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EL SZÓ   

A TSF Gazdasági F iskolai Kara Békéscsabán önálló 
karként 2001 szeptemberét l m ködik. A karon pénzügyi, 
gazdálkodási és személyügyi szervez szakon, valamint 
posztszekunder keretben intézményi kommunikátor speciális 
képzésben folyik képzés, nappali és levelez tagozaton 
egyaránt. Jelenleg a hallgatók létszáma közel három ezer, 
többségük a Dél-alföldr l jön hozzánk.  

A kar szakmai, tudományos programja a térség (a Dél-
alföld, sz kebben Békés megye) gazdaságát, társadalmát 
tekinti elemzése tárgyának. E kutatáshoz illeszkednek a kar 
küls szakért i, óraadó tanárai is.   

Karunkon jelenleg f állásban 40, részmunkában pedig 4 
tanár dolgozik. A 44 f b l jelenleg 9 f a tudományok 
kandidátusa, 6 f PhD fokozattal, 5 f dr. univ címmel 
rendelkezik, 5 f pedig PhD iskolában tanul. A jelenlegi 
fels oktatási rendelkezések szerint tehát kollegáink 34%-a 
min sített oktató, közülük 7 f kinevezett f iskolai tanár.  

A most közreadott kötetben 19 tanulmány szerepel. A 
témakörök 

 

a kollegák képzettségét l és kutatási témáitól 
függ en 

 

igen széles palettát fednek a fels oktatás 
finanszírozásától a pszichodráma alkalmazásáig. A témák 
jelent s hányada a térség sajátosságát (gazdasági fejlettség, 
mez gazdasági termelés jellegzetességei, közúti közlekedés, 
diplomások helyzete, levelez képzésben tanulók motívumai, 
végzett hallgatók vélekedése) elemezte.  

A szerkeszt számára úgy t nik, mindegyik szerz 
bels elkötelezettségén érz dik a mozdítani, változtatni akarás 
ténye, feltehet en nem csak a maguk örömére, hanem mások 
hasznára is.   

Jó olvasást kívánunk, és érdemi visszajelzést várunk 
kollegáktól, hallgatóktól egyaránt.   

Békéscsaba, 2005. október    

a szerkeszt

 



  

6

  
GURZÓ IMRE  SIMON IMRE   

Régiónk gazdasági fejlettségének néhány vonatkozása 
Európában (Dél-alföld; Békés megye)  

1. A GDP alakulása  

Magyarországon a GDP növekedése 1995 és 2002 
között közel 2 % - ponttal meghaladta az EU-15 átlagát. Az 
ország egészét tekintve megfigyelhet egy markáns 
felzárkózási folyamat, amellyel azonban nem a regionális 
különbségek csökkenése, hanem növekedése párosult. Az egy 
f re jutó, PPS1- ben számított GDP a NUTS 2 szint magyar 
régiók mindegyikénél az egyetlen Közép-Magyarország régiót 
kivéve jóval az EU - átlag 75%-a alatti. Közép-Dunántúl és 
Nyugat-Dunántúl adata az EU - átlagnak kb. a fele, a többi 
négy régió 

 

köztük a Dél-alföld 

 

értéke az EU - átlag 
harmadánál kicsivel magasabb (a KSH szerint 2002-ben 39 % 
volt). 

Az Eurostat 2005 április 7-i jelentése szerint 2002-ben 
az egy f re jutó, PPS- ben számított bruttó hazai termék 
tekintetében a Dél-alföld átlaga az EU- átlag 40,4%-a volt (1. 
táblázat). Ez az érték a Dél-alföldet az összes (254) NUTS-2 
szint európai régió rangsorának 242. helyére teszi. Ez 
érzékletesen mutatja, hogy európai szinten a Dél-alföld 
rendkívül elmaradott régiónak számít. A Dél-alföld régió 
mögött egy tucat, csak a 2004. május 1. után csatlakozott 
országok NUTS-2 szint régiói állnak (magyar, lengyel, 
szlovák és litván régiók). A magyar régiók közül ezen 
rangsorban a Dél-alföld régió mögé szorult az Észak-
Magyarország és Észak-alföld régió. Európa valamennyi NUTS 
-2 szint régióra pillantva (1. ábra) látható, hogy 
Spanyolország egyes területei és szinte a teljes Portugália 
éppen úgy perifériák- legalább is az egy f re jutó GDP alapján 
- mint az újonnan csatlakozott országok, valamint a 
csatlakozásra váró Románia és Bulgária is. Biztató jöv lehet, 

                                                

 

1 A GDP-számítások irányadó módszertana az ESA 1995. Az egy f re jutó 
GDP PPS-ben (Purchasing Power Standard) kifejezve a vásárlóer -
paritások alapján számított, euróban megadott érték (Eurostat 2004).  
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hogy a geográfiai értelemben periférikus helyzet Finnország 
és Svédország gazdasága a fejlettebb gazdaságú központi 
területekkel mutat hasonlóságot.   

1. táblázat  
A Dél-alföld relatív helyzete az Európai Unióban, 2002  

Sor-
rend Régió megnevezése GDP/f (PPS) 

EU25=100% 
242. Dél-alföld 40,4 
243. Lubuskie (PL) 39,9 
244. Ma opolskie (PL) 39,5 
245. Latvia (LT) 39 
246. Vychodne Slovensko (SK) 38,7 
247. Észak-alföld (H) 37,7 
248. Opolskie (PL) 37,4 
249. Észak-Magyarország (H) 37,3 
250. wi tokrzyskie (PL) 35,7 
251. Podlaskie (PL) 35,1 
252. Warmi sko-Mazurskie (PL) 34,1 
253. Podkarpackie (PL) 32,6 
254. Lubelskie (PL) 32 

Forrás: Dél-alföldi Régió - Helyzetelemzés, Munkaanyag, 2005.05.06.   

A Dél-alföld régió összes bruttó GDP-je 2003-ban 1556 
milliárd Ft volt. Ez Magyarország összes hazai produktumának 
9,3 %-a. A régió PPS - ben  (vásárlóer -paritáson) számolt 
GDP-je 2002-ben 1136 ezer Ft/f -re rúgott. Ez az érték alig 
68,9 %-a az 1648 ezer Ft/f -s országos átlagnak. A helyzet 
paradoxona, hogy ezen viszonylag alacsony érték is a régiók 
rangsorában a Dél-alföldet a középmez nybe helyezi. A Dél-
alföld három megyéje között is lényeges különbségek vannak: 
vezet Csongrád megye (1269 ezer Ft/f ), a második helyen 
Bács-Kiskun áll (1116 ezer Ft/f ), míg Békés megye 
meglehet sen alacsony értékkel (1021 ezer Ft) a harmadik 
helyen szerénykedik. A legutóbbi öt év tapasztalata szerint a 
Dél-alföldön a GDP növekedési üteme elmaradt az országos 
növekedés ütemét l, a régió az összes régió között a legkisebb 
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növekedést produkálta. Ennek eredményeként a térségi 
fejlettségi differencia a Dél-alföld és a nála fejlettebb régiók 
között megn tt. A Dél-alföld régió a régiós rangsorban az 
1996. évi 4. helyr l 2002-re eggyel hátrébb csúszott.   

  

1. ábra      
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Érdekes bels differenciálódás is megfigyelhet a 

régión belül, hiszen a térséget alkotó három megye országon 
belüli relatív helyzete is eltér mértékben változott (2. 
táblázat). Bács-Kiskun megye az országos átlag 78,3%-áról 
annak 67,7%-ára esett vissza (10,6 % - kall romlott 
viszonylagos pozíciója2). Békés megye induló adata (77,7%) 
15,8 százalékponttal csökkent (61,9%). Csongrád megye indult 
a legmagasabb relatív értékr l (92,6%) és nagyságrendileg 
majdnem akkorát zuhant, mint Békés, 2002-ben a két másik 
dél-alföldi megye 1995-ös szintjén állt (77,0 %).  

2. táblázat  

Az egy f re jutó GDP az országos átlag %-ában  

Megnevezés

 

1995

 

1996

 

1997

 

1998

 

1999

 

2000

 

2001

 

2002

 

Bács-Kiskun 78,3

 

75,1

 

72,5

 

70,8

 

69,1

 

66,4

 

68,3

 

67,7

 

Békés 77,7

 

75,8

 

71,1

 

68,5

 

67,4

 

65,6

 

64,6

 

61,9

 

Csongrád 92,6

 

91,9

 

88,7

 

88

 

85,1

 

82,4

 

79,4

 

77

 

Dél-Alföld 82,6

 

80,6

 

77,2

 

75,5

 

73,6

 

71,1

 

70,7

 

68,9

 

Forrás: Dél-Alföldi Régió - Helyzetelemzés, Munkaanyag, 2005.05.06.  

Békés és Csongrád megye országon belüli helyzete 
láthatólag folyamatosan gyengült, Bács-Kiskunnál a csökkenés 
az utolsó két évben némi emelkedésbe váltott át. Ezzel együtt 
két év adatai alapján egyel re nem szabad a trend 
megfordulásáról beszélni, legfeljebb annak megváltozását 
regisztrálhatjuk. A Dél-alföld régión belüli a megyék területi 
egyenl tlenségei lényegesen nem növekedtek, mert nagyjából 
együtt mozogva csökkent a három megye relatív fejlettsége.    

                                                

 

2 A területi GDP számításának hazai módszertana id közben kissé 
módosult, emiatt mindig a KSH által megadott legújabb, visszafelé is 
módosított adatokat vettük lehet ség szerint figyelembe. 
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2. Foglalkoztatottság   

Magyarországon a foglalkoztatottsági ráta 56,6 %. Ez 
az érték nem különbözik jelent sen az EU 10 új tagállamának 
foglalkoztatottsági rátája átlagától (56 %). Jelent sen kisebb 
viszont az EU 15-ök 64 %-os foglalkoztatottsági mutatójától, 
ami indokolja az Európai Unió foglalkoztatottság növelését 
célzó elképzeléseit. A foglalkoztatottsági rátát3 bármely év 
esetén is vizsgálva megállapítható, hogy Magyarországon a 
régiók rangsorában a Dél-Alföld a középmez nyben 
helyezkedik el (3. táblázat). Csak két olyan régió van - Észak-
Magyarország és az Észak-alföld - amelyet minden esetben 
megel z. A régiós érték mindhárom évben az országos átlag 
alatti. A megyéket vizsgálva az látható, hogy amíg 1997-ben és 
2000-ben Csongrád megye volt az els a Dél-alföldön, addig 
2003-ban Bács-Kiskun megye vette át a vezet szerepet a maga 
49 %-os foglalkoztatottsági rátájával (Békés megye 44 %, 
Csongrád megye 47 %). 

A Dél-alföldön 1996-2003 között alig javult a 
foglalkoztatás, 46,6%-ról 47,0%-ra n tt, miközben országosan 
ez a változás nagyobb: 46,7%-ról 50,6%-ra. A többi régió 
sokkal több munkahelyet tudott lakosainak teremteni. 
Mindhárom megye szintén elmarad az országos átlagtól, azaz 
egyik sem képes elegend munkahelyet létrehozni. 

Az egy f re jutó GDP alakulása Európában a NUTS-2 
szinten (1. ábra) er s összefüggésben van a foglalkoztatási 
rátával (2. ábra). Érdekes megfigyelni, hogy a csatlakozásra 
váró Románia kedvez bb képet mutat mint Magyarország, ami 
összefügghet a késleked román privatizációval.     

                                                

 

3 Foglalkoztatottsági ráta alatt a foglalkoztatottak számának a munkaképes 
korúak számához viszonyított arányát értjük. A KSH adatgy jtése a 15-74 
éves lakosság gazdasági aktivitására vonatkozik, így munkaképes korúak 
alatt 

 

jobb híján 

 

tanulmányunk ezen részében is ezt a korcsoportot 
tekintjük munkaképes korúnak. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy az 
Európai Unióban a 15-64 éves lakosságot tekintik a számítás alapjának, 
amely véleményünk szerint jobban kifejezi azt, amit mérni szeretnénk.  
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3. táblázat  

A foglalkoztatottsági ráta alakulása   

1996 2000 2003 
Megye, 
régió, 
ország 

Foglal-
koztatott-
sági ráta 

(%) 

Országos 
átlaghoz 
(% pont) 

Foglal-
koztatott-
sági ráta 

(%) 

Országos 
átlaghoz 
(% pont)

 
Foglal-

koztatott-
sági ráta 

(%) 

Országos 
átlaghoz 
(% pont)

 

Közép-
Magyar-
ország 

50,7 4 54,1 4,1 55,1 4,5 

Közép-
Dunántúl 

47,6 0,9 53 2,9 55,3 4,7 

Nyugat-
Dunántúl 

52,6 5,9 56,2 6,2 67,9 15,2 

Dél-
Dunántúl 

44,7 -2 47,3 -2,8 47,2 -3,4 

Észak-
Magyar-
ország 

40,6 -6,1 43,7 -6,3 45 -5,6 

Észak-
alföld 

41 -5,7 43,9 -6,2 45,9 -4,7 

Dél-alföld

 

46,6 -0,1 49,2 -0,9 47 -3,7 

Bács-
Kiskun 

47 0,3 50,7 0,6 49,3 -1,4 

Békés 43,2 -3,5 45,1 -5 44 -6,6 

Csongrád

 

49,4 2,7 51,2 1,1 46,8 -3,9 

Magyar-
ország 

46,7 - 50,1 - 50,6 - 

 

A 2001. évi magyarországi népszámlálás adatainak 
felhasználásával tartalmát tekintve pontosabb 
foglalkoztatottsági rátát számolhatunk, mivel ezen adatok 
segítségével meghatározhatjuk a munkaképes korúak EU-
szerinti kategóriáit, mindezt kistérségekre is lebontva. Ekkor 
azt találjuk, hogy a Dél-alföld régióban a legnagyobb 
foglalkoztatottsági rátával a kecskeméti kistérség rendelkezik 
(57%), míg a legkisebb foglalkoztatottsági rátákat három Békés 
megyei kistérségben rögzítenek a statisztikák, a 
legalacsonyabbat a Sarkadi kistérségben (31%). Mindhárom 
megyében a megyeszékhely foglalkoztatottsági rátája a 
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legmagasabb. Amíg azonban Bács-Kiskun és Békés megyében 
kimagaslik a megyeszékhelyek értéke, addig Csongrád 
megyében jóval kiegyenlítettebb kép tárul elénk. A szegedi, a 
szentesi, a hódmez vásárhelyi, és a mórahalmi kistérségek 
foglalkoztatottsági rátája között nincs szignifikáns különbség.   

 

2. ábra 
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3. ábra  

Forrás: Dél-Alföldi Régió - Helyzetelemzés, Munkaanyag, 2005.05.06.  

2.1. A foglalkoztatás és a nyugdíjazás összefüggései  

Az Európai Unió NUTS-2 területi egységeire számolt 
foglalkoztatási rátái szintén jól mutatják a periférikus 
területeket (2. ábra). Az összefüggés viszonylag egyszer : 
alacsony GDP alacsony foglalkoztatottsággal jár együtt. 
Magyarországon a nyugati területek kivételével minden régió a 
legkedvez tlenebb kategóriába sorolódott. 
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4. ábra 
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5. ábra   

Az id skorú eltartottak tényleges aránya (4. ábra) 
lényegesen rosszabb képet tükröz a Dél-alföldön, mint azok 
elméletileg lehetséges aránya (5. ábra). A 5. ábra adatai 
föltételezik, hogy a 15 és 64 év közötti korosztály tartja el a 
teljes 65 év fölötti népességet, míg az 5. ábra csak a 65 év 
fölötti inaktívakat veszi számításba és viszonyítja a 
munkaviszonyban állók számához. Ez a szám azonban a magas 
munkanélküliség régiókban lényegesen alacsonyabb, mint a 
15 és 64 éves korosztályba tartozók száma. Érdekes, hogy pl. 
Skóciában ez éppen fordítva van s  arra utal, hogy magas lehet 
a 65 évesnél id seb foglalkoztatottak száma és alacsonyabb a 
munkanélküliség.  
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Magyarországon az alacsony foglalkoztatási ráta 

szerencsére nem párosul magas munkanélküliségi 
arányszámokkal. Ennek okai összetettek, közülük az egyik a 
korhatár alatti rokkantsági nyugdíjasok magas száma. A 40-59 
éves korúk száma 2002-ben kb. 2,8 millió f volt, az ehhez a 
korosztályhoz tartozó, korhatár alatti rokkantsági nyugdíjasok 
száma 467 ezer f volt, amely szám emelkedik. Amíg a 
Dunántúlon ezeknek az embereknek az aránya 11-13 %, addig 
az Alföldön ez meghaladja a 21 %-ot (4. táblázat) A dél-alföldi 
régióban a munkanélküliségi rátánál nagyobb a korhatár alatti 
rokkantsági nyugdíjasok aránya. Kiemelked en magas ez 
Békés és Csongrád megyében, ahol az adott korosztály 
negyede kap rokkantsági nyugdíjat. Minden bizonnyal 
többségük valamilyen módon dolgozik is, azaz megjelenik az 
SZJA-t fizet k között is. 

Magyarországon, de f leg a Dél-alföld régióban az 
alacsony foglalkoztatás több okra vezethet vissza, hiszen ha 
összeadjuk a foglalkoztatottak, a munkanélküliek és a korhatár 
alatti rokkantsági nyugdíjasok arányszámát, akkor mindegyik 
régióban nagyjából hasonló arányt kapunk. Azaz a 
foglakoztatás területi különbségeiben lényeges tényez a 
rokkantak eltér aránya: ezek a fejlett régiókban jóval 
kevesebben vannak, mint a fejletlenekben. Úgy t nik, hogy a 
fejlettebb régiókban a rokkantsági nyugdíjba vonulás az egyik 
lehetséges menekülési út egy réteg számára, akikre 
egyébként tartós munkanélküliség várna. 

A Dél-alföld foglalkoztatottsági szerkezetér l alkotható 
képet árnyalhatja annak vizsgálata, hogy az alkalmazásban 
állók milyen arányban oszlanak meg a versenyszféra és a 
költségvetési szféra között. Gazdaságfejlesztési szempontból a 
két szféra között lényeges különbség van. 2004-ben 
Magyarországon az összes alkalmazásban álló 29,8 %-a a 
költségvetési szférában dolgozott, a Dél-alföldön ez az arány 
több mint egyharmados (34,6 %). Ezt a magas átlagot két 
megye, Békés (37,4 %) és Csongrád (35,8 %) adata 
meghaladja, míg Bács-Kiskuné (31,6%) elmarad attól, de még 
itt is magasabb az országos átlagnál.    
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4. táblázat   

A munkanélküliségi ráta és a korhatár alatti nyugdíjasok  

2000 2003 

Megyék, 
régiók, 
ország 

Munkanél-
küliségi 
ráta (%) 

Korhatár alatti 
rokkantsági 
nyugdíjasok 

aránya a 40-59 
éves korosztály-
hoz viszonyítva 

(%) 

Munkanél-
küliségi 
ráta (%) 

Korhatár alatti 
rokkantsági 
nyugdíjasok 

aránya a 40-59 
éves korosztály-
hoz viszonyítva 

Közép-
Magyar-
ország 

5,2 13,52 4 12,9 

Közép-
Dunántúl 

4,8 13,42 4,6 13,32 

Nyugat-
Dunántúl 

4,2 9,8 4,6 10,95 

Dél-
Dunántúl 

7,8 17,55 7,9 18,5 

Észak-
Magyar-
ország 

10,1 17,79 9,7 18,88 

Észak-
Alföld 

9,2 21,04 6,8 21,65 

Dél-Alföld

 

5,1 19,43 6,5 21,53 
Bács-
Kiskun 

5,6 16,13 7,3 17,31 

Békés 5,8 22,29 7,1 24,6 
Csongrád 3,9 20,79 5 24,08 
MAGYAR-
ORSZÁG 

6,4 15,95 5,9 16,53 

Forrás: Dél-Alföldi Régió - Helyzetelemzés, Munkaanyag, 2005.05.06.   

Összegzés, perspektívák az EU-ban  

Az Európai Unió 2007 és 2013 közötti id szakra 
vonatkozó regionális támogatási elképzelései szerint három 
területet (objective) különít el a strukturális alapokon belül. Az 
els azokat a régiókat támogatja, melyeknél az egy f re jutó 
GDP az átlag 75%-a alatt van, továbbá a francia tengerentúli 
területeket és a ritkán lakott svéd és finn térségeket. Ezekre a 
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célokra fordítják a strukturális alapok mintegy 70%-át és 
ezekben a térségekben több mint 82 millió ember él. A 
második területre (objective) elkülönített forrásokra olyan 
térségek számíthatnak, amelyekben az ipari és szolgáltatási 
tevékenységet javítani kell, vagy a visszafejl d vidéki és 
városi területek, továbbá a halászatból él gazdaságilag 
depressziós térségek. Ezeket a célokat a strukturális alapokban 
rendelkezésre álló források mintegy 11%-a támogatja. A 
harmadik terület (objective)  az oktatási, a képzési és a 
foglalkoztatási politikákat, rendszereket támogatja és az Unió 
régióinak teljes köre igénybe veheti, kivéve azokat amelyek az 
els objective alapján támogathatók.  

A 2007-2013 közötti id szak el zetes elképzelései 
szerint (6. ábra) a magyar régiók a központi kivételével a 
konvergáló régiók kategóriájába sorolódtak, ami azt is jelenti, 
hogy a legszélesebb kör támogatásokra pályázhatnak, azaz az 
els objective alapján támogathatók lesznek. A phasing-in 
és a phasing-out kategóriába került régiók a második 
objective szerint lesznek támogatva, tehát speciális, az 

egyedi sajátosságoknak megfelel célokra juthatnak európai 
forrásokhoz.  

Mindezeket összefoglalva megállapítható, hogy 
helyünk, helyzetünk Európában változhat, a föntebb bemutatott 
hátrányos helyzet javulhat, ha élni tudunk az EU-s források 
kínálta lehet ségekkel.  
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SIMON SÁNDOR  

A mez gazdasági termelés jellegzetességei a Dél-alföldi 
régióban  

A magyarországi mez gazdaság számára a dél-alföldi 
régió kiemelt jelent ség . A tanulmányban a mez gazdasági 
termelés naturális mértékegységekben mért hozamainak 
vizsgálatából indulok ki. A régió három megyéjének adatait a 
jobb áttekinthet ség kedvéért elkülönítve kezelem, viszont 
kitérek azokra a tendenciákra, amelyek azt jelzik, hogy mely 
vonatkozásban tér el különösen vagy éppen esik egybe egy-egy 
megye mez gazdasági termelése. 

Külön fejezetet szentelek a termelést orientáló piaci és 
jövedelmi helyzetnek. Mivel e vonatkozásban nincs akkora 
eltérés a régió megyéi között, mint a termelés hozamait illet en 
els dlegesen ágazati bontásban készítettem az elemzést.   

1. Termelési viszonyok  

A magyarországi mez gazdaság számára a Dél-alföldi 
régió kiemelt jelent ség . A természeti er források 
koncentráltan és jó min ségben állnak rendelkezésünkre. A 
régió éghajlata igen kedvez f ként a növénytermesztés 
számára. A napsütéses órák száma, az évi középh mérséklet 
megalapozzák a h és fényigényes növénykultúrák 
termesztését különös jelent séget tulajdonítva a 
vet magtermesztés lehet ségének. A nagy arányban 
megtalálható mez ségi talajok a b séges tápanyag utánpótlás 
szempontjából kedvez ek. A száraz 

 

esetenként aszályos 

 

nyarak veszélyét ellensúlyozzák a gazdag felszíni vízfolyások 
által biztosított öntözési lehet ségek. A Dél-alföldi régió 
egyike hazánk azon régióinak, ahol a természetes ökoszisztéma 
számos térségben viszonylagos nyugalmat élvez. A következ 
oldalakon a régió mez gazdasági termelését elemzem különös 
tekintettel a hozamokra és a piaci, jövedelmi viszonyokra.     
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Bács-Kiskun megye  

Az elemzéshez szolgáló statisztikai alapadatok a 1. 
táblázatban találhatók. Az ezredfordulót követ en majdnem 
50%-os a szántóföldi növénytermesztés visszaesése. A 
megyében meghatározó az szi búza és a kukoricatermesztés, 
A durumbúza termesztése is hagyományokkal rendelkezik. 
Takarmánygabonából jelent s az állattenyésztés fogyasztása. A 
Takarmány keverék gyártás fejlett, a raktározási, tárolási 
feltételek adottak. Az ipari növénynek közül a legnagyobb 
jelent séggel a napraforgó bír. A cukorrépa termesztése a 
kedvez adottságok ellenére a feldolgozóipartól való távolság 
következtében visszaszorulóban van.  

A zöldségtermesztés már nem követte a szántóföldi 
ágazatok drasztikus visszaesését. Az ezredfordulóra a 
megel z öt év átlagát nagymértékben túlszárnyalta a 
vöröshagyma és a f szerpaprika, er s visszaesés tapasztalható 
a sárgarépa, a paradicsom, az uborka, a zöldbab, a karalábé 
termésében. Sajnos a következ években a pozitív tendenciák 
nem folytatódtak, kivéve a csemegekukoricát, amely viszont 
rendkívüli sikertörténet. Az ország f szerpaprika termésének 
dönt többségét a régió állítja el . A vöröshagymaexport 
visszaszorulása állhat a rendkívül gyászos vonatkozó értékek 
hátterében. A görögdinnye és a spenót terméseredménye 
könyvelhet el még enyhe sikerként.  

A zöldségtermesztés a mez gazdaság más ágazataihoz 
hasonlóan az utóbbi évtizedekben az átalakulás élt át. 
Viszonylag kedvez bb helyzetben van, mint a többi ágazat, 
mert a hetvenes évek közepe óta a termelés jelent s hányada a 
háztáji gazdaságokba tev dött át. Ez gyakorlatilag 
megteremtette a hátteret az árutermelés magángazdaságokba 
történ zökken mentes áttételéhez. Egyes zöldségnövények 
termesztése országos viszonylatban is jelent s. A halványított 
spárga nagy részét a megyében termelik. Jelent s a 
gyöngyhagyma, a pritamin-, a cseresznyepaprika és a 
laskagomba termesztés is. A Kiskunfélegyháza környéki fóliás 
termesztés kiemelked jelent ség .    
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A sz l

 
gyümölcstermesztés régiós és országos 

összehasonlításban is kiemelked a megye életében. A 
termelési adottságokra, hagyományokra és ismeretekre 
figyelemmel fontos megélhetési forrás. Ennek ellenére 
napjaink borkínálatát figyelve az alföldi sz l termesztés reális 
célja az olcsó, jó min ség asztali bor termelése lehet. A 
problémát inkább az jelenti, hogy az ültetvények elöregedtek, 
és a homoki borok iránti kereslet viszonylagos sz kössége 
következtében az ültetvénypótlással járó terméskiesés vagy a 
fajtaváltás bizonytalansága nem engedhet meg a jelenlegi 
gazdasági helyzetben. 
Az állattenyésztés megyei helyzetét a 4. táblázatban található adatok alapján értékelem. A szarvasmarhatartás mindkét hasznosítási irány
az ország sertéstenyésztésében meghatározó szerepet játszik, az 
utóbbi években n tt a vágósertés kibocsátás. A megtermelt 
hozam kisebb része a magángazdaságokban, a kistermel knél 
termel dik meg. Itt általában nem alkalmazzák az intenzív 
takarmányozási formákat, emiatt a hízósertések zsírosabbak, a 
húsipar számára általában kevésbé preferált. 

A juh biológiai sajátossága indokolja a legeltetésre 
alapozott tartást, de az elérhet bevétel szerényebb mértéke is 
az extenzívebb gazdálkodást teszi lehet vé ebben az ágazatban. 
A 2000. évi mélypontot követ en az elmúlt években újra n tt a 
vágójuh kibocsátás. A baromfitenyésztés (kiemelten: a 
húscsirke hízlalás, a lúdtenyésztés, a libanevelés, májtermelés, 
kacsanevelés) nagy hagyományokkal rendelkezik a megyében. 
A vágókacsa és a vágópulyka kibocsátás az igazi nyertese az 
utóbbi évek fellendülésének. A nyúltenyésztés és a vágónyúl 
el állítás, a haltenyésztés is jelent s. A megyében viszonylag 
sok lovat tartanak. Az állomány egy részét ménesekben, f ként 
a turizmushoz kapcsolódva tenyésztik, míg a többi lovat hobbi-
lóként, a kisgazdaságokban munkavégzésre tartják.     

Békés megye  

Békés megyében a növénytermesztés a 
mez gazdaságon belül meghatározó ágazat. (2. táblázat) A 
hetvenes-nyolcvanas évek folyamán 

 

különösen a termelési 
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rendszereken keresztüli integráció hatására 

 
egy hatékonyan 

m köd gabona-hús vertikum épült fel a megtermelt 
takarmányok, valamint a sertés és szarvasmarha tenyésztés 
révén. A növénytermesztésen belül a szántóföldi m velés a 
meghatározó, amelynek következtében az intenzívebb, 
kézimunka-igényes ágazatok (kert-, sz l -, gyümölcs-, 
zöldség-termesztés) szerepe sz kebb maradt az országos 
átlagnál. Az utóbbi évtizedben a gabonafélék közül mindegyik 
faj hozama csökkent 

 

a kukorica és a zab körülbelül felével, 
de a többi is számottev mértékben 

 

kivéve a tritikálét, 
amelynek szinte ötszörösére n tt a hozama. Érdekes jelenség, 
hogy a régió másik két megyéjében komoly hozamkiesést 
mutathatunk ki ennél a növénynél. A cukorrépatermés 
csökkenése a cukoripar feldolgozó kapacitásainak leépítését 
tükrözi, az olajnövényeket tekintve a megyében a napraforgó 
t nik sikeresebbnek a közel 50%-os termésnövekedéssel, míg a 
repcehozam szinte a felére esett vissza az utóbbi tíz évben. A 
burgonya és a borsó hozama is harmadára, negyedére esett 
Bács-Kiskun megyéhez hasonló módon, Csongrád megyében 
viszont a burgonyahozam csak kismértékben csökkent, a 
borsóé pedig n tt. A zöldségfélék termelése országosan 1990-
hez képest a 2000-es évek elejére körülbelül kétszeresére 
növekedett. Békés megye az országos zöldségtermés 11-12%-
át adja, ami a Dél-Alföld többi megyéje mellett meghatározó 
szerepl vé teszi a hazai piacokon. A kertészeti ágazatok 
különösen érzékenyek a piaci folyamatokra, s mert a termékek 
számottev részét frissfogyasztásra termelik, a túltermelés és a 
keresleti piaci helyzet gyakran váltja egymást. E helyzethez 
csak a rendkívül rugalmas termel k tudnak sikerrel igazodni, 
ez is indokolja a kisebb üzemméret sikerét ezen termékek 
esetében. Az utóbbi évtizedben radikális hozamnövekedés 
tapasztalható csemegekukoricából (ez igaz a teljes régióra is), 
paradicsomból és görögdinnyéb l. Valamivel szerényebb a 
termelésnövekedés fejes salátából, karalábéból, zöldbabból, 
zöldborsóból, sárgadinnyéb l és uborkából, er teljes leépülés 
tapasztalható viszont vöröshagymából, sárgarépából, 
petrezselyemgyökérb l és paradicsompaprikából. 

A gyümölcstermesztés jelent sége - különösen 
országos összevetésben - messze elmarad a zöldség ágazat 
mögött. A zöldség ágazattól eltér en a gyümölcsösök esetében 
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az ültetvényes gazdálkodás min ségi jellemz i (pl. faj-, 
fajtaösszetétel) hosszabb távra is meghatározzák a termelést, 
ezért a piaci folyamatokra való rugalmas reagálás több évet is 
igénybe vehet. Az országosan meghatározó fajok közül 
számottev mennyiséget csak ringlóból és szilvából termelnek 
Békés megyében, a csonthéjasok közül a meggy termesztése 
t nik el nyösnek a megyében. A kisebb jelent ség fafajok 
közül a mandula állomány t nik országos szinten is 
számottev nek. A bogyós gyümölcsök közül a málna, a 
ribiszke és a szamóca lehet kitörési pont a term re fordulás 
viszonylag rövid ideje és a piaci lehet ségek következtében. 

Békés megyében az állattenyésztés (4. táblázat), illetve 
az állati termékek el állítása dönt en a rendelkezésre álló (a 
terimés takarmányokat fogyasztó fajoknál f ként a közelb l 
beszerezhet ) takarmánybázis függvényében alakult a 
rendszerváltásig. Az iparszer termelési rendszerek terjedése, a 
kukorica, mint alapvet takarmánynövény térfoglalása a 
vetésterületben, valamint a meghatározó takarmányfélék 
átlagos hozamának emelkedése az állatállomány 
növekedésében is visszatükröz dött. Ez a folyamat Békés 
megyére különösen is jellemz volt a rendszerváltás el tt, mert 
a nagyon jó min ség helyi csernozjom talajokat így tudták a 
leghatékonyabban kihasználni, szemben a homokosabb Duna-
Tisza Közével, ahol inkább a technológia-intenzív fajok 
(kertészet, ültetvény) kaptak kiemelked hangsúlyt. A 
rendszerváltást követ általános piacbesz külés és 
takarmányhozam termeléskiesés megindította az állatállomány 
kényszerleépítését, de a kilencvenes évek végét l komoly 
hozamnövekedés indult meg. Az utóbbi évtizedben a 
vágómarha kibocsátás közel megduplázódott, de vágósertésb l, 
vágólóból, vágójuhból számottev növekedés, s t vágótyúkból, 
vágópulykából több mint 100%-os, vágólibából 500%-os 
hozamnövekedés történt. Ilyen szint növekedés a régió többi 
megyéire nem jellemz . A kifejt tej és a tyúktojáshozam 
mennyisége közel változatlan maradt. 
Csongrád megye  

A szántóföldi növénytermesztésben a legnagyobb 
eredményeket a gabonatermesztés éri el Csongrád megyében 
is. (3. táblázat) A másik három megyéhez hasonlóan itt is 
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csökken évr l évre az összes gabonatermés, bár egy kissé 
kisebb ütemben. A kukorica, az szi árpa és a tritikále 
hozamesése drasztikus, a tavaszi árpáé, a rozsé a zabé és a 
búzáé mérsékeltebb. Az ipari növények közül a 
cukorrépatermés a régió belül általában csökken, de ez 
Csongrád megyében sokkal kevésbé drasztikusan. 
Napraforgóból jelent s 

 
és viszonylag tartós színvonalú - 

hozamot ért el a megye az utóbbi években. A repcetermés 
visszaesésének az oka a piaci viszonyokban keresend , a 
term helyi adottságok megfelel ek. A borsótermés enyhén 
ingadozó, a régiós átlag alatti. A burgonyatermés 
mennyiségének zuhanása a régiós átlag alatti. 

Csongrád megye szerepe az ország 
zöldségtermelésében kiemelt jelent ség , de a negatív 
folyamatok itt is megjelennek. A vöröshagymájáról híres 
megyében, az utóbbi évtizedben szinte a felére esett vissza a 
termelés. A hasonló hírnévnek örvend fokhagyma esetében 
még katasztrofálisabb a hozamcsökkenés. További mennyiségi 
mélyrepülést mutatnak a statisztikák a petrezselyem, az uborka, 
a f szerpaprika és a paradicsompaprika tekintetében. A 
tömeget adó f szerpaprika nagyfokú piacvesztést szenvedett el. 
Komoly hozamnövekedést láthatunk a sárgarépa, a paradicsom, 
a zöldbab, a fejes káposzta és a csemegekukorica figyelembe 
vételével.  

A zöldségtermelésben 

 

annak kézimunka igényessége 
miatt 

 

az egyéni gazdálkodóknak hagyományosan dönt 
szerepük van, amely szerep a mez gazdaság privatizálásának 
el rehaladtával tovább er södött: a 90-es években az összes 
termés 85%-át (hasonlóan az országoshoz) az  földjeikr l 
takarították be.  

A megye gyümölcstermelése számára nagy érvágást 
jelentett a rendszerváltást követ id szak. A mez gazdasági 
átalakulás, a földtulajdon rendezés elhúzódását leginkább az 
ültetvények sínylették meg. A bizonytalan sorsú 
gyümölcsösöket évekig senki sem m velte. A termés 
mennyisége folyamatosan csökkent, melyben a tavaszi 
fagykárok, fert zések ugyancsak jelent s szerepet játszottak. A 
jó termést kedvez id járás mellett a lassan rendez d 
tulajdonviszonyok után az újból megindult m velés alapozta 
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meg. A sz l termelésben nem csökkent látványosan a 
term terület.  

Csongrád megyében a rendszerváltást követ en az 
állatállomány az országos tendenciákhoz hasonlóan 
rohamosan csökkent. A tartási kedv csökkenése els sorban a 
kereslet visszaesésével, a jövedelmez ség nagyarányú 
romlásával függött össze, de szerepet játszott benne a 
kistermel k és a nagyüzemek között a beszerzésre és 
értékesítésre létrejött kapcsolatrendszer felbomlása is. A 
legnagyobb visszaesést a szarvasmarha ágazat szenvedte el, 
viszont a kilencvenes évek közepét l lassú stabilizálódás állt be 
a vágómarha kibocsátás tekintetében és kismérték visszaesés 
a kifejt tej vonatkozásában. (4. táblázat) 

A sertéságazat 

 

a jóval rövidebb reprodukciós id és a 
nagyobb számú szaporulat miatt 

 

lényegesen rugalmasabb. A 
sertéstartók a különböz gazdasági hatásokra gyorsabban 
tudnak reagálni, így a 90-es évek eleji túltermelésre, majd a 
fokozatosan visszatér konjunktúrára. Csongrád mindig is 
jelent s sertéstartó megye volt. A vágósertés termelés az 
ezredforduló környéki rendszerváltást követ csúcshozamról 
újra a kilencvenes évek közepére jellemz kibocsátásra 
ereszkedett.  

Vágójuhhús termelésben enyhe csökkenés tapasztalható 
az utóbbi években hasonlóan a Bács-Kiskun megyei és 
ellentétben a békés megyei tendenciákkal. A fogyasztási 
szerkezet az utóbbi években az olcsóbb baromfihús termékek 
irányába tolódott el. A tartós bels kereslet hatására megindult 
a baromfiállomány gyarapodása, els sorban az egyéni 
gazdálkodók javuló tartási kedvének köszönhet en.  

2. Piaci és jövedelmi viszonyok  

A f bb ágazatok piaci és jövedelmi helyzetének átfogó 
értékelése el tt, érdemes vetni egy rövid pillantást a közelmúlt 
statisztikáira. Az 5. táblázatban található statisztikai értékek azt 
jelzik, hogy az országos átlaggal történ összehasonlításban az 
árunövény termesztés és a kertészet bevétele magasabb, az 
állattenyésztési és az ültetvényes ágazatokban alacsonyabb, 
mint a regionális érték. Az adózás el tti eredményt tekintve a 
kertészetet és az ültetvényes gazdálkodást kivéve a regionális 
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értékek felülmúlják az országosat, habár a saját t ke átlagos 
nagysága jóval kisebb a régió egyéni gazdaságaiban, mint az 
országos átlagérték, azaz egységnyi lekötött t két a Dél-alföldi 
régió gazdaságai hatékonyabban hasznosítanak. 

Az európai uniós csatlakozásunkkal várhatóan a 
fontosabb növénytermelési és állattenyésztési ágazataink 
jövedelemhelyzete alapjaiban átalakul. A támogatási rendszer 
megváltozásával a gabonafélék, olajos magvak, fehérje- és 
rostnövények (GOFR-növények) termelése egyértelm en 
kedvez vé válik. A magasan gépesített szántóföldi 
gabonatermelés a mez gazdasági fajlagos GDP értékét az 
országos élvonalba emeli. Az intervenciós ár magasabb a 
jelenlegi hazai árszintnél. Mindez termelési-értékesítési 
stabilitást és jövedelem biztonságot jelent a termel knek. A 
korábbi években alkalmazottnál lényegesen magasabb szint 
gabonapiaci minimálár és importvámok mellett akár további, 
komparatív el nyöket nem élvez területek termelésbe 
állításával (pl. kukorica) is megéri termelni.  

A zöldség-gyümölcstermesztést megvizsgálva 
elmondhatjuk, hogy a hazai értékesítés részben 
hagyományokra, szokásokra épül, amelyeket nem lehet rövid 
id n belül megváltoztatni. (pl. egyéni szállítás és értékesítés az 
elérhet megyei jogú városok nagybani piacain, és bizonyos 
felvásárlói köröknek való kiszolgáltatottság) Új piaci 
szerepl ként jelentek meg a multinacionális vállalatok és a 
diszkont áruházláncok, amelyek áruval való feltöltése rugalmas 
termel i alkalmazkodást és sz kösebb bevétellel való 
megelégedést igényel. A kertészeti ágazatok az EU-ban ezek 
nem részesülnek közvetlen támogatásokban, jogosultak az 
egyszer sített kifizetésre, Ezekben az ágazatokban f ként a 
felvásárlási árak várható emelkedése miatt lehet 
jövedelemnövekedésre számítani. 

A tömegtakarmány termelés és a gyepgazdálkodás 
hosszú id óta az egyik legnehezebb helyzetben van. Valódi 
végterméknek a szálastakarmányból el állított állati termékek 
tekinthet k, amelyek min ségét és árát a szálastakarmányok 
jelent sen befolyásolják. Habár az európai uniós 
csatlakozásunkkal a támogatások a jövedelmez séget 
jelent sen javítják, és várható a belföldi árszínvonal 20-30 %-
os emelkedése, de a biológiai ciklusok rendkívüli hosszúsága 
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miatt az el bb említettek valószín leg nem okoznak átüt 
pozitív hatást a szarvasmarha- és juhtenyésztésben.  

