczeova@umb.sk 

MONTVAJSZKI MÁRK 
tanársegéd 
SZIE GAEK Tessedik Campus 
Műszaki Intézet Szarvas 
montvajszki.mark@gk.szie.hu 
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TASNÁDI ZSANETT 
üzemegység vezető 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Szolnok 
tasnadi.zsanett@trvzrt.hu 

NAGY GÁBOR 
Tudományos főmunkatárs, osztályvezető 
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont  
Regionális Kutatások Intézete 
Alföldi Tudományos Osztály 
E-mail: nagyg@rkk.hu 

RIBÁCS ATTILA  
Okleveles agrármérnök, főiskolai docens 
Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Tessedik 
Campus 
E-mail: ribacs.attila@gk.szie.hu 

TRÓJÁNÉ MAGYAR ÉVA 
Környezetgazdálkodási agrármérnök-jelölt 
Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Tessedik 
Campus, Környezettudományi Intézet 

ROZSNYAI KATALIN  
Ph.D. főiskolai docens 
Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, 
Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet, Gyula.  
E-mail cím: Rozsnyai.Katalin@gk.szie.hu 

SÁNDOR ZITA 
főiskolai tanársegéd 
SZIE GAEK Egészségtudományi Campus 
E-mail: Sandor.Zita@gk.szie.hu 

CSABAI MÁRTA 
egyetemi tanár 
SZTE BTK Pszichológiai Intézet 

SIMON SÁNDOR  
egyetemi docens 
Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar 
Békéscsaba Bajza utca 33 
E-mail: simon.sandor@gk.szie.hu  

SZAKÁCS ATTILA 
Szent István Egyetem; Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Alkalmazott 
Természettudományi Intézet 
E-mail: e-mail: szakacs.attila@gk.szie.hu 
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SZIGETI CECÍLIA 
egyetemi docens 
Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 
Győr  
E-mail: szigetic@sze.hu 

BORZÁN ANITA 
egyetemi docens 
Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Békéscsaba  
E-mail: borzan.anita@gk.szie.hu 

TURCSÁN JUDIT 
főiskolai docens 
Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, 
Egészségtudományi Campus 
E-mail: turcsan.judit@gk.szie.hu 

 
CSEPREGHYNÉ MIKLÓ TERÉZ 
Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula 

TURCSÁN ZSOLT 
Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, 
Egészségtudományi Campus 

VARGA DOROTTYA 
Tanársegéd 
Szent István Egyetem Egészségtudományi Campus  
Egészségügyi és Környezetegészségügyi Intézet  
Varga.Dorottya@gk.szie.hu 

VLADIMÍR HIADLOVSKÝ 
Matej Bel University, BanskáBystrica, 
Faculty of Economics, 
Tajovského 10, 97401 Banská Bystrica, Slovakia  

MIROSLAVATUSCHLOVÁ 
Matej Bel University, BanskáBystrica, 
Faculty of Economics, 
Tajovského 10, 97401 Banská Bystrica, Slovakia  
miroslava.tuschlova@umb.sk 

VLADIMÍRA KLEMENTOVÁ 
Matej Bel University, BanskáBystrica, 
Faculty of Economics, 
Tajovského 10, 97401 Banská Bystrica, Slovakia  
Department of Business Economics and Management 
vladimira.klementova@umb.sk 
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ZDENKA MUSOVÁ 
Matej Bel University, BanskáBystrica, 
Faculty of Economics, 
Tajovského 10, 97401 Banská Bystrica, Slovakia  
+421 48 446 2724 
e-mail: zdenka.musova@umb.sk 

SZABÓ KATALIN 
hallgató  
Szent István Egyetem; Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Gazdasági 
Campus 
szabokatalinka@hotmail.com 

SZÉLL NORBERT TAMÁS 
ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. 
controller 
szellnorbert92@gmail.com 

SZOKAI DIÁNA 
hallgató  
Szent István Egyetem; Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Gazdasági 
Campus 
szokai.diana@gmail.com 