A sertéstenyésztésben az uniós piacra történ 
belépésünkkel új min ségi követelményeknek kell megfelelni 
(pl. a színhús tartalom mellett, az élvezeti, egészség megóvási, 
konyhatechnikai stb. jellemz k szerepe is felértékel dik), 
amely nem feltétlenül teszi tartósan sikeressé az eddig 
meg rzött hazai genetikai alapokat. A piaci lehet ségek 
középtávon várhatóan kedveznek a sertéshúsnak, az uniós 
csatlakozás viszont pillanatnyi nehézségeket okoz 
(nyilvántartás, egészségügy, környezetvédelem). 

A baromfitenyésztést értékelve megfontolandó, hogy a 
környez országok piacain friss, el h tött termékekkel 
jelenjünk meg, mivel az olcsó, tengerentúli fagyasztott 
csirkehússal nem tudnak a hazai termel k versenyre kelni, 
másfel l a Nyugat-Európai fogyasztók mindinkább a friss, 
el h tött termékeket igénylik, és a modern technológia 
hazánkban a technikai eszközök elavultsága miatt nehezen tud 
megtelepedni. A közvetlen támogatások megsz nése és az 
er söd árverseny negatív jövedelemváltozást sejtet az 
abrakfogyasztó ágazatoknál.                

1. Bács-Kiskun megye termelése néhány növénytermesztési 
és kertészeti termékb l  

1996-

 

1996- 

  

2000. 
2001 2002

 

2003   
2000. 

2001 2002

 

2003
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Összes termés, ezer t Összes termés, ezer t 

Vöröshagy-
ma 

11,8 20,07 15,91

 
12,43 

Gabona-
félék ö. 

1 021 1 272

 
944 560 

Fokhagyma 0,96 1,01 0,94

 
0,52 Búza 331 423 357 192 

Sárgarépa 22,92 11,97 10 8,96 Kukorica 510 641 395 274 

Petrezselyem
-gyökér 

7,81 5,2 5 2,8 
szi árpa

 
69 92 92 40 

Retek 
0,83 0,65 0,65

 
1,36 

Tavaszi 
árpa 

21 13 13 6 

Paradicsom 37,43 22,29 28,53

 
26,93 Rozs 20 24 18 8 

Uborka 17,34 12 10,5

 

9,57 Zab 7 9 7 5 

Görög-
dinnye 

14,19 13 12 15,74 
Triticale 

60 67 60 32 

Sárga-dinnye

 

1,11 1,1 1,01

 

1,56 Burgonya

 

108 99 80 55 

Zöldborsó 8,66 8,08 11 7,1 Borsó 5 4 3 1 

Zöldbab 
5,77 3,03 2,98

 

1,91 
Napra-
forgómag

 

72 65 74 72 

Fejes 
káposzta 

16,28 16,2 15 10,34 
Repce-
mag 

13 18 17 9 

Karalábé 
1,42 1 1,01

 

1 
Cukor-
répa 

115 96 93 62 

Fejes saláta 
1,93 1,8 1,7 1,24 

Silóku-
korica 

186 188 149 176 

Spenót 
3,08 3,21 4,02

 

4 
Lucer-
naszéna 

111 114 78 57 

Spárgatök 1,66 1,66 1,6 1,36      

Zöldpaprika 14,2 12 11,3

 

9,07      

Paradicsom-
paprika 

10,52 8,02 8,53

 

6,55      

Csemege-
kukorica 

28,68 24,62 31,8

 

61,98      

Termesztett 
gomba 

0,91 1,02 1,09

 

1,28      

Egyéb 
zöldség 

73,77 20,43 26,9

 

24,71      

F szerpap-
rika 

22,59 30,18 30,07

 

18,9      

Forrás: www.ksh.hu (2004. december) 

http://www.ksh.hu
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2. Békés megye termelése néhány növénytermesztési és 

kertészeti termékb l  

1996-

 
1996-

 
2000.

 
2001   2002   2003   

2000.

 
2001 2002 2003 

  
Összes termés, ezer t   Összes termés, ezer t 

Vörös-
hagyma 

8,78 11,64

 
6,4 4,97 

Gabona-
félék ö. 

1 192

 
1 487

 
1 085

 
755 

Fokhagyma 0,33 0,29 0,36 0,34 Búza 422 527 375 357 
Sárgarépa 5,19 6,37 3,89 1,72 Kukorica 672 813 591 313 
Petrezse-
lyemgyökér

 

2,47 0,82 1,25 0,99 
szi árpa

 

46 84 52 34 

Retek 
0,06 0,04 0,04 0,05 

Tavaszi 
árpa 

29 26 32 21 

Paradicsom 8,62 12,32

 

44,84

 

73,5 Rozs 0 1 0 0 
Uborka 3,17 2,58 2,41 5,62 Zab 15 19 11 8 
Görög-
dinnye 

10,61

 

14,32

 

27,2 66,98

 

Triticale 
1 9 11 10 

Sárga-
dinnye 

0,77 0,53 0,76 1,31 
Burgo-
nya 

22 23 9 7 

Zöldborsó 12,96

 

39,72

 

31,58

 

17,1 Borsó 24 18 5 7 

Zöldbab 
4,14 5,44 4,72 7,85 

Naprafor-
gómag 

78 49 77 123 

Fejes 
káposzta 

1,55 1,49 1,74 1,92 
Repce-
mag 

9 4 13 5 

Karalábé 
0,28 0,56 0,37 0,42 

Cukor-
répa 

377 333 202 156 

Fejes saláta 
0,18 0,08 0,21 0,25 

Silóku-
korica 

378 213 191 150 

Spenót 
0,86 0 0 0 

Lucerna-
széna 

112 73 63 48 

Spárgatök 0,19 0,06 0,08 0,12       
Zöldpap-
rika 

5,72 6,16 2,21 6,51      

Paradicsomp
aprika 

1,07 1,48 1,45 0,67      

Csemege-
kukorica 

24,41

 

58,8 70,33

 

87,1      

Termesztett 
gomba 

0,05 0,03 0,01 0,04      

Egyéb 
zöldség 

29,86

 

32,21

 

3,74 3,14      

F szerpap-
rika 

0,93 2,4 2 0,94      

Forrás: www.ksh.hu (2004. december)  

http://www.ksh.hu
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3. Csongrád megye termelése néhány növénytermesztési és 

kertészeti termékb l  

1996-

 
1996-

 
2000.

 
2001 2002 2003 

2000.

 
2001 2002 2003

   
Összes termés, ezer t  Összes termés, ezer t 

Vörös-
hagyma 40,81

 
53,25

 
34,47

 
23,14

 
Gabona-
félék ö. 685

 
859

 
568

 
429

 
Fokhagyma 10,22

 
8,55

 
5,83

 
3,32

 
Búza 244

 
298

 
228

 
180

 
Sárgarépa 9,97

 
16,43

 
25,19

 
17,68

 
Kukorica 325

 
429

 
231

 
172

 

Petrezse-
lyemgyökér

 

11,57

 

14,06

 

23,23

 

8,85

 

szi árpa 62

 

67

 

55

 

37

 

Retek 1,06

 

0,73

 

0,88

 

0,83

 

Tavaszi 
árpa 18

 

19

 

18

 

12

 

Paradicsom 24,64

 

17,65

 

18,55

 

34,16

 

Rozs 12

 

12

 

11

 

8

 

Uborka 6,89

 

5,24

 

5,14

 

4,21

 

Zab 9

 

13

 

10

 

7

 

Görög-
dinnye 4,91

 

2,22

 

4,18

 

3,05

 

Triticale 14

 

18

 

15

 

10

 

Sárgad-
innye 0,55

 

2,93

 

5,49

 

4,04

 

Burgonya

 

83

 

106

 

85

 

67

 

Zöldborsó 1,45

 

3,11

 

5,20

 

3,86

 

Borsó 3

 

2

 

3

 

3

 

Zöldbab 0,85

 

1,31

 

1,24

 

1,78

 

Napra-
forgómag 44

 

47

 

47

 

40

 

Fejes 
káposzta 15,07

 

21,24

 

25,11

 

30,65

 

Repce-
mag 6

 

2

 

3

 

3

 

Karalábé 2,10

 

2,60

 

3,02

 

2,57

 

Cukor-
répa 132

 

115

 

117

 

90

 

Fejes saláta 1,25

 

1,24

 

1,07

 

1,42

 

Silóku-
korica 226

 

187

 

182

 

118

 

Spenót 0,32

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

Lucern-
aszéna 94

 

63

 

49

 

35

 

Spárgatök 0,29

 

0,59

 

0,65

 

0,68

           

Zöldpap-
rika 28,12

 

26,19

 

20,70

 

23,08

           

Paradicsom
paprika 10,00

 

6,81

 

4,99

 

5,73

           

Csemege-
kukorica 21,02

 

36,90

 

43,34

 

43,13

           

Termesztett 
gomba 0,27

 

0,34

 

0,37

 

0,38

           

Egyéb 
zöldség 13,59

 

15,54

 

9,39

 

15,03

           

F szerpap-
rika 13,24

 

18,06

 

17,31

 

9,77

           

Forrás. www.ksh.hu (2004. december) 

http://www.ksh.hu
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4. A régió megyéi termelése néhány állattenyésztési 

termékb l  

Bács-Kiskun 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Vágómarha (et) 5,05

 
6,28

 
8,79

 
6,63

 
8,39

 
9,93

 
Vágósertés (et) 60,62

 
70,57

 
69,45

 
65,42

 
73,32

 
72,81

 
Vágóló (et) 0,17

 
0,12

 
0,06

 
0,15

 
0,15

 
0,06

 
Vágójuh (et) 2,77

 
2,37

 
1,76

 
2,57

 
2,37

 
2,16

 
Vágónyúl (et) 0,87

 
1,10

 
2,42

 
2,21

 
2,40

 
2,65

 
Vágótyúk (et) 
(gyöngyössel) 40,14

 
35,78

 
45,77

 
42,87

 
52,54

 
51,66

 

Vágóliba (et) 11,71

 

11,18

 

11,89

 

12,84

 

23,30

 

25,68

 

Vágókacsa (et) 16,70

 

17,59

 

28,20

 

38,07

 

59,81

 

61,26

 

Vágópulyka (et) 14,72

 

16,55

 

13,12

 

21,51

 

24,19

 

21,05

 

Kifejt tehéntej (ML) 140,39

 

137,10

 

152,01

 

152,16

 

160,71

 

151,53

 

Tyúktojás (Mdb) 295,70

 

278,50

 

314,93

 

317,97

 

369,18

 

387,87

        

Békés 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Vágómarha (et) 5,61

 

6,28

 

7,12

 

8,69

 

7,83

 

10,65

 

Vágósertés (et) 62,68

 

61,65

 

59,02

 

53,78

 

79,21

 

86,97

 

Vágóló (et) 0,07

 

0,09

 

0,08

 

0,08

 

0,15

 

0,15

 

Vágójuh (et) 0,38

 

0,50

 

0,55

 

0,81

 

0,72

 

0,80

 

Vágónyúl (et) 0,34

 

0,20

 

0,20

 

0,29

 

0,29

 

0,28

 

Vágótyúk (et) 
(gyöngyössel) 2,88

 

2,37

 

14,20

 

13,60

 

7,51

 

7,68

 

Vágóliba (et) 1,87

 

1,24

 

15,19

 

17,51

 

13,19

 

12,60

 

Vágókacsa (et) 1,64

 

1,70

 

6,40

 

3,78

 

8,12

 

8,01

 

Vágópulyka (et) 6,52

 

6,30

 

26,15

 

21,41

 

17,03

 

14,79

 

Kifejt tehéntej (ML) 156,96

 

158,70

 

160,75

 

178,73

 

155,62

 

157,78

 

Tyúktojás (Mdb) 213,61

 

219,06

 

206,86

 

209,38

 

212,07

 

200,22

        

Csongrád 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Vágómarha (et) 7,46

 

8,04

 

7,45

 

7,10

 

7,59

 

6,88

 

Vágósertés (et) 84,69

 

101,08

 

95,26

 

79,52

 

76,30

 

80,61

 

Vágóló (et) 0,01

 

0,01

 

0,00

 

0,22

 

0,21

 

0,22

 

Vágójuh (et) 1,49

 

1,42

 

1,35

 

1,16

 

1,22

 

1,11

 

Vágónyúl (et) 0,95

 

0,98

 

1,00

 

1,03

 

1,01

 

0,68

 

Vágótyúk (et) 
(gyöngyössel) 18,81

 

16,72

 

17,02

 

22,43

 

22,29

 

23,83

 

Vágóliba (et) 4,38

 

4,71

 

6,98

 

5,07

 

5,74

 

5,31

 

Vágókacsa (et) 1,94

 

1,40

 

2,14

 

2,32

 

3,27

 

2,72

 

Vágópulyka (et) 7,22

 

7,98

 

10,90

 

11,96

 

9,87

 

11,44

 

Kifejt tehéntej (ML) 127,75

 

125,71

 

121,02

 

113,56

 

113,75

 

99,15

 

Tyúktojás (Mdb) 88,90

 

87,98

 

87,72

 

85,19

 

85,69

 

83,14

 

Forrás: www.ksh.hu (2004. december)          

http://www.ksh.hu
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5. táblázat: Az FVM AKI reprezentatív minta alapján 

készített régiós és országos statisztikája (2003)  
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ke
rt

és
ze

t er forrás 
költsé-

gek, 
bevételi és 
jövedelmi 
értékek 

1000 Ft / ha mez gazdasági terület (régiós 
átlagérték az egyéni gazdaságoknál) 

1000 Ft / ha mez gazdasági terület 
(országos átlag az egyéni gazdaságoknál)

 

gépek, 
berende-
zések, 
járm -vek

 

40,08 33,76 742,79 303,66 1 110,37

 

112,64 58,96 398,67 224,9 445,12 

bruttó 
beruházás 

20,27 11,09 206,41 64,94 96,42 47,69 45,91 508,66 167,4 82,8 

szaporí-
tóanyag 

14,75 1,03 8,59 10,52 125,81 15,38 3,34 9,41 27,08 108,1 

m trágya 10,91 1,5 4,67 11,85 106,66 12,91 2,85 7,07 13,76 53,46 

növény-
véd szer 

8,51 0,47 3,42 53,33 56,27 9,25 1,56 4,9 45,72 35,02 

állatvá-
sárlás 

1,74 2,83 449,35 0,16 0 1,61 6,42 607,35 0,08 0 

takar-
mány-
vásárlás 

3,93 16,29 1 180,41

 

0,11 0 3,28 37,27 1711 0,81 0 

értékesítés 
nettó 
árbevétele

 

131,07 72,01 2372,3 262,02 968,59 127,95 145,59

 

3095,1 380,8 657,47 

egyéb 
bevétel 

28,12 15,41 104,57 68,11 203,91 27,59 19,41 187,02 78,92 90,97 

adózás 
el tti ered-
mény 

17,68 7,11 106,22 26,29 -105,4 14,55 6,36 49,38 44,01 -30,49 

saját t ke 392,5 185,01

 

1735,68 1133,4 2251,92 403,26 411,54

 

2465,8 1475 1367,17 

saját t ke 
jövedelme-
z sége 

4,5 3,84 6,12 2,32 -4,68 3,61 1,55 2 2,98 -2,23 

Forrás: FVM AKI 2004  

Felhasznált irodalom:  

 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/jpublic.html

  

(2004. december) 

 

Keszthelyi Sz. 

 

Kovács G.: A tesztüzemek 2003. évi 
gazdálkodásának eredményei. AKI  
Budapest 2004 pp. 108-113     

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/jpublic.html
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BORZÁN ANITA  

A román kis-és középvállalkozások, mint a regionális 
politika lehetséges pillérei   

Az Európai Unió kis-és középvállalkozásokhoz 
kapcsolódó rendkívül változatos politikája azt mutatja, hogy 
Románia nem másolhatja le egyszer en a Nyugat-Európában 
bevált politikákat. A kezdeményezések szerteágazó rendszere 
arra kell, hogy ösztönözzön, hogy a keleti szomszédunknál is 
m köd képes lehet ségeket dolgozzanak ki. E szektor a 
román gazdaság alappillérét is képezheti, viszont hátrányos 
helyzetéb l adódóan kiemelt figyelmet igényel gazdasági 
potenciáljának a meger sítése végett. A versenyhátrány 
mérséklése fontos területet képvisel a gazdaságpolitikán 
belül, ugyanis a vállalatcsoport az Európai Unióban több 

 

méretb l is következ 

 

el nyénél fogva nagy jelent séggel 
bír a belföldi, illetve a nemzetközi verseny élénkítésében is.  

A kis-és középvállalkozások rendszerint t kehiányban 
szenvednek, és gyakran rendkívül rövid élet ek a kiélezett 
piaci verseny következtében. A fenti problémák miatt is 
fontos az állami odafigyelés és a közös megoldáskeresés. A 
hazai eszközrendszer egyre szélesebb és változatosabb 
alternatívát kínál fel, mint például a kamattámogatásokat, a 
kockázati t kebefektetések ösztönzését, vagy akár a 
fejl déshez szükséges infrastruktúra fejlesztését. 
Napjainkban egyre jellemz bbé válnak a kormányzat 
pályázati kiírásai, illetve a nemzetközi források 
beáramlásának hátterét megteremt támogatásai is.  

1. Kis-és középvállalkozások Romániában  

A rendszerváltást követ átalakulás az egykori 
szocialista országok - köztük Románia - gazdasági és 
társadalmi életének egészét átölelte. A piacgazdasági átmenet 
jellemz sajátosságai: 

 

a gazdasági szerepl k számának gyors növekedése, 

 

a tulajdonosi struktúra átalakulása, 

 

az állami vállalatok privatizációja, 

 

a gazdálkodók méretének csökkenése. 
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Romániában a kis-és középvállalkozások lehatárolása 

(133/1999 számú törvény értelmében) az Európai Unió 
kritériumait követi, vagyis:  

 
az átlagos alkalmazotti létszám a 
mikrovállalkozásoknál 9 f ig, a kisvállalkozásoknál 
10 és 49 f között, a közepes vállalkozásoknál 50-249 
f között alakul; 

 
az éves árbevétel 8 millió eurónál alacsonyabb,  

 
a függetlenségi kritérium értelmében nincs 250 f nél 
több alkalmazottat foglalkoztató, 25%-nál nagyobb 
részesedéssel rendelkez jogi személy a tulajdonosok 
között. 
A vizsgált ország kis-és középvállalkozásainak száma 

jelent sen elmarad az Unió és az utolsó körben csatlakozott 
országok hasonló vállalkozásaihoz hasonlítva. A 
vállalatcsoport els sorban a kereskedelemi és szolgáltatási 
tevékenységekben jelenik meg, az iparban és egyéb 
ágazatokban viszont alárendelt szerepet tölt be. A román 
vállalatok 97%-a tartozik ugyan a kis-és középvállalkozások 
csoportjába, de 2001-ben az éves árbevétel 46,5%-át (0,7%-
os növekedést jelentve 2000-hez képest), a bruttó profit 50%-
át (3% növekedés) és a felvett hitelek 28,6%-át (2,1% 
növekedés) tette ki a szektor (Magyar Kereskedelmi Iroda, 
Bukarest 2002).   

A Kis- és Középvállalkozások Minisztériuma a 2002. 
év sikerei között tartja nyilván a cégbejegyzési eljárás 
egyszer sítését, a Hitelgarancia Alap m ködésének 
megkezd dését, valamint az utóbbival összefüggésben nyolc 
bankkal létrejött megállapodást. Fontos vívmánynak számít a 
támogatások biztosítása a súlyos munkanélküliséggel küzd 
régiókban, az oktatási és tanácsadói szolgáltatások igénybe 
vétele, az exportpiacok feltárása, az EMPRETEC program az 
export ösztönzésére, valamint a Kis- és Középvállalkozói 
Vásár (TIMM 2002) megszervezése.   

A Minisztérium 2003. évi eredményei között 
említhetjük meg a költségvetési és nemzetközi forrásokon 
alapuló vállalkozásfejlesztést, a meghatározó ágazatok 
beruházási programjainak az ipari fejlesztéssel összhangban 
történ kidolgozását, illetve a 2002-2004. id szakra 
vonatkozó, Fejlesztési Tervhez igazodó fejlesztési 
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programokat a tartós munkanélküliséggel sújtott térségek 
felzárkóztatására.  

2. A romániai kis-és középvállalkozások támogatási 
formái  

A kis-és középvállalkozások fejlesztésének az 
alapvet célja egy eurokonform, dinamikusan fejl d , vagyis 
kohéziót generáló vállalkozói kör kialakítása. Az el bbi 
célok megvalósítása érdekében kiemelt helyen szerepel a 
Nemzeti Hitelgarancia Alap hatékony m ködése, illetve a 
kis-és középvállalkozások innovációját (szakképzés, 
modernizálás, inkubátorok kialakítása, vásárok stb.) célzó 
programok. A fejlesztési programok közül a vállalkozások 
gyenge gazdasági pozíciója miatt négy kiemelt csoportot 
képez kedvezményes finanszírozási lehet ségek a 
legjelent sebbek.   

A kormány által biztosított kedvezményeken belül az 
ÁFA és a profitadó törvény értelmében a kis- és 
középvállalkozások vámmentességet élveznek, a fejlesztés 
érdekében importált technológia, know-how, gépek és 
berendezések esetében. Az importált nyersanyag is 
vámmentességben részesül, ha az abból készült termék 
behozatala is mentes. A kis-és közepes vállalatok 
mentesülnek az importból származó nyersanyagokra kirótt 
vámok kifizetése alól abban az esetben, ha a vállalat által 
el állított termék is vámmentesen importálható az országba. 
A vissza nem térítend minisztériumi támogatások keretében 
a nemzetközi vásárokon és kiállításokon való részvételt, 
illetve az egyéb külföldi piacot célzó tevékenységek 
költségeit, a szakmai képzést és tanácsadást finanszírozzák. 
A 2003-ban alapított mikrovállalkozások technológiai 
fejlesztésére elkülönített 80 milliárd lei keretb l közel 77 
milliárd lei - a beruházás 40%-áig érvényesül a 
társfinanszírozás - a vissza nem térítend támogatás összege. 
A Munkaügyi és Szociális Minisztérium a munkanélkülieket 
foglalkoztató - ha a foglalkoztatottak legalább 50%-a 
munkanélküli volt - kis-és középvállalkozásokat támogatja a 
jegybanki alapkamat 50%-ának megfelel , kamattámogatott 
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hitellel (forgóeszköz-vagy beruházási hitel, futamid 
maximum 3 év).  

A jelenleg három, részvénytársasági formában 
m köd Hitelgarancia-Alap (Mez gazdasági és 
Vidékfejlesztési Hitelgarancia Alap, Országos Kis-és 
Középvállalkozói Hitelgarancia Alap, Román 
Magánvállalkozói Hitelgarancia Alap) a kis-és 
középvállalkozások gyenge hitelképességének a javítását 
szolgálja.   

Az exportösztönz konstrukciók keretén belül az 
Eximbank szolgáltatásaihoz tartozó export pre-shipment és 
post-shipment forgóeszköz-finanszírozást, az exporthoz 
elengedhetetlen import finanszírozását, a beruházás-
finanszírozást és kamattámogatást említhetjük meg. Az 
Eximbank ország- és vev kockázati biztosítékot is ad az 
export rök számára, az export hitelek garantálása és a román 
állami kezességvállalás mellett.   

A külföldi kormányok támogatási programjai közül a 
német, kanadai és holland támogatások emelhet k ki (1. 
táblázat). Az Európai Unió által nyújtott támogatásokon belül 
a PHARE 2000 a humán er forrás-fejlesztést átképzések 
támogatásával, az új kis-és középvállalkozások hátrányos 
helyzet övezetben, "D" zónában történ alapítását vissza 
nem térítend támogatásokkal ösztönzi.  
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1. táblázat: A román kis-és középvállalkozások jelent sebb 

társfinanszírozó országai  

Támogató 
ország 

Cél Támogatás formája, 
kerete 

Németország 4,5 millió eurós 
revolving alap a román 
kereskedelmi bankok 
számára 

Német-román 
alap 

Éves kamat: 12-16% 

  

Max. 50 ezer euró 
forgóeszköz-vagy 
beruházási hitel 

  
A román kis-és 
középvállalkozások 
hitelképességének 
er sítése 

Futamid : max. 2 év 

Kanada Energia-és 
környezetvédelem 

2000-ig 23,6 millió 
dollár 

Canadian 
International 
Development 

Agency (CIDA) 

Közigazgatási 
reform 

civil, vállalati és 
intézményi támogatás 

Canadian 
Executive 

Service 
Organization 

(CESO) 

Kis-és középvállal-
kozások, pénzinté-
zetek és helyi ön-
kormányzatok 
támogatása 

Tanácsadás 

Hollandia 

Netherlands 
Management 
Cooperation 
Programme 

(NMCP) 

Kis-és középvállal-
kozások vezet inek 
ingyenes vezetési 
képzése 

Tanácsadás 

Forrás: Magyar Kereskedelmi Iroda, Bukarest      
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A PHARE 2001 a gazdasági és társadalmi kohézió 

megteremtését részben a kis-és középvállalkozói 
beruházások, részben az intézményfejlesztés keretében 
célozza. Az ipari szerkezetátalakítási és szakmai átképzési 
program, a RICOP PHARE 100 millió euró vissza nem 
térítend uniós forrást jelent a veszteséges vállalatok 
átszervezésére, illetve felszámolására, valamint a kis-és 
középvállalkozásokhoz kapcsolódó munkahelyteremt -
programokra. Az Európai Unióba történ felvétel el tt 
Románia hét éven keresztül, 153,2 millió euró/év vissza nem 
térítend a mez gazdaság, és vidékfejlesztést el segít , 
SAPARD-támogatásra jogosult, melyet a kormány közel 50 
millió euróval egészít ki az addicionalitás elvének 
megfelel en.   

A PHARE-program és az Európai Fejlesztési és 
Újjáépítési Bank (EBRD) társfinanszírozásával a 
csatlakozásra váró országok jogi személyiség kis-és 
középvállalkozásai programhitelben és technikai 
támogatásban részesülhetnek. Romániában az el bbi 
forrásokra 100 f foglalkoztatott alatti és a 40 millió eurós 
árbevételt, vagy a 27 millió euró mérlegf összeget meg nem 
haladó vállalkozások pályázhatnak.   

Összegzés  

Mivel a kis-és középvállalkozások a nyugat-európai 
integrációban fontos vállalati kört képeznek, fontosnak 
tartom szomszédos országunk hasonló vállalatcsoportjának 
az alaposabb tanulmányozását. Számos kezdeményezés 
kifejezetten a kis-és középvállalkozások fejlesztési céljait 
szolgálja, különösen az Unió kritikus területének számító 
munkanélküliség enyhítésére irányuló támogatásaival.   

Az Európai Unió országain belül számos, egymástól 
különböz kis-és középvállalkozási támogatási rendszer 
m ködik. A kis-és középvállalkozói kezdeményezéseket 
többnyire helyi, regionális vagy országos szinten 
koordinálják. Országonként eltér támogatási rendszerek 
léteznek a sajátos intézményi, kulturális és történelmi 
háttérhez igazodva. A legtöbb ország kiemelt szerepet szán a 
vállalkozásbarát környezet kialakításának (beleértve a 
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tisztességes piaci versenyt is a kisebb és nagyobb 
vállalkozások között). A román támogatási formák 
mérlegelését követ en úgy vélem, hogy az ország és a 
nemzetközi befektet i kör is az innovatív kis-és 
középvállalkozói réteg megteremtésének irányába mozdult 
el.   

Felhasznált irodalom:  

 

Magyar Kereskedelmi Iroda (2003): Viszonylati tájékoztató,  
Románia. Bukarest 

 

Romania country commercial guide fy 2001 (2002): Investment 
climate statement. Bucure ti 

 

1999. évi XCV. Törvény a kis-és középvállalkozásokról, 
fejl désük támogatásáról 

 

297/2000. XII. 30. 

 

Sürg sségi rendelet a 133/1999 sz. a 
romániai Kis- és közepes vállalkozások támogatásáról szóló 
Törvény kiegészítésére                        
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GURZÓ IMRE  VANTARA GYULA  

Békés megye közúti közlekedési helyzetének néhány 
jellemvonása és a további fejlesztés f bb feladatai  

Köztudott 

 
a globalizációs fejl dés nyomán különösen 

 
hogy egy terület számára az informatikai elérhet ség mellett, 

nagyon fontos hogy megfelel en jó legyen a fizikai 
elérhet sége , hogy jók legyenek a közlekedési kapcsolatai. Az 
alábbiakban a közúti közlekedés tekintetében ezt vizsgáljuk 
Békés megyében. Tanulmányunkban 

 

korántsem a teljesség 
igényével, de - kitérünk a problémákra és a várható feladatokra 
is.  

1.  Helyzetkép  

Ma Magyarországon a közúti közlekedés területén 
országosan nagy probléma, hogy a kormány az úthálózat 
fejlesztésben az autópálya-építésre koncentrál, s közben a 
pénzhiány miatt a közúti forgalom több mint 70 %-át 
lebonyolító, mintegy 30 ezer km hosszú országos közúthálózat 
tönkre megy. A magyar közúthálózat jelenlegi állapota olyan, 
hogy lassan a közúti közlekedés m köd képessége, a 
közlekedés biztonsága közvetlen veszélybe került. Ez a 
megállapítás fokozottan érvényes Békés megyére, azzal az 
eltéréssel, hogy itt gyakorlatilag nincs jelent s, országosan 
finanszírozott közúti fejlesztés. 

A motorizáció Magyarországon sokkal kés bb 
kezd dött, mint Nyugat-Európában. A gépkocsik számának 
gyors növekedése 1990 utánra tehet . A gépkocsik száma az 
1960. évi 30 ezer darabról 2003-ra 3,14 millióra n tt. A 
gépjárm állomány növekedése különösen 1976 után gyorsult 
fel. Ez évt l kezdve az útfenntartásra fordított pénz már nem 
fedezte a forgalom növekedéséb l származó károk 
kijavításához szükséges összeget (1. ábra).       
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1. ábra                  

A tehergépjárm vek számának dinamikus növekedése 
mellett jelent sen megn tt a járm vek teljesítménye, szállítási 
kapacitása, a járm vek összsúlya és tengelyterhelése. Ezek 
természetesen hatványozottan hatottak az útpályaszerkezetek 
elhasználódására, tönkremenetelére. 

Az is jól látható, hogy a gépjárm állomány és a 
teljesítmény növekedésével egy id ben a közúthálózat 
javítására fordítható források egy rövid id szak kivételével 
csökkentek.  
(2. ábra).      

A gépjárm állomány alakulása 1976 - 2003 között
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2. ábra 

    

Alapvet en Békés megyében is ugyanezek voltak a 
tendenciák, azzal az eltéréssel, hogy a nagyságrend kisebb volt. 
Az úthálózat terhelése tekintetében a legfontosabb változásra 
Békés megyében az 1990-es évek végén került sor. Ekkor a 
megye mindkét cukorgyárát bezárták és így az utak több mint 1 
millió tonna anyagmennyiség terhel hatásától szabadultak 
meg. 

 

2. Az 1975 és 2005 közötti id szak jellemz i 

 

1976 és 1985 között az útfejlesztésben a legfontosabb 
prioritások az alábbiak voltak: az utak szélesítése, a burkolat 
meger sítése és a biztonságot szolgáló forgalomtechnikai 
jelzésrendszer kiépítése. Ehhez kapcsolódóan Békés megyében 
is nagyarányú útszélesítési projekteket hajtottak végre ez 
id ben. Ezzel együtt a Békés megyei utak sajnos még ma is 
keskenyebbek, mint az országos átlag (1. táblázat). 
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1. táblázat 

 
A burkolatszélességek alakulása Magyarországon és Békés 

megyében (1975-2005) 

 
Év Az átlagszélesség alakulása 

  
Országos 
átlag (m) 

%-os 
változás 

Békés 
megyei (m)

 
%-os 

változás 

1975. 5,3 100 5,17 100 

1985. 6,16 116,2 6,01 116,2 

1995. 6,32 119,2 6,14 118,8 

2005. 6,37 120,2 6,2 119,9 

  

Pozitív változás, hogy erre az id szakra esik a korszer 
fényvisszaver s forgalmi jelz táblák megjelenése a Békés 
megyei utakon. 

1985-t l el térbe kerültek a településeken belüli 
közúthálózat-fejlesztések, a nehézgépjárm forgalom gyors 
növekedésével a közlekedés biztonságát, a környezet védelmét 
szolgáló beruházások, a csomópont korszer sítések és a 
lakosság életkörülményeinek javítása érdekében a településeket 
elkerül útszakaszok építése. Ekkor Békés megye nagyobb 
városaiban a f utakat négysávúra b vítették és megnövelték 
a jelz lámpás keresztez dések számát. Viszont ekkor még 
Békésben településeket elkerül utakat nem építettek. Erre 
1995-ig kellett várni. Ekkor épült meg a Gyulát elkerül , a 
román határhoz vezet elkerül út és az Orosházát elkerül út 
egy része. 1995-t l indult a megyében körforgalmi 
csomópontok építése, de még jelenleg is nagyon kevés (12 db) 
ilyen van Békés megyében. 

2000 után Magyarországon a meglév úthálózat 
fenntartása, felújítása háttérbe szorult az autópálya építések 
miatt és ez rendkívül rossz hatással volt a közutak állapotára. 
Utoljára az 1970-es években volt jelent s burkolat-meger sít 
program. Ekkor országosan évente 1.500-2.000 km útszakasz 
aszfaltbetonnal történ felújítására került sor. Jellemz , hogy 
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az utóbbi években ilyen típusú beavatkozás országosan 
átlagban mintegy 100 km hosszan történt. Az aszfalt 
felhasználás az 1970-es évek közepén több mint 6 millió 
tonna/év volt, az utóbbi években az autópálya építések nélkül 
 pedig nem érte el a 2 millió tonnát. 

Békés megyében is 1975 és 1990 között változott 
(fejl dött) leginkább az úthálózat burkolat típusok szerinti 
összetétele. Ez legjobban a legnagyobb utazáskényelmet 
biztosító aszfaltbeton burkolat részarányának növekedésével 
jellemezhet (2. táblázat). 

 

2. táblázat  

Az aszfaltbetonnal burkolt utak hossza és részaránya Békés 
megyében (1970-2005)  

Év Hossz (km) Részarány a teljes 
hosszból (%) 

1970. 9,5 0,63 
1975. 127,996 8,52 
1980. 403,092 26,86 
1990. 666,369 46,92 
2005. 800,115 55,13 

 

A maga 55 %-os részarányával Békés megye a megyék 
között viszonylag jó helyen áll: hatodik. A számszer 
növekedés az utóbbi 15 évben lelassult. Ez magával hozta a 
burkolatok átlagos életkorának növekedését és a rosszabbodó 
burkolatállapotok egyre nagyobb arányát. Jelenleg a 
megyében az útburkolatok 42 %-a (603 km) 20 évesnél 
régebbi. 

Az úthálózat állapotának fenntartására, fejlesztésére 
1990 óta 

 

reál értékben - egyre kevesebb pénz jutott. Az 
utóbbi 2-3 évben már eljutottunk oda, hogy annak érdekében, 
hogy a közlekedés biztonságát ne veszélyeztessük, számos 
útfelújítást csak a következ évi finanszírozási összegek 
terhére lehetett megvalósítani. A rendelkezésre álló 
pénzösszeg szinte csak az üzemeltetésre (f nyírás, burkolatok 
és vízelvezet rendszerek tisztítása, téli síkosság kezelése) és a 
fenntartásra (burkolathibák javítása, m tárgyak karban tartása, 
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burkolatjelek festése) elegend . Teljes kör karbantartási és 
felújítási munkálatokra Békés megyében évente alig 500-600 
millió Ft-ot lehetett fordítani, ez kevesebb, mint 25 km hosszat 
jelent, ami alig több mint a megyei összes útszakasz 1 %-a. 
Ahhoz, hogy a megye teljes állami közúthálózatán a teljes kör 
állapotjavítást el lehessen végezni kb. 44,3 milliárd Ft-ra lenne 
szükség, de ha csak a tönkre ment útszakaszok azonnali, a 
legszükségesebb lokális nagyjavításokat, felújításokat 
magában foglaló beruházási igényt tekintjük is, erre is kb. 5-
5,5 milliárd Ft-ot kellene fordítani. Sajnos nincs esély arra, 
hogy a központi költségvetés adjon erre 5 milliárd Ft-ot. 

Az országos közúthálózatra fordított költségek 
reálértéken történ folyamatos csökkenése a burkolat és 
hídállomány fokozatos romlását eredményezi. Az elmúlt évek 
során a fenntartásra fordított források csökkenése a 
beavatkozási útszakaszok rövidülését és a beavatkozási ciklus 
növekedését eredményezték (3. ábra)  

3. ábra          

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

B
ea

va
tk

oz
ás

i h
os

sz
 (k

m
)

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

B
ea

va
tk

oz
ás

i c
ik

lu
s 

(é
v)

Beavatkozási hossz (km) Beavatkozási ciklus (év)

Beavatkozási hossz (km ) 1 2 1 1 1 856 1 1 916 887 658 650

Beavatkozási ciklus (év) 16 14 17 28 27 35 29 21 33 34 46 46

199
3

199
4

199
5

199
6

199
7

199
8

199
9

200
0

200
1

200
2

200
3

200
4

Beavatkozási hossz (km) és beavatkozási ciklus (év)



  

48

 
Mindezek következtében az útburkolat állapota, a 

nyomvályúk mélysége és a pályaszerkezet teherbírása a 7.300 
km hosszú f úthálózatnak már több mint 40 %-án 
elfogadhatatlan. A probléma ideiglenes megoldásokkal, 
költségtakarékos technológiákkal gyakorlatilag 
megoldhatatlan. Békés megyében még ennél is rosszabb a 
helyzet, mert a Békés megyében lév , 238 km hosszú 
f uthálózat 55,8%-án a burkolat állapot rossz min sítést 
kapott a 2004. évi értékelés során. 

Ha a mellékutakat tekintjük, akkor országosan a közel 
23.000 km hosszú mellékúthálózat állapota még 
f úthálózaténál is rosszabb. Az úthibák miatti gépjárm károk 
évr l évre folyamatosan n nek. Több mint 3.000 km 
útszakaszon a burkolathibák miatti veszélyeket táblákkal jelzik, 
800 km-es hosszon pedig súlykorlátozást kellett bevezetni. 
Ugyanez Békés megyében a következ képpen alakul: a Békés 
megyei mellékutak 49 %-a a burkolat állapota, 53 %-a a 
teherbírás, 48 %-a az egyenetlenség miatt rossz min sítést 
kapott. Békésben a mellékutak18 %-án vezettek be az út 
állapota miatt sebességkorlátozást és 4 %-án pedig 
súlykorlátozást. 

A hidaknál a f utakhoz és a mellékutakhoz hasonló a 
helyzet. Az országosan a közel 5.600 db híd fenntartására, 
felújítására jelenleg évi 400-500 millió Ft-ot lehet fordítani, 
szemben az 1.500-2.000 millió Ft-os szükséglettel. Összesen 
384 db híd teherbírása nem megfelel . Egy különleges járm 
átlagosan 15 km kerül útra kényszerül nem megfelel 
teherbírású híd miatt. Békés megyében kb. 90 híd van, s ennek 
10 %-a nem megfelel teherbírású. Továbbá a 6,5 méteres 
szélességnek nem felel meg 800 db híd (a hidak 14,3 %), 
Békés megyében van ezekb l 8 db (a megyei hidak 8,8, %-a). 
Magassági korlátozást 44 hídon alkalmaznak, ebb l 19 híd 
f úton található. Békés megyében 3 hídon van bevezetve 
magassági korlátozás. A rossz m szaki állapot miatt az 
országban. Az országban összesen 963 híd vár a m szaki 
állapota miatt felújításra, közülük több Békés megyében van. 
Különösen sürg s lenne Gyomaendr dnél a Hármas-Körös 
hídjának felújítása és Békéscsabán a 44-es f út 
felüljárójának rekonstrukciója.  
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Összegz értékelés   

A békés megyei úthálózat szerkezetileg kedvez , hiszen 
pókhálószer , mégis a megye közlekedési hálózata még 

mindig hiányos. Korábban láttuk, az utaknak sem a min sége 
sem a s r sége nem kielégít , elmarad az országos átlagtól. A 
nem megfelel hálózat miatt gyakran nagy kerül utakat, 
felesleges kilométereket kell megtenni, s ez költségnövel 
tényez . Az utak korszer tlenségén és rossz min ségén túl a 
problémát fokozza a megye periférikus földrajzi helyzete. Az 
országhatár menti kisrégiók sok települése úgynevezett 
"zsáktelepülés" (csak egy irányból közelíthet meg). Jó példa 
erre a megye ÉK-i része. Az itt lév települések közlekedési 
helyzete katasztrofálisan rossz.  

Békés megyében a településföldrajzi tér ritka textúrájú a 
viszonylag kevés, de nagyobb lélekszámú települések miatt. 
Egyrészt ez magyarázza azt, hogy a közlekedés fejlesztése az 
átlagosnál is fontosabb. Másrészt a közúthálózat (és az ahhoz 
kapcsolódó mez gazdasági úthálózat) fejlesztése az agrárszektor 
különleges helye miatt is fontos: minden évben a sok millió 
tonna agrár termék szállítása igen nagy feladat, melynek 
zökken mentes és gyors lebonyolítása megfelel en modern 
közúthálózatot feltételez. Továbbá, ha a megye szeretné a 
külföldi t két jobban ide vonzani, akkor javítani kell a térsé 
közlekedési elérhet ségét és magát a megyén belüli közlekedést 
is.  

Meglehet sen hátrányos, hogy a megyei úthálózat 
gyorsforgalmi utakkal nem kapcsolódik az országos 
rendszerhez. Autópálya, autóút nincs a megyében és a f utak 
aránya is alacsonyabb az országos átlagnál. Békés megyét a 
legfontosabb országos útfejlesztések nem érintik. Ezzel együtt 
1990-hez képest kedvez változás, 

 

hogy megépült a Gyulát elkerül , a magyar-román 
határhoz vezet útszakasz, 

 

hogy a Békéscsabát és Orosházát elkerül utak építése 
elkezd dött, és az elkerül szakasz egy része el is készült, 

 

hogy a Békéscsaba és Gyula közötti útszakaszt 
négysávosra b vítették, 

 

hogy a megyében 12 db körforgalmi csomópontot 
építettek. 
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Mint láttuk, az országos közúthálózat és a hidak 

jelent s része kritikus állapotban van. A rossz min ség 
útszakaszok több ezer kilométert tesznek ki, s ezek a hibák már 
apró javításokkal nem orvosolhatók. Amit néhány évvel ezel tt 
kilométerenként 5-10 millió Ft-ért fenn lehetett volna tartani, 
azoknak a szakaszoknak a helyreállítása kilométerenként ma 
már 50-60 millió Ft-ba, teljes rekonstrukciója pedig mintegy 
100 millió Ft-ba kerül. A magyar közúthálózat helyreállítása, 
rekonstrukciója 1000 milliárd Ft-os nagyságrend feladat. A 
tapasztalatok szerint a döntéshozók ezt az állapotot ez idáig 
nem kell súllyal kezelték és kezelik. Mindenképpen addig 
kellene az országos úthálózat és hídállomány felújítási 
programját, rekonstrukcióját 

 

minimum évi 40-50 milliárd Ft-
os ráfordítással 

 

haladéktalanul elkezdeni, a legsürget bb 
helyreállítási munkákat elvégezni, amíg a közúti közlekedés 
egyes területeken, régiókban valóban nem válik 
m ködésképtelenné.  

Békés megye sajnos rosszabb helyzetben van, mint más 
megyék egyrészt az úthálózat rosszabb paraméterei miatt, 
másrészt a periférikus fekvés miatt. A megye bekapcsolódása a 
területi munkamegosztásba ilyen körülmények között nagyon 
nehéz. A térség gyorsabb gazdasági-társadalmi fejl déséhez az 
átlagosnál is nagyobb arányú útfejlesztésre lenne szükség, 
amire jelen körülmények között nincs sok esély. Egy esetlegesen 
megvalósuló fejlesztés egyszerre három feladat megoldását 
kellene jelentse: 

 

a hálózat b vítését (a hiányzó térszerkezeti elemek 
megépítését), 

 

az útmin ség javítását (folyamatos karbantartás, 
fejlesztés) és 

 

a megyének az ország más régióihoz való - a jelenleginél 
sokkal jobb - kapcsolódását. Ez utóbbi leginkább a 44-es 
f út (Kecskemét-Gyula) és a 47-es f út (Szeged-
Orosháza-Békéscsaba-Debrecen) gyorsforgalmi úttá való 
fejlesztését kívánná.      
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SZABÓNÉ BOHUS MÁRTA  

A nemzetközi számvitel és oktatásának beillesztése a TSF 
Gazdasági F iskolai Kar tantervébe  

A globalizációs folyamat az élet minden területén 
megfigyelhet , beleértve a számvitelt is. A nemzeti 
szabályozásnak alkalmazkodnia kell a nemzetközileg 
alkalmazott számviteli standardokhoz (IAS, 2001 óta IFRS) és 
az Európai Unió által kidolgozott irányelvekhez. A külföldi 
anyavállalattal rendelkez cégek beszámolóikat az IAS-ek 
alapján is elkészítik, mert csak így válik összehasonlíthatóvá. A 
jelenleg hatályos számviteli törvény módosításaiban is 
megfigyelhet a harmonizáció.  

A nemzetközi számviteli standardok oktatása még csak 
gyerekcip ben jár, ugyanis egy-két intézményt l eltekintve 
teljesen kimaradt a képzési struktúrából. A gazdasági 
fels oktatásban, a jöv ben mindenütt be kellene vezetni a 
nemzetközi számvitelt, mivel manapság már nem kerülhetne ki 
olyan végzett közgazdász az egyetemekr l, f iskolákról, aki 
nincs tisztában a számvitel nemzetközileg elfogadott 
szabályaival, fejl dési irányaival.   

1. A standardalkotás megjelenése, története  

A Nemzetközi Számviteli Standard Bizottság (IASC) a 
nemzetközi számviteli standardok (IAS-ek) megalkotására 
létrejött szervezet 1973-ban alakult Ausztrália, Kanada, 
Németország, Japán, Mexikó, Hollandia, az Egyesült királyság, 
Írország és az Egyesült Államok szakmai testületeinek 
képvisel ib l.    

Az IASC céljai: 

 

megfogalmazni, és közzétenni a pénzügyi beszámolók 
összeállítása során betartandó számviteli standardokat, 

 

közrem ködni a pénzügyi beszámolók összeállítására 
vonatkozó szabályok és eljárások harmonizációjában.   
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Az IASC a 2001-ben megvalósult átalakulásáig 41 IAS-

t bocsátott ki, amelyb l 32 még ma is hatályos. 
A standardalkotási folyamat fejl dése: 
1.) korai évek (1973-1989): 

 
minden jelent sebb számviteli kérdésre próbáltak választ 
találni, 

 
elkészült a standardok els verziója. 

2.) középs (konszolidációs) periódus (1990-1995) 

 
próbálták az addig elfogadott standardokat 
egyszer síteni, és az alternatív eljárások számát 
csökkenteni, 

 

a választható lehet ségek száma nem csökkent jelent sen. 
3.) jelen id szak (1995-napjainkig) 

 

a nemzetközi t kepiacon szerepl társaságok pénzügyi 
beszámolóihoz szükséges standardok kidolgozása, 

 

2001-ben az átalakulási folyamat következtében a 
standardokat átnevezték Nemzetközi Pénzügyi és 
Beszámolási Standardokra (IFRS),  

 

az IAS/IFRS-ek és a nemzeti standardok összehangolása.  

2. A Nemzetközi Számviteli Standard Testület 
megalakulása  

2001-ben megalakult a Nemzetközi Számviteli 
Standard Testület, amelynek f feladata a régi IASC által 
elfogadott standardok átvétele és új néven standardok 
létrehozása. A Testület megalakulásától kibocsátott 
standardokat Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 
Standardoknak (IFRS-ek) hívják. Ez különbözteti meg ket az 
IASC által kibocsátott IAS-ekt l. 
A megalakulás óta 6 IFRS-t fogadtak el: 

 

IFRS 1 Az els alkalmazásról, 

 

IFRS 2 Részvényalapú kifizetésekr l, 

 

IFRS 3 Üzleti kombinációkról, 

 

IFRS 4 Biztosítási szerz désekr l, 

 

IFRS 5 Értékesítési céllal tartott befektetett eszközökr l 
és megszüntetett tevékenységekr l, 

 

IFRS 6 Ásványi er források feltárásáról és 
értékelésér l.  
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3. A standardok EU által történ elfogadása és hatása a 
magyar számviteli szabályozásra   

Az Európai Parlament és Tanács az 1606/2002 EK 
rendeletében intézkedett a nemzetközi standardok 
bevezetésér l. A t zsdén jegyzett társaságok számára 
kötelez en el írja 2005. január 1-jét l, hogy konszolidált éves 
beszámolóikat az átvett számviteli standardoknak megfelel en 
készítsék el. Ennek megfelel en azok a vállalatok, amelyek 
korábban kizárólag a magyar számviteli törvénynek 
megfelel en készítették összevont beszámolóikat, vagy a 
magyar számviteli törvénynek megfelel összevont 
beszámolóik mellett más, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 
Standardoktól eltér beszámoló-készítési elvek (például US 
GAAP-Általánosan Elfogadott Számviteli Alapok az USA-
ban) szerint készítettek konszolidált pénzügyi kimutatásokat, 
2005-t l el ször kerülnek szembe az IFRS-ek szerinti 
beszámolás követelményeivel.   

A jelenleg hatályos számviteli törvény módosításai 
igazodnak a nemzetközi számviteli standardok el írásaihoz. A 
változás jöv beni irányait hallgatóink akkor tudják értelmezni, 
ha ismerik a Nemzetközi Számviteli Standard Testület által 
folyamatosan fejlesztett standardokat és a hozzájuk kapcsolódó 
értelmezéseket.  

4. A nemzetközi számvitel oktatásának megvalósítása  

A fels oktatás átalakítása napjainkban folyamatban van, 
ugyanis Magyarország vállalta, hogy 2006-ban áttér a 
háromciklusú képzésre kivéve az orvosi, állatorvosi és jogi 
szakokat.  
Az oktatás az alábbi szinteken folyik majd: 

 

BSc - gyakorlatorientált alapképzés (bachelor szint 3 év 
képzési id vel) 

 

MSc 

 

a jelenlegi egyetemi diplomának megfelel 
képzettség (master szint plusz 2 év képzési id vel) 

 

PhD 

 

a jöv K+F szakembergárdájának biztosítása 
(Doktori képzés)  
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A hallgatóknak lehet ségük lesz a jelenlegi f iskolák és 

egyetemek által indítandó 3 éves alapképzés után befejezni 
tanulmányaikat, illetve folytatni a csak egyetemek által 
indítható master szinten.  

A Tessedik Sámuel F iskola Gazdasági F iskolai Kara 
(TSF-GFK) a bachelor képzés elindítására jogosult, amelynek 
keretében csak választható tantárgyként lehetne beilleszteni a 
Nemzetközi Számvitel oktatását. 
A tárgy oktatása heti két (esetleg 2+2) órában valósulhatna 
meg gyakorlattal kombinált el adások formájában.   

5. A nemzetközi számvitel tantárgy tervezett tantárgyi 
programja    

Témakörök 

1. 
Az egyes nemzeti számviteli rendszerek kialakulása, US-GAAP, 
IAS-ok története 
Elméleti háttér 
IAS 1 A pénzügyi kimutatások formája és tartalma.  
IFRS 5 Értékesítési céllal tartott befektetett eszközök és a 
megsz n tevékenységek.  
IAS 8 Számviteli politikák, számviteli becslések változásai és 
hibák  

2. 

IAS 18 Bevételek 
Az eszközök és kötelezettségek mérlegben való szerepeltetése és 
értékelése 
IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések 
IAS 23 Hitelfelvételi költségek  
IAS 40 Befektetési célú ingatlanok 
IAS 20 Állami támogatások számvitele 
IAS 38 Immateriális javak, (IFRS 3 Üzleti kombinációk)  
IAS 36 Eszközök értékvesztése 
IAS 2 Készletek 
IAS 11 Beruházási szerz dések 
IAS 41 Mez gazdaság 
IAS 17 Lízingek 
IAS 37 Céltartalékok, függ kötelezettségek és függ követelések

 

IAS 21 Az átváltási árfolyamok változásainak hatása 
IAS 12 Nyereségadók 

3. 

 

IAS 32, IAS 39 Pénzügyi instrumentumok 
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IFRS 3 Üzleti kombinációk 
IAS 24 Kapcsolt felekre vonatkozó közzétételek 
IAS 27 Konszolidált és egyedi pénzügyi kimutatások 
IAS 28 Társult vállalkozásokban lév befektetések 
Konszolidált pénzügyi kimutatások 
IFRS 3 Üzleti kombinációk 
IAS 24 Kapcsolt felekre vonatkozó közzétételek 
IAS 27 Konszolidált és egyedi pénzügyi kimutatások 

4. 

IAS 28 Társult vállalkozásokban lév befektetések 
A bemutatáshoz kapcsolódó információk 
IAS 33 Egy részvényre jutó eredmény 
IAS 10 Mérlegfordulónap utáni események 

5. 

IAS 14 Szegmensek szerinti jelentés 
6. Az IFRS-ek alkalmazása egy konkrét vállalat példáján 

(Forrás: Számviteli Oktatók és Kutatók Konferenciája, 2005. január 27. 
Corvinus Egyetem)   

Remélhet leg a felvázolt nemzetközi számviteli képzés 
a TSF-GFK-n megvalósul, és hallgatóink kiegészítve a többi 
számviteli tantárgyat valóban versenyképes tudással 
kerülhetnek ki a munka világába.                     
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ÁCS SÁNTA ÁGNES  

Környezetvédelmi ISPA projektek Szegeden  

A környezetvédelem egyre nagyobb hangsúlyt kap az 
Európai Unióban. A környezet védelmében irányt mutató 
irányelveket és akcióprogramokat hoznak létre az unióban, 
melyek teljesítéséhez az unió jelent s támogatásokat biztosít.  
Az Európai Unió alapító tagjai az 1950-es években még nem 
érezték szükségesnek a környezetvédelemi politika közösségi 
szintre való emelését. Az intenzív gazdasági-ipari fejl dés, a 
növekv energiafelhasználás az 1970-es évekre egyre nagyobb 
mérték környezeti szennyezést eredményezett Európa egész 
területén. Így az 1972-es párizsi csúcson közösségi szintre 
emelték környezetvédelmi politikát.  

Ezt követ en több ízben akcióprogramokat dolgoztak ki 
a környezetvédelem érdekében (1973-ban, 1977-ben és 1983-
ban). Ez utóbbi hozta az igazi változást, mivel a problémák 
kezelése helyett a megel zésre helyezte a hangsúlyt - ami 
jelenleg is az ágazat egyik vezet alapelve. Az Unió 
környezetpolitikájának célja az er források pazarló 
fogyasztásának csökkentése, illetve a termelékenység, az 
energiahatékonyság növelése 
Környezetpolitikai alapelvek a Maastrichti Szerz dés szerint:  

 

Partnerség elve: párbeszédet kell kezdeményezni, és 
együttm ködésre kell kialakítani a különböz szektorok 
között (önkéntes, üzleti és állami) a környezetvédelmi 
problémák megoldására 

 

El vigyázatosság elve: a környezetkárosítás és a 
szennyez anyagok termelésének elkerülésére kell 
törekedni 

 

A szennyez fizet elv: a környezeti kár költségeiért a 
kár okozója felel. (ez jelentheti a hatályos környezeti 
normák betartásának költségeit, illetve a szennyezés 
által okozott károk megtérítését is) 

 

Szubszidiaritás elve: az EU a környezetvédelmi 
stratégiákat és programokat dolgozza ki, a tényleges 
megvalósítást a tagországokra bízza. Az országokban a 
megvalósításra a megfelel szinten (pl.: régió) a 
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társadalmi szerepl k (közigazgatás, vállalkozások, 
lakosság) aktív részvételével kerül sor 

 
Megel zés elve: a lehetséges környezeti szennyez 
hatásokat már a szennyezés forrásánál kell 
megszüntetni.  

 
Integrálás alapelve: a környezet megóvása minden 
közösségi ágazati politika szerves részét alkotja.  

 
Magas szint környezetvédelem elve  

A szegedi környezetvédelmi projektek kb. 25 mrd Ft-tal a 
2000-es ISPA projektek teljes költségének, több mint felét 
teszik ki (1. ábra, 2. ábra)  

1. ábra               

Forrás: KvVM és SzMJV adatai alapján saját szerkesztés   

A 2000. évi ISPA programok megoszlása %-ban

10%

13%

46%

9%

9%
5% 8%

Gy r város szennyvíztisztító telepének fejlesztése

Szelektív hulladékgy jtési, hasznosítási és kommunális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása Hajdú-Bihar
megyében

Szeged városi szennyvíztisztító-telep és csatorna-hálózat fejlesztése Szeged, Dél-alföldi régióban 

Miskolci regionális hulladékgazdálkodási program, Észak-magyarországi régió 

Szegedi regionális hulladékgazdálkodási program , Csongrád megye, Dél-alföldi régió

Helyi hulladékgazdálkodási rendszer kifejlesztése, Tisza-tó régió

Hulladékgazdálkodási rendszer Szolnok térsége, Kelet-magyarországi régió
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Ez tényleges költségekben a következ képpen alakul:  

2. sz. ábra               

Forrás: KvVM és SzMJV adatai alapján saját szerkesztés   

1. Szeged és kistérsége szennyvízkezelési rendszere és 
csatornahálózata fejlesztése  

A már meglév szennyvíztisztító telep 
továbbfejlesztése, két f gy jt csatorna és két Tisza alatti 
átemel megépítése, továbbá a csatornahálózat fejlesztésével, 
valamint Dél-Újszeged (Deszk, Kübekháza, Tiszasziget és 
Újszentiván) teljes csatornahálózatának kiépítésével a 
háztartások 100 %-ának ellátása a projekt célja. A projekt 
kiterjed Szeged város összes városrészére és további kis 
települések is (lásd el bb) csatlakoznak a szennyvíztisztító 
rendszerre. Jelen beruházás a telepet teljes biológiai fokozatúvá 
egészíti ki, iszapkezeléssel, elhelyezéssel és hasznosítással. A 

2000. évi ISPA programok megoszlása (mFt)

4 600

5 953

4 056

2 069 3 631Szegedi 
regionális 

hulladékgazdálko
dási 

program; 3 999

Szeged városi 
szennyvíztisztító-
telep és csatorna-

hálózat 
fejlesztése ; 21 

013

Gy r város szennyvíztisztító telepének fejlesztése

Szelektív hulladékgy jtési, hasznosítási és kommunális hulladékgazdálkodási rendszer
megvalósítása Hajdú-Bihar megyében
Szeged városi szennyvíztisztító-telep és csatorna-hálózat fejlesztése Szeged, Dél-alföldi
régióban 
Miskolci regionális hulladékgazdálkodási program, Észak-magyarországi régió 

Szegedi regionális hulladékgazdálkodási program , Csongrád megye, Dél-alföldi régió

Helyi hulladékgazdálkodási rendszer kifejlesztése, Tisza-tó régió

Hulladékgazdálkodási rendszer Szolnok térsége, Kelet-magyarországi régió
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telep tervezett kapacitása szerint 230 000 Leé kiszolgálására 
lesz majd alkalmas. A fejlesztések után a csatornahálózat 
hossza a korábbi 310 km-r l kb. 720 km-re n ne. A 
beruházásnak köszönhet en a Tisza vízmin sége és a talajvíz 
min sége is jelent sen javulni fog.   

3. táblázat 
A beruházás f bb adatai  

A beruházás összes költsége: 90,567 millió euró 
ISPA által támogatható rész: 66,65 millió euró 
A megítélt ISPA támogatás mértéke: 33,325 millió euró (50 %) 
A projekt várható befejezési 
id pontja: 

2006. dec.31. 

Érintett lakosság: 184 000 f

 

Forrás: KvVM és SzMJV adatai alapján saját szerkesztés  

A projektben érintett városrészek, települések: 
Alsóváros, Baktó, Béketelep, Fodorkert, Kecskés telep, 
Klebelsberg telep, Kiskundorozsma, Pet fi telep, Szöreg, Tápé, 
Újszeged 
További, szerz déssel kapcsolódó települések: Tiszasziget, 
Újszentiván, Deszk, Kübekháza.  

A projekt, melyet 1999-ben pályázott meg a város és 
2000.-ben az országban harmadikként nyerte el ezt az 
el csatlakozási alapból finanszírozott uniós támogatást, a 
következ hat projektb l áll: 
1. sz. projekt: Szeged város szennyvíz-csatornázási 
rendszerének b vítése és fejlesztése 
2. sz. projekt: Szennyvízcsatorna hálózatok építése Dél-
Újszeged térségében (Deszk, Kübekháza, Tiszasziget és 
Újszentiván) 
3. sz. projekt: Biológiai Szennyvíztisztító telep építése 
Szegeden 
4. sz. projekt: Szennyvízcsatorna f gy jt hálózat fejlesztése 
Szeged térségében (amely f gy jt csatornák építését, átemel 
szivattyútelepek és mederkereszti és sodorvonali bevezetések 
építését foglalja magába). 
5. sz. projekt: A szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat 
fejlesztés min ségbiztosítása 
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6. sz. projekt: A nyilvánosság kezelése 
A program teljes bekerülési költsége az eredeti (2000. évi) 
költségtervek szerint a következ képpen oszlik meg:  

 
ISPA El csatlakozási Alapból támogatott rész:    

50% 

 
Kormányzati támogatás:       

35% 

 
Saját forrás (önkormányzati támogatás+lakossági 
hozzájárulás)  15% 

Mivel a tényleges költségek jelent sen (kb. mintegy 35%-kal) 
meghaladják az eredeti költségterveket, ezért a tényleges 
támogatás százalékos aránya jelent sen változik (3. sz. 
táblázat).  

 

ISPA El csatlakozási Alapból támogatott rész:   
cc. 37% 

 

Kormányzati támogatás:      
cc. 52% 

 

Saját forrás (önkormányzati támogatás+lakossági 
hozzájárulás) cc. 11%  

3. sz. ábra                 

Forrás: KvVM és SzMJV adatai alapján saját szerkesztés    

EURÓPAI UNIÓS (1), KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS (2) ÉS 
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT FORRÁS (3) TÁMOGATÁS 

MEGOSZLÁSA

1
42%

2
46%

3
12%

1

2

3
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E százalékos változás is láttatja, hogy a költségnöveke-

dést teljes egészében a kormány vállalta magára, az nem 
érintette az uniós támogatást és nem érinti a lakossági 
hozzájárulás mértékét. Vagyis a lakosság az 1999-es árakon 
kalkulált bekerülési költség utáni önrész meghatározott hánya-
dát fizeti, nem pedig a már megnövekedett költséggel kell 
számolnia. A költségnövekedést e program vonatkozá-sában 
f leg az infláció (a szakért k által megállapított épít ipari 
árindex 2003-ban az 1999-es adathoz viszonyítva 1,343) 
okozta, de jelent s költségtöbbletet okozhat a Ft/Euro árfolyam 
változása is. 

A program lebonyolításához az önkormányzat 
létrehozta a Szegedi Csatornam Társulatot, mely tagsági 
szervez dés formájában a lakosságot is bevonja a 
csatornázásba (1. és 2. sz. projektek vonatkozásában). A 
beruházás finanszírozása az önrész tekintetében társulati 
formában több kedvezményre ad lehet séget. A lakossági 
hozzájárulások befizetéséhez a Lakáskassza Lakástakarék-
pénztár Rt. megtakarítási és finanszírozási szerz dései 
kapcsolódnak Ezzel a megoldással igénybe lehet venni a 
lakástakarékpénztári megtakarításokhoz járó 30%-os állami 
támogatást. A lakosság tehervállalását az önkormányzat a 
Vízügyi Építési Alapból támogatja. A támogatás 
lebonyolítására az önkormányzat megalapította a Szeged 
Megyei Jogú Város Közm fejlesztéseinek Támogatásáért 
Közalapítványt . Az Alap támogatása a közalapítvány közbeik-
tatásával jut el a lakossági érdekeltekhez. A támogatás 
futamideje megegyezik a lakástakarékpénztári megtakarítás 
futamidejével. Az egy érdekeltségi egységre jutó lakossági 
hozzájárulás összege szennyvízcsatorna és belvízelvezet 
rendszer építése esetén 1.250,-Ft lakossági befizetés + 4.637 Ft 
önkormányzati támogatás, azaz havi 5.587 Ft, illetve szenny-
vízcsatorna esetén 1.250,-Ft lakossági befizetés + 3.117,-Ft 
önkormányzati támogatás, azaz havi 4.367,-Ft. 

A fejlesztéshez csatlakozó lakosok a csatornam 
társulat számára adott meghatalmazással az alapítványi 
támogatást a Csatornam Társulat részére kérik átutalni, így a 
lakossági befizetés és támogatás közvetlenül a társulat 
számlájára folyik be. A társulat a befizetéseket, mint 
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lakástakarékpénztári megtakarítást a Lakáskasszához 
továbbítja.  

A kialakított lakástakarékpénztári konstrukció lehet vé 
teszi, hogy a csatornam társulat a lakossági hozzájárulás 
(lakossági befizetés + önkormányzati támogatás) összegének 
megfelel összeg kamattámogatott közm fejlesztési hitelt 
tudjon felvenni. A hitelhez az els 5 évben 70%-os, a további 
években pedig 35%-os állami kamattámogatás párosul. A 
hitelez bank olyan összeg hitelt tud nyújtani, amely 
megel legezi a következ 8 évben befizetésre kerül lakossági 
hozzájárulást. Az alkalmazott finanszírozási konstrukcióval a 
lakosságnak egy érdekeltségi egységre 8 év alatt összesen 
120.000,-Ft hozzájárulást (havi 1.250,-Ft-ot) kell csak fizetnie. 

A program 2. sz. építési komponenséhez, vagyis a 
Szeged és kistérsége (Deszk, Kübekháza, Tiszasziget, 

Újszentiván) csatornahálózata fejlesztéséhez az önkormányzat 
létrehozott egy Együttm ködési Megállapodást is a kistérségi 
önkormányzatokkal. A társulati tagok a gesztori teend k 
ellátásával Szeged Város Önkormányzatát bízzák meg, aki a 
beruházás el készítésével, kivitelezésével kapcsolatos összes 
teend t ellátja. A társulati tagok vállalják, hogy a 
megvalósításhoz szükséges saját forrás településekre es 
arányos részét biztosítják.   

Szeged és kistérsége szennyvízkezelési rendszere és 
csatornahálózata fejlesztése tárgyú program alprojektjeinek 
és bekerülési költségeinek (Euro, Ft) részletezése:              
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4. táblázat  

A kivitelez k és a szerz déseses bekerülési költség  

Megnevezés

 
Kivitelez cég 

Bekerülési 
összeg               
(nettó, 
EUR) 

Bekerülés 
összeg (nettó, 

Ft-ban, 
átváltási arány 

250Ft/Eur) 

1. sz. 
projekt 

Culvert 2003 
Konzorcium 
(Hídépít Rt., 
Betonút Rt, Alterra

 

Kft. 

36 777 154

 

9 194 288 500

 

2. sz. 
projekt 

Culvert 2004 
Konzorcium 
(Hídépít Rt., 
Betonút Rt.) 

9 860 320 2 465 080 000

 

3. sz. 
projekt 

Strabag Rt. 

 

Passavant/Roediger 
GmbH 
Konzorcium 

14 640 000

 

3 660 000 000

 

1. Alterra Kft. 13 606 118

 

3 401 529 500

 

4. sz. 
projekt 

2. munkarész 

 

pályázat értékelés 
alatt 

n.a. n.a. 

5. sz. 
projekt 

Cabinet Merlin 

 

Mélyépterv 
Konzorcium 

349 636 87 409 000 

6. sz. 
projekt 

Mmd PR 

 

Csemete 
Konzorcium 

246 000 61 500 000 

Összesen: 
75 479 228 

+ na. 
18 869 807 000 

+ na. 
Forrás: KvVM és SzMJV adatai alapján saját szerkesztés      
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2. Szeged regionális hulladékkezelési rendszere  

A projekt célja egy regionális hulladékgazdálkodási 
rendszer kialakítása, a jelenlegi regionális telep m szaki 
védelemmel való ellátása, korszer biogáz hasznosító rendszer 
kiépítése. A Szeged városában már próbaként elkezdett 
szelektív gy jtést az egész régióra ki fogják terjeszteni, ehhez 
kapcsolódóan a projekt keretében komposztáló telepet (ez a 
telep évi 30.000 tonna biológiailag elbomló szerves anyag 
kezelésére lesz alkalmas - kivéve a szegedi szennyvízkezel 
üzemb l kikerül szennyvíziszapot, amely stabilizálás után a 
lerakó takarórétegeként hasznosul) továbbá egy bontási 
hulladékot kezel telepet létesítenek.   

5. táblázat  

A beruházás f bb adatai  

A beruházás összes 
költsége: 

23,997 millió euró 

ISPA által támogatható 
rész: 

12,797 millió euró 

A megítélt ISPA támogatás 
mértéke: 

8,318 millió euró (65 %) 

A projekt várható 
befejezési id pontja: 

2006. dec.31. 

Érintett lakosság: 270 000 f

 

Forrás: A KvVM és SzMJV adatai alapján saját szerkesztés  

A projektben érintett települések: Szeged, Algy , 
Ásotthalom, Baks, Balástya, Bordány, Csengele, Deszk, Dóc, 
Domaszék, Ferencszállás, Forráskút, Kistelek, Kiszombor, 
Klárafalva, Kübekháza, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, 
Pusztamérges, Pusztaszer, Röszke, Ruzsa, Sándorfalva, 
Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Üllés, Zákányszék, 
Zsombó  

A program, melyet 1999-ben pályázott meg a város és 
2000.-ben az országban ötödikként nyerte el ezt az 
el csatlakozási alapból finanszírozott uniós támogatást, a 
következ hat projektb l áll: 
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1. sz. projekt: Építés I. (a szegedi regionális hulladéklerakó 
infrastruktúrájának tervezése és kiépítése, mely magába 
foglalja az utak és térburkolatok, közm vek, vízelvezetés, 
talajvíz megfigyel kutak kiépítését és növénytelepítést) 
2. sz. projekt: Építés II. (meglév hulladéklerakó 
korszer sítése; a meglév depóniatér lezárása, az új lerakó 
aljzatszigetelése; csurgalékvízgy jt drénhálózat és szivárgó 
résfal, gázkút és gy jt hálózat építése; egy szennyvíztisztító 
telep és egy gázhasznosító m építése; egy komposztáló telep 
létesítése a szükséges csarnoképületekkel. 
3. sz. projekt: Eszközbeszerzés (járm vek beszerzése, szelektív 
hulladékgy jt rendszer b vítése, k tör berendezések és 
komposztáló berendezések beszerzése) 
4. sz. projekt: Rekultiváció (Szeged és környéke 

 

32 település 

 

hulladéklerakójának környezetvédelmi felülvizsgálata és 
rekultivációja, illetve a települési hulladékudvarok létesítése) 
5. sz. projekt: Mérnöki tevékenység (Fidic mérnöki 
tevékenység végzése) 
6. sz. projekt: Nyilvánosság kezelése. 
A program teljes bekerülési költsége az eredeti (2000. évi) 
költségtervek szerint a következ képpen oszlik meg:  

 

ISPA El csatlakozási Alapból támogatott rész:    
65% 

 

Kormányzati támogatás:       
25% 

 

Saját forrás          
10% 

Mivel a tényleges költségek az el z programtól is nagyobb 
mértékben haladják meg az eredeti költségterveket, ezért a 
tényleges támogatás százalékos aránya itt is jelent sen változik 
(4. táblázat).  

 

ISPA El csatlakozási Alapból támogatott rész:   
cc. 42% 

 

Kormányzati támogatás:      
cc. 52% 

 

Saját forrás         
cc.   6%    
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4. ábra              

Forrás: A KvVM és SzMJV adatai alapján saját szerkesztés   

E program esetében is a többletköltségek fedezését a 
kormány vállalta magára, az sem az uniós forrást, sem pedig az 
önkormányzati saját forrást nem érintik. 

Álláspontom szerint a jelent s árkülönbséget az 
eredetileg tervezett költségvetés és a tényleges árajánlatok 
között a következ tényez k okozták: 

 

A pályázat kidolgozása és a tender meghirdetése között 
eltelt id szakban bekövetkezett infláció, illetve 
árfolyamváltozás, 

 

Az id közben új rendeletek jelentek meg, amelyek 
harmonizációs törekvéseikkel helyenként szigorúbb 
el írásokat szabnak, mint az Európai Unió országainak 
jelenlegi szabályozása el ír (pl. 22/2001. (X.10.) KöM 
rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók 
lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes 
feltételeir l). 

A beadott megváltozott költségtervet a szakminisztérium és az 
EU külön-külön független szakért vel vizsgáltatta, s mindkét 
esetben a költségnövekedést megalapozottnak találta. Szeged 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2002-ben 
konzorciumot hozott létre a Csongrád megyében és a 
Csongrád megyéhez kapcsolódó Bács-Kiskun megyei 
településeken létrehozandó szelektív hulladékgy jtési és 

EURÓPAI UNIÓS (1), KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI (2) 
ÉS ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT FORRÁS (3) 

TÁMOGATÁS MEGOSZLÁSA

1
40%

2
54%

3
6%

1

2

3
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regionális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítására és a 
megvalósuló fejlesztés hatékony m ködtetésére. Ennek célja, 
hogy sz njön meg az egy település egy szeméttelep gyakorlat, 
s korszer m szaki védelemmel rendelkez hulladéklerakók 
jöjjenek létre a gy jtési, szállítási útvonalak racionalizálása 
mellett. Ezzel párhuzamosan cél még a szelektív 
hulladékgy jtés bevezetése, a régi szeméttelepek bezárása, 
rekultiválása, illetve felszámolása, valamint hulladékudvar 
vagy gy jt sziget, komposztáló telep létrehozása a település 
szerkezetét l és a lakosság számától függ en. A Konzorcium 
tagjai a következ települések önkormányzatai: Szeged, Algy , 
Ásotthalom, Baks, Balástya, Bordány, Csengele, Deszk, Dóc, 
Domaszék, Ferencszállás, Forráskút, Kistelek, Kiszombor, 
Klárafalva, Kübekháza, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, 
Pusztamérges, Pusztaszer, Röszke, Ruzsa, Sándorfalva, 
Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Üllés, Zákányszék, 
Tompa, Zsombó, Kelebia, Balotaszállás. E konzorciumi tagok 
a gesztori teend k ellátásával Szeged Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát bízták meg. 

A tagok kinyilvánították azon törekvésüket, hogy a 
Szeged Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
m ködtetését e formában célszer megoldani, s ennek keretén 
belül a szakmai együttm ködés, a kooperáció és a koordináció 
prioritása mellett a projekt elkészítésének valamennyi 
szükségképpeni munkafázisát teljesítik, különösen az alábbi 
szempontrendszerben meghatározott feladatokat: 
a.) Szervezeti feladatok 

 

Együttm ködési megállapodás megkötése az érintett 
települések között 

 

A projekt kidolgozásáért felel s szervezet számára 
megbízás kiadása 

 

A m ködtetés szervezeti gazdasági feltételrendszerének 
kidolgozása 

 

A m ködtetésre vonatkozó közös döntéshozatali 
mechanizmus kialakítása, döntéshozó testület felállítása 

b.) M szaki feladatok 

 

Hulladékmennyiségek jöv beli alakulásának felmérése, 

 

Meglév felmérések aktualizálása,  
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Szelektíven gy jthet mennyiségek és keletkezési 
helyeinek felmérése 

 
Gy jtési és szállítási útvonalak optimalizálása 

 
Hulladékudvarok, komposztáló telepek, átrakó 
állomások és gy jt szigetek telepítési helyeinek 
meghatározása 

 
Régi szeméttelepek rekultivációs módjának kiválasztása 

c.) Gazdasági feladatok 

 
Nemzeti támogatás megszerzésének biztosítása 

 

Gy jtési, szállítási költségek tervezése 

 

Szelektív rendszerek m ködtetési költségeinek 
meghatározása 

d.) Szervezési feladatok 

 

Lakossági fórumok szervezése 

 

Civil szervezetek együttm ködésének szervezése 

 

Ipari hulladéktermel k együttm ködésének szervezése 

 

Pályázati részvételek szervezése 

 

Helyi hulladékgazdálkodási feladatok szervezése, 
finanszírozása pótlólagos pályázati források 
bevonásával. 
A Konzorciumi Közgy lés az ügyek vitelére 

Konzorciumi Ügyviv Tanácsot hoz létre. E tanács feladata a 
szerz déses kötelezettség-vállalások, az együttm ködés 
ellen rzése, a feladatok teljesítésének segítése, a projekt 
megvalósításának érdekében a határozatok meghozatala és 
jognyilatkozatok adása. 
Az Ügyviv Tanács: 

 

Áttekinti a szerz désben foglalt célok megvalósítását, 

 

Felméri a szükséges intézkedések körét, 

 

Ellen rzi és elemzi a projekt szerinti célkit zések 
megvalósulásának id arányos állapotát, 

 

Szükség esetén figyelmeztetéssel, észrevétellel, 
javaslattal élhet a projekt megvalósításával 
összefüggésben az érintettek felé, 

 

A pénzügyi alapokkal szembeni elszámolást ellen rzi, 

 

A szakmai munkát felügyeli 

 

Bármely aláíró fél esetleges elállási szándéka esetén 
megvizsgálja annak lehet ségét és indokoltságát 

 

Egyeztetést kezdeményez 
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Eleget tesz a tájékoztatási kötelezettségének a 
konzorciumi tagok felé.  

Szegedi regionális hulladékkezelési rendszer tárgyú 
program alprojektjeinek és bekerülési költségeinek (Euro, Ft) 
részletezése:  

6. táblázat  

A kivitelez k és a szerz dések bekerülési költségei 

Megne-
vezés Kivitelez cég 

Bekerülési 
összeg                
(nettó, 
EUR) 

Bekerülés összeg 
(nettó, Ft-ban, 
átváltási arány 

250Ft/Eur) 
1. sz. 
projekt 

Strabag Épít Rt. 1 194 000

 

298 500 000 

2. sz. 
projekt 

Szeged 2004 
Konzorcium (Bilfinger 
Berger GmbH, - 
Hoffman Rt.) 

11 946 312

 

2 986 578 000 

3. sz. 
projekt 

M-U-T Hungária Kft., 
Avermann-Horváth Kft,  
ill. M-U-T Hungária Kft. 

 Komptech-Farwick 
GmbH Konzorcium 

4 594 000

 

1 148 500 000 

4. sz. 
projekt 

pályáztatás alatt n.a. n.a. 

5. sz. 
projekt 

Technoplus Kft. 182 150 45 537 500 

6. sz. 
projekt 

Noguchi Porter Novelli 192 314 48 078 500 

18 108 776

 

4 527 194 000 
Összesen 

+ n.a. + n.a. 

 

Forrás: A KvVM és SzMJV adatai alapján saját szerkesztés        
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Felhasznált irodalom:  

 
Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság között létrejött (2000): 
Pénzügyi Memorandum az ISPA keretében nyújtandó támogatás 
tárgyában, a Szegedi hulladék-gazdálkodási rendszer program 
vonatkozásában, Brüsszel 

 
Európai Bizottság B vítési F igazgatósága, Információs és 
Intézményközi Kapcsolatok Osztálya (2001): Arculati Kézikönyv, 
Brüsszel 

 
A Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap intézményrendszerére 
vonatkozó el írások. 
http://www.eu2004.hu/index.php?op=mindennapok_regiok&id=89.  

 

Filep Nándor, PM (2004): A Kohéziós Alap pénzügyi rendszere. ISPA 
Konferencia, Pécs 

 

Heil Péter, NFH (2004): ISPA, Kohéziós Alap Magyarországon. ISPA 
Konferencia, Pécs 

 

Kardoss László, OKEAN (2004): ISPA programok Magyarországon 

 

felkészülés a Kohéziós Alap támogatásaira. ISPA Konferencia, Pécs 

 

Közigazgatási Szolgáltatások Korszer sítési Programja (IDEA) (2003): 
A regionális intézményrendszer kiépítése (vitaanyag), 
Belügyminisztérium, Budapest 

 

Közigazgatási Szolgáltatások Korszer sítési Programja (IDEA) (2003): 
Az önkormányzati finanszírozás korszer sítése (vitaanyag), 
Belügyminisztérium, Budapest 

 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és Szeged Megyei Jogú 
Város Önkormányzata között létrejött (2002): Támogatási Szerz dés a 
Szeged és kistérsége szennyvízkezelési rendszere és csatornahálózata 
fejlesztése tárgyú projektre , Szeged 

 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és Szeged Megyei Jogú 
Város Önkormányzata között (2002): Támogatási Szerz dés a 
Szegedi hulladékgazdálkodási programra , Szeged 

 

Lengyel Imre (2003): Verseny és területi fejl dés: Térségek 
versenyképessége Magyarországon, JATEPress, Szeged 

 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a régióhoz tartozó 
Önkormányzatok között (2002): Konzorciumi Szerz dés, Szeged 

 

Zongor Gábor (2004): A magyarországi önkormányzatok és regionális 
törekvések az európai területpolitika tükrében.  
In Aczél G. és Kádár K. (szerk.): Európaizálás és Regionalizálás 
Magyarországon. ÖNkorPRess, Budapest, 235-248. o.        

http://www.eu2004.hu/index.php?op=mindennapok_regiok&id=89
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FODOR MÓNIKA  

Élelmiszerfogyasztás tendenciái-az id tudatosság térnyerése  

Az élelmiszerfogyasztás társadalmi ügynek tekinthet , 
hiszen mind az elfogyasztott élelmiszer, mind az étkezés alatti 
és utáni magatartás, az ételkészítési szokások, magának az 
étkezésnek a körülményei is társadalmilag meghatározottak. 
Az élelmiszer-fogyasztás szerkezetében, szokásaiban tehát 
visszatükröz dik az adott társadalom gazdasági-politikai 
fejlettsége, a társadalom rétegz dése, és alapvet kulturális 
szokásai. Az élelmiszerek fogyasztása napjainkra tehát 
bonyolult és összetett jelenséggé vált. A legfontosabb 
befolyásoló tényez i között a biológia, közgazdasági, 
demográfiai, pszichológiai, társadalmi, szociológia, kulturális 
és antropológiai szempontokat vizsgálhatjuk. (Lehota et al. 
2001)4. Az élelmiszerek nem csak az alapvet szükségletek 
kielégít i.  

1. Élelmiszer fogyasztás tendenciái   

Az élelmiszeripari és élelmiszerkereskedelemi 
vállalkozások számára a versenyképesség meg rzése 
szempontjából kulcsfontosságú a fogyasztói trendek 
figyelembe vétele a marketingaktivitások kialakítása során. A 
következ kben Lutzenberger-Gottwald (1999), Vossen, K. 
Reinhordt, F. A. (2002), Rützler (2005)5 munkái alapján 
vázolom azokat a tendenciákat, amelyek korunk 
élelmiszergazdaságában meghatározó szerepet játszanak: 
Health Food: az egészségtudatos fogyasztók kiszolgálására 
kialakított termékcsoport, amelynél az egészségügyi és a 
min ségbiztonsági szempontok összekapcsolódnak egymással. 
Anti-Fat-Food: a túlsúlyos fogyasztók egyre b vül körét 
célozzák a rostanyagokban gazdag, alacsony 
szénhidráttartalmú termékek. 

                                                

 

4 Lehota et al. (2001): Élelmiszergazdasági marketing,  
Budapest, M szaki Kiadó 
5 Lutzenberger, J.-Gottwald, F.T. (1999): Ernahrung in der 
Wissensgesellschaft, Frakfurt am Main, Vossen, K. Reinhordt, F. A. (2002): 
Zukunftsmärkte, Düsseldorf, Rützler, H.(2005): Biofach, Nünberg 
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Ethik Food: a táplálkozással kapcsolatban felmerül 
lelkiismereti problémák elkerülése miatt a fenntarthatóságot 
szolgáló élelmiszereket védjegyekkel látják el. Jellemz 
példaként említhet ek a nyugat-európai országok 
élelmiszerkereskedelmi láncaiban megjelen a fair trade -
logós termékek ( shopping for a better world ). 
Naturfood: elvárásként jelenik meg a fogyasztók egy részér l, 
hogy az élelmiszerek all inclusive természetesek, 
egészségesek és biomin ség ek legyenek, és fogyasztásukkal 
morális hedonizmusig juthassanak el.  
Whole Food: az USA-ból induló trend középpontjában azok a 
friss termékek állnak, amelyek gyorsan elérhet ek, 
elkészíthet ek és fogyaszthatóak ( fresh & new ).  
Mood Food: az evés terápiás funkcióját használja ki ez a trend, 
amely az élelmiszerek kedélyjavító, frissít és az étkezés 
feszültségoldó sajátosságain alapszik. 
Hand Held Food: a szabadid hiánya miatt az e-mail-en, sms-
ben, telefonon megrendelhet ételek egyre b vül célcsoport 
számára jelentik a gyors étkezés megoldását. 
Fast Casual Food: azok sem szeretnének lemondani az evés 
élvezetér l, akiknek csak kevés idejük marad a táplálkozásra, 
ezért n az igény az egészséges, finom, különleges ételek gyors 
elkészítéséhez segítséget nyújtó kulináris hibridreceptek 
iránt. 
Sensual Food: elvárásként jelenik meg, hogy az élelmiszerek 
érzéki örömöket nyújtsanak, felkeltsék a vágyat a termékek 
ízének megismerésére. Ez kreatív ötleteket, fantáziadús, 
játékos design-t vár el az élelmiszergyártóktól. 
Slow Food: a globalizáció hatására a nemzeti specialitások a 
világ minden tájára elterjedtek, és sokak által elérhet vé váltak. 
A fogyasztók egy szegmense különös érdekl dést mutat az 
olyan élelmiszerek iránt, amelyek ritkaságnak számítanak, 
adott területeken shonosak, vagy amelyek már elt n félben 
vannak. Szívesen vásárolják a megmenteni kívánt növényekb l 
és állatokból készült termékeket. 
D.O.C. Food: n az igény az olyan élelmiszerek iránt, 
amelyeknek ellen rzött a származásuk. Ez er síti a regionális 
specialitások iránti igényt és a kétes eredet élelmiszerek 
( unidentified food objects ) elutasítását.   
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2. A fogyasztói magatartásra ható társadalmi tényez k 
változásának élelmiszerkereskedelemre gyakorolt hatása  

2.1. A társadalmi változásokról  

A modern gazdaságok társadalma jelent s változásokon 
ment át. Változóban van a hagyományos családmodell. A 
háztartások száma és átlagos mérete csökken: A KSH adatai 
szerint 1970-ben még 2,95 f  volt az átlagos családméret, ez 
1996-ra 2,58 f / háztartásra zsugorodott. Ezek a társadalmi 
változások az élelmiszerkereskedelem termékportfólióját is 
megváltoztatták.  A csomagolási méretek csökkennek, b vül a 
gyorsan elkészíthet élelmiszerek iránti igény.   

2.2. Átalakuló n szerep    

A n k új szerepkörben, új életstílusban mutatkoznak. A 
fogyasztói magatartásra ható trendek vizsgálata során négy 
szegmenst különböztethetünk meg Tör csik6 szerint: 
megjelenik  a fiatal, f ként nagyvárosi, felszabadult hedonista 
élménykeres csaj . Az öko-spiritiszta , akire a fokozott 

környezeti érzékenység, az önmegvalósítás jellemz .  a bio-
termékek els számú fogyasztója, a tudatos táplálkozás híve. A 
harmadik csoportot az új háziasszony , a háztartás-
menedzser képezi, aki megfelel , nyugodt családi hátteret 
biztosít férje karrierje számára. A negyedik klaszter a modern 
amazon , az önálló, individualista, light-emancipációt igényl 
n . 

A n k egyenjogúsága, a családon belüli szerepkörök 
megváltozása jelent s változásokat eredményezett az étkezési 
szokások területén is. Egyre inkább csökken - a múltban még 
nagyon fontos szerepet játszó, ünnepi alkalomnak számító - 
formális étkezések száma. Ezzel együtt elmagányosodik az 
étkezés folyamata. Napközben jellemz , hogy csak bekap az 
ember valamit éhségérzetének csillapítása végett, de nem akar, 
vagy legtöbbször nem tud nyugodtan, meghitten, családias 
légkörben étkezni.   

                                                

 

6 Tör csik M. : Fogyasztói magatartás trendek új fogyasztói csoportok,   
KJK 2003 
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2.3. A szabadid felértékel dése   

Az értékrendszer- és életstílus vizsgálatok rámutatnak 
ara, hogy a fogyasztók a Maslow-féle szükségleti hierarchia 
mind magasabb fokait tekintik alapelvárásaik szerves részének. 
Egyre nagyobb hangsúly kap a környezet- és 
egészségtudatosság mellett a szabadid szerepe.  

A szabadon felhasználható id nem csupán pihenést 
jelent a 21. század fogyasztójának, hanem törekszik annak az 
aktuális trendeknek megfelel , változatos eltöltésére is. A 
felgyorsult életritmus, a szociális változások, az életmin ség 
átértékel dése mind a szabadid felértékel déséhez vezetett, 
amely kihatással van az élelmiszerfogyasztásra, az étkezési 
hely megválasztására egyaránt 

Tör csik7 szerint a legkarakteresebb eltérések a mai 
magyar társadalomban jelenleg az id dimenziójában 
mutathatók ki. A keres tevékenységre fordított id a magyar 
társadalomban is vízválasztó. Az id dimenzió elemzése, az 
id mérleg-kutatások az új fogyasztó id höz való viszonyát 
magyarázzák.  Megállapítható, hogy ma a sok munkát végz k 
nem a fizikai munkát intenzíven igényl területeken dolgoznak, 
továbbá, hogy a sok munka magasabb jövedelemmel párosul, 
illetve az id nek a pénzzel szemben prioritása van. A 
társadalmi tényez kben végbement változás azt bizonyítja, 
hogy a szabadon eltölthet id szerepe felértékel dik, ezért 
csökken a f zésre, a házi munkára fordított id a n k körében 
és egyre jellemz bbé válik, hogy a n i társadalom jelent s 
része a karrier felé fordul. Ennek köszönhet en csökken a 
családi, közös étkezések száma. Egyre gyakoribb, hogy a 
munkavállalók egyszerre több állást vállalnak, és egyre 
szélesebb társadalmi réteget érint a felgyorsult munka- és 
élettempó. Ennek következtében értékrendbeli változásokat 
figyelhetünk meg, amely a szabadid szerepének 
felértékel dését, az id tudatos fogyasztói réteg megjelenését 
idézte el . 

Jellemz azonban az elfogyasztott ételek terén is hódító 
divat-hatás. Az étkezés egyre többször párosul egy újszer 
szórakozási formával. Ez a szórakozás olyan vendéglátó 
egységekhez kötött, ahol az egyén saját korosztályával 
                                                

 

7 Tör csik M. : 2003 
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találkozhat, ismerkedhet. Jellemz tehát az étkezés, 
élelmiszerfogyasztás kapcsolódása a szórakozáshoz, a 
munkához és egyre elhalványulóban van a családi szokások, 
hagyományok és kötöttségek szerepe.  

3. Az id tudatosság hatása az élelmiszerkereskedelemre  

Az élelmiszerfogyasztásban megmutatkozó motivációs 
típusok között megjelenik a kényelmi motiváció, az 
id megtakarítás, amely mozgató rugója lehet az élelmiszeripar 
szervezeti piacai közül a food service szervezetek 
térnyerésének. A házon kívüli étkezés szerepének 
növekedésére a lakossági jövedelmek nagysága mellett 
társadalmi és életstílus trendek változása is hatást gyakorol.8  

Csökken a formális étkezések száma, az étkezésre 
fordított id .  Ebb l fakadó tendencia, hogy a magas 
feldolgozottsági szint termékek iránti kereslet n , megjelenik 
a kényelmi (convenience) termékek iránti igény, tehát nagyobb 
szerephez jut a félkészételek köre és a házon kívüli étkezési 
lehet ségek igénybevétele is.  

Új fogyasztói csoportok kialakulása  szakvélemények 
szerint új étkezési és f zési szokások megjelenését 
eredményezi. A hazai és a nemzetközi id mérlegek alapján azt 
állapíthatjuk meg, hogy a fogyasztók egyre kevesebb id t 
fognak szánni az ételek elkészítésére. Az id korlátok és a 
f zési ismeretek hiánya miatt a házon kívüli étkezés 
szerepének meger södése várható. 

A szabadid szerepének felértékel dése az 
élelmiszerfogyasztásra irányuló kutatásunk eredményében is 
jelentkezett. 2003-ban 200 f s pest megyei mintán végzett 
primer adatfelvételünk során három klasztert sikerült 
megkülönböztetnünk az élelmiszer-fogyasztói preferenciák 
szerint. Ebb l az egyik az Id tudatos szegmens volt. Ez a 
fogyasztói csoport leginkább jövedelem, kor, nem és 
képzettség tekintetében mutatott szignifikáns különbséget a 
másik kett klaszterhez képest. Az Id tudatosoknál 
felülreprezentáltak voltak a 20-35 éves, átlagosnál magasabb 

                                                

 

8 Lehota: 2001 
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havi nettó jövedelemmel rendelkez , középfokú végzettség 
férfiak.9 

A GfK piackutató Inézet által 2003-ban végzett 
étkezési szokásokat feltáró kutatásának eredményeként 
haspók, ínyenc, egészséges táplálkozó klaszterek mellett a 
házon kívüli étkezés iránt leginkább érdekl d , jellemz en 20-
29 éves, magas a jövedelm és városban él modernek 
csoportját tudták megkülönböztetni. Az out of home 
szempontjából szintén lényeges klaszter a 7 %-ot kitev 
rendszertelenül étkez k csoportjába, melyben 

felülreprezentált a 15-19 éves f városi diák. F zni nincs se 
idejük, se kedvük, ahogyan az étkezéssel bajlódni sem. S t 
nem szeretnek, nem tudnak f zni. Egy részüknek nincs is rá 
szüksége, mert valószín leg még szüleik háztartásában él.10 

Az élelmiszerfogyasztásban érvényesül kényelmi 
szempontok el retörését jelzi a friss és gyorsfagyasztott 
készételek arányának emelkedése az EU-ban: 1998-hoz képest 
2002-re 4,1, %-os pozitív változás. A gyors növekedés 
hátterében a szociális és gazdasági okokon túl a fogyasztói 
szokások megváltozása áll.11 

Ezt támasztják alá, a GfK Piackutató Intézet 
megállapításai is12, mely  szerint a leggyorsabban fejl d 
élelmiszerek három jellemz piaci trend köré csoportosíthatók, 
melyek közül a legfontosabb az élet felgyorsulása, mivel ennek 
következtében el térbe kerülnek a hideg, gyors étkezések. A 
f zés során is egyre többször használják a kényelmi 
termékeket.  

4. A házon kívüli étkezésben megmutatkozó trendek  

Véleményünk szerint a fogyasztói életstílus változások 
következményeként erodálódnak a hagyományos étkezési 
módok. El térbe kerülnek a fogyasztók kényelmi igényeit és 
az azonnali fogyasztás iránti igényét kielégíteni képes 
élelmiszer-szállítás és élelmiszer-szolgáltatás szektorok.  

                                                

 

9 Fodor, Gidófalvy: 2003 
10 GfK, 2003 
11 Élelmiszermarketing-körkép: 2004. IX.évf. 
12 GfK, 2003 
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Ez a tendenciajellemz az USA-ban, ahol a Home Meal 
Replacement (otthoni étel helyettesítése) szolgáltatás 
folyamatosan fejl dik. Az emberek táplálkozási szokásaiban 
tehát változásokat figyelhetünk meg, amely változások 
hátterében az Európa-szerte megfigyelhet életmin ség 
átértékel dése áll és a szabadid preferált értékké válása. 
Ennek köszönhet en egyre b vül a vendéglátóipari 
szolgáltatást (mely szektor részaránya az összes forgalomból 
hazánkban jelenleg 7,6%) 13 a házhozszállítást és az otthonról 
végzett beszerzést (home sopping) igényl k köre.  

A legnyilvánvalóbb várható változások, melyek az 
élelmiszerpiac szerkezetét módosíthatják, az egyre jobban 
elöreged magyar táradalom, az egyf s háztartások 
számának növekedése, a változó foglalkozási struktúra, a 
gyors technológiai fejl dés és a média növekv szerepe. 14 

Magyarországon háztartási statisztikai adatok szerint (1998) a 
házon kívüli étkezés aránya a lakosság élelmiszer-kiadásain 
belül 6,5% , de ez nem tartalmazza az intézményi fogyasztást 
és a láthatatlan exportot.  Becslések szerint (Lehota, 2002) a 
food service szolgáltatás aránya 10-15 %-ra tehet . 
Nemzetközi adatok alapján, a házon kívüli 
élelmiszerfogyasztás már a 25%-ot is eléri. Magyarországon 
az out of home szolgáltatás szerepe várhatóan lassú ütemben, 
de n ni fog. Nemzetközi adatokhoz képest alacsony 
részesedést mutat hazánkban a HORECA, ennek oka, a 
viszonylag alacsony lakossági jövedelmekben és a még sz k 
id érzékeny fogyasztói rétegben rejlik. A lakossági 
jövedelemek növekedése és ezzel együtt a diszkrécionális 
jövedelemhányad növekedése alacsony lesz. Ez azt 
eredményezi, hogy az új logisztikai, beszerzési megoldások, az 
Efficient Food Service Response (a hatékony fogyasztói 
reagálás) szerepe felértékel dik. Ezért tartjuk fontosnak 
kutatásunkban a szállítási menedzsment vizsgálatát ezen 
aspektusból is. A food service és az élelmiszer 
kiskereskedelem integrálódása várható, vendéglátóipar, 
élelmiszer-kiskereskedelem és az intézményi étkeztetések közti 
határok elmosódnak. A Food Court-ok megjelenése egyes 
bevásárlóközpontokban, kiskereskedelemhez kapcsolódó házon 

                                                

 

13 KSH, 1998 
14 Gaál B. :1998  
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kívüli szolgáltatások (take away) terjedése is ezt bizonyítja. 
Ugyanakkor fokozódó versenyhelyzet alakul ki a 
vendéglátóipar és a catering között; területi elhelyezkedés, 
nyitva tartás, választék, ár-min ség területén. 15   
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ERDMANNÉ JENES MARGIT  

Diplomások Békés megyében  

Az utóbbi id ben a diplomaosztások id szakában a 
média gyakran riogat a diplomás munkanélküliség rémével, 
azzal hogy a fels oktatás túltermelése diplomás 
munkanélküliséghez, alul-foglalkoztatottsághoz vezet. 

A magyar társadalom kétségtelenül érzékenyen reagál 
erre a problémára, hiszen az id sebb diplomás korosztály már 
megtapasztalta, hogy munkaer -piaci pozíciója a 
rendszerváltás id szakában azért romlott meg, mert iskolai 
tudását elavultnak, munkahelyi tapasztalatát amortizálódottnak 
tekintették a munkaer piacon. A munkaer -piaci esélyeiket 
kétségtelenül rontotta, hogy az új elvárásoknak megfelel en 
idegen nyelvi és számítógépes ismeretekkel sem rendelkeztek. 
A generációs átértékel dés abban is megmutatkozott, hogy a 
rendszerváltás idején, az intenzív gazdasági szerkezetváltás 
során a 20-25 éves diplomások bérel nye fokozatosan n tt az 
id sebb korosztályokéhoz képest. A fiatal és iskolázott 
munkaer felértékel désének folyamata a 90-es évek végéig 
folytatódott, miközben egyre növekv létszámban léptek 
fels fokú végzettség ek, munkába. A diploma megszerzése 
jelent s többletjövedelmet eredményezett, hiszen a fiatal 
diplomások bérel nye tovább n tt a kevésbé, vagy régebben 
iskolázottakéhoz képest. Szakemberek szerint - európai 
összehasonlításban is- kiugróan magas lett ez az el ny, mert 
míg Olaszországban harmadával, Németországban felével, 
addig nálunk 130%-kal keres többet egy diplomás érettségizett 
kortársához képest. Kedvezett ennek a folyamatnak az is, hogy 
a KSH adatai szerint 1995-2003 között a 333 ezer új 
munkahelyb l 233 ezer volt a diplomás állás (pl. a 
közszférában)16. Mindazonáltal a versenyszférában is 
megfigyelhet

 

volt jó néhány foglalkozás képzettségszint 
igényének növekedése, így a diplomások iránti intenzív 
kereslet. Ez pedig er sítette a köztudatban a diploma magas 
kereseti és jobb munkafeltételeket nyújtó el nyét. 

                                                

 

16 Hámori Szilvia: A diploma biztosan behozza az árát. Népszabadság, 
2005. május 3. 
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Ezzel egyidej leg a regionális kutatásokban is az 

érdekl dés középpontjába került a humán er források 
vizsgálata. A 90-es évekre a kutatók el tt nyilvánvalóvá vált, 
hogy a regionális fejl désben azok a térségek sikeresek, ahol a 

humán tényez ket, er forrásokat aktivizálni, élénkíteni lehet.17 

Ezzel a felismeréssel az emberi tényez , a népesség 
ismereteinek szintje, iskolázottsága, képzettsége kiemelten 
fontos kérdéssé vált. 

A magyar népesség iskolázottsága tekintetében 
kétségtelenül örvendetes volt a 20. században az iskolázottsági 
szint látványos emelkedése. (1. sz. táblázat) Békés megyében 
ennek ellenére a fels fokú végzettség ek aránya a 7 éves és 
id sebb népességen belül soha nem tudta megközelíteni az 
országos átlagot.   

1. sz. táblázat  

A 7 éves és id sebb népesség f iskolai, egyetemi végzettsége 
nemek szerint (1930, 1960-2001)    

1930 1960 1970 1980 1990 2001 

Férfi 2 014 f

 

3 020 f

 

4 694 f

 

7 165 f

 

9 728 f

 

11 131 f

 

N

 

175 f

 

9 73 f

 

2 529 f

 

5 280 f

 

9 626 f

 

12 705 f

  

1930-ban a fels fokú végzettség ek aránya fele sem 
volt az országosnak. 1980-tól ugyan számottev növekedés 
figyelhet meg, ennek eredményeként az akkori 3,2%-ról 
2001-re  6,4%-ra növekedett a magasan képzettek aránya, ez 
alatt azonban az országos átlag 5%-ról 10%-ra emelkedett. 
Nemenkénti megoszlás szerint 2001-ben a fels fokú 
végzettség ek között 6,3% volt a férfiak, és ennél valamivel 
magasabb, 6,5 % a  n k aránya, országosan a férfiak esetében 
10,3 %, a n knél 9,4 % volt a különbség a 7 éves és id sebb 
korosztályon belül. 

                                                

 

17 Rechnitzer János 

 

Smaho Melinda: A humáner források sajátosságai az 
átmenetben. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest 2005. 5. o. 
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A 25 éves és annál id sebb korosztályon belül az 

egyetemi és f iskolai végzettséggel rendelkez k aránya (1. sz. 
ábra) tekintetében a megye lemaradása az országos átlagtól 
3,5-r l 4,5%-ra n tt, így a fels fokú végzettség ek tekintetében 
a megyék között a 12 helyet foglalta el.   

1. sz. ábra  

A 25 éves és id sebb népességb l a fels fokú végzettséggel 
rendelkez k arányának alakulása 1930, 1960-1990

2,3

3,9

6,6

3,3

4,9

7,2

1,4

6,1

1,3
0,9

2,1
1,7

0,1 0,6

2,9
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4

5

6

7

8

1930 1960 1970 1980 1990

Összesen

Férfi

N

  

Nemek közötti bontásban a férfiak aránya 8,3%, a n ké 
7,9 volt. (2. sz. ábra) Békés megyében a szakmai végzettség 
tekintetében a 20 évesnél id sebb népességen belül a f iskolát 
végzettek száma (5,6%) magasabb az egyetemi 
végzettség ekéhez (2,2%) képest. Férfiak esetében 5,0 és 2,8 
%, n knél 6,1 és 1,7% a különbség a f iskolát illetve az 
egyetemet végzettek között. A 7 éves és id sebb népesség által 
elvégzett átlagos osztályszám tekintetében sem éri el a megye a 
vidéki átlag nagyságát, de a fels fokú végzettség ek esetében 
is 14,19% és 5,90 % volt a Budapest és vidék különbsége 
1990-ben, 19,28%  és 6,64 % 2001-ben.18  

                                                

 

18 Rechnitzer János 

 

Smaho Melinda: A humáner források sajátosságai az 
átmenetben. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest 2005. 20. o. 
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Összesen

Férfi

N

2. sz. ábra  

Egy térség népességének képzettségér l tehát sokat 
elárul(hat) a fels fokú végzettséggel rendelkez k aránya Az 
ország megyéit és régióit összehasonlítva, e mutató 
tekintetében jelent s területi különbségek figyelhet k meg. A 
Budapest-vidék különbség mellett az egyes vidéki területek 
között is érzékelhet különbség van. A régiók szintjén a Duna 
választóvonalat jelent, a dunántúli régiók mutatója jobb, míg az 
alföldi régiók mutatója a vidéki mutató értéke alatt helyezkedik 
el. (4).  A megyék között azok vannak kedvez bb helyzetben, 
ahol fels oktatási, egyetemi központok m ködnek 

Az 1990. évi adatok szerint Nógrád (7,1%) mellett 
Békés megyében volt országosan a legalacsonyabb a fels fokú 
végzettség ek aránya a 25 éves és id sebb népességen belül. 
2001-re további jelent s csökkenés volt megfigyelhet , 
Nógrádban 5,8%, míg Békés megye esetében 5,6%-ra esett 
vissza a fels fokú végzettséggel rendelkez k aránya. A logika 
szerint a fejlettebb gazdasággal és magasabb jövedelemtermel 
képességgel rendelkez térségekben koncentrálódik a fels fokú 
végzettség ek többsége Az iskolai végzettség ezer lakosra 
számított megoszlásának  adatai azonban ellentmondanak 
ennek a feltételezésnek, hiszen a fejletlenebbnek tekintett Dél-
alföldi régióban több a magasan kvalifikáltak aránya, ezt 
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er sítik a dél-alföldi, els sorban a Csongrád megyei adatok is. 
Az ezer lakosra jutó szellemi foglalkozásúak (vezet k, 
értelmiségiek) területi különbségeit vizsgálva megállapítható, 
hogy ez az arány az ország keleti részein már alacsonyabb. 
Békés megyében 102,9, Csongrádban 133, Nógrádban 98,7 
szellemi foglalkozású jut ezer lakosra. Mindez vélhet en a 
tradicionálisabb gazdasági szerkezetb l, a 
közszolgáltatásokban foglalkoztatottak magasabb arányából, 
valamint a vállalkozási aktivitás mérsékeltebb szintjéb l 
következik. 19 A regionális különbségek tehát jól 
kimutathatóak, nemcsak a képzettség, így a f iskolai és 
egyetemi végzettség szerint, hanem azokban a foglalkozási 
ágakban is, amelyek a szellemi tevékenységhez, azaz az 
irányításhoz, szervezéshez, értékesítési-fejlesztési feladatokhoz 
köt dnek. 

A fels oktatás szerepe meghatározó a humán 
er források alakításában. A fels oktatási hallgatók számának 
regionális növekedése azonban nem egyenletes. Ugyan minden 
magára valamit is adó megyeszékhely, vagy megyei centrum 
igyekezett kiépíteni, vagy továbbfejleszteni fels oktatási 
bázisát, de ez az adott térség érdekérvényesítési akaratától és 
képességét l is nagymértékben függött. Így Békésben az1990-
es 1178 f f iskolai szint hallgatói létszámhoz képest 2003-ra 
5245 f re n tt a hallgatói létszám. A létszámnövekedés egyben 
a térség igényeinek megfelel profilváltással is járt, b vült a 
választható szakok száma is. 1990-ben még 300 hallgató 
végzett és lépett a munkaer piacra, addig 2003-ban már 1198 
f vel gyarapodott a friss diplomások száma. 

A f iskola végzett hallgatói létszám radikális 
növekedése felveti a diplomás munkanélküliség vizsgálatának 
szükségességét. 2003-ban a munkanélküliségi ráta átlagos 
értéke 11,5% volt. A munkanélküliek 84%-a a fizikai, míg 16% 
a szellemi állománycsoportba tartozott. A szellemi 
foglalkozásúakon belül az ügyintéz k, egyéb ügyviteli 
alkalmazottak és a vezet k aránya is átlag fölötti volt. A 
diplomások aránya 3% körül volt, els sorban f iskolai 
végzettség ek.   

                                                

 

19 Rechnitzer János 

 

Smaho Melinda: A humáner források sajátosságai az 
átmenetben. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest 2005. 27. o. 
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2. sz. táblázat  

A regisztrált munkanélküliek iskolai végzettség szerint    

1999 2000 2001 2002 2003 
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Jelmagyarázat: F= f iskola, E= egyetem, Ö= összesen  

A diplomások aránya Békéscsabán és Szarvason 5-5%, 
a legmagasabb a megyében. A munkanélküliek között a 
diplomával rendelkez n k vannak többségben, vagyis úgy 
t nik a képzettebb férfiak elhelyezkedési esélye továbbra is 
kedvez bb a n knél. Sajnos a legtöbb munkanélküli ebben az 
évben is a 25-29 évesek közül került ki, ami a munkanélküliek 
16%-át tette ki. Az országos tendenciához hasonlóan a 
megyében is emelkedett a regisztrált pályakezd k aránya (8%), 
els sorban Békéscsabán és vonzáskörzetében, ahol az arányuk 
12%. Érdekesség, hogy a pályakezd k lényegesen 
iskolázottabbak, mint a megyei munkanélküliek összessége, de 
munkatapasztalat hiányában az elhelyezkedésük akadályokba 
ütközik. A regisztrált pályakezd k 9%-a f iskolai diplomával, 
míg 1%-uk egyetemi oklevéllel rendelkezett. A fels fokú 
végzettséggel rendelkez k aránya a f iskolákkal rendelkez 
városokban magasabb annak ellenére, hogy ezek a térségek 
jobb foglalkoztatási pozícióval bírnak a megyében. Nem 
kedvez a helyzetnek az sem, hogy a Munkaügyi Központ a 
bejelentett állások mindössze 4%-ra keres diplomásokat. 

1999-ben a regisztrált munkanélküliek között a 
f iskolai diplomával rendelkez k száma 362 f , egyetemi 
diplomával rendelkez ké 84 f volt Az összes 
munkanélkülinek ez 1,6, illetve 0,3%-át tette ki. Közöttük 46 
és 11 f volt a pályakezd munkanélküli. 2001-ben a regisztrált 
munkanélküliek 1,8 %-a f iskolai és 0,3 %-a egyetemi 
diplomával rendelkezett, köztük a pályakezd száma 48 illetve 
4 f volt. 2003-ra az összes munkanélküli 2,3 %-a f iskolai és 
0,4 %-a egyetemi diplomával rendelkezett, közülük a 
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pályakezd f iskolai diplomások száma 92 f re, míg az 
egyetemi diplomásoké 19 f re n tt. Míg tehát 1999-ben a 
f iskolai diplomával rendelkez k között 12,7% volt a 
pályakezd , addig ez az arány 2003-ra 23,9%-ra n tt. 

A 90-es évek elején leginkább gazdasági szakemberekre 
volt szükség a piacgazdaság beindításához, nem véletlen, hogy 
Békéscsabán is közgazdászképzést indítottak el bb pénzügyi, 
majd gazdálkodási szakokon. A 2-300 ezer forintos fizetések, 
kocsi, mobiltelefon, a rendkívüli karrier lehet ségek a 
felvételiz k számára nagyon szimpatikussá tette ezeket a 
szakokat. A felfutó hallgatói létszám ellenére a hallgatók 
valóban jól fizet állásokhoz, s t többségük vezet pozícióba 
jutott. Mára kétségtelenül ennek a konjukturának már vége, és 
hosszabb id t vesz igénybe az álláshoz jutás is. Az üzleti 
világban vezet k nagy többsége fiatal, így a pályakezd várhat 
egy darabig, míg el léphet a ranglétrán. Ráadásul a frissen 
végzettekt l a munkáltató többéves gyakorlatot vár el, így ez is 
nehezítheti a munkaer piacra való belépését. Sokan a végzettek 
közül a továbbtanulást választják, hogy a kés bbiekben jobb 
pozícióba kerülhessenek. Nehezebb azonban a területi és a 
szakmaváltási mobilitásuk kérdése. Hiszen a 
munkanélküliséggel küzd , több szektorban leépül Békés 
megyében nem talál munkát, így a szül helyt l távol, új 
környezetbe települve kell a diplomás pályakezd nek kiépíteni 
kapcsolatrendszerét, információs rendszerét, amely a mai 
magyarországi viszonyok között családi támogatás nélkül 
egyáltalán nem egyszer . Továbbá marad az a megoldás, hogy 
megalkudva a lehet ségekkel képzettségi szintje alatti állást 
vállal el. 

Még több problémát vet fel az agrárképzés, de ott már a 
jelentkez k számának csökkenésében is érz dik a piaci kereslet 
megcsappanása, vagyis annak a felismerése, hogy az 
agrárdiploma nem jó befektetés. 
Kétségtelenül a problémának új színezetet ad, hogy az 
el rejelzések szerint 2010-ig minden negyedik, 2015-re 
minden harmadik foglalkoztatott diplomás lesz. 

A fentiek ellenére a kutatók úgy ítélik meg, hogy a 
diplomás munkanélküliség összességében még nem túl jelent s 
és a sajtóban megjelentekkel szemben nem növekv 
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jelent ség probléma.20 A kutatások egyel re azt igazolják, 
hogy a képzettebb fiatalok kínálata még nem érte el az 
elégséges szintet, hiszen a fels fokú végzettséget preferáló 
munkahelyek száma nem csökken. Az azonban kétségtelenül 
igaz, hogy a pályakezd bérel nye a korábbiakhoz képest 
csökkent, valóban igaz, hogy egyre n az álláskereséssel töltött 
id hossza és sok esetben a munkáltató a képzettségénél 
alacsonyabb beosztásban kívánja a pályakezd t foglalkoztatni, 
mint azt  korábban remélte. Számolni kell azzal a keser 
ténnyel, hogy a gazdasági élet igényli a diplomásokat 
(számítógépes tudásukat, nyelvismeretüket), de nem biztos, 
hogy diplomás munkakörökben fogja ket foglalkoztatni. 
Szemléletváltásra van tehát els sorban szükség, el kell fogadni, 
hogy nem minden diplomásból lesz értelmiségi vagy 
fehérgalléros . Polónyi István szerint nagyon alacsony a 

diplomás munkanélküliségi ráta és nemzetközi 
összehasonlításban a munkanélküliség is a magyar diplomások 
között a legalacsonyabb. 

Ez a probléma tehát nemcsak a fels oktatás problémája, 
hiszen a fels oktatásban nem érvényesülhet a társadalom 
érdekérvényesít akarata. Az állam újraelosztó rendszerben 
dönt arról, hogy milyen szakok és létszámok induljanak, a 
családok, a továbbtanulók érdekeiket ennek rendelik alá, a 
fels oktatásnak helyet adó régióknak pedig egyel re nincs 
beleszólásuk abba, hogy, hogy a fels oktatás milyen 

 

az adott 
régió számára szükséges- szakembereket képezzen. 

A tények azonban azt bizonyítják, hogy a diplomások 
ma még el bb vagy utóbb el tudnak helyezkedni, a gond majd 
akkor lesz, ha már a tartós munkanélküliek között fog n ni a 
létszámuk. A slágerszakmák valóban kezdenek telít dni, az 
utóbbi id ben a b vülés helyett a közszférában is inkább a 
leépítés a jellemz , ez pedig kétségtelenül a pályakezd 
diplomásokat is veszélyezteti. Amennyiben egy adott régió a 
leszakadókhoz tartozik, mint Békés megye, kétségtelenül egyet 
jelent azzal, hogy nincsenek új munkahelyek, nem nyílnak új 
lehet ségek a pályakezd k számára, s t a leépítések miatt csak 
csökken a betölthet munkahelyek száma, ez pedig a frissen 
végzetteket elvándorlásra, távozásra készteti olyan területek 
felé, ahol jobb munkalehet séget találnak. 
                                                

 

20 Társadalmi riport 211.o. 
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1994-ben a Tudományos Akadémia adatai21 szerint 

Szeged és vonzáskörzetében tevékenykedett a tudományos 
fokozattal rendelkez k 8,1%-a, közöttük 120 f tudomány 
doktora és 387 kandidátus. 2002-re Szeged és 
vonzáskörzetéhez tartozott a tudományos fokozattal 
rendelkez k 9%-a, köztük a tudomány doktora 205 f , 
kandidátus 523 f , illetve 157 f PhD fokozattal rendelkez 
oktató, kutató. 

A 90-es évek elején a fokozattal rendelkez k közül 1f

 

tudományok doktora és 9 f

 

kandidátus, míg 1999-re már 3 f 
tudományok doktora, 18 f

 

kandidátus, valamint 4 f PhD-s 
oktató dolgozott a megye fels oktatási intézményeiben. A 
javulás ellenére a megye fels oktatási intézményeiben alacsony 
volt a min sített szakemberállomány. (3. sz. táblázat)  

3. sz. táblázat  

Békés megye tudományos fokozattal rendelkez  
fels oktatási oktatói (1980-1999)  

Tud. fokozat 1980 1990 1997 1998 1999 
Tud. doktora - 1 3 3 3 
Tud. kandidátusa 7 9 16 18 18 
Doktor/PhD - - - 3 4 

 

Az 2004. évi adatok szerint a Tessedik Sámuel F iskola 
Békés megyéhez tartozó karain (Mez túri Kart nem számítva) 
már 34 f kandidátus és 8 f PhD fokozattal rendelkez oktató 
vett részt az oktatómunkában. Reméljük, a 2006. tavaszán 
lefolytatott akkreditációs eljárás során ezt a Látogató Bizottság 
nem csak mennyiségileg, hanem mennyiségileg is elegend nek 
ítéli. 

A Békés megyei kutatóhelyeken22 1996-2000 között 
102 f r l 182 f re n tt a kutatók létszáma. 2001-ben a 99 f 
kutatóból 3 f tudományok doktora, míg 51 f kandidátusi, 
vagy PhD fokozattal, míg 2003-ban 90 f kutató közül 2 f 
tudományok doktora, 83 f pedig kandidátusi vagy PhD 

                                                

 

21 MTA Kutatásszervezési Intézet 2003. évi adatai alapján 
22 Területi Statisztikai Évkönyvek 2001., 2003. Budapest, 2002., 2004. 
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fokozattal rendelkezett. 2001-ben a Dél-alföldi régió 
tudományos fokozattal rendelkez kutatóinak 5, 9%-a 
dolgozott Békés megyében, ami az országosnak mindössze 0, 
6%-át tette ki. 

Összegzésként elmondható, hogy a magas elöregedési 
arány, az er teljes - az országos átlagnál magasabb - 
népességcsökkenés, a nyugati megyék szívó hatása nem kedvez 
a gazdaság élénkülésének, e nélkül pedig a fels oktatás által 
kibocsátott szakember gárda valóban nem találja meg helyét a 
munkaer piacon.  A megye fels oktatási intézménye a 
növekv hallgatói létszám ellenére nem tudja hatékonyan 
szolgálni a gazdaság regionális igényeit, mert sok esetben 
ezeket vagy nem ismeri, vagy ha ismeri is, a fels oktatás 
szabályozása akadályozza abban, hogy gyorsan reagálni tudjon. 
A régió például nem tudott mit kezdeni a személyügyi szervez 
szakot végzettekkel, mert a köztudatba még nem ment át, hogy 
hol és hogyan lehetne ket hasznosítani a vállalatoknál, 
intézményeknél.  

A szakember utánpótlás tervezhet ségében is zavarokat 
okozott, hogy a f iskolákon hol gyakorlati tapasztalatokkal 
rendelkez szakembereket, hol tudományos kutatómunkát 
végz ket vártak. Remélhet leg az új fels oktatási törvény 
megjelenésével konkrétabbá válnak az elvárások és a fiatal 
oktatók számára már egyértelm lesz, hogy a min ségi 
munkavégzéshez milyen kritériumoknak kell megfelelniük.   

A diplomás pályakezd munkanélküliség problémája, 
ha hosszabb távon is, de megoldható kérdés, hiszen ahogy az 
élet más területein is a piac lerendezi a fels oktatás terén is a 
kereslet- kínálat összhangját.            
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MICHELLER MAGDOLNA  

Munkából a fels oktatásba 
(Személyügyi szervez szakos levelez s hallgatók tanulási 
motívumai)   

A rendszerváltást követ gazdasági átalakulás 
folyamatai er teljesen átrendezték a munka világát is. A 
korábbi évtizedekben kialakult nyugodtság és adott biztonság 
után gyors változásoknak, új és más követelmények 
kialakulásának lehetünk tanúi. Valószín síthet , a felgyorsult 
világ új jelenségei is szorgalmazzák, hogy minél több (f leg 
fiatal) ember érzi úgy, hogy a középfokú végzettség nem elég, 
hogy fels fokú diplomát és tudást kell szereznie. A 
fels oktatás a megnövelt létszámokkal több hallgatót fogad, 
mint korábban. Ugyanakkor ez az arány 

 

növekedés f leg a 
levelez tagozatos képzésben jelenik meg. E folyamatok 
érvényesek a Tessedik Sámuel F iskola (TSF) Gazdasági 
F iskolai Karára is.  

E sorok írója arra vállalkozott, hogy a Visegrad Fund 
felhívását követ en a HEFOP Életesélyek egy közös 
Európában c. program kérd íves felmérését 2005 tavaszán az 
akkor els éves hallgatók körében elvégezze. (A kérd ívet lásd 
az 1. sz. mellékletben.)  

A felmérést megel z en az volt a hipotézisünk, hogy a 
hallgatók a munka világában szeretnének új esélyeket szerezni 
a f iskolán szerzett tudással. Ezt a feltevésünket, a kitöltést 
vállaló 170 hallgató - ez az adott évfolyam több mint 60%-a - 
összesített véleménye többszörösen meger sítette. Azt 
válaszolták, hogy a f iskolán megszerzett tudással és 
diplomával a most meglév munkájukat szeretnék meg rizni, 
illetve e lehet ségek mentén a karrierben is el relépni.  

A kérd ív 17 pontban számos jellemz adatot, tényt, 
véleményt tudakolt. A hallgatók érdekl déssel fogtak a kérd ív 
kitöltéséhez, ugyanakkor viszonylag gyorsan haladtak és 
kevesen adtak részletesebb, értelmezhet válaszokat. 
Többségük megmaradt az általánosíthatóság szintjén. A kapott 
válaszok azt dokumentálják, hogy a hallgatók a jobb 
elhelyezkedés reményében és többnyire saját, bels indíttatás 
motívumai alapján jöttek tanulni a f iskolára. A leend 
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diploma szakmai, erkölcsi és anyagi presztízsét közepesen 
elismertnek vélik.   

A hallgatók abszolút többsége a munka világából 
érkezik a fels oktatásba. Tevékenységi területük (1. ábra) 

 
e 

sorok írójának némi meglepetést is okozva 

 
a szolgáltatás. A 

szolgáltatáson belül különböz területek (szociális, 
egészségügy, oktatás, kereskedelem) szerepelnek. Többen 
rendelkeznek speciális végzettséggel, tanultak szakmát, 
végeztek speciális tanfolyamokat pl. a számítógép-kezelés, 
valamint a min ségbiztosítás területeir l. A nyelvtudás és 
annak fejlesztési lehet sége kevésbé jelenik meg igényként. 
Ugyanakkor a f iskolán megszerezhet ismeretek közül az 
informatika, pénzügyi és jogi ismeretek mellett az idegen nyelv 
er sítésének lehet sége is szerepel.   
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1. ábra   

A hallgatók a kompetencia fogalmát kevésbé ismerik. 
Ez e tény a 11. kérdés tudakolása nyomán derült ki, amikor a 
jobb munkaer -piaci esélyek érdekében szükséges 
kompetenciákat kértük felsorolni. Az ismeretek és készségek 
területén jártasabbak voltak a megkérdezett hallgatók, 
többségük jogi ismeretet, informatikai jártasságot kíván 
szerezni. E kérdések, valamint a hallgatók konzultáció során 
adott szóbeli válaszaik azt er sítik meg bennünk, oktatókban, 
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hogy a hallgatók önismeretét és pszichológiai, 
munkapszichológiai felkészítését, ismereteit hatékonyan kell 
er síteni. Az illetékes kollegák önismereti tréningjei e területen 
jelent s adalékot hoznak. Ugyanakkor tanulságos az a hiány is, 
melyet a hallgatók a tanárokkal való szóbeli vizsgák, szóbeli 
konzultációk lehet ségeit l várnak. A levelez képzés egyik f 
tanulsága pedagógiai, andragógiai területen jelentkezik. A 
hallgatók többsége, esetenként egy-egy kollega is azt vallja, 
kevés a levelez képzés óraszáma. E helyett azt kellene 
tudatosan értelmeznünk és oly módon oktatnunk is, hogy a 
levelez képzés más, mint a nappali oktatás lehet sége. Amit a 
jelenlegi oktatási kormányzat az emelt szint érettségivel 
szeretne megvalósítani, hogy els sorban ne ismeretek halmazát 
tanítsuk, hanem az ismeretek elérhet ségét és azok 
elérhet ségének módját 

 

e megközelítést kellene 
meghatározóvá tenni a f iskolai képzésben különösen. A 
levelez képzés számos önálló munka elkészítésére ad módot, 
ha ehhez megfelel szakmai, módszertani hátteret kapnak a 
hallgatók.  

A módszer lényege tantárgyanként más-más területet 
kínál. E sorok írója pl. a magyar társadalomtörténet utóbbi 
évszázadának oktatása során a régió, az adott város, falu életén 
túl az adott család történetének feldolgozását is javasolja. Egy 
család foglalkozási lehet ségei, iskolázottsága, vallása, nyelve, 
kultúrája a hallgató megértését családi mintákon könnyíti meg, 
ugyanakkor tudását szélesíti, az összefüggéseket követhet bbé 
alakítja. E tapasztalatainkat er síti meg a szakirodalomban 
Blaskó Zsuzsa és Györgyi Zoltán23 kutatása, mely szerint a 
fels fokú képzés el tti munkatapasztalatok a világszemlélet 
fennállását, a látókör b vülését segítik, míg az oktatásban való 
részvétel az értékes barátságok szöv dését, új kapcsolatok 
létrejöttét is hatékonyabbá teszik.  

A felmérés során vizsgáltuk a munkában eltöltött 
id t, az állás változtatásának okát és az állandó lakóhelyet is. A 
jelenleg másodéves levelez s személyügyi szervez szakos 
hallgatók negyede, illetve csaknem fele (lásd 2. ábra) 10 évnél 
kevesebb éve, ugyanakkor tehát már néhány éve dolgozik 

                                                

 

23 Blaskó Zsuzsa: Kutatás közben, valamint Györgyi Zoltán: Friss 
diplomások a munkaer -piacon  
Educatio 2004/1. 
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(mely egyben azt is jelzi, hogy több éve érettségizett), azaz a 
középiskolában tanult ismeretek halványultak. Érdekes az az 
adat is, mely a 20 feletti munkában eltöltött évet dokumentálja. 
E jelöltek a munkahely megtartása mellett a karrierút vezet i 
megbízatását szeretnék elérni, többnyire reménnyel. Pl. a 
mez gazdasági gépszerel technikus, aki a határ rségnél 
dolgozik, f iskolai végzettséggel új megbízatást is kaphat. 
Vagy a közgazdasági szakközépiskolai érettségivel rendelkez 
APEH-munkatárs f iskolai diplomával a munkaterületén 
csoportvezet lehet.   

Munkában eltöltött id

18
11%

43
24%

32
19%

27
16%

18
11%

32
19% Nem dolgozik

1-5 év

5-10 év

11-15 év

15-20 év

20 feletti év

 

2. ábra   

A továbbtanulás egyik motívumaként szerepelt 
megkérdezett hallgatóinknál az ingázás, helyben maradás 
kérdése. Viszonylag ismert általánosítás, hogy még a mai 
magyar társadalom is nehezen fogadja el az ingázást, 
idegenkedünk az állandó lakóhely megváltoztatásától. E 
ténynek számos társadalomtörténeti el zménye van, s bizony 
hozzájárul a közlekedés nehézsége, s gyakran a viszonylag 
nehezen felépített családi ház mozdíthatatlansága is. Vizsgáltuk 
a hallgatók állandó lakhelyét (lásd 3., 4. ábrákat). A 
megkérdezett hallgatók többsége a jelenlegi Dél-alföldi 
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régióban él. Már más korábbi vizsgálatainkkal24 is egybeesik 
az a tanulság, hogy a TSF Gazdasági F iskolai Kara a 
térségben szellemi központ, képzési, továbbképzési m hely. 
Ugyanakkor sajátos szóródások is vannak, hiszen tanul nálunk 
budapesti és dombóvári hallgató is.   
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A hallgatók állandó lakhely szerinti megoszlása

 

3. ábra    

Az állandó lakóhely Dél-alföldi háttérként egyúttal azt 
is jelzi, hogy a munkából a fels oktatásba érkez f iskolai 
hallgatók valószín leg ugyanebben a térségben folytatják 
munkájukat diplomásként is. Ez a lehet ség valójában a 
szakemberképzés egyik formája.   

Gyakran merül fel az a kérdés, hogy lesz-e diplomás 
túltermelés25 a jelenlegi f iskolai képzések nyomán. Több 
kutató véleményével azonosulva magunk is úgy véljük, a mai 
magyar társadalomban a diploma nem el ny, de a hiánya 

                                                

 

24 Micheller Magdolna és munkatársai: Rekrutációs vizsgálatok a TSF 
Gazdasági F iskolai Karán. Pályázat a Közgazdasági Képzésért Békés 
Megyében Alapítvány felhívására. Békéscsaba, 2004. Kézirat. 
25 Falusné Szikra Katalin: Munkanélküliség és diplomás túltermelés. 
Közgazdasági Szemle 2001/11., valamint  
Galasi Péter: Fiatal diplomások a munkaer -piacon a tömegesedés 
id szakában. Educatio 2002/2. 
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hátrányos lehet. A munka világából átmenetileg tanulni érkez 
hallgatóink a munkában maradnak. Ezt a sajátosságot a képzés 
során számos szakmai feladatban (pl. szigorlati, szakdolgozati 
témaválasztás, gyakorlati feladatok elemzése, gyakorlóterep 
kiválasztása) el nyükre fordíthatják. A tanulékonyság, 
alkalmazkodóképesség, fegyelmezettség a munkáltató számára 
általában pozitívumként jelenik meg. A munkáltató számos 
esetben a magasabb képzettség személyt választja 
munkatársként, ha új munkaer t vesz fel. Ugyanakkor, ha a 
cégnél, a vállalkozásnál dolgozó és közben diplomát szerz 
személyr l van szó, többnyire meger sített pozícióban 
marad(hat) a korábbi munkahelyen. A friss diplomás munkaer 
már rendelkezik szakmai tapasztalattal, ismeri a munkahely 
sajátosságait, térségi kapcsolatait. Ezt az el nyt a jól m köd 
cégek általában eredményesen hasznosítják.   

A kérd íves felmérésünk során az álláskeresés 
hatékony módszereit is vizsgáltuk. A korábban már bevált 
módszerek közül az ismer sök segítségén túl a hirdetések 
alapján tájékozódnak hallgatóink. Kevésbé ismerik az 
álláskeresés új lehet ségeit, a tréningek hatását, az állásbörzék 
változatait. Képzési feladatunk e formák megismertetése, 
valamint a hozzájuk kapcsolódó írásos dokumentumok 
kidolgozása, gyakorlása is.   

A közepesen elismert diploma presztízsének 
lehetséges emeléséhez gy jtöttük a hallgatók véleményét 
er sségek és gyengeségek terén is. Er sségként említették a 
színvonalas oktatást, a készséges tanárokat, valamint a 
technikai hátteret az oktatásban. Talán mindezzel elégedettek is 
lehetnénk?! Gyengeségként számosan leírták a kevés 
óraszámot, a kevés szóbeli vizsgalehet séget, valamint a nagy 
befogadó képesség tantermet az ideiglenesen tanteremnek 
berendezett sportcsarnok helyett. A kevés óraszám szakmai 
tény és hamis elvárás. A nappali képzés tantárgyanként 30 
órája helyett 10 óra a kötelez konzultáció. Módszertani kérdés 
tanár és diák számára egyaránt, hogy a konzultációnak nem 
s rített el adásoknak kell(ene) lennie. A tantárgy jellegéb l 
következ bemutató el adások mellett számos módszertani 
megközelítést, elemzési módot érdemes beiktatni.   

A tömegoktatás hozta magával a személytelen írásbeli 
teszteket, felmér dolgozatokat. E téren is lehetséges önálló 
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feladatok kiadása, esetenként kisebb csoportban konzultáció, 
szóbeli vizsgáztatás is. E sorok írója külön élményként éli meg, 
amikor a meghirdetett szünetben nem hagyják a hallgatók 
kimenni, hanem helyette köré gy lnek, kérdeznek, vagy 
legalább hallgatják a kérdez knek adott válaszokat. Ez lehet 
valami új szakmai titok háttere, de lehet csak az emberi 
hang közvetlen értéke is. A tömegesedés id szakában is 
igénylik hallgatóink az adott szak szakmai és személyi 
sajátosságait, a korszer ismeretek közvetíthet modelljeit. A 
munkából érkez levelez s hallgatók körében a fentiekben 
jelzett elvárások markánsabban jelentkeznek, mint nappalis 
társaiknál. Ezért is érdemes e vonásokra is építeni az oktatás 
során.                             
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KÉRD ÍV    

Tisztelt Válaszadók!   

Köszönjük, hogy a kérd ív kitöltésével segíti munkánkat!  
Kérjük, hogy a kitöltés során az Önre leginkább jellemz 

választ jelölje be az alternatíva el tti négyzet beikszelésével, a 
szöveges válaszoknál rövid, tömör, értelemszer válaszokra 
törekedjen!  

1. A választ adó neme:  
 férfi  

 

n

 

Szak megnevezése:     

 

Pénzügy        

 

Gazdálkodás        

 

Személyügyi szervez

  

2. A képzés ideje alatti állandó lakóhelye: 
... (település neve), 

........................ (megye)  

Mely településeken volt állása, mennyi ideig? 
Település  Id tartam     Munkahely megnevezése 
1. 

 

2. 

 

3. 

  

Ha több településen volt állása, a változtatásoknak mi volt az 
oka? 

 

szakmai fejl dés 
 jobb kereset  



  

99

 
 családi okok 
 munkanélkülivé válás 
 egyéb okok: 

  
3. A békéscsabai képzés mellett szerzett-e (vagy folyamatban van-

e) más 

 
f iskolai vagy egyetemi végzettséget:    

 igen  nem 
ha igen,  
milyet:

........................................... 
(intézmény neve, a végzettség megnevezése)  

 

fels fokú végzettséget:   
 igen  nem 

ha igen, milyet: 

 

(intézmény neve, a végzettség megnevezése) 

 

egyéb végzettséget:   
 igen  nem 

ha igen, milyet: 

 

(intézmény neve, a végzettség megnevezése)  

Ha szerzett valamilyen végzettséget, azt mi motiválta? 

 

munkahely elvárása   

  

a jobb elhelyezkedés reménye 

  

saját, bels indíttatás   

  

egyéb, még pedig   

   

4. Jelenlegi státusza: 
 munkaviszonyban fogl.   

 

megbízási szerz déssel fogl.   
 munkanélküli     
 vállalkozó  

 

egyéb: .   
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5. Foglalkozása: 

 szellemi munkakörben vezet beosztású  alkalmazott 
 szellemi munkakörben alkalmazott 

 
fizikai munkakörben vezet beosztású alkalmazott 

 egyéb (pl. vállalkozó)  

6. Jelenlegi beosztása: 

 
fels vezet

   
középvezet

     
 beosztott  

Ha vezet , hány ember munkáját irányítja? 
 1-5 f

    

 11-20 f

  

 6-10 f

    

 21-50 f

 

 51 

  

7. Nevezze meg munkahelyének f tevékenységi területét (pl. 
pénzügyi szolgáltatás, malomipar, stb.) 

  

8. Nyelvtudása és szintjei? 

 

.. nyelvb l:  
 társalgási szint   tárgyalási szint 

 

.. nyelvb l:   
 társalgási szint   tárgyalási szint 

 

.. nyelvb l:  
 társalgási szint   tárgyalási szint  

9. Munkája során van-e szüksége nyelvismeretre?   
 igen   nem 

Ha igen, milyen nyelvb l: 

           

milyen szinten: ..................  

10. A f iskolán szerzett ismeretek és készségek közül melyek 
er sítését javasolja? (több ismeretkör is megjelölhet ) 

 pénzügyi ismeretek               számviteli ismeretek 
 marketing, menedzsment                  idegen nyelv    
 controlling                                                statisztika 
 informatika                                               EU-s ismeretek 
 kommunikáció                                      jogi ismeretek     
 közgazdaságtan                                        matematika                 
 vállalkozási ismeretek                              karrier tanácsadás 
min ségbiztosítás, min ségirányítás    
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11. Milyen kompetenciákat tart szükségesnek a jobb munkaer -piaci 

esélyek érdekében? 

  
12. Munkavégzése során mely ismereteknek és készségeknek érezte 

leginkább hiányát (pl. EU pályázatírás, projektmenedzselés, 
stb.)? 

  

13. Az eddigi tapasztalatai alapján Ön szerint, melyek az 
álláskeresés hatékony módszerei: 

 

ismer sök segítségével 
 álláskeresési tréning 
 újsághirdetés, egyéb hirdetés alapján 
 állásbörze segítségével 
 munkaügyi központ (kirendeltség)   segítségével 
 egyéb úton (nevezze meg): 

............
..............................................................................................  

14. Jelenlegi munkahelyén milyen szakmai/vezet i perspektíva 
kínálkozik az Ön számára 1-2 éven belül? 
Kérjük röviden írja le! 

..
. 

.
. 

. 

. 

.   

15. Elégedett-e a munkahelyével?   
 igen   nem  
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16. Milyennek látja diplomájának szakmai, erkölcsi és anyagi 

presztízsét? 
 elismert 
 közepesen elismert 
rosszul elismert  

17. A békéscsabai képzésben szerzett tapasztalatai alapján, milyen 
er sségeket és gyengeségeket tapasztalt?  

Tartalmi oldalról 
Er sségek:

..................................................... 
Gyengeségek: 

.

 

Emberi oldalról 
Er sségek: 

.
. 

Gyengeségek: 
.

.  

Eszköz ellátottság oldaláról 
Er sségek: 

.
. 

Gyengeségek: 
.

.  

Köszönjük értékes közrem ködését!            
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NAGY ZSUZSANNA  

Olyan, mintha sivatagban lennénk *  
Szimbólumok a pszichodrámában   

Tanulmányomban a szimbólumokkal való 
pszichodramatikus munka tanulságairól írok. A pszichodráma 
csoportokban gyakran el fordul, hogy egy csoporttag képtelen 
bels világának érzéseit verbalizálni. Ilyenkor a csoportvezet 
azt javasolja, hogy fejezze ki a benne lév érzést valamilyen 
szimbólum segítségével, s mutassa meg azt. A bemutatott kép 
kibontásával, színrevitelével, akcióba fordításával máris 
lehet ség nyílik a f szerepl csoporttag (protagonista) bels 
világának feltárására. E folyamat tanulságait elemzem 
dolgozatomban. A bevezet elméleti fejezetben a szimbólum 
fogalmáról, a szimbolikus gondolkodás sajátosságairól adok 
áttekintést, majd a szimbólumalkotás és a pszichodramatikus 
módszer metszéspontjait, azonosságait mutatom be. A 
tanulmány második részében egy olyan protagonista játékot 
ismertetek, ahol a téma kibontása végig a szimbólumok síkján 
történik.  

1. Szimbólum, szimbólumalkotás, szimbolikus gondolkodás   

Az ember nembéli jellemz je, hogy szimbólumalkotó 
lény. Életünk, nyelvünk b velkedik jelképekben és a 
szimbolikus kifejezések sokaságában. Legáltalánosabban a 
szimbólum fogalma megegyezik a jel fogalmával, ahol a jel 
önmagán kívül valami mást, valami többletet is jelent. A 
szimbólum ebb l a szempontból a tág értelemben vett 
többletjelentés (poliszémia) kategóriájához kapcsolódik, az 
aktuális jelentés mellett allegórikus, szimbolikus rejtett 
jelentést is hordoz. A szimbólum érzelmi jelöl , a jelölttel 
valóságos kapcsolatban van, s hasonlósága révén reprezentálja 
azt.       

* A Pszichodráma Újság 19. számában megjelent tanulmány szerkesztett 
változata.  
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A saussure-i nyelvészeti iskola szerint a szimbólum 

motivált jelentéshordozó , azaz valamilyen hasonlóságot 
mutat a jelentett dologgal. Egy metafora például szimbólum, 
mert a jelöl kép és a jelölt tárgy közötti kapcsolat nem 
társadalmi közmegegyezésen vagy szokáson alapul, hanem egy 
olyan összefüggésen, amelyet az egyéni gondolkodás 
közvetlenül ragad meg.  

A szimbólumoknak ez a meghatározása egybevág a 
pszichoanalitikus iskolák értelmezésével: a szimbólum kép, 
amelynek jelentése elkülönül közvetlen tartalmától úgy, hogy 
ugyanakkor valamilyen fokú közvetlen hasonlóság kapcsolja 
egybe a jelentéshordozót a jelentett dologgal.   

A szimbólumalkotás mibenlétét, folyamatát sokan 
tanulmányozták. Freud, Jung és sokan mások olyan 
gondolkodási formát neveztek szimbolikus gondolkodásnak, 
amely független a szóbeli jelekt l, s t struktúrája és funkciója 
alapján ellentétes a jeleket használó racionális gondolkodással, 
s gyökerei lényegében tudattalanok.  

Freud a szimbólumalkotás problémáját az ember egyéni 
fejl désére vonatkoztatva vizsgálta. Megkülönböztette a 
tudatos és tudattalan szimbólum fogalmát, miszerint a tudatos 
szimbólum jelentése áttetsz a személy számára, a tudattalan 
szimbólum jelentése azonban a személy számára is rejtett 
(Freud 1985).   

C. G. Jung összefügg elméletet alkotott a szimbolikus 
gondolkodás egészér l, amely egyben a tudattalan új felfogását 
is jelentette. Szerinte a szimbolikus gondolkodás a bels 
valóság kezdeti tudatosodása, s az egyéni szimbólumalkotás 
mélyén létezik egy kollektív szimbolizmus.  A kollektív 
szimbólumalkotás az emberi gondolkodás korai szakaszának 
felel meg (Jung 1993).   

Piaget szerint a szimbolikus gondolkodás nagyobb 
körre terjed ki, mint a tudattalan. A gyermek tudatos 
szimbólumalkotása és a gyermeki játékban megjelen 
szimbolika között nincs választóvonal, a szimbolikus 
gondolkodás egyetlen egészet alkot, minden szimbólum 
egyidej leg tudatos és tudattalan, a közvetlen és a személy által 
megértett jelentéseken túl tartalmazhat mélyebb jelentéseket is.   

Piaget a kollektív tudattalan elméletéb l azt tartja 
maradandónak, hogy Jung hangsúlyozza a szimbólumok 
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általánosságát, valamint a szimbólumalkotásnak, mint 
kezdetleges gondolkodásnak a fontosságát. Piaget a 
szimbolikus gondolkodás általános és primitív ( si) jellegét 
egyszer en gyermekinek, s nem velünk születettnek ítéli, 

amely a gyermek gondolkodását jellemz szimbolikus 
asszimilációnak tulajdonítható . (Piaget 1999, 341. oldal) 
Szerinte a tudattalan és a tudatos szimbolika között teljes 
folytonosság van.  

A szimbólumalkotás sajátosságai megfelelnek a 
gyermek szemléletes és prelogikus gondolkodásának. A 
szemléletes gondolkodás átmenet kép és fogalom között, csak 
úgy képes összefüggések felismerésére, ha szemléletesen 
elképzeli ket.  A szimbolikus gondolkodás képek útján fejezi 
ki a sémákat, és nem fogalmak és relációk segítségével. A 
gyakran minden látszólagos összefüggéstelensége ellenére is 
magában hordoz egy olyan prelogikát, amelynek szintje a 
közvetlen szemléleten alapuló prelogikához hasonlítható . 
(Piaget 1999, 360. oldal)  

A freudi s rítés és eltolás reprezentálják ezen a 
szinten a fogalomalkotás összetev inek  az általánosításnak és 
az absztrakciónak 

 

funkcionális megfelel jét. A s rítés 
egyfajta általánosításnak a kifejezése de ahogyan nincs 
általánosítás absztrakció nélkül, ugyanúgy a szimbólum sem 
tudna s ríteni áttolás nélkül, minthogy az áttolás a képek és az 
érzelmi asszociációk konkrét területén egyenérték azzal, ami 
az absztrakció lesz a konkréttól elszakadt gondolkodásban. 
(Piaget 1999, 361. oldal) Ily módon Piaget szerint a 
szimbólumalkotás a gyermek fogalmi gondolkodása 
kezdeteiben benne rejlik.  

Az ember mint érz , ért , gondolkodó lény nem 
csupán elvont fogalmi szinten gondolkodik, közvetlenül 
megélhet testi-lelki (bels ) érzeteinknek van egy szemléletes, 
érzékletes, ún. szimbolikus ( jobb agyféltekés ) 
gondolkodásban megvalósuló 

 

közbüls 

 

érzelmi 
tudatrendszere is, mely a névtelen testérzeti mélységeket és a 
legmagasabb fejlettségi szint , tudatos racionális, absztrakt 
(bal agyféltekés)  gondolkodást köti össze, mint egy átível híd, 
mely közlekedést biztosít két tartomány között. A racionális 
gondolkodás saját eszköze a fogalom, ennek jele (jelent je) a 
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szó, mely nyelvi jel.

  
írja Bagdy Em ke Álmaink jelentése 

cím tanulmányában.  
A szimbolikus gondolkodás sajátos eszközei a bels 

képek, tartalmai pedig a szemléletes tudattartalmak. A 
szimbólum képi absztrakció, azaz a jelentést képben tömörít 
s rítmény, amit összes rít, egyesít magában, az hasonló 
jelentések sokasága. Kifejezésmódjában az olyan, mint , 
olyan, mintha  hasonlító megfeleltetés segítségével 
kapcsolja össze és nevezi meg az egymással valamiben egyez 
jelentéstartalmakat. A képi szimbólumok a jobb agyféltekei 
szimbolikus gondolkodás legmagasabb szint produktumai.   

A szimbólumokban, mint képi absztrakciókban, azonos 
érzelmi viszonyminták és megélt tapasztalatok sokasága jelenik 
meg, ezért a szimbólumok mindig többjelentés ek. A 
szimbolikus gondolkodás analógiás, s ez hatja át nyelvünket is. 
A szemléletesség nyelvi kifejez eszközei 

 

hasonlatok, 
allegóriák, metaforák, jelz k 

 

a bels képet depiktív módon 
teszik nyelvileg közölhet vé, ezért a valódi szimbólumhoz, a 
képihez képest nyelvi vagy másodlagos szimbólumoknak 
tekintjük ket. A képnek a nyelvi eszközökkel való 
kifejezhet sége azon alapul, hogy magában a nyelvben is 
megvalósítható a képiségre történ átfordítás.   

Ha a képi világot (jobb agyféltekei folyamatokat) a 
tudat kontrollálja, a képzeleti (elképzelési) folyamatokhoz 
jutunk. Éjszaka álomban élünk, álomnyelven fejezzük ki 
magunkat . De ilyen szimbólumnyelven fejezzük ki mindazt is, 
amit (már éppen vagy még) nem tudunk elmondani.

  

olvashatjuk Bagdy Em ke említett tanulmányában. (Bagdy 
2002, 232. oldal)  

A hasonlító m velet és a megfelelés keres 
gondolkodás analógiás, a hasonlítást kifejez nyelvi formula, 
az olyan mint olyan, mintha szerkesztésmód pedig 
szimbólumképz . A kép leképezi, szemléletessé teszi, ami 
bennünk van, ami kifejezési útját keresi és áhítja a megértést.  

A személyiség fejl désének pszichodramatikus 
elméletét kifejt írásaiban J. L. Moreno megkülönbözteti a 
személyiség els és második univerzumát. A szimbolikus 
gondolkodás témája szempontjából a személyiség második 
univerzuma érdemel különös figyelmet, mely a valóság és a 
képzelet közötti rés megtapasztalásával kezd dik. A növekv 
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absztrakciós képesség a világ új észlelését és új orientációt tesz 
lehet vé a gyermek számára. A világátélés realitásra és 
fantáziára történ hasadása következtében lesz képes a 
gyermek a szerepfejl dés következ lépéseit megtenni, s 
életfunkcióiban növekv mértékben kifejleszteni önállóságát és 
a segéd-én -ekt l való függetlenségét (Leutz 1974).  

Ezen életszakaszban kitüntetett szerepe van a gyermek 
harmonikus fejl désében a meséknek, melyek valamilyen lelki 
jelenséget, bels konfliktust jelenítenek meg szimbolikus 
formában. A mese olyan anyagot szolgáltat a képzeletnek, 
amely szimbolikus formában jelzi a gyermeknek, mit is jelent az 
önmegvalósításért folyatatott harc, és garantálja a gy zelmet 
is.

  

írja Bruno Bettelheim A mese b völete és a bontakozó 
gyermeki lélek cím könyvében (Bettelheim 2000, 42. oldal).     

A mese jelenti a gyermek fejl désében az els 
univerzumtól a második univerzumba való áthaladási pontot. 

A mese világában jártas gyermek tudja, hogy a mesék nem a 
hétköznapi valóság, hanem a szimbólumok nyelvén beszélnek 
hozzá.

 

(Bettelheim 2000, 65. oldal) A gyermek azért hisz a 
meséknek, mert világszemlélete olyan, mint az övé, s mert a 
mese ugyanúgy építkezik, ahogy a gyermek gondolkodása.  

Piaget szerint a kisgyermek gondolkodása animisztikus, 
s egészen a pubertásig az is marad. A gyermek abban a hitben 
él, hogy kapcsolata a környez világgal 

 

jellegét illet en 

 

megegyezik az emberek világához f z d kapcsolatával 
(Piaget 1999). A számára kedves tárgyat pontosan úgy öleli 
magához, mint az anyját, s a szék lábát, amelyikbe véletlenül 
belerúgott, pedig megveri. A gyermek számára tárgyak és 
él lények között nincs éles választóvonal, s szentül hiszi azt is, 
hogy kedvenc állata megérti t, és együtt érez vele, még ha 
nem is tudja azt kifejezni. A hatéves gyermek szerint a Nap él, 
mert fényt ad, a víz akarattal bíró lény, mert folyik, és a szél 
tud beszélni. A Föld növényzetével ugyanúgy táplálja az 
embert, mint ahogy szoptatáskor az anya táplálja gyermekét 
saját testéb l.     

A mesék szimbolikus képei megnyugtatják a 
gyermeket, hogy problémáikra lelhetnek jó megoldást, s ez 
bátorságot ad nekik a fáradságos munkával járó küzdelemhez. 
A tudattalan folyamatokat a gyermek számára csak olyan 

képek tehetik érthet vé, melyek a tudattalanjához szólnak. 



  

108

 
Ilyen képeket hívnak el a mesék. 

 
olvashatjuk Bettelheim 

említett m vében (Bettelheim 2000, 34. oldal).  

2. A pszichodráma játék mint szimbolikus aktus   

A képi anyag megjelenítésének nagyszer módszere a 
pszichodráma, mintegy kitárja, felfejti az álmot, fantáziát, 
képet, s akcióban, cselekvésben jeleníti meg ket a 
szimbolikus, analógiás gondolkodási szinten, mint ahol 
születnek és zajlanak, de mindezt a pszichodráma színpadán 
megjelenítve. A dramatikus megjelenítés révén a realitás 
kitágul. Ezt a kitágulást hívja Moreno surplus reality-nek, 
realitás-többletnek, melynek átélésével mind a protagonista, 
mind az együttjátszók és a néz k a tudatkitágulás élményében 
is részesülnek. 

A pszichodráma módszerével emberközi szituációkat, 
konfliktusokat, álmokat, fantáziákat, testi érzéseket dolgozunk 
fel úgy, hogy mindez dramatikusan megjelenít dik a 
színpadon. A pszichodramatikus játék eleve szimbolikus 

 

olyan mintha 

 

aktus. A pszichodrámában 

 

lévén játék 

 

a 
protagonista és a segéd-ének a szituációkat a félrealitás, a 
mintha-realitás aspektusából élik át. A félrealitás 
megtapasztalása a pszichodrámában megfelel annak a fontos 
tapasztalatnak, amikor a gyermek elrejt és keres valamit, a 
fenyeget szituációt mint félrealitást átélve. A játék mintha-
realitása által nyújtott biztonság teszi lehet vé a játékos 
számára azt, hogy a régi traumatikus valóság vagy a 
félelemmel teli bels világ reprodukálható legyen. Játék 
közben a mintha-tudat teljes belefeledkezéssel jár. 
Megváltozik a tér és az id dimenziója.         

A realitás-többlet megjelenítése során tudatunk a küls 
realitás vonatkozásában tágul, a bels realitás átélése pedig 
intenzívebbé válik. A folyamat álmok, fantáziák, imaginációk 
megjelenítésével megy végbe. A protagonista a színpadon 
mintha-valósággá transzformálja a bels képi anyagot, az 
intrapszichés szimbólumokat és a képi anyag mögötti lelki 
folyamatokat.  Az extrovertált képes lesz megközelíteni bels 
képi világát. Az introvertált képes lesz bels tartalmait a 
színpadon megjeleníteni, küls realitássá változtatni.

 

(Leutz 
1974, 41. oldal) 
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A bels képanyaggal 

 
szimbólumokkal 

 
vagy a 

másodlagos (nyelvi) szimbólumokkal való pszichodramatikus 
játék során az intrapszichés folyamatokat színpadi 
megjelenítésük közben a protagonista testileg és lelkileg is 
átéli, és akcióba vitelükkel látható eseményként a tudatos 
szembesülés horizontjára emeli. A megjelenített bels 
szimbolikus tartalmak küls realitást kölcsönöznek az 
intrapszichés formáknak és tartalmaknak. A protagonista 
beszélni tud velük, meg tudja ket tapintani, s a szerepcserében 
megtapasztalhatja valóságosságukat, s megérti azok tényleges 
jelent ségét saját intrapszichés drámáján belül.   

A lélekb l jöv kép kiteljesedhet, folytatódhat a 
pszichodrámában, s átválthat a realitás szintjére, vagy 
megmaradhat szimbolikus szinten. Mindkét esetben el re nem 
sejtett megrázó jelenetekhez vezethet.   

A pszichodráma - kitárva a bels lelki teret - küls vé 
teszi a bels történéseket, és a szimbolikus gondolkodás sajátos 
módján szimbolikus játékkal viszi tovább és tárja fel a lélek 
valóságát.    

3. Pszichodráma önismereti csoport   

A csoport végzett levelez tagozatos hallgatókból 
verbuválódott önismereti céllal. 8 n és 2 férfi alkotta a 
csoportot. Életkoruk 25 és 45 év között változott. 
Valamennyiüknek volt már csoportélménye, de nem feltétlenül 
pszichodráma csoportban szerezték. A csoport id tartama 60 
óra volt, s hat alkalommal találkoztunk.   

Piroska 33 éves, diplomás gazdasági vezet . Törékeny, 
fiatalabbnak t nik koránál. Házassági krízisük miatt keresett fel 
fél évvel a csoport indulása el tt. Csoportba kerülését én 
javasoltam, els sorban azért, hogy egy hosszan elnyúló, nehéz 
élethelyzetben megtartó er t jelentsen számára a csoport. 
Mindezt az indokolta, hogy ekkorra már nyilvánvalóvá vált 
számomra, hogy fennálló élethelyzetén aktuális pszichés 
állapotát tekintve képtelen változtatni és segítségre sincs kit l 
számítania., hiszen szociális atomjában alig van valaki a férjén 
kívül. Szül i családját primitívségük okán kirekeszti a 
perifériára. Gyermekkorát nagyon igénytelen környezetben és 
értelmileg-érzelmileg sivár családban töltötte el. 14 évesen 
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kollégiumba került, s többé nem is tért vissza családjába, csak 
látogatóba. Az iskolai szünetekben munkát vállalt, hogy el 
tudja tartani magát. A szakmunkás bizonyítvány megszerzése 
után munka mellett érettségizett, majd f iskolai és egyetemi 
diplomát szerzett. 

Férjével tizenévesen ismerkedtek meg s szerettek 
egymásba. A középiskola befejezése után összeházasodtak, s 
férje szüleinél laktak az önálló lakás megszerzéséig. Az 
együttélés évei alatt mindketten tanultak, s közben lakásra 
gy jtöttek. Így telt el 15 év. Gyermekük nem született, bár egy 
ideig kísérleteztek a mesterséges megtermékenyítéssel is. 

A csoport els találkozásakor az ismerkedést követ en 
Piroska jelentkezett játékra házasságuk krízisének témájával: 
Hogyan jutottunk idáig?  

A játék során a kapcsolat stációit állította fel a 
megismerkedést l az elfordulásig. Fájdalmas volt rálátnia 
kapcsolatuk lassú erodálódására, de még megmenthet nek 
vélte a házasságot. A változás irányát n i vonzereje  
er sítésében látta, s ez öltözködésén a következ csoportülésen 
szemmel látható volt. A férjével való kapcsolat azonban 

 

Piroska minden törekvése ellenére - fokozatosan tovább 
romlott.  

Az ötödik csoportülésre Piroska megtörten, 
energiavesztetten érkezett. A bejelentkez körben elmondta, 
hogy magányosnak érzi magát és céltalannak látja életét. Férje 
nélkül nem tudja az életet elképzelni, s tele van félelemmel, 
rettegéssel. Hangja halk volt, és alig talált szavakat érzései 
kifejezéséhez. Játékra jelentkezett. Témáját így fogalmazta 
meg: Tele vagyok félelemmel, s szeretném megtudni, mit l 
rettegek annyira. A csoport több protagonista jelölt közül 
Piroska témáját választotta.   

4. Piroska protagonista játéka  

Promenád 
Vezet : Gyere, sétáljunk, s beszélj róla, hogyan van benned ez 
az érzés! 
Protagonista: Hát (sír) nem tudom, csak nagyon félek  
mindent l.  

  Úgy érzem magam, mintha sivatagban lennék. 
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V: Olyan kifejez ez a kép, amit mondasz. Mit szólnál hozzá, 
ha megnéznénk ezt a sivatagot? 
P: Nem bánom. De hát hogyan?  

Els szín  

V: Írd le, milyen ez a sivatag!  
P: Sivár, forró, mindenhol üres, minden kiégett. 
V: Mi van ebben a sivatagban? 
P: Csak homok. 
V: Kérlek, válaszd ki, ki játszhatná a homok szerepét! 
P: Babi (42 éves n ). 
V: Van-e még valami a sivatagban? 
P: Hát  a Nap. Nappal h ség van, éjjel hideg és sötét. 
V: Csinálj szerepcserét a homokkal, mutatkozz be homokként! 
P: Homokként: Ki vagyok szolgáltatva: hevít a Nap, bármikor 
elfújhat a szél. 
V: Most mutasd be a Napot szerepcserében! 
P: Napként: Én adom itt a fényt és a meleget. Er sen sugárzok, 
és a sivatagban járó embereknek én mutatom az irányt. 
V: Szerepcsere vissza. 
     Hogyan érzed itt magad? 
P: Éjszaka félek, ezért elbújok a homokba. 
V: Bújj el! 
P: Gyere ide homok, így csináld! (spontán szerepcsere a 
homokkal) 
    Letérdel,  széttárja karjait, mintegy menedéket képez.  
     Ide fogok bebújni. 
V: Szerepcsere vissza! Mutasd meg, hogyan bújsz el! 
P: A protagonista teljesen belesimul a homok-menedékbe, 
homok-ölbe, összekuporodik, mint egy kisgyermek. Nem szól, 
de láthatóan megnyugszik egy kicsit. 
V: Hogy érzed magad itt? 
P: Biztonságban. Megvéd engem (érint dik). Jó itt lennem. 
V: (id t hagyva a protagonistának) Szerepcsere a homokkal! 
P: Homokként: Vigyázok rád, de nem tudlak mindig 
megvédeni. Elfújhat a szél. 
    Tovább kell menned! 
V: Szerepcsere vissza! 
P: Félek innen kibújni, mert megláthatnak. 
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V: Szerepcsere a homokkal! 
P: Homokként: Kik láthatnak meg téged? 
V: Szerepcsere vissza! 
P: Homokként: Gonosz emberek, lehetnek rablók, útonállók. 
V: Szerepcsere a homokkal! 
P: Homokként: S mit csinálnak veled a rablók, ha megtalálnak? 
V: Szerepcsere vissza! 
P: Dolgoztatni akarnak. Azt akarják, hogy a rabszolgájuk 
legyek. 
V: Gyere, bújj egy kicsit ki a homokból, s válaszd ki a 
rablókat! 
P: Hárman vannak. Kiválasztja Anitát, Katit, és Norbit a rablók 
szerepére. 
V: Mutasd meg, milyenek ezek az útonállók! 
P: Szerepcserében a bandavezérrel: Régen járt már erre 
karaván, végre 
     lesz valami zsákmány.  
V: (interjú a bandavezérrel): Nehéz ez az élet itt a sivatagban. 
Sokat kell várni       

a zsákmányra. Van most valami terve, hogy elfogja ezt az 
asszonyt?  
P: Bandavezér szerepében: Nem kell itt terv, úgy sem tud 
elmenekülni. Nincs hová menekülnie.  
V: Szerepcsere vissza! 
A banditákat játszók improvizálnak, megtámadják a 
protagonistát, el akarják rabolni.  
P: Riadtan sír, képtelen védekezni.  
V: Szerepcsere a homokkal! 
P: Homokként: Hihetetlen er vel lökdösi, ütlegeli a támadókat.     

Védd magad, Piroska, nem gy zöm egyedül! 
V: Szerepcsere vissza! 
P: A homokkal együtt ütlegeli együtt a rablókat, hangosan 
zokog: 
    Takarodjatok innen, nem leszek a rabszolgátok!  
A rablókat kiszorítják a játéktérb l, a protagonista 
visszakuporodik a homok ölébe.  
V: Mit csinálsz itt? (interjú) 
P: Elfáradtam, pihenek egy kicsit. De félek, visszajöhetnek a 
rablók. Veszélyes 
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itt maradnom, de elindulni is félek. Azt sem tudom, merre 

induljak. 
V: Kérdezd meg a homoktól! 
P: Kedves homok, olyan jó voltál hozzám, megvédtél a 
banditáktól. De félek,      

hogy visszajöhetnek a rablók. S téged is elfújhat a szél. 
Nem maradhatok itt,      

el kell indulnom, de nem tudom, merre menjek. Segíts 
nekem, adj 
     útbaigazítást! 
V: Szerepcsere a homokkal! 
P: Homokként: Figyeld a Nap járását, és kövesd a Napot!  
V: Szerepcsere vissza! 
P: És mondd meg homok, mit csináljak, hogy megmeneküljek! 
V: Szerepcsere vissza! 
P: Homokként: A nagy h ségben bújj el! Napfelkeltekor és 
napnyugtakor      

haladj! Éjjel keress menedéket! Ha útközben kaktuszt látsz, 
egyél      

a gyümölcséb l, hogy legyen er d haladni! 
V: Szerepcsere vissza! 
P: Honnan tudhatom, hogy meddig kell mennem, s hogy jó 
irányba haladok? 
V: Szerepcsere vissza! 
P: Homokként: Ahol madarat vagy más állatot látsz, ott közel 
jársz a helyhez, 
     amit keresel.  
V: Szerepcsere vissza! 
P: Meghallgatja a homok válaszát.  
V: Válaszd ki a Napot, a kaktuszt és a madarat vagy más 
állatot!      

Vidd szerepbe ket! 
P: Napnak Annát (30 éves n ) választja: Én örökké sugárzom, 
melegítem     

a földet hol itt, hol amott. Ha engem követsz, jó irányba 
haladsz.     

A kaktusz Mónika legyen: A gyümölcsöm tápláló, s oltom a 
szomjadat.     

Egyél bel lem, hogy legyen er d! 
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Elég csak a madár, Ági legyen: Szabad vagyok, bárhová 

elrepülhetek, 
     messzire látok.  
V: Szerepcsere vissza. Bújj vissza a homokba, hallgasd meg 
ket! 

P: Meghallgatja a homok elindulásra buzdító szavait. Sokáig 
csak ül csendben. A homok újra és újra biztatja, hogy induljon. 
Hosszú percek után lassan kibújik a homokból, feláll s némán 
áll a homok-menedék mellett. Egyensúlyát egyik lábáról a 
másikra helyezi. A homok újra és újra indulni biztatja. 
V: (Kitávolodom a színpad szélére. Hagyom, hogy döntsön. A 
lélegzetem szinte elakad, ahogy várom hosszú perceken át, 
hogy elinduljon. Csöndben maradok.) 
P: Kb. öt perc néma csend után: Nem maradhatok itt, el kell 
indulnom (lép néhányat). De félek, hogy újból 
megtámadhatnak. De akkor is mennem kell. 
V: Szerepcsere a Nappal! 
P: Napként: Keress segítséget! Emberek közé menj! Barátokat 
keress!      

Kérj segítséget t lük! 
V: Szerepcsere vissza! 
P: Meghallgatja a Napot, s lassan elindul. Ekkor spontánul 
berepül a játéktérbe a madár.  
     Itt egy madár. Közel kell lennie az oázisnak.  
V: Gyere, rendezd be az oázist! Mi van az oázisban, kik 
vannak az oázisban? 
P: Patak, pálmafák, gyerekek, asszonyok, férfiak. 
V: Válaszd ki a szerepl ket! 
P: Kiválasztja a szerepl ket, elrendezi, beállítja a képet, ki hol 
van, mit csinál.  
Azután a vezet t l kérdezi:  
De honnan tudjam, hogy milyen emberek ezek, nem 
gonoszak-e? 
V: Kérdezd meg a Naptól,  mindent lát! 
P: Honnan tudhatom meg, hogy milyenek ezek az emberek? 
V: Szerepcsere a Nappal! 
P: Napként: Menj közelebb, és figyeld ket! Látni fogod, hogy 
jók vagy gonoszak. 
V: Szerepcsere vissza! 
P: Meghallgatja a Napot. 
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V: Szerepcsere az oázis lakóival! Kivel akarod kezdeni? 
P: A kisgyerekkel. Bemegy a képbe, önfeledten játszik 
gyerekként a patakocska partján. Szalad anyjához, aki ruhát 
mos a patakban. Hívja apját játszani. Boldog, vidám kisgyerek. 
Játszó gyerekként fokozatosan csökken szorongása. 
V: Szerepcsere vissza! 
P: Nézi az oázisban zajló békés, vidám életképet. Lassan, 
lépésr l-lépésre elindul az oázis felé, és belép a képbe. Az oázis 
népe spontánul barátságosan fogadja.  
V: Szerepcsere az oázis valamelyik lakójával! Kinek a 
szerepében szeretnéd      

megtapasztalni, hogyan fogadják a betér vándort? 
P: Egy férfi szerepében. 
V: Szerepcsere a férfival! 
P: Férfiként: Üdvözlégy vándor otthonunkban. Elfáradhattál 
hosszú utadon.       

Biztosan megszomjaztál, megéheztél. Ülj asztalunkhoz, 
pihenj meg! 
     Itt nem érhet baj. 
V: Szerepcsere vissza! 
P: Milyen kedvesek vagytok, köszönöm, hogy befogadtok.  
    (Iszik a vízb l, amivel kínálják.) 
V: Hogy érzed magad itt? 
P: Biztonságban. Körém jönnek, enni-inni adnak, 
kedveskednek.      

Barátságosak velem. Arra gondolok, velük maradnék. Jó 
lenne itt nekem. 
     Béke és vidámság vesz körül.  
V: Befejezhetjük itt a játékot? 
P: Igen, köszönöm.  

A játékot követ feldolgozás során els sorban a 
szorongás élményre adtak sharinget a csoport tagjai. A 
szerepvisszajelzések közül a homok szerepéb l érkezett 
legtöbb visszajelzés, hangsúlyozva az elindulás pillanatának 
drámai s r ségét. Az oázis lakói a sokat szenvedett asszony 
befogadásának felel sségét, az új barátra találás örömét 
emelték ki.     
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Összegz gondolatok Piroska játékáról  

A játék végig a szimbólumok síkján zajlott, mintha egy 
mesében járt volna a protagonista. Piroska a pszichodráma 
színpadán a szemünk el tt sz tte élet-meséjét. A szimbólumok 
nyelvén fejezte ki, s a játék mintha-realitásában élte meg, hogy 
az életben a nehézségeket nem lehet elkerülni, hanem meg kell 
küzdeni velük, s ha nem hátrálunk meg, akkor túljuthatunk 
minden akadályon, s eljuthatunk az oázisba, még akkor is, ha 
elveszettnek érezzük magunkat a sivatagban.  

A száraz, de mégis oltalmat adó Föld-anya (a sivatag 
homokja) ölének biztonságát és mégsem megtarthatóságát 
gyönyör képekben és dialógusokban jelenítette meg a 
protagonista. Megértettük, hogy a kevés tejet (kaktusz) és 
mézet adni képtelen anya, hogyan nehezíti meg gyermeke 
számára a feln tté váláshoz nélkülözhetetlen bels biztonság 
kialakulásának folyamatát. 

A szimbólumok dramatikus megjelenítése láthatóvá és 
érthet vé tette számunkra, hogy Az infantilis projekciók és a 
függ ség a képzeletbeli oltalmazóktól  nem nyújtanak igazi 
biztonságot; de amíg az ember ezt nem tudja egymaga 
megteremteni, a biztonság teljes hiányánál még mindig jobbak 
a projekciók és a fantáziaképek. Ez a kell ideig kitapasztalt 
(részben képzelt) biztonság teszi lehet vé, hogy a gyermekben 
kialakuljon az élettel szemben valamiféle biztonságérzés, 
aminek alapján aztán megbízhat önmagában is  (Bettelheim 
2000, 52. oldal)  

A játék során nem mondódtak ki a szimbólumok 
mögött rejt z életesemények, életszerepl k. A száraz Föld-
anya ideig-óráig védelmez és elégtelen táplálékot nyújtó öle 
(homok-rejtek) kényszer elhagyásának drámai pillanatai 
hosszú vajúdása azonban ékesen szóltak Piroska korai én-
fejl désének hiányairól. Fantasztikus volt látni, hallani, 
ahogyan a sivatag homokja elindulásra bíztatta a protagonistát, 
s rábízta t az Ég-anyára, a Napra, aki képes megmutatni az 
oázishoz vezet utat Piroskának. A Nap bíztatása és tanácsai 
segítettek abban, hogy bártorságot gy jtsön az oázis népével 
való találkozáshoz, s ne féljen kapcsolatba kerülni az 
emberekkel. Az oázist megjelenít színben pedig mintha a 
gyermeki fejl dés gyakorló fázisa jelent volna meg a 
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pszichodráma színpadán. A szerepcserékben 

 
gyermekkel, 

n vel, férfival 

 
fokozatosan növesztette fel önmagát a 

protagonista, megtapasztalva, hogy az t körülvev környezet 

 
az emberi kapcsolatok 

 
nem jelent fenyegetést számára. 

Megélte a pszichodráma többlet-realitásában, hogy 
megvédelmezte t a sivatag homokja, nem hagyta útkeresése 
közben magára a Nap, s befogadta t az oázis népe. A 
protagonista biztonságérzete lépésr l-lépésre növekedett a 
dráma többlet-realitásában.       

Piroska játéka közben különös ihletettséget éreztem. A 
szemem el tt 

 

a pszichodráma színpadán - tárult fel a 
protagonista félelmekkel teli bels világa. Mindez a 
szimbólumok segítségével történt.  A megjelenített bels 
szimbolikus tartalmak a színpadon küls realitássá váltak. A 
játékos beszélhetett a homokkal, a Nappal, s megtapasztalhatta 
azok valóságosságát. A protagonista 

 

mint ahogy a gyermek 
mesehallgatás közben 

 

játék közben rá sem ébredt, hogy a 
szimbólumok segítségével hogyan dolgozza fel legmélyebb 
szorongásait, s teszi magáévá a dramatikus játék szövetében 
kibontakozó, a saját tudattalanjából érkez megoldási 
üzeneteket. A játék realitás-többlete sejtelmes finomsággal 
közvetítette a szorongás kívülre helyezésének, a bels 
biztonság hiányának és keresésének tragikumát. Anélkül, hogy 
konkretizálódott volna bármi is az életanyagból. Mégis 
mindnyájan átéltük a tragikumot és az élet gy zelmének 
katarzisát. Rejtve maradt és mégis kitárult a még ki nem 
mondható.               
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FERENCZNÉ SZARVAS ANIKÓ  

A tréning-módszer alkalmazása a fels oktatásban 
meghatározott oktatási és nevelési feladatok támogatása 
érdekében*  

Olyan id ket élünk, amikor minden mozog, ami nincs 
leszögezve.

 

Carl Stein, a Boston Consulting Group szaktanácsadó cég szakért je  
(Stratégiai Vezetés Világkonferencia 1999.)  

A 21. század elején 

 

csakúgy, mint hosszú évszázadok 
óta - a világ változik. Ez így van jól, hiszen a változás az élet 
törvénye. Ami miatt az érdekl dés középpontjába kerülhet, 
hogy üteme évr l évre gyorsul. 

Nap, mint nap új kihívásokkal, új eszközökkel, 
módszerekkel és nem utolsó sorban új gondolatokkal, az új 
tudás megszerzésének lehet ségeivel találjuk magunkat 
szembe. Változunk mi magunk is, de velünk együtt mozgásban 
van környezetünk, a társadalom és a gazdaság is. Manapság 
nem vagyunk sz kében azoknak az okoknak a felsorolásában, 
amelyek változásra kényszerítenek bennünket (EU csatlakozás, 
globalizáció, multikultúralitás, tudásalapú társadalom stb.) 

Világunkban éles verseny folyik minden területen: a 
világ vezet régiói (a Triád tagjai), az egyes országok, de a 
tudáspiac szegmensei között is. A versenyben az EU 
helyzete nem túlságosan kedvez : az eddigi változtatási 
próbálkozásai nem hozták meg a kívánt eredményt. A 
csökken népesség Európa egyre inkább lemarad az Amerikai 
Egyesült Államok mögött, mely gazdasági hatalmát nem kis 
részben annak köszönheti, hogy az ország területe nagy, 
nincsenek nyelvi korlátok, így a t ke és a munkaer szabadon 
áramolhat. Az ország egyik felében szerzett tudás az ország 
másik részében is jól felhasználható.     

*Készült a BME Gazdaság és Társadalomtudományi Kar, Ergonómia és 
Pszichológia Tanszék, Munka és szervezetpszichológus szakképzésén 2005-
ben. A jelen tanulmány a szerz megvédett diplomamunkájának 
összefoglalása. 
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Az Európai Unió versenyképessége, a fenntartható 

fejl dés szempontjából kulcsfontosságú tényez az oktatásba 
és átképzésbe történ befektetés. 

Az Európa Tanács 2000 márciusában lisszaboni 
találkozója alkalmával egy 2010-re megvalósítandó stratégiai 
célt fogalmazott meg, mely szerint az EU-nak a 
legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú 
társadalommá kell válnia a világon, amely képes a gazdasági 
növekedés fenntartására, jobb és több álláslehet ség és 
nagyobb társadalmi kohézió biztosításával. Ehhez az út a 
fels oktatási rendszerek modernizálásán keresztül vezet 
(egységes Európai Fels oktatási Térség megteremtése), 
ugyanis az egyes országok versenyképességét ma már dönt en 
oktatási rendszerük, a képzett munkaer determinálja. Az 
oktatási rendszer napjainkra stratégiai tényez lett. Hogyan 
tudta ezt elérni? 

A választ keresve végig kell gondolnunk, hogy a 
versenyel ny megszerzésének milyen eszközei, milyen módjai 
lehetnek: 

 

a legmodernebb technológiák alkalmazása, 

 

a legmagasabb hatásfokú operációs és átviteli 
rendszerek m ködtetése, 

 

az emberekben rejl emberi min ség felhasználása. 
Mindegyikre szükség van, de a tapasztalatok azt bizonyítják, 
hogy a tartós versenyképesség els számú meghatározójává az 
emberi tudás, illetve az emberek által létrehozott sajátos 
megkülönböztet képességek, kompetenciák lépnek el . 

Ha összevetjük a Bologna-folyamat erre vonatkozó 
elemeit és a HEFOP 3.3. intézkedését a fels oktatás szerkezeti 
és tartalmi fejlesztésére vonatkozóan, azt látjuk, hogy 
mindkett szerint a jelenlegi fels oktatási-képzési rendszer 
legf bb hiányossága, hogy nem tud kell gyorsasággal és 
rugalmassággal alkalmazkodni a gazdaság és a munkaer piac 
változó igényeihez. 

A cél tehát a fels oktatás rendszerének és tartalmának 
olyan irányú átalakítása, hogy képes legyen el segíteni a 
fels oktatásban tanulók és végzettek sikeres belépését a 
munkaer piacra és alkalmazkodásukat annak változó 
követelményeihez, vagyis a fels oktatás kiemelt feladata a 
munka világában elvárt kompetenciák fejlesztése. 
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Az emberi min ség, az ember tudása tehát új 

értelmezést nyer, melyet a tudományos koncepció változása 
alapján is figyelemmel kísérhetünk. Visszatekintve a 60-as 
évekig, a tartalom-centrikus tervezés , a  mit tanítsunk 
kérdés szigorúan szabályozott keretei után a tartalom eszközzé 
vált és a gondolkodás fejlesztése az értelem kim velése vált 
els rend céllá (70-80-as évek). 

A 90-es évekt l egy paradigmaváltás figyelhet meg, 
melyben az affektív (érzelmi-akarati) szféra, az értékek 
el térbe kerülése a jellemz . Az ismeretalapú oktatás helyébe a 
kompetencia alapú képzés lép. Ez szerte a világon, így 
Magyarországon is egy általános, társadalmi igényként 
megfogalmazódó kihívás. E kihívás az oktatástól azt várja el, 
hogy a munka világára készítsen fel, feleljen meg az iskolán 
kívüli világ, a gazdaság és a munkaer piac elvárásainak és ne a 
tudomány sajátos bels logikája alapján m ködjön. Kerüljön 
el térbe az alkalmazásközpontúság, a gyakorlati hasznosság. 
Ehhez elengedhetetlen: 

 

a tanulási képességek, készségek fejlesztése, az 
önszabályozó tanulás esélyének megvalósulása; 

 

olyan értékek, attit dök, motívumok kialakítása, amely 
szilárd alapot jelent az egész élet központi 
tevékenységévé váló tanuláshoz (egész életen át tartó 
tanulás); 

 

komplex látásmód, problémamegoldás; 

 

együttm ködés, a tudás átadása, a csoport tagjaiként 
való szellemi munkavégzés. 

Vagyis a személyiség alapvet készségeinek, továbbá a 
speciális szakfeladatokhoz illeszked személyiségi 
képességeknek, kompetenciáknak a kicsiszolása szükséges. 

Mi is az a kompetencia? A latin eredet kompetencia 
szó (competentia: illetékesség , competo: valamire képes ) a 
mai köznyelvben is kett s értelemben használatos: 
1. illetékesség, jogosultság, hatáskör, 
2. hozzáértés szakértelem. 

Számtalan terminológiai vita alakult ki a fogalommal 
kapcsolatban, amit még az egyes nyelvek értelmezési eltérései 
csak tovább mélyítettek.  
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Abban azonban meg lehet egyezni, hogy a szó használatának f 
területe a munka világa, ahol teljesít képes tudást, a 
megszerzett tudásnak és a személyiség meglév adottságainak-
készségeinek adott környezetben való alkalmazási képességét 
és szándékát jelenti.  
Vagyis: 

 
a tudást, a generikus ismeretanyagot, 

 
a know-how-t, a jártasságokat, és készségeket, 

 
a kapcsolatteremt képességet és/vagy a szociális 
viselkedési formákat. 

Ezek közül az utóbbi kett t nem lehet hagyományos, a tudás 
felhalmozását és elraktározását célzó, zárt, tanításközpontú 
képzési szemlélet és módszerek révén fejleszteni. Ez az 
oktatási forma nem felel meg a gyakorlati ismeretek és 
kompetenciák gyors és állandó megújítását igényl munkaer -
piaci igényeknek és az oktatással szemben megfogalmazódó új 
társadalmi kihívásoknak. 

Figyelembe véve az egyéni és kollektív szükségleteket, 
olyan új szemléletet, módszereket, eszközöket kell bevezetni, 
amelyek nem a közvetítend ismeretek átadását tekintik 
els dleges célnak, hanem a résztvev k szemléletének, 
beállítódásainak, motivációinak, ezáltal kompetenciáinak 
fejl dését. 

Ezt az igényt az ún. résztvev -központú módszerek 
tudják leginkább kielégíteni. Ezek a technikák f ként a 
résztvev k együttm ködésére építenek, valamint az 
élettapasztalataikra és önállóságukra. A vezet megosztja a 
feladatait és a felel séget a résztvev kkel, azzal a céllal, hogy 
érdekeltté és motiválttá tegye ket saját és társaik 
fejlesztéséért, a tanulás sikeréért. Ezáltal a képzés életközelibb 
és gyakorlatorientáltabb lesz. 
A résztvev -központú tanulás egyik leghatékonyabb formája a 
tréning. 

Az élményszer , a közvetlen megismerés hatására 
bekövetkezett tanulási folyamat magában hordozza a 
készségekben, képességekben, magatartásban bekövetkezett 
változást. Az el adás-központú képzésben nincs módunk arra 

 

mint ahogy a mindennapi életben sem -, hogy a fejlesztésre 
szoruló kompetenciáinkat megfigyeljük, tudatosítsuk, 

kijelöljük az új célokat és a megváltozott mintákat kipróbáljuk. 
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Ezért kell a jelenlegi oktatási módszereket minél több 
tréninggel kiegészíteni. Kutatómunkám során arra keresetem a 
választ, hogy a Tessedik Sámuel F iskola Gazdasági F iskolai 
Karán személyügyi szervez szakon 2000 és 2003. közötti 
id szakban diplomázottak a megszerzett szerteágazó és 
sokszín tudást, készségeket és szemléletet hogyan tudják 
hasznosítani a munka világában, szakmai életükben és 
megítélésük szerint ezekb l mennyi köszönhet a 
tréningeknek.  

A munkámat a f iskola Elméleti- és Alkalmazott 
Humántudományi Tanszékének oktatói és az általuk vezetett 
hallgatói csoport kutatásának keretei között végeztem. 
Az említett kutatásnak kett s célja volt: 
1. Átfogó képet szerettünk volna kapni a végzett hallgatók 

munkaer -piaci helyzetér l  
2. Visszajelentést kapni arról, hogyan ítélik meg néhány évvel 

a diploma megszerzése után a f iskolán szerzett tudás 
hasznosíthatóságát a praxisban. 

A dolgozatomban a második témakört elemeztem és 
ismertettem. 
A következ kérdésekre kerestem a választ: 

 

nem szakirányú elhelyezkedés esetében milyen 
területeken segíti az érvényesülést a személyügyi 
szervez szakos diploma, s mely tudástartalmak 
hasznosíthatók az adott területen, 

 

szakirányú munkavégzés esetén a képzés mely tartalmai 
szolgálják leginkább a humáner forrással való 
professzionális foglalkozás színvonalas megvalósítását, 

 

milyen helyet foglalnak el a tréning módszerrel 
fejlesztett készségek, képességek, kompetenciák a 
hasznosíthatóság szempontjából a végzett hallgatók 
napi munkájában akár szakirányú, akár nem szakirányú 
elhelyezkedés esetén. 

Vizsgálati módszernek a kérd íves felmérést választottam, 
tekintettel arra, hogy igen nagy létszámú volt az adott 
évfolyamokon diplomát szerzettek csoportja. 
A lekérdezés formája a postai úton történ el- és visszaküldés 
volt, mivel nagyon sokféle helységbe kellett eljuttatni a 
leveleket.  Természetesen a kérd ívek kitöltését anonimitásuk 
meg rzésével kértük. Visszaérkezett 387 db (53%) válaszlevél. 
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Elégtelen címzés miatt 81 db (11%) levél nem jutott el a 
címzetthez. 263 f (36%) nem válaszolt a megkérdezettek 
közül. 
A kutatásban a zárt kérdések kvantitatív elemzését, valamint a 
nyitott kérdések tartalomelemzését végeztem el. A kérdések 
fókuszában az állt, hogy információkat szerezzek a praxisban 
hasznosítható tudás mibenlétér l, s ezáltal következtetni tudjak 
a képzési struktúra gyakorlatorientált elemeire. 

Az adott válaszokból kiderült, hogy a szakon 
megszerzett ismeretanyag széles körben alkalmazható. A 
hallgatók dönt többsége (88,6 %) elégedett az oktatott 
tantárgyak hasznosságával.  A szakon megszerzett ismeretek 
nagyon széles spektrumot lefednek, hiszen majdnem mindenki 
tudta azokat hasznosítani, függetlenül attól, milyen területen 
dolgozik vagy tanul tovább. Mivel ezen a szakon olyan 
szakembereket képeznek, akik munkájuk során emberekkel 
foglalkoznak, sok olyan tárgy van, melyek önmaguk és 
embertársaik jobb megismerésében vannak segítségükre. Ezek 
az ismeretek a szakmán kívül is jelent s segítséget adnak 
személyközi kapcsolataik alakításában. 

Az oktatott tantárgyak vizsgálata képet ad arról, hogy 
milyen elméleti és gyakorlati képzés állt a hallgatók 
rendelkezésére. Az volt a kérésem, hogy súlyozzák a képzés 
folyamán tanított tárgyakat aszerint, hogy mit tartanak 
munkájuk szempontjából fontosnak és kevésbé fontosnak. 
Ahhoz, hogy a válaszadást megkönnyítsem, feltüntettem az 
adott évfolyam óra- és vizsgatervét. Fontosnak tartottam ebben 
a témakörben megkülönböztetni a nappali tagozatos és a 
levelez tagozatos hallgatók 

 

ezen belül tovább bontva a 
szakmában ill. a nem szakmában dolgozók - válaszait. Az 
összehasonlítás egyszer sítése érdekében táblázatban tüntettem 
fel a tantárgyak helyezéseit .         



  

125

 
Az oktatott tantárgyak megítélése  

(Vastagon kiemelve az els 10-10 legfontosabbnak 
választott tantárgy tagozatonként)  

Helyezés Helyezés                                 
(nappali tagozaton 
végzettek szerint) (levelez tagozaton 

végzettek szerint)  Tantárgyak 
megnevezése 

Szakmá-
ban 

dolgozók

 

Nem 
szakmában 
dolgozók 

Szakmá-
ban 

dolgozók

 

Nem 
szakmában 
dolgozók 

I. Alapozó tantárgyak 
Bevezetés a filozófiába 22 22 24 25 
M vel déstörténet 22 22 22 19 
Gazd. és társad. történet 23 20 21 19 
Kommunikáció elmélet 12 8 11 10 
Bevezetés a 
pszichológiába 

15 14 12 13 

Informatika 14 15 11 11 
Általános szociológia és 
módszertan 

13 12 16 17 

Bevezetés a 
közgazdaságtanba 

16 14 17 14 

Jogi alapismeretek 11 12 15 17 
Idegen nyelv 2 2 10 9 
II. Szakmai alapozó tantárgyak 

Kommunikációs tréning

 

4 4 2 1 

Statisztika 24 24 23 22 

Szociálpszichológia 5 6 6 4 
Munkapszichológia 7 9 5 3 
Vállalati gazdaságtan 17 18 16 12 
Bevezetés a pénzügyekbe

 

14 12 17 21 
Közgazdaságtan 19 14 19 21 

Munkajog 9 10 7 9 

Személyügyi ismeretek 8 12 1 5 
Andragógia 17 21 16 19 

Menedzsment 18 13 18 20 
Marketing 18 19 14 12 
Munkaer -gazdálkodás 20 22 14 23 

Társadalombiztosítás 21 23 15 17 

Európai ismeretek 6 5 15 18 
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III. Speciális szakmai tantárgyak 

Csoportdinamika 3 1 4 2 
Szervezet- és 
vezetéspszichológia 9 11 3 6 

Szakdolgozati konzultáció

 
19 17 13 13 

Non-profit intézmények 
gazdálkodása 

20 22 20 18 

Személyügyi 
menedzsment 10 11 8 12 

Üzleti kommunikáció 16 16 10 8 
Kiválasztás módszertana 17 18 11 7 
Szakmai gyakorlat 1 3 13 22 
Alternatív tantárgy I. 19 17 13 15 
Alternatív tantárgy II. 19 18 17 23 

 

A nappali tagozaton végzett hallgatók els helyen 
jelölték meg a szakmai gyakorlat fontosságát. Ennek oka, hogy 
a gyakorlati id alatt kipróbálhatták az elméletben tanultakat, 
munkatapasztalatokat szerezhettek, talán néhányan leend 
munkahelyre is találtak. Második helyre került az idegen nyelv, 
belátva ennek nélkülözhetetlenségét és hasznosságát. Ma már 
nagyon sok munkáltatónál - valamint a diploma 
megszerzésénél is - az idegen nyelvtudás és nyelvvizsga 
alapkövetelmény. Hatodik helyen értékelték az Európai 
ismeretek tantárgyat, véleményem szerint azért, mert az 
Európai Unióba történ integrálódás után még inkább 
megnyíltak az uniós munkaer piacok, ahol jó eséllyel 
pályázhatnak. 

Levelez tagozaton végzett hallgatóknál az els helyre 
a személyügyi ismeretek tárgy került. Véleményem szerint 
azért, mert ebben a tárgykörben tanultak széles körben 
alkalmazhatók. 
A szervezet- és vezetéspszichológia harmadik helyezését 
indokolja, hogy a levelez tagozatosok nagy többsége már 
munkahellyel rendelkezik, így az itt tanultak mindenképpen 
segítik - leginkább a vezet beosztásban lév ket - 
tevékenységüket.  

A már munkahellyel rendelkez k úgy vélik, hogy a 
személyügy területén talán nincs szükség ilyen mélységben 
statisztikai és közgazdaságtani ismeretekre, mivel a részletes 
statisztikai és közgazdasági elemzéseket nem a személyügyi 
tevékenységet ellátó munkatársnak kell elvégeznie. 
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A nappali tagozatosokhoz képest a levelez tagozaton diplomát 
szerzettek nagyobb súllyal ítélték meg a Marketing, Üzleti 
kommunikáció tárgyakat. Az idegen nyelv megítélése ebben a 
körben a 10. helyre került valószín síthet en azért, mert a 
képzésben résztvev korosztály jelent s része mentességet 
élvez a nyelvvizsga tekintetében. 

A Kiválasztás módszertana nem csak a konkrét 
személyügyi munka során fontos, hanem az álláskeresést, a 
pályázatra és az interjúra való felkészülést is nagyban 
megkönnyíti azoknak a technikáknak az ismerete, melyekkel a 
pályázó szembekerülhet. 
Különösen az ügyfelekkel kapcsolatos munkakörökben 
dolgozók, de mások szerint is sok el nye volt a 
kommunikációs tréningnek, ahol elsajátíthatták a  
segít kapcsolat és a konfrontáció során alkalmazható 
kommunikációs technikákat. Megtanulták, hogyan kezeljék a 
vezet és beosztott közötti konfliktus kezelését. Az önismereti 
csoportokban, melyek kis létszámúak, szorosabb kapcsolatot 
tudtak kialakítani egymással, s ezek a csoportok az iskola 
befejezése után mint baráti csoportok megmaradhatnak.  
A diplomát szerzettek tehát egyértelm en a praxisközeli 
tantárgyak jelent ségét hangsúlyozták. 

Mindkét csoport úgy vélte, hogy az általános 
m veltséget fejleszt tantárgyak ugyan kevésbé 
hasznosíthatóak számukra a munkájukban, ugyanakkor 
napjaink fontos társadalmi és gazdasági kérdéseiben történ 
eligazodáshoz nyújtanak segítséget éppúgy, mint a 
Közgazdaságtan, Vállalati gazdaságtan.  

Közel azonos mértékben ítélték meg a nappali és 
levelez tagozatos hallgatók a nem csak a személyügyi 
munkához kapcsolódó tárgy, a Munkajog fontosságát. 

Az Informatika is közel azonos sorszámú mindkét 
csoportnál, így hasznossága arra vezethet vissza, hogy 
napjaink munkahelyein és az életben egyaránt 
alapkövetelmény, nélkülözhetetlen a kell informatikai tudás. 
A levelez tagozatos, munkahellyel rendelkez hallgatók 
életük során már korábban kényszerülhettek az informatikai 
ismeretek megszerzésére, a nappali tagozatos hallgatók pedig, 
ha ismerték is az alapm veleteket, nagy hasznát vették a 
további képzésnek, tehát fontosnak és hasznosnak vélték.    
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A végzett hallgatók az alábbiakat hiányolják a 

képzésb l, vagy keveslik id keretét az adott témának 
(csillaggal jelöltem, hogy melyik tagozaton diplomázók 
véleménye jelenik meg):  

Nappali tagozaton 
végzettek 

Levelez tagozaton 
végzettek TÉMA 

Hiányolják

 
Keveslik Hiányolják

 
Keveslik 

Gyakorlati képzés általában   *   * 
B vebben jogi alapismeretek és 
munkajog:       

* 

Kommunikációs gyakorlat, 
tréning   

*   * 

Toborzás módszerei *   *   
Teljesítménymenedzsment       * 
Andragógia   *   * 

Kiválasztás módszertana   *   * 
Komolyabb nyelvi képzés (2 
idegen nyelv ismerete)   

*     

Munkapszichológia, szervezet- és 
vezetéspszichológia       

* 

Személyügyi informatika       * 
Önismeret, személyiségfejlesztés

   

*   * 

Asszertivitás fejleszt tréning *   *   
Változásmenedzsment, 
szervezetfejlesztés   

*   * 

Személyügy, személyügyi 
igazgatás     

*   

Karriertervezés   *   * 
Pályaszocializációs tréning *   *   
Konfliktusmegoldó képességet 
fejleszt tréning 

*   *   

Együttm ködési tréning *   *   

 

A hallgatók hiányolták a tematikából a 
problémaorientált gyakorlati képzést. Véleményük szerint 
kevés lehet ség van a képzésben a személyügyi munkakör 
alaposabb megismerésére, túl elméletinek tartják a képzés erre 
vonatkozó részeit. Az elmúlt években a képzés tematikája 
folyamatosan változott, igazodva az aktuális intézménypolitikai 
elvárásokhoz. A szakmai alapozó tárgyak mindvégig a 
tanmenet fontos részét képezték, de arányuk az óratervekben 
gyakran változott. Egybehangzó vélemény volt, hogy a 
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tanultak gyakorlati alkalmazásának ismerete nélkül a 
szakmában való elhelyezkedésre kevesebb az esélyük. 

A hallgatók kiemelik, hogy a személyügyi szakmában 
nélkülözhetetlen képességek és készségek fejlesztése nem 
kielégít 

 
különösen a levelez képzésben -, mert kevés az 

olyan oktatási forma, amely ezek fejlesztését szolgálná, illetve 
amelyek jók, azoknak kevés az óraszáma. Sokan hiányolták a 
szakmai szerepszemélyiség fejlesztését szolgáló 
pályaszocializációs tréninget, ahol a szakmához kapcsolódó 
szituációk eljátszásával, értelmezésével alakíthatják 
szereprepertoárjukat. Ugyanakkor hiányolták a kooperációs és 
problémamegoldó képességet fejleszt  tantárgyakat. 

Amit még érdekesnek tartottam, hogy a hallgatók 
tapasztaltak-e változást a személyiségükben, képességeikben, 
készségeikben, melyet a képzésnek tulajdonítanak. 

A vélemények tartalomelemzésének elvégzése után az 
alábbi változást (fejl dést) megfogalmazó, megjelenít tartalmi 
kategóriákat alkottam meg. A tartalmi kategóriák megalkotása 
után megállapítottam azok el fordulási gyakoriságát is. A 
kategóriákat az említések gyakoriságának sorrendjében 
közlöm: 

 

a kommunikációs készségek differenciáltabbá válása, 

 

az önreflektivitás képességének fejl dése, 

 

az önérvényesítési képesség növekedése, 

 

az énkép meger södése, 

 

a frusztrációs tolerancia növekedése, 

 

a változás elfogadásának és elfogadtatásának 
képessége. 

A kapott eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy: 
1. Nem szakirányú elhelyezkedés esetén a 

társadalomtudományi és közgazdaságtudományi jelleg

 

m veltség és szemléletmód hasznosíthatósága részben 
igazolódott be. A társadalomtudományok körébe tartozó 
tárgyakat kevésbé jelölték meg fontosnak a gyakorlat 
szempontjából, általános m veltség szempontjából viszont 
igen. A közgazdaságtudományt és a hozzá kapcsolódó 
tárgyak közül fontosnak tartották: Bevezetés a 
közgazdaságtanba, Bevezetés a pénzügyekbe.     
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2. Szakirányú elhelyezkedés esetén a szakma elméletét és 

gyakorlati módszereit megismertet tantárgyak 
(Munkapszichológia, Személyügyi ismeretek, Szervezet- és 
vezetéspszichológia, Személyügyi menedzsment, Szakmai 
gyakorlat), hasznosíthatósága egyértelm en igazolást nyert. 

3. A tréning módszerrel oktatott tantárgyak (Csoportdinamika 
/Önismeret/ tréning, Kommunikációs tréning) megítélése 
mind szakirányú, mind nem szakirányú munkavégzés 
esetén kiemelked a végzett hallgatók szerint. 
Beigazolódott az a hipotézis, mely szerint a tréning 
módszerrel oktatott tantárgyak gyakorlati hasznosíthatósága 
függetlenül a munkavégzés szakirányától magas, mivel a 
személyes és szociális kompetencia fejl dése megnöveli a 
kognitív és speciális/szakmai kompetenciák 
érvényesülésének hatókörét is.    

Összegzés  

Vizsgálatom központi kérdése az volt, hogy milyen 
helyet foglalnak el a tréning módszerrel fejlesztett képességek, 
készségek, kompetenciák a hasznosíthatóság szempontjából a 
végzett hallgatók napi praxisában. 

Megállapíthatjuk hogy akár szakirányú, akár nem 
szakirányú elhelyezkedés esetén a tréning módszerrel oktatott 
tudástartalmak igen jól hasznosíthatók, tehát fontos részét 
képezik a gyakorlatorientált személyügyi szervez képzésnek. 
Úgy vélem, ez annak tudható be, hogy azon kulcsképességek 

 

kompetenciák fejlesztése történik ezzel a módszerrel, amelyek 
elengedhetetlenek a munkaer piac változó követelményeihez 
való alkalmazkodás szempontjából, de azt is mondhatjuk, hogy 
a változó világ igényeihez való igazodás feltételei is. 

A tanítás során alkalmazott módszerek 
hatékonyságának fejlesztése azért kulcsfontosságú, mert a 
feln ttek eredményes képzése különösen módszerfügg , 
tekintettel arra, hogy teljesen autonóm személyiségként 
vesznek részt a tanulási folyamatban. Ugyanakkor tanulásuk 
hatékonysága dönt módon függ tanulási képességük 
fejlettségét l, illetve feln tt hallgatók esetében is meghatározó 
tényez személyiségük alakulásában a képz intézmény oktató-
képz munkájának színvonala, követelményrendszere, 
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valamint bánásmódja. Intézményünkben többször módosítottuk 
a tantervet, s törekedtünk a kiscsoportos képzési formák, a 
tréning módszer kiterjesztésére. Míg a vizsgált évfolyamokban 
csak a csoportdinamika és a kommunikációs tréning tantárgyak 
keretén belül dolgoztunk tréning módszerrel, addig a ma 
érvényes tantervben sok egyéb tárgy keretén belül érvényesül a 
tréning módszer: 

Az elmúlt 50-60 évben a világ a gazdaság soha nem 
tapasztalt fejl désének volt tanúja. Ez a fejl dés els sorban az 
ember azon képességének köszönhet , mellyel szükségleteinek 
arányában képes volt uralni és megszervezni környezetét, azaz 
a tudománynak és az oktatásnak, a gazdasági fejl dés 
els dleges hajtóer inek. Nem szabad azonban elfelejteni azt, 
hogy az oktatás nem csak azért van, hogy a gazdaság világát 
szakemberekkel lássa el. Jacques Delors (1996) szerint az 
oktatásnak négy alapfeladatot kell teljesítenie, hogy meg tudjon 
felelni a vele szemben támasztott elvárásoknak. Ezek lesznek 
minden ember számára az élete során a tudás alappillérei: 

 

meg kell tanulnia megismerni, azaz megszerezni a 
dolgok megértéséhez szükséges eszközöket; 

 

meg kell tanulnia dolgozni, hogy hatni tudjon a 
környezetére; 

 

meg kell tanulnia együtt élni, hogy együttm ködhessen 
a többi emberrel minden emberi tevékenységben; 

 

meg kell tanulnia élni, ez a legfontosabb, s az el z 
három eredménye lehet. 
Jelenleg a hivatalos oktatás az els kett t közvetíti. 

Ha a fels oktatás reformja teljesíteni tudja, a szakdolgozatban 
is leírt célkit zéseit, akkor a második két alappillérért is sokat 
tehet majd. 

A tréningek kiterjesztése a fels oktatásban ebben is 
sokat tud segíteni, hiszen miközben a munkaer piac 
elvárásainak megfelel kompetenciákat fejlesztjük, mélyül a 
hallgatók önismerete, jobban megismerik a másik 
embert ..vagyis megtanulnak jobban élni ..együtt.      
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KRAJCSÓNÉ KRASZKÓ ILONA  

Végzett hallgatók munkaer piaci jellemz i statisztikai 
adatok alapján   

A Fels oktatási Törvény (1993. évi LXXX. Tv és az 
1996. évi módosítása 59 §) el írja a fels oktatási intézmények 
számára az oktatás bels min ség ellen rzését és ennek 
folyamatosságát. Ennek jegyében született meg a Tessedik 
Sámuel F iskola Gazdálkodási Karának Kari Tanácsülésén az 
a határozat, hogy  többek között  a végzett hallgatók körében 
is történjék vizsgálódás. 

Ez a felmérés egy hármas felmérés egyik eleme. Az 
els eleme a képzésben részt vev k folyamatos megkérdezése, 
a tanév második félévének végén, a tárgyat oktatók 
munkájának a min sítésére, a tárgy el készítettségére, szakmai 
színvonalára vonatkozóan. A második eleme a képzés végén 
lév k megkérdezése a képzés teljes folyamatáról, annak 
min ségér l, míg a harmadik elem a már végzettek 
megkérdezését jelenti, visszatekint jelleggel a képzés utólagos 
min sítésére, a munkaer piaci megítélést is figyelembe véve. 

A végzett hallgatóknak feltett kérdések 4 f csoportba 
sorolhatók: 

 

a munkahelyre vonatkozó kérdések (a munkahely 
székhelye, beosztás, foglalkozás, jogi státusz, 
elégedettség a munkahellyel, stb.), az erre vonatkozó 
kérdések alkották a kérd ív nagyobb hányadát 

 

a végzés óta folytatott tanulmányokra, oktatásban, 
képzésben való részvételre vonatkozó kérdések (a 
képzés szintje, az elvégzett szak, a részvételt motiváló 
ok, stb.) 

 

a nyelvismeret szintjét, munkavégzés során való 
szükségességét vizsgáló kérdések  

 

a békéscsabai képzéssel való elégedettségre választ adó 
kérdések 

Ebben a tanulmányban az els kérdéscsoportra adott válaszok 
értékelése történik.  A kérd ív összeállítása, a több célú 
felhasználás következtében egy team munkája volt. Részt vett 
benne dr Máthé Ilona, dr Simon Imre és Krajcsóné Kraszkó 
Ilona. 
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Az öt évvel valamint az öt és fél évvel ezel tt végzett, 

nappali tagozat, pénzügy szakán diplomát szerzett hallgatók 
körében történt a felmérés. A felmérés ideje mindkét esetben a 
hallgatók békéscsabai osztálytalálkozója volt, 2005. 
februárjában.    

A két hallgatói csoport válaszait együtt értékeltük, 
mivel nem volt jelent s id beli különbség a két végzés között, 
illetve a végzettség tartalma, a kapott min sítés nem tért el 
egymástól. Szintén az együttes értékelés mellett szólt az az érv, 
hogy a kérd íveket el zetesen átnézve nem tapasztaltunk az 
adott válaszokban a külön körben történ értékelésre okot adó 
eltérést, vagyis a válaszadókat a végzés ideje szempontjából 
homogénnek tekinthetjük. 

A válaszadók alapján kialakult minta nem tekinthet 
reprezentatívnak, vagyis nem csak a véletlen hatására tér el a 
teljes statisztikai sokaság összetételét l, az eltérésnek több ett l 
eltér oka is van, például a találkozótól való távolmaradás, a 
válaszadástól való elzárkózás, stb.  

Összesen 82 hallgató válaszolt a kérd ív kérdéseire. 
Ebb l 56 f volt n , 26 f férfi. Ez az összetétel 68 %-os n i 
arányt és 32 %-os férfi arányt jelent. A jelenlegi aktív 
képzésben résztvev , pénzügy szakos, nappali tagozatos 
hallgatóknál a n k aránya 73 %, a férfi hallgatók aránya 27 %, 
vagyis a válaszadóknak ez a nem szerinti összetétele jól 
közelíti a képzésben résztvev k összetételét. Minden válaszadó 
pénzügy szakos volt, ekkor ugyanis még csak ilyen szakon volt 
kimen évfolyam a Karon. 

A megkérdezett hallgatók 48 %-a volt Békés megyei, 
22 %-uk Csongrád megyei, 11 %-uk Hajdú-Bihar megyei, 
Jász-Nagykun-Szolnok megye és Bács-Kiskun megye 5 illetve 
4 %-os részaránnyal szerepelt, 1-2 %-os részarányt találunk 
még több megyében. (1. sz. tábla)         
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A válaszadók megoszlása a képzéskor meglév  

állandó lakóhely szerint  

1. sz. tábla 
Férfi N

 
Összesen 

Száma

 
Megosz-

lása 
Száma

 
Megosz-

lása 
Száma

 
Megosz-

lása 
Megyék

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

Békés 11 42 28 50 39 48 
Csongrád

 

3 12 15 27 18 22 
Hajdú-
Bihar 

6 23 3 5 9 11 

Jász-N-
Szolnok 1 4 3 5 4 5 

Bács-
Kiskun 

1 4 2 4 3 4 

Szabolcs-
Szatm. 0 0 2 4 2 2 

Egyéb 4 15 3 5 7 8 
Összesen 26 100 56 100 82 100 

  

A n k esetében a képzés idején Békés és Csongrád 
megyei állandó lakóhellyel az átlagnál nagyobb aránya 
rendelkezett a hallgatóknak, a férfiak esetében a Hajdú-Bihar 
megyeieknél volt nagyobb az arány, mint az együttes átlag. 

Ezek az arányok a jelenleg aktív képzésben résztvev , 
pénzügy szakos, nappali tagozatos hallgatóknál 1-2 % pontos 
eltéréssel ugyan ilyenek, a Békés megyeiek aránya 50 %, a 
Csongrád megyeieké 21 %, a Hajdú megyeiké 10 %. Ezek 
alapján elmondhatjuk, hogy a békéscsabai karon a hallgatók 
dönt többségét a kelet magyarországi állandó lakóhellyel 
rendelkez k alkotják.         
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1. A munkahelyre vonatkozó kérdésekre adott válaszok  

A válaszadók megoszlása a végzést követ munkahelyeik 
száma szerint  

2. sz. tábla 

Férfi N

 
Összesen A munka-

hely 
sorszáma

 
Száma 

(f ) 
Megosz-
lása (%)

 
Száma 

(f ) 
Megosz-
lása (%)

 
Száma 

(f ) 
Megosz-
lása (%)

 

0. 0 0 1 2 1 1 
1. 9 34 29 52 38 46 
2. 7 27 18 32 25 31 
3. 8 31 7 12 15 18 
4. 2 8 1 2 3 4 
Összesen 26 100 56 100 82 100 

  

A válaszadók megoszlása a végzést követ munkahelyeik 
száma szerint  

1. sz. ábra    

Férfi

0%

34%

27%

31%

8%

N

52%32%

12% 2%2%

Összesen

1%

46%

31%

18%
4% 0.

1.

2.

3.

4.



  

137

 
A kérd ív tartalmazta azt a kérdést, hány munkahelye 

volt a végzés óta a hallgatónak. A válaszadók 46 %-a az els 
munkahelyén  dolgozott, ez az arány a n knél magasabb volt, 
52%, a férfiaknál 34 %. Második munkahelyén a válaszadók 
31 %-a dolgozott, a n k itt is az átlagnál nagyobb aránnyal 
rendelkeztek, de itt a férfiak eltérése kisebb volt, mint az els 
munkahely esetében (2. sz. tábla, 1. sz. ábra). Harmadik 
munkahelyén a megkérdezettek 18 %-a dolgozott, itt azonban a 
férfiak lényegesen magasabb aránnyal rendelkeztek, 31 %. A 
n knél ugyanakkor alacsonyabb a harmadik munkahellyel 
rendelkez k aránya, mindössze 12 %. A két nem közötti eltérés 
tovább fokozódik a negyedik munkahellyel rendelkez k között, 
a férfiak 8 %-a, míg a n k 2 %-a nyilatkozott úgy, hogy a 
negyedik munkahelyén dolgozik. Ezek a számadatok arra 
utalnak, hogy a férfiak bátrabban változtatnak, mint a n k. 
Mindössze egy olyan hallgató volt, akinek még egyáltalán nem 
volt munkahelye. Összességében elmondható az, hogy a 
végzett hallgatóink jelent s mobilitást mutatnak a 
munkahelyük változtatásában, kevesebb, mint 50 %-uk 
dolgozik az els munkahelyén, bár ez a jelenség társadalmi 
tendenciaként is megjelenik napjainkban, els sorban a 
fiatalabb korosztályoknál. 

Feltettük azt a kérdést, hogy a munkahely 
változtatásának mi volt az oka (3. sz. tábla, 2. sz. ábra) 

Itt értelemszer en nem minden hallgató válaszolt, 
hiszen nem változtatta a munkahelyét 46 hallgató. A 
válaszadásnál lehet ség volt arra is, hogy egy hallgató több 
okot is megjelöljön, többen éltek is ezzel a lehet séggel. A 
munkahely változtatás okaként a válaszadók 36 %-a azt jelölte 
meg, hogy a jobb kereset volt a motiváló tényez . A férfi 
hallgatóknál ez az arány magasabb, 42 %, míg a n knél csak 
31 %. Az összes válaszadó 29 %-a jelölte meg motiváló 
tényez ként a szakmai fejl dést, itt is magasabb a férfiaknál ez 
az arány, 35 %, míg a n knél 24 %. Közel azonos arányban 
jelölték meg motiváló elemként a családi okokat mindkét nem 
képvisel i. A munkanélküliséget, mint motiváló tényez t csak 
a n i hallgatók jelölték meg, az összes válaszadó n 7 %-a. 
Viszonylag magas arányban jelöltek meg egyéb okokat, 16 %-a 
az összes válaszadónak, de csak néhány esetben írtak 
konkrétumot is válaszukhoz.    
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A munkahely változtatását kiváltó ok                                                                

 
3. sz. tábla 

Férfi N

 
Összesen 

Száma

 
Megosz-

lása Száma

 
Megosz-

lása Száma

 
Megosz-

lása 
Ok 

(f ) (%) (f ) (%) (f ) (%) 
Szakmai 
fejl dés 9 35 7 24 16 29 

Jobb 
kereset 

11 42 9 31 20 36 

Családi 
okok 

4 15 4 14 8 15 

Munkanél-
küliség 0 0 2 7 2 4 

Egyéb 
okok 

2 8 7 23 9 16 

Összesen 26 100 29 100 55 100 

   

A munkahely változtatását kiváltó ok  

2. sz. ábra  
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Érdekes változások olvashatók le a választ adó 

hallgatók jelenlegi munkahelyének földrajzi helye és a 
végzéskor meglév állandó lakóhelye között. A választ adó 
hallgatók 33 %-ának van jelenleg a munkahelye Békés 
megyében, míg végzéskor a hallgatók 48 %-ának Békés 
megyében volt az állandó lakóhelye (1. sz., 4. sz. tábla, 3. sz. 
ábra). Hasonlóan nagy csökkenés tapasztalható a hajdú megyei 
hallgatóknál is, jelenleg a megkérdezettek 4 %-a dolgozik 
Hajdú megyében, míg végzéskori arányuk 11 % volt.    

Jelenlegi munkahely megyék (Budapest) és nemek szerint  

4. sz. tábla 
Férfi N

 

Összesen 

Száma

 

Megosz-
lása Száma

 

Megosz-
lása Száma

 

Megosz-
lása 

Megye, 
város 

(f ) (%) (f ) (%) (f ) (%) 
Békés 7 27 20 35 27 33 
Pest 
(Budapest)

 

10 37 15 27 25 30 

Csongrád 3 12 14 25 17 21 
Hajdú-
Bihar 2 8 1 2 3 4 

Bács-
Kiskun 2 8 1 2 3 4 

Egyéb 2 8 5 9 7 8 
Összesen 26 100 56 100 82 100 

  

Ezek a számértékek arra utalnak, hogy az 
elhelyezkedési lehet ségek, a munkanélküliség arra késztetik 
ezeknek a területeknek a fiatal lakóit, hogy másutt keressenek 
maguknak munkalehet séget. Ez viszont er teljesen hozzájárul 
az ország keleti megyéinek népességcsökkenéséhez.  

Jelentéktelen változás történt a Csongrád megyeieknél. 
A megkérdezettek 21%-ának van Csongrád megyében a 
munkahelye, végzéskor a jelenleg megkérdezettek 22 %-a 
rendelkezett Csongrád megyei állandó lakóhellyel. 
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A Bács-Kiskun megyei hallgatóknál megegyezik a két arány 
egymással, úgy t nik, k megtalálták számításukat 
megyéjükben. 

Az egyes arányszámok azonban jelent s eltérést 
mutatnak nemenként. Az együttes arányokhoz képest a n knél 
magasabb a korábbi lakóhelyen történ munkavállalás, míg a 
megkérdezett férfiak magasabb arányban vállalkoznak más 
helyen való munkavégzésre. Pest megyében és ezen belül 
kizárólag Budapesten dolgozik a megkérdezett összes hallgató 
30 %-a, a férfiaknál ez az arány 37 %, míg a n knél 27 %. 
Békés megyében viszont az összes megkérdezett 33 %-a 
dolgozik, a n knél ez az arány magasabb, 35 %, a férfiaknál 
alacsonyabb, mint az együttes, 27 %. Hasonló a tendencia a 
Csongrád megyeiknél is. A többi megye adata, az alacsony 
létszámértékek miatt, úgy gondolom nem értékelhet .  

Figyelemre méltó dolognak tartom azt, hogy a választ 
adó volt hallgatóink közül senki nem jelölt meg dunántúli 
munkahelyet, viszont az összes választ adó 30 %-a dolgozik 
Budapesten, ami a f város centrikusság egészségtelen 
jelenlétére utal. Nyilván a hallgatóink zömének kelet 
magyarországi állandó lakóhelye és az átlagnál lényegesen 
jobb f városi lehet ség az oka annak, hogy Budapesten és nem 
távolabbi helyen kerestek és találtak maguknak munkahelyet a 
hallgatók.                   
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3. sz. ábra                  

A jelenlegi munkahely típusa szerinti vizsgálódásból az 
olvasható le, hogy legnagyobb arányban profitorientált 
gazdálkodó szervezetnél dolgoznak a hallgatók, a 
megkérdezettek 74 %-ára ez jellemz (5. sz. tábla).  

A hallgatók állandó lakóhelye végzéskor

48%

22%

11%

4%
5%2% 8%
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A hallgatók jelenlegi munkahelye megyék szerint
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A jelenlegi munkahely típusa      

5. sz. tábla 
Férfi N

 
Összesen 

Száma

 
Megosz-

lása Száma

 
Megosz-

lása Száma

 
Megosz-

lása 
Típus 

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

 
2 8 1 2 3 4 

Orsz. 
hatáskör 
szerv  

1 4 1 2 2 2 

Egyéb költség-
vetési intéz-
mény 

2 7 14 25 16 20 

Profitorientált 
vállalk. 

21 81 39 71 60 74 

Összesen 26 100 55 100 81 100 

 

26 %-uk valamilyen költségvetési szervezetnél 
dolgozik. Ezen belül is a legnagyobb arányban az általunk 
egyéb költségvetési intézménynek nevezett csoportban, például 
oktatási intézet, kamara. 
          Az együttes értékeken belül a nemek szerinti arányoknál 
más szellemiség olvasható le. Úgy t nik a n k inkább a 
nyugodtabb, biztonságosabb, jobban kiszámítható költségvetési 
intézményeket választják munkahelyükül. A n k 29 %-a 
valamilyen költségvetési szervezetnél dolgozik, a férfiaknál ez 
az arány kisebb, 19 %. Ez természetesen azt is jelenti, hogy a 
profitorientált vállalkozásoknál a férfi válaszadók nagyobb 
aránya dolgozik, mint a n ké (a férfiaknál 81 %, a n knél 71 
%), vagyis a férfiak jobban vállalkoznak az üzleti élet 
kihívásainak teljesítésére.  

Érdemes összevetni ezeket az adatokat a Budapesti 
Corvinus Egyetem (volt BKE) hasonló felmérésének adataival 
(megjelent a Statisztikai Szemle 2004. 10-11. számában, 
Kerékgyártó Györgyné 

 

Szarvas Beatrix: Hallgatói 
véleményezések statisztikusi szemmel). Egy 2002-ben 
megtartott felmérés adatai szerint a volt BKE hallgatóinak 87 
%-a az üzleti életben dolgozik, míg ez az arány a TSF 
Gazdálkodási karán végzett felmérés adatai szerint 74 %. Úgy 
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gondolom ebben az eltérésben dönt en az játszik szerepet, 
hogy a kelet magyarországi régióban a költségvetési szervek 
jelent s munkaadók. Ennek hiteles alátámasztása érdekében 
megnéztem azt, hogy az egyes településeken dolgozók milyen 
jelleg munkahelyen dolgoznak. A megkérdezettek közül a 
budapesti munkahelyen dolgozók 83 %-a profitorientált 
vállalkozásnál dolgozik, mig a nem budapesti munkahelyeken 
dolgozóknál ez az arány 70 %.  

A beosztásra adott válaszokban is jelent s különbségek 
tapasztalhatók a nemek között (6. sz. tábla, 4. sz. ábra).  Csak a 
férfi válaszadók között volt fels vezet , 2 hallgató adta ezt a 
választ.  

A válaszadók jelenlegi beosztása     
6. sz. tábla  

Középvezet t a férfi és a n i válaszadók között is 
lehetett találni, a válaszadó n k 22 %-a, míg a férfiak 42 %-a 
válaszolta azt, hogy középvezet ként dolgozik. Ez a két arány 
eredményezte az összes válaszadónál azt, hogy 
középvezet ként dolgozik 28 %-uk. 

Azok, akik azt jelölték meg válaszukban, hogy 
középvezet ként végzik munkájukat, 80 %-ban 1-5 f , 15 %-
uk 6-10 f munkáját irányítják. Egyetlen olyan válaszadó volt, 
aki középvezet ként 50-nél több ember munkáját irányítja. 
Ezek a számadatok arra utalnak, hogy jó esély van arra, hogy 
hallgatóink viszonylag rövid id alatt jó karriert tudnak befutni.  

Férfi N

 

Összesen 

Száma

 

Megosz-
lása Száma

 

Megosz-
lása Száma

 

Megosz-
lása 

Beosztás

 

(f ) (%) (f ) (%) (f ) (%) 
Fels 
vezet

 

2 8 0 0 2 3 

Középve-
zet

 

11 42 12 22 23 28 

Beosztott

 

13 50 43 78 56 69 
Összesen 26 100 55 100 81 100 
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Beosztott munkavállalóként a megkérdezettek 69 %-a 
dolgozik. A n knél ez az arány lényegesen nagyobb, 78 %, míg 
a férfiaknál 50 %.  

A válaszadók jelenlegi beosztásának megoszlása (%)                                  

 
4. sz. ábra  
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Kíváncsiak voltunk arra is, milyen a hallgatók 
munkahelyének f tevékenysége (7. sz. tábla)  

A válaszadók munkahelyének f tevékenysége                            

 

7. sz. tábla 
Férfiak N k Összesen 

Száma

 

Megosz-
lása Száma

 

Megosz-
lása Száma

 

Megosz-
lása 

F tevé-
kenység 

(f ) (%) (f ) (%) (f ) (%) 
Pénzügyi 
szolgáltatás 

10 38 14 25 24 30 

Ipar 5 19 13 24 18 22 
Önkor-
mányzat 2 8 1 2 3 4 
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Kereske-
delem 3 12 5 9 8 10 

Egyéb 
ktgvetési 
szerv. 

2 8 13 24 15 19 

Környezet-
védelem 1 4 1 2 2 2 

Szállítás, 
hírközlés 0 0 1 2 1 1 

Kutatás, 
fejlesztés 1 4 1 2 2 2 

Mez gaz-
daság 0 0 3 5 3 4 

Média 1 4 0 0 1 1 
Épít ipar 1 3 0 0 1 1 
Egyéb 0 0 3 5 3 4 
Összesen 26 100 55 100 81 100 

 

Ennél a kérdésnél szándékosan sok válaszadási 
lehet séget adtunk meg. Ennek az volt az oka, hogy rendkívül 
érdekelt bennünket az, milyen profilú tevékenységet végez az a 
vállalkozás, amelyikben a hallgató munkát kapott. Úgy 
gondoltuk, a f iskola számára, a képzés tartalmi oldalának 
kijelöléséhez sok hasznos információt adhat az erre a kérdésre 
adott válasz.  

A választ adó hallgatók több mint 2/3-a három f 
profillal rendelkez területen dolgozik. Ezek a következ k: 
pénzügyi szolgáltatás, ipar, költségvetési intézmények (7. sz. 
tábla). Ezen belül a pénzügyi szolgáltatásoknál dolgozók 
aránya a megkérdezetteknek 30 %-a, itt az összes megkérdezett 
férfi munkavállaló 38%-a dolgozik, míg a n knél ez az arány 
25 %. Ipari jelleg tevékenységet végz vállalkozásnál 
dolgozik az összes megkérdezett 22 %-a. Ebben a csoportban 
az összes megkérdezett n nagyobb aránya dolgozik 

 

24% -, 
míg a férfiaknál ez az arány 19 %. 

Az egyéb költségvetési szerveknél dolgozik a 
megkérdezettek 19 %-a, itt is hasonlóan az iparban 
foglalkoztatottakhoz a megkérdezett n k nagyobb aránya 
dolgozik 

 

24 % -, a férfiaknál ez az arány 8 %. Ha ehhez a 
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csoporthoz hozzáadjuk az önkormányzatoknál dolgozókat, úgy 
a költségvetési intézményeknél dolgozók együttesen 20 % 
feletti arányához jutunk. Viszonylag magas az aránya a 
kereskedelemben dolgozóknak, az összes megkérdezett 10 %-
a, bár a nemzetgazdaságban betöltött szerepéhez képest ezt egy 
kicsit alacsony értéknek tarthatjuk. A többi csoportban 
dolgozók viszonylag alacsony létszámúak és arányúak, az 
eloszlásuk sem mutat számottev eltérést, ezek részletezésére 
nem térnék ki. Ezek a számadatok azt az igényt támasztják a 
f iskolai képzéssel szemben, hogy széles alapokon nyugvó, 
sokirányú specializációt lehet vé tev képzést folytasson, 
tegye lehet vé a rugalmas alkalmazkodást a gyorsan változó 
gyakorlat igényeinek megfelel en. 

Megkérdeztük a kérd ívben azt is, mennyire elégedett a 
hallgató jelenlegi munkahelyével. A következ válaszokat 
kaptuk: (8. sz. tábla)  

Elégedettség a jelenlegi munkahellyel                                         

 

8. sz. tábla 
Férfi N

 

Összesen 

Száma

 

Megosz-
lása Száma

 

Megosz-
lása Száma

 

Megosz-
lása 

Elégedett-
ség foka 

(f ) (%) (f ) (%) (f ) (%) 
Elégedett 19 73 40 73 59 73 

Nem 
elégedett 7 27 15 27 22 27 

Összesen 26 100 55 100 81 100 

 

Ez volt az egyetlen olyan kérdés, amelyiknél az egyes 
lehet ségekre adott válaszok aránya megegyezett a férfi és a 
n i válaszadóknál, így az együttes válaszokkal is egyez volt 
az értéke. A megkérdezett hallgatók 73 %-a nyilatkozott úgy, 
hogy elégedett a munkahelyével. Véleményem szerint ez igen 
jó aránynak tekinthet , nyilván a min sítésnél toleránsabb a 
véleményalkotás a munkanélküliséggel terhelt helyzet miatt.    
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A munkahelyhez kapcsolódott az álláskeresés hatékony 

eszközeire vonatkozó kérdés, amiben a kérdés megfogalmazása 
konkrétan úgy történt, hogy a hallgatók tapasztalataira voltunk 
kíváncsiak. Egy hallgató több választ is adhatott, hiszen több 
alkalommal lehetettek a munkahelykeresés állapotában. (9. sz. 
tábla) 

A válaszok 88 %-a az els 3 válaszlehet ségre esett. A 
legnagyobb eredménnyel ismer sök segítségével lehet álláshoz 
jutni a hallgatók szerint. Ezt a lehet séget a n k nagyobb 
arányban jelölték meg hatékony eszköznek, náluk 59 % ez az 
arány, míg a férfiaknál 45 %. Az újsághirdetést a válaszadók 
23 %-a tartotta hatékony eszköznek, itt viszont a férfiaknál 
lényegesen nagyobb a választók aránya (31 %), a n ké 13 %-
ponttal alacsonyabb ennél, közülük 18 % tartja ezt a formát 
hatékony eszköznek.  

Tapasztalatai alapján az álláskeresés hatékony eszközei                               

 

9. sz. tábla 
Férfi N

 

Összesen 

Száma

 

Megosz-
lás Száma

 

Megosz-
lása Száma

 

Megosz-
lása 

Eszközök 

(f ) (%) (f ) (%) (f ) (%) 
Ismer sök 
segít-
ségével 

19 45 41 59 60 54 

Újsághirde-
téssel 13 31 12 18 25 23 

Állásbörze 
segítsé-
gével 

4 10 8 12 12 11 

Munkaügyi 
központ 
segíts. 

2 5 4 6 6 5 

Álláskere-
sési tréning

 

1 2 1 1 2 2 

Egyéb úton

 

3 7 3 4 6 5 
Összesen 42 100 69 100 111 100 
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Kiegyenlített arányban tartják a volt hallgatók hatékony 

eszköznek az állásbörzét, 11 %-uk választotta ezt a formát. A 
férfiaknál 1%-ponttal alacsonyabb, a n knél 1 % ponttal 
magasabb az arány, mint az együttes érték. 

Viszonylag alacsony arányban választották a 
munkaügyi központok és az álláskeresési tréning nyújtotta 
lehet ségeket. Valószín leg az az oka az alacsony aránynak, 
hogy nem sokan kerültek kapcsolatba a munkaügyi 
központokkal, mivel nem voltak munkanélküliek, illetve nem 
tartósan voltak munkanélküliek. A személyes beszélgetés 
tapasztalati is ezt támasztják alá. A munkahely változtatások 
dönt en egy meglév állásból való továbblépés módszerével 
történtek. Az egyéb válaszok között önismeretet, fejvadász 
cégeket jelöltek meg a hallgatók.            

Összességében ezek a válaszok arra utalnak, hogy az öt 
évvel ezel tt végzett hallgatóinknak igen jók voltak a 
munkaer piaci lehet ségeik. A szakmai fejl dés és a jobb 
kereseti lehet ség motiválta dönt en a munkahely 
változtatásukat. A váltásoknál, az új munkahely találásánál az 
ismer sök, az újsághirdetések játszották a meghatározó 
szerepet, sz k körben került náluk sor a munkaügyi szervek 
igénybevételére. Az értékelésnél nem szabad elfelejtenünk, 
hogy k lényegesen kevésbé telített piaccal találkoztak. Éppen 
ezért úgy gondolom, a végzett hallgatók tudásának piacképessé 
tétele érdekében mindenféleképpen szükség van az ilyen 
jelleg felmérések folyamatossá tételére, felhasználva a most 
szerzett pozitív és negatív tapasztalatokat.   

Felhasznált irodalom:  

 

Kerékgyártó Györgyné 

 

Szarvas Beatrix: Hallgatói 
véleményezések statisztikai szemmel 
Statisztikai Szemle 2004. 10-11. szám        
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PATAY ZOLTÁN   

Módszer-garanciák közkinccsé tételének problematikája   

Értelmezésemben közkincs az a szellemi érték, amely 
társadalmi szinten széles tömegek 

 
szinte mindenki 

 
számára 

szabadon hozzáférhet . Ha ezt a szellemi értéket (amelynek 
terjesztésére társadalmi szinten semmilyen korlátozás nincs) 
vagy akár ennek meglétét, gyakorlati hasznát és korlátlan 
alkalmazhatóságát tudatosítottuk az emberek széles körében 
(társadalmi szinten), akkor elmondhatjuk, hogy a szellemi 
értéket közkinccsé tettük. A valóságos közkincs közérthet , 
(részleteiben nem feltétlenül, de fogalmi szinten) könnyen 
megjegyezhet , és a lényeget világosan kifejez .  

Módszer-garancián konkrét célú gyakorlati probléma 
megoldására alkalmazható olyan módszert értünk, amelynek 
adott feltételek melletti alkalmazása garanciát jelent arra, hogy 
az alkalmazó a kit zött célját el is éri. Köznapi értelemben a 
módszer bevált, ha mindazok, akik a módszert céljuk elérése 
érdekében alkalmazták, büszkén nyilatkozhatnak az alkalmazás 
sikerességér l26. 

Konkrét tudományterületet említve elmondható, hogy a 
matematikatudomány legkülönböz bb feladatmegoldó 
módszerei mind bevált módszergaranciák. Ezeknek csak egy 
töredéke közkincs!27 Szakemberek körében jól ismert az a 
vélemény, mely szerint a különböz tudományok 
problémamegoldó módszerei közül sokkal több módszer 
érdemes arra, hogy közkincs legyen, mint amennyi ténylegesen 
az28. Kik azok, akik e kört alkotják? Létezik-e nyilvántartása a 
közkincseknek? Mely módszerek érdemesek a közkinccsé 
tételre? Kiknek a feladata a közkinccsé tétel? És a 
filozófiaibb kérdések közül csupán egyetlen: lehet-e 

közkincs a tudás?29 

                                                

 

26 E sorok kedves olvasója biztosan ismer közkinccsé tett 
módszergaranciákat! Sorolja csak, bátran! 
27 Vajon ismer-e ilyeneket? Talán más tudományterületr l? 
28 E mondatom kapcsán kérdések egész sorát fogalmazhatja meg a kedves 
Olvasó. 
29 A Mindentudás Egyeteme program, ugyanis, "a tudás legyen közkincs" 
elv jegyében indult négy évvel ezel tt. 
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Társadalmi szinten feltehet kérdések nem teljes sora. 

Szakembereket foglalkoztató mindenkori problematika, 
amelynek aktualitása vitathatatlan a tudásalapú társadalom 
kialakítása 

 
mint célkit zés 

 
kapcsán. A problémakör annál 

komolyabb, hogy részleteiben bemutatásra kerülhessen e 
helyen. Célom szerényebb: ez úton történ ismeretterjesztés.  

Els sorban olyan, gyakran felmerül valós problémákat 
mutatok be a továbbiakban, amelyeknek megoldási 
módszerér l 

 

a szimplex módszerr l30 

 

túlzás nélkül 
elmondható, hogy fejlett tudásalapú társadalmakban a 
közkincs-érték ség szintje felé mozog. A problémák 
megfogalmazására szorítkozva 

 

mivel leginkább az 
ismeretterjesztési szándék vezérel31 

 

esetenként mell zöm az 
általánosságot.  

El rebocsátom, hogy többségében a gazdasági életb l 
vett problémákat fogalmazok meg. Ezek közül néhányat (az ún. 
lineáris programozási feladatokat) az Operációkutatás tantárgy 
keretein belül hallgatóink "kezelni" is megtanulnak.  

Hallgatóinkra gondolva, legyen számukra az alábbi 
probléma-lista egy széles palettájú bemutatója annak, hogy 
milyen gyakorlati tartalmú feladatok megoldására is kínál 
módszer-garanciákat az operációkutatás. A feladatok 
áttekintését megel z en itt a helye egy példának, amely 
megvilágítja, hogy mi is az a lineáris programozási feladat32. 

                                                

 

30 A szimplex módszert G.B. Dantzig amerikai matematikus alkotta meg 
1947-ben. E munkája elismeréseként jóval kés bb (1976-ban) állami díjat 
(is) kapott az USA-ban. 
31 Korábbi írásaimban (lásd az irodalomjegyzékbe foglaltakat) szóvá tettem 
az operációkutatás 

 

mint tudományág 

 

sokoldalú hasznosságát, és 
kifejeztem bizakodó reményeimet e tudományág módszerei gyakorlati 
alkalmazásainak elterjedését illet en.  
32 A lineáris programozási feladatokat LP feladatoknak szokás nevezni. A 
lineáris programozás megalkotói L.V. Kantorovics orosz matematikus, a 
már említett G.B. Dantzig és T.C. Koopmans amerikai közgazdász. 
Kantorovics a "Termelés szervezésének és tervezésének matematikai 
módszerei" c. könyvét 1939-ben írta. A Dantzig által megalkotott szimplex 
módszer ténylegesen a Koopmans szerkesztésében kiadott könyv 
megjelenésével vált szélesebb körökben ismertté. Az 1951-ben kiadott 
könyvnek a szimplex módszert tárgyaló részét Dantzig írta. Évek múltán 

 

1975-ben 

 

Kantorovics és Koopmans a lineáris programozás 
közgazdaságtani alkalmazása terén elért eredményeikért közgazdasági 
Nobel-díjat kaptak. Mivel matematikai Nobel-díj nem létezik, Dantzig 
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1. Egy nagyon egyszer példa LP feladatra  

Egy üzem kétféle (T1 és T2) terméket gyárt háromféle 
(A1, A2 és A3) alapanyagból. A T1 termék egy egységének 
el állításához az A1 alapanyagból 4 egység, az A2-b l 2 egység 
és az A3-ból 2 egység szükséges. A T2 termék el állításához 
csak az A1 és A2 szükséges, mégpedig 1 egységhez az A1-b l 2 
egység és az A2-b l 6 egység. Egy bizonyos id szakra 
(mondjuk 1 hónapra) vonatkoztatva az üzemben az 
alapanyagokból rendre 480, 540 és 210 egységnyi mennyiség 
áll rendelkezésre (mint készlet). A T1 termék piaci ára 2 
(mondjuk 2 ezer Ft) egységenként, a T2 terméké 3 (mondjuk 3 
ezer Ft) egységenként. 

Feladatunk egy olyan termelési terv készítése, 
amelynek a megvalósítása a szóban forgó id szakban az 
üzemnek a lehet legnagyobb bevételt hozná33.   

A példa szövegével kapcsolatos fogalmak és a feladat 
matematikai modellje:  

Termelési mátrix 

 

az 

4 2

2 6

2 0

A

 

3 2-es mátrix, amelynek 

három sora a három alapanyagra és két oszlopa a két 
termékfajtára vonatkozik.    

Kapacitásvektor   a készletek oszlopvektora: 
*

480;540;210b . 

Árvektor 

  

a termékek egységárának * 2;3c sorvektora (a 

komponensek itt ezreket jelentenek). 

                                                                                                      

 

kiváló munkáját remek matematikai alkotásként a már említett kit ntetéssel 
díjazták. 
33 Ezt a termelési tervet optimálisnak (azaz a kit zött cél értelmében a 
lehet legjobbnak) szokás nevezni. Azt mondjuk, hogy: az optimális terv 
elkészítésével a felvetett feladatok megoldjuk. 
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Az ismeretlenek oszlopvektora  az 

*

1 2;x x x  vektor, ahol ix

 
az i-edik termékb l el állítandó mennyiséget jelöli.  

A matematikai modell az alábbi LP feladatként "fogalmazható" 
meg:  

1 2

1 2

1

4 2 480

2 6 540

2 210

0

x x

x x

x

x

 ; 1 2( ) 2 3 maxf x x x .  

Ebben a modellben az összefoglalt két-ismeretlenes 
egyenl tlenségek az LP feladat feltételrendszerét alkotják, és a 
negyedik feltétel arra utal, hogy az 1x

 

és 2x

 

ismeretlenek csak 

nem-negatív értékeket vehetnek fel. A feltételrendszer az LP 
feladat egyik összetev je. Az LP feladat másik alkotóeleme a 
célfüggvény (az f függvény). Az f függvény "melletti" max

 

jelölés az LP feladat céljára utal. Arra, hogy a célfüggvény 
maximális értékét (és maximumhelyét) a feltételrendszer 
figyelembe vételével kell meghatározni.  

Eltekintve az 0x

 

feltételt l, a feltételrendszerben a feltételek 
lineáris egyenl tlenségek, és a célfüggvény lineáris függvény. 
Emiatt nevezik a "megfogalmazott" feladatot LP feladatnak34.   

2. Valós problémákat szemléltet lista  

1. (Az optimális portfolió problémáját35 szemléltet feladat). 
Valaki az 500 ezer forint összeg megtakarításának egy részét 
(legalább 100 ezer forintot) lekötött betétként helyezné el 
számlavezet bankjánál, másik részéért pedig értékpapírokat 
(háromféle 

 

A, B, C 

 

részvény és kétféle  

 

D, E 

 

állami 
kötvény közül választva) vásárolna úgy, hogy: 
a) kötvényeket legalább olyan összegben vásárolna, mint 
részvényeket; 
b) a 10%-nál kisebb hozamú értékpapírokba legfeljebb 125 
ezret fektetne be; 
                                                

 

34 A lineáris programozás lényegében az operációkutatásnak, mint tudományterületnek az LP 
feladatok vizsgálatával foglalkozó ága. Célja tekintetében az LP feladat lehet minimum-
feladat. Az LP feladat feltételrendszerében szerepelhet =  vagy relációjelet tartalmazó 
feltétel. 
35 Könnyen belátható, hogy a szöveg szerinti modell egy LP maximum-feladat. 
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c) a részvényekbe fektetend összegnek legalább 25%-át az 
alacsony kockázatú részvénybe fektetné.  

A befektet rendelkezésére áll az alábbi táblázatba foglalt 
információ:  

Befektetés Éves hozam Kockázat 

A részvény 15% magas 

B részvény 12% közepes 
C részvény 9% alacsony 
D kötvény 11% - 
E kötvény 8% - 

Lekötött betét 6% - 

 

Ezen információ figyelembe vételével 

 

és szándékának 
megfelel en 

 

melyik értékpapírból mekkora összegért 
vásároljon, és mekkora összeget helyezzen betétbe a befektet , 
ha befektetésével maximális hozamot kíván elérni?  

3. (Példa az ún. táplálási probléma36 egyik változatára). 
Egy állattenyészt állatai takarmányozását kétféle 
tápszer (A és B) keverékével kívánja feljavítani. A 
tápszerek kilogrammonkénti tápanyag-tartalmát 
(bizonyos egységekben értve) a következ táblázat 
mutatja:    

"A" tápszer "B" tápszer 

Vitaminok 1 2 
Szénhidrát 1 1 
Fehérje 6 1,5 

  

                                                

 

36 A megfelel modell, mint kiderül a szövegb l, LP minimum-feladat. A 
táplálási probléma 60 évvel ezel tt, a G. Stigler által publikált The Cost of 
Subsistence c. cikkben, vet dött fel el ször. Az általános problémának sok 
név-változata ismert. Pl. állattenyésztésre vonatkozó megfogalmazásban 
takarmánytervezési feladatnak, bizonyos menüre vonatkozóan szénhidrát-
minimalizálási feladatnak nevezik. 
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A tápszerek ára kg-onként 2100 Ft és 1300 Ft. A 

vitaminok, szénhidrát és fehérje havi szükséglete (az említett 
egységekben értve) rendre 160, 100 és 240. Mennyit 
használjon a tápszerekb l az állattenyészt , ha a 
takarmányozás javítását minimális költséggel óhajtja 
megvalósítani?37  

3. (Példa termelési feladatra38). Egy kft ötféle (K1, K2, K3, K4, 
K5) gyors-fagyasztott zöldségkeveréket készít 200, 700, 300, 
300 és 400 grammos csomagolásban. A zöldségek 
felhasználási arányait és a keverékfajták egy-egy csomagjának 
eladási árát (Ft-ban) az alábbi táblázat mutatja:    

K1 K2 K3 K4 K5 

Zöldborsó 1 2 0 1 1 
Karfiol 1 0 2 1 1 
Sárgarépa 0 3 1 1 1 
Burgonya 0 2 0 0 1 
Eladási egységár

 

100 200 300 200 300 

 

A rendelkezésre álló és hulladékmentesen 
felhasználható tisztított zöldségkészlet: zöldborsóból 110, 
karfiolból 80, sárgarépából 70 és burgonyából 40 mázsa. 
Annak érdekében, hogy a karfiol- és a sárgarépakészlet teljesen 
fel legyen használva, a kft hajlandó burgonyából beszerezni a 
szükséges mennyiséget, ha a rendelkezésre álló 40 mázsa 
kevésnek bizonyulna az ilyen feltételek mellett készíthet 
keverék-csomagok eladása utáni maximális bevétel eléréséhez. 

Melyik keverékfajtából hány csomagot készítsen a kft a 
fentiek figyelembe vételével?  

                                                

 

37 Kétváltozós esetben a feladat megoldható elemi (grafikus) úton. A 
grafikus módszer a kétváltozós LP feladatok módszer-garanciája. 
Középiskolai szinten közkinccsé tehet !  
38 A termelési feladat modellje, mint a részletezett példán beláttuk, LP 
maximum-feladat. 
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4. (A szállítási problémát szemléltet példa39). Négy 
felvev helyet (az A1, A2, A3 és  A4 áruházakat) három (R1 , R2 , 
R3) raktárról áruval kell ellátni. Ismertek az áruházak igényei, a 
raktárak készletei, és adott a költségmátrix (ennek i-edik 
sorában a j-edik elem a fajlagos költséget, azaz egységnyi áru 
Ri -b l Aj be történ átszállításának az árát) mutatja, például 
euro-ban kifejezve. Tegyük fel, hogy a készletek összege 
ugyanannyi, mint az igények összege (ekkor azt mondjuk, hogy 
a feladat egyszer ).   

A feladatunk az, hogy a készletek és az igények 
figyelembe vételével olyan szállítási tervet készítsünk, 
amelynek a megvalósítása minimális összköltséggel jár. 
Konkrét adatokkal, a fenti szöveg szállítási feladat 
táblázatszer en összefoglalva:    

A1 A2 A3 A4   

R1 7 9 4 12 120 

R2 3 8 5 1 180 

R3 5 2 12 6 100 

  

60 90 70 80  

 

A táblázat alkotóelemei: a 3 4-es szállítási 
költségmátrix (bels rész), a készletek oszlopa (jobboldali 
perem), az igények sora (alsó perem).  

5. (A hozzárendelési problémát szemléltet példa40). Négy 
alkalmazott áll rendelkezésünkre négy feladat elvégzésére. Az 
alábbi táblázatban látható, hogy melyik alkalmazott melyik 
feladatot hány óra alatt tudja elvégezni:  

                                                

 

39 A modell itt LP minimum-feladat. Tehát, módszer-garanciája a szimplex 
módszer. A feltételrendszer jellegzetességének köszönhet en, a szállítási 
feladat vizsgálatára más (speciális, könnyen elsajátítható) módszer-garancia 
is létezik. 
40 A hozzárendelési probléma a szállítási problémának egy speciális esete, 
amelyre speciális módszer-garanciát H. W. Kuhn amerikai matematikus 
dolgozott ki 1955-ben. A megoldási eljárásnak Kuhn a magyar módszer 
nevet adta, mivel a módszer kidolgozásában jelent s szerepet játszottak 
Egervári Jen és König Dénes magyar matematikusok eredményei. 
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F1 F2 F3 F4 

A1 22 17 30 14 
A2 15 20 28 16 
A3 18 22 27 21 
A4 16 23 25 19 

 
Feladatunk: beosztani (egy alkalmazott egy feladat 

megfeleltetéssel) az alkalmazottakat a feladatok elvégzésére 
úgy, hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges id 
(összességében) minimális legyen.  

6. (Hatékonyság maximalizálási problémát szemléltet példa). 
Tekintsük a termelési problémát szemléltet példát azzal a 
változtatással, hogy a keverékfajták egy-egy csomagja 
önköltségének és a termeléssel kapcsolatos fel nem osztható 
tervezett költségnek az ismeretében az egységnyi költségre jutó 
árbevételt (mint hatékonysági mutatót) kívánjuk maximalizálni.  

Ilyen esetben a modell célfüggvénye két lineáris 
függvény hányadosaként (törtfüggvényként) áll el és emiatt 
nem LP feladattal van dolgunk. Az ilyen ún. tört-lineáris 
programozási feladat könnyen visszavezethet LP feladatra. 
Tehát, a vizsgálatra ez esetben is alkalmazható a szimplex 
módszer41.  

A szimplex módszer, amint már az általam 

 

egyáltalán 
nem fontossági szempont szerint 

 

rendezett probléma-lista is 
szemlélteti, széleskör en alkalmazható a gyakorlatból adódó, 
valamely szemszögb l nézett optimalizálási feladatok 
megoldására. Ez a módszer-garancia olyan szellemi érték, 
amely szinte mindenki számára elérhet . Felmerül a kérdés: 
vajon mennyire megérthet és kik által érthet meg? 

A kérdés els részére a válasz az, hogy könnyen. Ezt 
mondják azok, akik alkalmazzák. A baj csak az, hogy az 
alkalmazók száma nem eléggé nagy. Tudásalapú társadalomra 
gondolva, felcsillan a remény, hogy van esély az alkalmazók 
körének lényeges b vülésére.   

                                                

 

41 A tört-lineáris programozási feladatok vizsgálatára speciális módszer-
garancia is létezik, melyet Martos Béla magyar matematikus dolgozott ki 
1960-ban. 



  

157

 
Tudásalapú társadalom Az utóbbi tíz esztend ben 

ismerethanyatlás is tapasztalható a közkultúrában végbemen 
hanyatlási folyamattal összefonódottan. Hogy is van ez?    

Felhasznált irodalom:  

 
Hiller  Lieberman: Bevezetés az operációkutatásba.  
LSI Oktatóközpont, Bp. 1994. 

 
Patay Zoltán: Gazdasági tartalmú egészérték LP feladatok 
alternatív optimumának pontosítása. 
Körös Tanulmányok, TSF GFK, Békéscsaba, 2003, 43-51. 

 

Patay Zoltán: Beszállítói cégtartalékok felfedésének id szer sége. 
Körös Tanulmányok, TSF GFK, Békéscsaba, 2004, 54-62. 

 

Wayne L. Winston. Operációkutatás (módszerek és alkalmazások), I. 
Aula Kiadó Kft., 2003.                           
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MOLNÁR ISTVÁN  

Egy közgazdasági feladattípus megoldása véges lánctörtek 
segítségével  

Gyakran el fordul, hogy egyes közgazdasági 
problémák visszavezethet k els fokú, lineáris, kétismeretlenes 
egyenlettel, megadható egész érték megoldásokat elváró 
feladatokra. Ezen tanulmány célja bemutatni egy kevésbé 
ismert és használt módszert, melynek egyik el nye, hogy a 
megoldások megtalálásához nem szükséges a feladat 
matematikai modelljeként szolgáló els fokú függvény 
ábrázolása, a rácspontok megkeresése. További el nye, hogy 
könnyen algoritmizálható, azaz egyszer számítások 
segítségével azonnal megadható(k) a megoldás vagy a 
megoldások.  

1. Racionális számok lánctört 

 

el állítása 

Legyen 
b

a

 

egy tetsz leges racionális szám, úgy, hogy 

*, NbZa

 

és 1,ba . Alkalmazzuk a-ra és b-re az ún. 
euklideszi algoritmust. Mivel az eljárásnál fellép maradékok a 
természetes számoknak szigorúan csökken sorozatát képezik, 
ezért ez véges számú lépés után befejez dik:  

kkk

kkkkkk

qrr

rrrqrr

rrrqrr

rrrqrb

brrbqa

12

21                  1123

122210

01110

000

0

0                  

0                   

0                   

  

itt Zq0 , míg *
21 N,...,q,qq k . 

A fenti összefüggésekb l egyszer átalakítással kapjuk, hogy 
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Az egyenl ség jobb oldalán álló törtet véges lánctörtnek 
nevezzük és kqqqq ,...,,, 210 -el jelöljük. A származtatás 

alapján Zq0 , *
21 ,...,, Nqqq k .  

Példák:  

2

1
1

1
1

1
1

2

3
1

1

1
1

3

2
1

1
1

3

5
1

1
5

3
1

5

8 

 
1.   

2;1;1;1

 

4

1
3

1
1

1
4

1
0

4

13
1

1

1
4

1
0

13

4
1

1
4

1
0

13

17
1

4

1
0

17

13
4

1
0

17

81
1

0
81

17
0

81

17
  2.  

4;3;1;4;0

  

3

1
2

1
2

3

7
1

2
7

3
2

7

11
  3.  

3;2;2

  

8  4.  
8

        



  

161

 
Tulajdonságok: 

1. Bármilyen 
b

a

 
racionális szám el állítható véges 

lánctört segítségével. Az el állítás az euklideszi 
algoritmusra épül.  

2. Bármely kqqq ,...,, 10

 
véges lánctörthez található 

olyan, az el bbit l különböz véges lánctört, éspedig 
1,1,,...,, 110 kk qqqq , melynek értéke .   

Az 1. tulajdonságban biztosított el állítás 
egyértelm sége csak akkor biztosítható, ha eleve kizárjuk a 2. 
tulajdonságban ismertetett olyan véges lánctörteket, 
amelyeknek utolsó tagja 1.  

3. A racionális számoknak olyan véges lánctörtekkel való 
el állítása, amelyeknek utolsó tagja 1-t l különbözik 
(nagyobb), egyértelm . 

4. Ha Q a racionális számok halmaza, 1L az 1-t l 
különböz utolsó taggal rendelkez véges lánctörtek 
halmaza, akkor az f QL1: függvény, amely 1L 
minden elemének megfelelteti ennek értékét, egy 
bijektív függvény.  

2. Részlettörtek  

Az kqqqq ,...,,, 210  lánctört részlettörtjeinek nevezzük az 

,,...,,, ..., , , , 21010100 kk qqqqRqqRqR 

általánosan az ii qqqqR ,...,,, 210 , ki ,...,2,1,0

 

véges 

lánctörteket.  

Például a 4;3;1;4;0  részlettörtjei: 

81

17 
,  

19

4 
,  

5

1 
, 

4

1
  , 0 43210 RRRRR    
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Az értelmezés szerint a véges lánctört utolsó részlettörtje maga 
a lánctört. 
Célszer az kqqqq ,...,,,  210  lánctörthez hozzárendelni az 

alábbi két, egész számokból álló sorozatot 

kaaaa ,...,,, 210 és kbbbb ,...,,, 210 (*) 

ahol  

11110100     és    1   , iiii aqaaqaaqa

111110      és                  ,1 iiii bqbbqbb 

1,...,2,1 ki  

Példa:  

A 4;3;1;4;0   lánctört esetén 

17144

4131

1011

1140

0

4

3

2

1

0

a

a

a

a

a 

815419

19435

5114

4

1

4

3

2

1

0

b

b

b

b

b  

Tulajdonságok:  

1. A (*) sorozatok két-két egymás után következ tagja 
teljesíti az alábbi összefüggést: 

i
iiii baba 111

 

1,...,2,1,0 ki . 

2. A (*) sorozatokban szerepl kiba ii ,...,2,1,0     és  

 

egész számok éppen a iR részlettörtek számlálói és 

nevez i:
i

i
i b

a
R

 

ki ,...,2,1,0 . 

3. Az iR részlettörtekben 1, ii ba ki ,...,2,1,0 . 

4. Ha 
b

a

 

racionális szám, ahol 1,ba és 
k

k
k b

a
R

 

az -t el állító véges lánctört utolsó részlettörtje, 
akkor aak  és bbk .  
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3. Els fokú kétismeretlenes határozatlan egyenletek 
(diofantoszi egyenletek) megoldása  

Célunk az  
cbyax

 
(1) 

ahol Zcba ,, , típusú egyenletek egészszám-megoldásainak 
megkeresése. 
Az ilyen egyenleteknek nincs minden esetben megoldása, pl.: 

162 yx . 
A számelmélet egy elemi tétele szerint, az cbyax

 

egyenletnek akkor és csak akkor van megoldása, ha a -nak és 
b -nek legnagyobb közös osztója osztja a c számot. 
Ha a (1)-nek van 00 , yx megoldása, akkor végtelen sok 

megoldása van és ezek  
bkxx 0 , akyy 0 (2) 

alakúak, ahol k tetsz leges egész szám. 
A továbbiakban az (1) egyenlet helyett elegend az   

1byax (3) 

egyenlet megoldásával foglalkozni, ahol 1,ba , hiszen ha 

00 , yx a (3) egyenlet egy megoldása, akkor 00 ,cycx az (1) 

egyenlet megoldása lesz. 
Az is belátható, hogy a megoldáshoz elegend egyetlen, 

00 , yx  partikuláris megoldás megkeresése is. 

Egy ilyen partikuláris megoldás meghatározása érdekében, 

állítsuk el az 
b

a
 racionális számot véges lánctört segítségével:  

kqqqq
b

a
,...,,, 210

 

Az el bbiekben el állított lánctört 
k

k
k b

a
R

 

részlettörtjének 

értéke éppen 
b

a
-vel egyenl . Mivel 1,ba , ezért a II.-ben 

összefoglaltak alapján aak  és bbk .     
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Ekkor  

1
11 1 k

kk abba 

Végigosztva 11 k -el kapjuk, hogy   

111 1
1

1
1

k
k

k
k abba 

azaz, hogy a szögletes zárójelben lév számok a (3) egyenlet 
egy megoldását adják. Következésképp az 1byax egyenlet 
egy partikuláris megoldása  

1
1

0 1 k
k bx ; 1

1
0 1 k

k ay 

ahol 1ka és 1kb az 
b

a 
számot el állító lánctört utolsó el tti 

részlettörtjének számlálója és nevez je.  

4. Alkalmazások  

1. 

81

17
     , 

19

4
    ,  

5

1
    ,  

4

1
     , 0

4;3;1;4;0
81

17

18117

43210 RRRRR

yx

  

Tehát az egyenlet egy partikuláris megoldása 

441               19191 3
0

3
0 yx  

Az egyenlet összes megoldása 
kykx 174                          8119

  

alakú, ahol Zk . 
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2. 

2;1;1;1;1;2
13

34

megoldani egyenletet                                   

11334  a elegend

 
         71334

el-2

 
avégigosztv       142668

yx-yx

yx

 

13131y'     551'

13

34
    ,  

5

13
     ,  

3

8

,  
2

5
     ,  3     ,  2

4
0

4
0

543

210

x

RRR

RRR  

Tehát az eredeti egyenlet partikuláris megoldásai 

91'7

35'7

00

00

yy

xx  

Az egyenlet összes megoldása 
kykx 3491                            1335

  

alakú, ahol Zk .  

3.  
Két vállalat részvényeib l szeretnénk vásárolni. Az els 
vállalat részvényeit 1500 Ft/db, míg a második vállalat 
részvényeit 3200 Ft/db árfolyamon lehet beszerezni. Tudva, 
hogy 57400 Ft áll rendelkezésünkre, hányféleképpen és 
mennyi darabot tudunk vásárolni mindkét részvényb l, ha a 
rendelkezésünkre álló összeget teljes egészében el akarjuk 
költeni?  

 Legyen x az els , míg y a második vállalattól vásárolt 
részvények száma  
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7)7(1y'     15151'

     
32

15
   ,  

15

7
  ,  

2

1
   ,  0   ,  1

2;7;1;1;1
32

15-

megoldani egyenletet                                      

13215  a  elegend

 
     5743215

al-(-100) ztva   végigos       5740032001500

3
0

3
0

43210

x

RRRRR

yx-yx

yx  

Így az eredeti egyenlet partikuláris megoldásai     

Az egyenlet összes megoldása 
kykx 154018                            328610

  

alakú, ahol Zk

 

.  

Mivel x és y nemnegatívak, megoldva a 
0154018                           0 328610 kk 

egyenl tlenségeket, kapjuk, hogy k 269,06 és k 267,87.   

Figyelembe véve, hogy Zk , ezért k lehetséges értékei 
268 és 269, azaz az egyenletnek két megoldása van. 
Tehát a feladat megoldásai, ha 

k=268 

 

x=34 és y=2 
k=269 

 

x=2 és y=17  

4.  
Feltölt kártyás mobiltelefonunk van, melynek egyenlege 
2470 Ft. Egy telefonhívás díja csúcsid ben 31 Ft/perc, míg 
csúcsid n kívül 23 Ft/perc (az elszámolás perc alapon 
történik). Hányféle lehet ségünk van a kártyán lév 
pénzmennyiség teljes felhasználására?  

Legyen x a csúcsid ben, míg y a csúcsid n kívül 
lebeszélhet percek száma 

4018'574

     8610'574

00

00

yy

xx
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4)4(1y'     331'

     
23

31
   ,  

3

4
  ,  

2

3
   ,  1   ,  2

7;1;1;1;2
23

31-

megoldani egyenletet                                      

12331  a  elegend

 
     24702331

el-(-1) ztva   végigos       24702331

3
0

3
0

43210

x

RRRRR

yx-yx

yx 

Így az eredeti egyenlet partikuláris megoldásai    

Az egyenlet összes megoldása 
kykx 319880                            237410

 

alakú, ahol Zk

 

. 
Mivel x és y nemnegatívak, megoldva a 

0319880                           0 237410 kk 
egyenl tlenségeket, kapjuk, hogy k 322,17 és k 318,71.  
Figyelembe véve, hogy Zk , ezért k lehetséges értékei 
319, 320, 321 és 322, azaz az egyenletnek négy megoldása 
van.  

Tehát a feladat megoldásai, ha 
k=319 

 

x=73 és y=9 
k=320 

 

x=50 és y=40 
k=321 

 

x=27 és y=71 
k=322 

 

x=4 és y=102  

5.  
Az Informatikát Mindenkinek Alapítvány 8,9 millió Ft 
vissza nem térítend támogatást kapott személyi 
számítógépek és laptopok vásárlására. Egy személyi 
számítógép beszerzési ára 176 ezer Ft, míg egy laptopé 225 
ezer Ft. A kapott támogatást csak ezen termékek 
vásárlására szabad felhasználni. Hányféleképpen történhet 
a vásárlás, ha a kapott összeg teljes mértékben 
felhasználásra kerül? 

9880'2470
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Legyen x a megvásárolandó személyi számítógépek, míg y 
a laptopok száma  
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Így az eredeti egyenlet partikuláris megoldásai     

Az egyenlet összes megoldása 
kykx 225898900                            176703100

 

alakú, ahol Zk

 

.  

Mivel x és y nemnegatívak, megoldva a 
0225898900                           0 176703100 kk 

egyenl tlenségeket, azt kapjuk, hogy k 3995,11, illetve 
k 3994,89. Figyelembe véve, hogy Zk , ezért k nak 
csak egyetlen lehetséges értéke van a 3995, azaz az 
egyenletnek egy megoldása van. 
Tehát a feladat megoldása, ha  

k=3995 

 

x=20 és y=25       
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TÓTH JÁNOS   

A fels oktatás-finanszírozás változása az 1990-es évek 
elejét l napjainkig   

Hazánkban a rendszerváltozás óta jelent s változások 
mentek végbe a fels oktatás finanszírozásában. E változások 
több tényez hatásának tulajdoníthatóak. A növekv hallgatói 
létszám, az ország gazdasági helyzete s az európai normákhoz 
való alkalmazkodás kényszere (ha úgy tetszik igénye) 
együttesen idézték el e folyamatokat.  

1. A magyar fels oktatás expanziója  

A rendszerváltásig az egyetemekre, f iskolákra 
felvehet hallgatók számát a politika alakította ki, jobb esetben 
a tervgazdaság igényeinek megfelel en, rosszabb esetben saját 
szeszélye szerint. A fels oktatásban tanulók száma a nappali és 
a levelez tagozatokon csak rendkívül lassan változott, a 80-as 
években lényegében 100 000 f körül ingadozott. 

A rendszerváltás jelent s változásokat hozott. Míg a 
korábbi rendszerben az értelmiséget mindig is valamiféle 
szemmel tartandó, szükséges, de gyanús rétegnek tekintették, a 
piacgazdaság újjáépítése mellett elkötelezett új politikai kurzus 
helyesen ismerte fel, hogy nem lehet jól képzett fiatal 
szakemberek nélkül végrehajtani a gazdasági rendszerváltást, s 
egészséges növekedési pályára állítani a magyar gazdaságot. A 
90-es évek elején, Magyarországon a többi volt szocialista 
országhoz hasonlóan igen alacsony volt a fels oktatásban 
tanuló hallgatók aránya a megfelel korú népességhez 
viszonyítva, s nyilván ugyanez mondható el a diplomások 
számáról is. 1990-ben Magyarországon a teljes népesség 1,04 
%-a vett részt a fels oktatásban, ugyanez az érték az Egyesült 
Királyságban 2,19 %, Franciaországban 3 %, Németországban 
2,57 %.  

Mindezek együttesen szükségessé tették a magyar 
fels oktatásban tanulók létszámának emelését. A nappali 
tagozatra bekerül hallgatók növekv száma mellett a levelez 
képzésben még dinamikusabb expanzió figyelhet meg. Ennek 
oka részben az, hogy az átalakuló gazdaság, a megnövekedett 
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munkaer -piaci igények el térbe helyezték az élethosszig tartó 
tanulás kérdését, s ez a levelez tagozatos képzés er teljes 
felfutását eredményezte. A képzési forma elterjedésének 
kiváltó okai között meg kell említeni azt a tényt is, hogy a nem 
nappali tagozatos hallgatók jelent s része költségtérítést fizet, s 
ez az intézmények saját bevételeit növelve jelent sen 
hozzájárul a m köd képesség fenntartásához.  

A fels oktatásban tanulók száma
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1. ábra42  

A létszám növekedése nem volt azonos ütem az 
egyetemi illetve f iskolai képzésben. Míg a 90-es évek elején a 
hallgatók 54,9 %-a tanult f iskolán, addig 2004-re már az 
összes hallgató 63,7 %-a. 

A megnövekedett feladatnak köszönhet en a hallgatói 
létszám mellett az oktatói létszám is folyamatosan n tt. Ezt a 
folyamatot az ezredfordulóig csupán a Bokros Lajos nevével 
fémjelzett intézkedéscsomag törte meg rövid id re, így 
2000/2001-ben már 22 873 f oktatott a magyar egyetemeken 
és f iskolákon. Az azóta eltelt években a létszám csekély 
ingadozással ezen a szinten állapodott meg. 

                                                

 

42 Halász 2000, 434. o., Halász 2003 444. o., Magyar statisztikai zsebkönyv 
2003 alapján 
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Az oktatói létszám változása
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2. ábra43   

Ha ezt az adatot összevetjük a hallgatói létszám 
b vülésével, látható, hogy az oktatói létszám gyarapodása 
messze alatta marad a hallgatói létszáménak, így az egy 
oktatóra es hallgatók száma az 1989/1990-es 4,9-r l csaknem 
töretlenül növekedve 2003/2004-ig 11,4-re n tt.44  

Felmerül a kérdés, hogy a 4,9 volt kevés, vagy a 11,4 
sok, azaz a rendszerváltás idején az oktatói er források rosszul 
kihasználtak voltak s egy racionálisabb állapot, hatékonyabb 
oktatói foglalkoztatottság irányába mozdult el a rendszer, 
avagy épp ellenkez leg, egy kedvez bb állapot fel l a 
túlterheltség irányába halad a fels oktatás.  

Véleményem szerint a kapacitások ésszer bb 
kihasználása irányába mutatnak a mozgások. Ezt alátámasztja 
az a tény is, hogy 2000-ben az OECD országokban átlagosan 
14,7 hallgató jutott egy oktatóra.45      

                                                

 

43 Statisztikai évkönyvek, valamint ezek alapján saját számítás 
44 Statisztikai évkönyvek alapján saját számítás 
45 Imre 2003, 216. o. 
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2. A központi költségvetés fels oktatási célú kiadásai  

A fels oktatás finanszírozása elképzelhetetlen az állam 
szerepvállalása nélkül. Az állami szerepvállalás eszköze 
leginkább a központi költségvetés, annak fels oktatási célú 
kiadásai, ezért a következ kben e kiadások alakulását 
vizsgálom meg. A vizsgálat során mintegy referenciaként 
hasznosnak tartom szem el tt tartani az alapfokú, illetve 
középfokú oktatás (a továbbiakban együtt közoktatás) 
finanszírozási adatait. Az alábbi diagramon jól látható, hogy a 
fels oktatás állami támogatásának mértéke jóval gyorsabban 
növekedett, mint a közoktatásé. Míg az el bbi 12 év alatt 
folyóáron kis híján 10,5-szeres növekedést produkált, az utóbbi 
csak 6,3-szerest.  

A költségvetés oktatási kiadásainak változása 
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3. ábra46  

A diagram jól szemlélteti azt a folyamatot, mely a 90-es 
évek közepét l egyre szignifikánsabban jelentkezik: a büdzsé 
fels oktatási kiadásainak növekedése jóval gyorsabb ütem , 
mint a közoktatási kiadások növekedése. Ha e két görbét 
összehasonlítjuk a GDP nominálértékének a növekedésével, jól 
látható, hogy míg a fels oktatási kiadások növekedési üteme a 

                                                

 

46 Halász 2000, 411. o., Halász 2003, 400. o., Oktatás-statisztikai évkönyv 
2002/2003, 115. o, illetve ezek alapján saját számítás 
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90-es évek második felében nagyobb, mint a GDP növekedési 
üteme, addig a közoktatási kiadások növekedési üteme 
lényegében az egész vizsgált id szakban elmaradt attól. E 
folyamatok eredményeképpen a költségvetés oktatási 
kiadásaiban a súlypont a fels oktatás irányába tolódott el. 1990 
és 2002 között a fels oktatás részesedése az összes oktatási 
kiadásból 13,8 %-ról 18,9 %-ra n tt (s t 2001-ben 21,3 % 
volt), eközben a közoktatási kiadások részesedése 77,8 %-ról 
68 %-ra csökkent.47 A fels oktatás expanziójának ismeretében 
ez természetesen nem meglep , a kés bbiekben látni fogjuk, 
hogy mindez mit is jelentett az egy hallgatóra es állami 
kiadások tekintetében.  

3. A központi költségvetés kiadásai a GDP-hez viszonyítva  

A tendencia még szembet n bb, ha az oktatási 
kiadásokat a GDP-hez viszonyítjuk, s ez a mutató sokkal 
objektívebb, bel le inkább lehet a kormányzati szándékokra, a 
reálfolyamatokra nézve következtetéseket levonni, mint a 
folyóáron számított kiadásokból. Érdemes megemlíteni, hogy a 
nyolcvanas években a fels oktatási kiadások részesedése a 
GDP 0,5 %-a és 0,6 %-a között mozgott48, majd a 
rendszerváltással indult növekedésnek. 

Látható, hogy az oktatási kiadások a gazdasági 
reálfolyamokat nem képesek azonnal, rugalmasan követni. 
Szembet n , hogy a 90-es évek elején, a gazdasági átalakulás 
els szakaszában, amelyet gazdaság teljesítményének meredek 
zuhanása fémjelez, a GDP egyre nagyobb hányadát tették ki 
ezek a kiadások, a fels oktatási kiadások részesedésének 
növekedése egészen a stabilizációs csomag bevezetéséig tart, 
ennek hatására azonban jelent s visszaesés következett be. Míg 
1994-ben a GDP 1,08 %-át, addig 1996-ban már csak 0,86 %-
át költötte az állam a fels oktatás finanszírozására.   

                                                

 

47Halász 2000, 411. o., Halász 2003, 400. o., Oktatás-statisztikai évkönyv 
2002/2003, 115. o alapján saját számítás 
48 Polónyi 2002, 301. o. 
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A központi költségvetés oktatási kiadásai a GDP %-
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4. ábra49  

Csekély vigasz lehetett a fels oktatás számára, hogy az 
alap- és középfokú iskolákra fordított kiadások részesedése 
jóval nagyobb, s f ként tovább tartó zuhanást szenvedett el. (A 
2002-es pozíciójavulást, nagy valószín séggel a pedagógusok 
hirtelen bérnövekedése okozta.). A kiadások aránya a 
fels oktatásban az évtized végére érte el ismét az 1 %-ot, holott 
eddigre a gazdaság már az intenzív növekedés szakaszába 
lépett. Természetesen ez az adat önmagában nehezen 
értelmezhet , érdemes nemzetközi környezetbe ágyazva 
megvizsgálni. A nemzetközi oktatásügyi vizsgálatok közül az 
egyik legjelent sebb az OECD által készített Education at a 
glance

 

cím kiadvány, amely 1992 óta évente közli az OECD 
tagországok körében végzett oktatásügyi felmérések 
eredményeit. Eszerint a fels fokú oktatásra fordított állami 
kiadások tekintetében Magyarország 2000-ben a 20. helyen áll 
a vizsgált 30 ország között, lényegében az OECD átlag (1 %) 
közelében. Legmagasabb a mutató Finnországban, ahol az 
állami kiadások a GDP 1,69 %-át teszik ki, legalacsonyabb 
Japánban, ahol a 0,48 %-át.50 Nyilvánvalóan itt is figyelembe 
kell venni, hogy nem mindegy, mekkora GDP-nek a megfelel 
százalékáról van szó, de azt a következtetést mindenképpen 
érdemes levonni, hogy a magyar adat e mutató tekintetében 
illeszkedik a nemzetközi fels oktatási adatokhoz. A vizsgálat 

                                                

 

49 Halász 2003, 399. o., Oktatás-statisztikai évkönyv 2002/2003, 118. o 
50 Education at a glance 2003, B2.1b tábla 
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hazánkon kívül 3 volt szocialista országra terjedt ki, 
Lengyelországra, Csehországra és Szlovákiára, ezek 
mindegyikében a magyarországi szint alatt van az állami 
fels oktatási kiadások részesedése a bruttó hazai termékb l.  

4. A költségvetési kiadások reálértékének változása   

Egyedül a kiadások GDP-hez viszonyított értékéb l 
azonban a fels oktatás valós pozíciói nem ítélhet ek meg, s 
különösen nem derül ki, hogy ezek a pozíciók hogyan változtak 
az elmúlt csaknem másfél évtized alatt. Igen lényeges emellett 
az a tény, hogy ezek a források milyen inflációs hatások 
közepette, és milyen létszámparaméterek mellett kerülnek 
felhasználásra. A vizsgálat során az infláció torzító hatását a 
GDP-deflátor adatok segítségével igyekeztem csökkenteni.(A 
GDP kosara természetesen nem egyezik meg a fels oktatás 
fogyasztói kosarával , de a kiadások reálértékének 

kiszámításához, úgy vélem, alkalmasabb, mint a fogyasztói 
árindex.). Számításaim eredményét a következ diagram 
ábrázolja.   

A költségvetés oktatási kiadásainak reálértéke 
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5. ábra51 

                                                

 

51 Halász 2003, 400. o., Oktatás-statisztikai évkönyv 2002/2003, 115. o, 
Magyarország nemzeti számlái 2000-2001, 47.-48. o. , www.ksh.hu alapján 
saját számítás  

http://www.ksh.hu
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Az ábra meger síti a folyó kiadásoknál tett azon 

megállapítást, hogy a költségvetés fels oktatási célú 
kiadásainak növekedési üteme jelent sen nagyobb, mint akár a 
GDP nominálértékének, akár a közoktatási kiadásoknak a 
növekedési üteme. 

A fels oktatási célú közkiadás reálértékének 
növekedése 1991 és 1994 között viszonylag dinamikusnak 
t nik, hiszen 3 év alatt az 1,21-szeresére n tt, de hozzá kell 
tenni, hogy ugyanezen id szakban a nappali tagozatos 
hallgatóra átszámított hallgatói létszám 1,41-szeresre, azaz az 
egy f re jutó kiadás reálértéke ekkor is csökkent! Az 1995-ös 
restrikciós intézkedések következtében e közkiadások 2 év alatt 
elvesztették reálértékük csaknem 20 %-át, s az 1990-es szint 
alá süllyedtek, mindeközben a fels oktatás expanziójának 
következtében a kalkulált hallgatói létszám 1994-hez képest 
ismét 40 %-kal n tt. A harmadik szakaszban, 1996-2002 között 
a kalkulált hallgatói létszám az 1996. évinek 1,55-szeresére 
n tt, a költségvetési kiadások reálértéke pedig 1,6-szeresére, 
tehát lényegében a forrásb vülés még ekkor is alig érte el a 
létszámb vülés mértékét.  

5. Az egy hallgatóra es kiadások reálértéke  

Az eddigiek tehát egyértelm en jelzik, hogy az egy 
hallgatóra vetített költségvetési kiadások reálértéke jelent sen 
megváltozott (csökkent) a vizsgált id szakban.     
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A költségvetés egy f re jutó oktatási kiadásainak 

reálértéke (1990=100%)
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6. ábra52  

Ez a diagram még nyilvánvalóbbá teszi azt a trendet, 
melyet az el z diagram és a fels oktatási expanzió számadatai 
alapján még csak sejteni lehetett, több következtetés is 
levonható bel le. 

Az egyik, szerintem lényeges megállapítás az, hogy bár 
az összkiadásokat tekintve látszólag a fels oktatás a 
közoktatáshoz képest kevésbé sínylette meg a rendszerváltozás 
utáni folyamatokat, ez azonban valóban csak a látszat. 
Egyértelm en látható, hogy a közoktatás kondíciói csak a 
stabilizációs csomag hatására romlottak, az egy f re vetített 
kiadások reálértéke ekkor mintegy 20 %-kal csökkent két év 
alatt, de a dinamikus gazdasági növekedés éveiben már 
egyértelm nek látszik a kormányzat szándéka a tekintetben, 
hogy a b vül forráslehet ségeket kiaknázva igyekszik a 
korábbi finanszírozási szintet visszaállítani, s ez 2002-re meg is 
valósult. 

Ezzel szemben az egy f re es fels oktatási kiadások 
reálértéke már a 90-es évek legelejét l csökken (az egyedüli 
kivételt 1992 jelenti), 1996-re az 1990-es szintnek csaknem a 
felére süllyed a mutató értéke, s azóta is az 1990-es szint 50-60 

                                                

 

52 Statisztikai tájékoztató - m vel dési évkönyv 1994, 40. o., Statisztikai 
tájékoztató - m vel dési évkönyv 1997, 63. o., Oktatás-statisztikai 
évkönyv 2002/2003, 117. o., valamint ezek alapján saját számítás  
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%-a között ingadozik. A másik lényeges momentum 
véleményem szerint éppen az, hogy ebben a szektorban a 
csökkenés egyáltalán nem csak a stabilizációs csomag 
eredménye, az csupán kismértékben gyorsította a folyamatot, 
amely már jóval el bb megkezd dött!  

A harmadik tanulság az, hogy egyáltalán nem érhet 
tetten olyan szándéknak még a nyoma sem, amely a kiadások 
korábbi szintre való emelését szorgalmazná. Mindez 
együttesen arra utalhat, hogy az egy f re vetített fels oktatási 
kiadások változása a közoktatással ellentétben nem 
magyarázható pusztán a gazdaság teljesítményének átmeneti 
romlásával, majd az ezt követ növekedéssel. Határozott 
kormányzati szándék mutatkozott arra, hogy leszorítsák az egy 
f re es kiadásokat egy bizonyos szintre.  

Ez egyfajta forráskivonást jelent a szektorból, hiszen 
egy diplomás szakember el állítása ma az államnak kb. 
feleakkora költséget jelent, mint 14 évvel ezel tt. 

E forráskivonáshoz több tényez is segítséget nyújtott. 
Polónyi István, a neves oktatáskutató írja: A fels oktatásból 
történ forráskivonásra a pénzügyi kormányzat két módszert 
alkalmazott. Az egyik a fels oktatási intézmények bevételeinek 
irányított, er ltetett növelése. A másik, a meghatározó 
forráskivonási módszer 

 

ami gyakorlatilag az államháztartás 
reformjához kapcsolódott 

 

a szféra támogatásának az 
inflációtól elmaradó növelése volt. 53 Megemlíti még, hogy ez 
utóbbi módszer akkor hatékony, ha magas az infláció, ám ez a 
feltétel egészen a 90-es évek végéig fennállt.  

Úgy vélem, e két módszert hatékonyan támogatta a 
fels oktatási létszámb vülés is, hiszen lehet séget teremtett az 
egy f re es költség lopakodó leépítésére. Ez változatlan 
hallgatói létszámok esetén valószín leg komoly tiltakozást 
váltott volna ki a fels oktatási intézményrendszerb l. A 
hallgatói létszám dinamikus b vülése viszont lehet vé tette, 
hogy a kiadások reálérték-növekedése közepette kevésbé 
felt n en csökkenjenek az egy f re es költségek. Ezzel 
természetesen nem azt állítom, hogy a létszámb vítés oka ez a 
forráskivonási szándék, de azt igen, hogy a szükségszer en 
felmerül fels oktatási expanziót a pénzügyi kormányzat 
felhasználta e cél elérésére. 
                                                

 

53 Polónyi 2002, 303. o. 
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6. Az egy hallgatóra es kiadások az egy f re es GDP-hez 
viszonyítva  

A következ diagram e mutató fels oktatási és 
közoktatási értékeinek változását szemlélteti a 90-es évek 
elejét l.  

Az egy f re jutó oktatási kiadás az egy
f re jutó GDP %-ában
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7. ábra54  

A fels oktatás görbéje azt mutatja, hogy az egy f re es 
támogatás egy f re es GDP-hez viszonyított aránya 1992-ig 
növekszik, ekkor mintegy 120 %-os értéken tet zik: Ezután 
jelent s csökkenés következett be, így 2002-ben már csak az 
egy f re jutó GDP 51,7 %-át költötte az állam egy nappali 
tagozatos hallgatóra évente. E a mutató minden eddiginél jobb 
nemzetközi összehasonlítást tesz lehet vé, lássuk tehát az ide 
vonatkozó nemzetközi adatokat! Az Education at a glance 
1995 szerint 1992-ben a vizsgált 19 OECD ország közül e 
mutató értéke Magyarországon a legmagasabb, s a második 
helyen szerepl Egyesült Királyságban is csak mindössze 65,6 
%! Az OECD országok átlaga ebben az évben 45,3 % volt, a 

                                                

 

54 Statisztikai tájékoztató - m vel dési évkönyv 1994, 40. o., Statisztikai 
tájékoztató - m vel dési évkönyv 1997, 63. o., Oktatás-statisztikai évkönyv 
2002/2003, 117. o., statisztikai évkönyvek alapján saját számítás 
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legkisebb érték Spanyolországé, 29,4 %55. Látható tehát, hogy 
a 120 % körüli magyar érték egy nemzetközi 
összehasonlításban példátlanul magas állami finanszírozottság 
fokot jelez! (Ugyanakkor az is igaz, hogy az OECD országok 
jelent s részében létezik tandíj, míg nálunk nem.) Az állami 
finanszírozás e magas szintje azt mutatja, hogy a magyar 
fels oktatás költséghatékonysági problémákkal terhelt volt 
ebben az id szakban. Polónyi István az el bb már idézett 
m vében ennek több okát említi meg: 

 

Magyarországon a 90-es évek elején a fejlett országokkal 
ellentétben még nem létezett akkreditált iskolai rendszer 
fels fokú szakképzés. A fejlett OECD országok nagy 
részében ez a képzési forma jelent s súlyánál, és 
alacsonyabb költségigényénél fogva képes volt a mutató 
alacsonyabb értékét produkálni. 

 

A magyarországi intézményhálózat elaprózottsága, s ami 
ezzel összefügg, az oktatói gárda széttagoltsága, s az ebb l 
fakadó alacsony hallgató/oktató arány. 

 

További tényez ként Polónyi a magyar fels oktatási 
intézmények saját bevételeinek alacsony arányát említi 
meg: A 90-es évek elején az intézményi bevételek aránya 
40 % felett volt, a 90-es évek közepén pedig alig haladta 
meg az egyharmados arányt 56 Nyilvánvaló, hogy az 
alacsony saját bevételi szint fokozott terheket ró az 
államháztartásra, tehát ez a tény ismét csak az állami 
támogatások magas szintjét indukálja. 

Ezen okok nyilvánvalóan nem voltak ismeretlenek 
ebben az id szakban a kormányzat számára sem, és 
mindenképpen feltételezhet , hogy a nemzetközi viszonylatban 
hihetetlenül magas állami finanszírozási arány leépítésének 
szándéka (ami az államháztartási reform kívánt, bár 
legtöbbször meg nem valósuló céljaival is egybecsengett) volt 
a f mozgatórugója annak, hogy az egy f re es fels oktatási 
támogatás az egy f re es GDP-hez viszonyítva ilyen 
mértékben leépült.  

Nem kétlem, hogy ez a hazai fels oktatási intézmények 
jelent s részében igen komoly m ködési problémákat okozott, 
erre utal a stabilizációs csomagot követ oktatói 
                                                

 

55 Polónyi 2002, 293. o. 
56 Polónyi 2002, 307. o. 
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létszámcsökkentés is, ám kétségtelen, hogy egyetlen ország 
sem finanszírozhatja felül tartósan ilyen mértékben a saját 
fels oktatását, s Magyarország f ként nem tehette ezt meg a 
90-es évek els felében a gazdasági recesszió közepette. 

Úgy vélem tehát, hogy a fentebb vázolt változások 
bekövetkezése elkerülhetetlen volt, a magyar fels oktatás 
állami támogatásának szükségképpen alkalmazkodnia kellett 
azon országok paramétereihez, amelyeket gazdaságilag és 
politikailag is követend példának tekintettünk, tekintünk.  

7. A fels oktatási intézmények bevétele  

A fels oktatás finanszírozásának azonban az állami 
hozzájárulás csak az egyik forrása. Emellett az intézmények 
saját bevételi is igen jelent s szerepet játszanak.  

Az alábbi diagramon a bevételek reálértékének 
változása mellett a költségvetési támogatás reálértékének 
változását is ábrázoltam.  

A fels oktatás bevételeinek és költségvetési 
támogatásának reálértéke (1991=100 %)
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8. ábra57  

Érdekes eredmény, hogy az 1991-1994 közötti 
id szakban a bevételek lényegében stagnáltak, s amint azt már 

                                                

 

57 Halász 2003, 400. o., Oktatás-statisztikai évkönyv 2002/2003, 115. o, 
éves zárszámadási törvények alapján saját számítás 
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a korábbiakban leszögeztem, eközben az állami támogatás 
értéke még növekedett. Sokféle oka lehet annak, hogy a 
fels oktatási intézmények nem voltak képesek bevételeik 
növelésére, én kett t emelnék ki. 

Úgy vélem, ebben az id szakban még er sen élhettek a 
pártállamban megszokott reflexek az intézmények gazdasági 
vezetésében, nevezetesen dönt en az állami támogatástól 
várhatták a finanszírozás megoldását, hiányzott a saját 
bevételek növelésére irányuló szándék. Ahogyan a 
költségvetési támogatást csak késve érte el a recesszió hatása, 
úgy a támogatás csökkenése is csak késve kényszeríthette ki a 
bevételek növelésének szándékát. Ez persze szubjektív 
tényez , s még szubjektívebb vélemény, azt hiszem azonban, 
hogy ennél objektívebb okokkal is magyarázható ez a jelenség. 
Még kell intézményi szándék esetén is igen nehezen 
képzelhet el a bevételek növelése, hiszen azok jelent s része 
az ez id tájt mély recesszióban lev gazdaság szerepl it l 
származhatna. A kényszer takarékossági intézkedések, az 
állami szektor leépülése, s a privát szféra viszonylagos 
gyengesége nem tette lehet vé, hogy a fels oktatási 
intézmények b víthessék e szféra számára nyújtott kutatási-
fejlesztési szolgáltatásaikat, s ez tükröz dik a bevételek 
alakulásában is. 

Természetesen a bevételeknek egyéb forrásai is vannak, 
például a költségtérítéses hallgatók által befizetett összegek. 
Ebben az id szakban azonban a nappali tagozatosoknak 
csaknem 100 %-a államilag finanszírozott képzésben vett részt 
(az 1992/1993-as tanévben 99,1 %58), az esti, levelez és 
távoktatás tagozaton tanulók létszámának növekedése pedig 
még túl lassú volt ahhoz, hogy a körükben magasabb arányban 
el forduló költségtérítés-fizetés érezhet bevétel-növekedést 
eredményezzen. 

Az 1995-ös év több mint 20 %-os bevételzuhanását 
követ en egy viszonylag egyenletes növekedés indul meg, az 
állami támogatás növekedéséhez hasonló ütemben. A 
növekedés a gazdaság javuló teljesítményével, s az egyre 
dinamikusabban növekv költségtérítéses hallgatói létszámmal 
magyarázható (a 2002/2003-as tanévben az összes hallgatónak 

                                                

 

58 Statisztikai évkönyv 1993 
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már a 48 %-a vesz részt költségtérítéses képzésben59, a nappali 
tagozaton ez az arány 15,6 %60).  

8. Az egy hallgatóra es intézményi bevétel  

Úgy gondolom, hogy az intézményi bevételek kapcsán is 
érdemes az egy f re es értékeket kiszámítani annak 
érdekében, hogy egyrészt az eredmények összehasonlíthatóak 
legyenek az egy f re jutó költségvetési támogatással, másrészt 
pedig hogy az egy hallgatóra es összes forrás kiszámítható 
legyen. 

Az egy hallgatóra es intézményi bevétel reálértékének, 
valamint az egy hallgatóra jutó költségvetési támogatás 
reálértékének változását mutatja a következ diagram.  

Az egy f re es költségvetési támogatás, és intézményi 
bevétel reálértékének változása (1991=100%)
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9. ábra61  

Látható tehát, hogy az egy f re es bevételek változása 
az állami támogatás változásához hasonló tendenciát mutat. 
Egy viszonylag gyors csökkenés eredményeképpen 1995-ben 

                                                

 

59 Oktatás-statisztikai évkönyv 2002/2003, 9. o. 
60 Statisztikai évkönyv 2002 
61 Oktatás-statisztikai tájékoztatók, KSH adatok és zárszámadási törvények 
alapján 
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már csak feleannyit ér az egy hallgatóra jutó intézményi 
bevétel, mint 1991-ben, majd attól kezdve egy viszonylag sz k 
sávban hullámzik. Ha figyelembe vesszük, hogy 1991 és 1994 
között az összbevétel reálértéke stagnált, akkor e szakaszban a 
csökkenést kizárólag a hallgatói létszám növekedése indokolja. 
1995-ben e folytatódó expanzió negatív hatását még a 
bevételek értékének csökkenése is súlyosbítja. A kés bbi 
id szakról megállapítható, hogy bár az összes bevétel 
reálértéke dinamikusan n , ezt a hallgatói létszám növekedése 
képes ellensúlyozni, így az egy f re es bevétel nem változik 
számottev en. Meg kell említeni, hogy az utóbbi néhány évben 
a költségtérítéses hallgatók aránya egyre nagyobb. Ez egyrészt 
a nem nappali tagozatos képzés térhódításával magyarázható, 
másrészt pedig azzal, hogy az államilag finanszírozott 
hallgatók aránya a nappali tagozaton csökken. 
Végeredményben megállapítható, hogy az egy hallgatóra jutó 
források reálértéke a fels oktatási expanzióval párhuzamosan 
csökkent, s 1995 óta az 1991-es szint 60 %-a körül ingadozik.   

9. A fels oktatási intézmények kiadásai  

A kiadások reálértékének alakulása 1992 és 2002 között 
a következ diagramon látható.  

A f bb kiadási kategóriák reálértékének változása
(millió Ft, 1990-es áron)
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10. ábra62 

                                                

 

62 Éves zárszámadási törvények alapján saját számítás 
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A Bokros-csomag megszületéséig mind a személyi 

juttatások, mind a dologi kiadások lassú növekedést mutatnak, 
ezzel szemben a beruházási kiadások annak ellenére 
csökkennek, hogy ebben az id szakban már megindult a 
fels oktatás expanziója. A beruházások volumene 1996-tól 
indul növekedésnek, ez nagyjából az az id szak, amikor a 
hallgatói létszám növekedése felgyorsulóban van. Ebben a 
helyzetben már nyilvánvalóan szükség volt új beruházásokra, 
például a lágymányosi egyetemi nagyberuházás is ekkortájt 
indult meg. Bármilyen látványosnak t nik azonban, hogy 
2002-ben a beruházások reálértéke 227 %-kal nagyobb, mint 
1992-ben, nem szabad elfelejteni, hogy ezek a kiadások a többi 
kiadáshoz képest viszonylag alacsony nominális értéket 
jelentenek. Számos intézmény kapacitásgondjai bizonyítják, 
hogy lenne helye ennél több beruházási célú pénzeszköznek is. 

A személyi jelleg kiadások látványos 1994. évi 
emelkedése (egy év alatt 14 %) nyilvánvalóan a 
közalkalmazotti bértábla bevezetésének köszönhet , ennek 
pozitív hatását viszont a következ id szak restrikciós 
intézkedési igen hamar eliminálták. Csak 1998-tól indul meg 
egy lassabb növekedés, a 2002-es gyorsulás pedig az egyszeri 
50 %-os béremelés hatását tükrözi.  

A dologi kiadások görbéjét látva kijelenthetjük, hogy ez 
a kiadási kategória szenvedte el a legnagyobb zuhanást 1995-
ben, egyetlen év alatt csaknem 40 %-kal csökkent e kiadások 
reálértéke. Ez tulajdonképpen szükségszer en következett be 
az adott körülmények között, hiszen a bérjelleg juttatások 
lefelé rugalmatlan mivoltuk miatt csak nagymérték 
létszámleépítés mellett tettek volna lehet vé ilyen mérték 
megtakarítást. Bár kisebb leépítés valóban volt, mint azt a 
dolgozatomban már említettem, ám nagymérték leépítést a 
fels oktatás m köd képességének veszélyeztetése nélkül 
nyilvánvalóan nem lehetett végrehajtani. A beruházási 
kiadások csökkentése a kiadások alacsony értéke miatt szintén 
nem tett lehet vé számottev megtakarítást, így tehát csak a 
dologi kiadások lefaragása maradt. Az adatok szerint e 
kiadások reálértéke még napjainkban sem éri el a 
rendszerváltást követ évek szintjét.   
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Összegzés  

Munkám során arra tettem kísérletet, hogy a magyar 
fels oktatás finanszírozási adatainak változását bemutassam a 
rendszerváltástól napjainkig. Ezen adatok vizsgálatából több 
következtetés is levontam. 

Megállapítható, hogy az 1990-es évek elejének 
gazdasági recessziója ellenére a fels oktatás állami 
finanszírozásának reálértéke növekedett, majd az 1995-ben 
bekövetkez stabilizációs intézkedések eredményeképpen 
jelent s visszaesés következett be. Ezt a helyzetet 
súlyosbította, hogy ekkortájt már gyors ütemben b vült a 
fels oktatás, így a csökken állami források igen komoly 
feszültségeket okoztak a rendszerben. Az ezt követ 
id szakban ismét n tt az állami támogatás mértéke, ám az egy 
f re es kiadásokat és egyéb fajlagos mutatókat elemezve 
kiderült, hogy ezek értéke jelent s csökkenést produkált, s egy 
nemzetközileg is elfogadott szinten stabilizálódott. Levonható 
az a következtetés, hogy az OECD országokhoz képest a 90-es 
évek elején Magyarországon az állami szerepvállalás mértéke 
rendkívül magas volt, ezt szükségszer volt leépíteni. 

Ez a folyamat az intézményi bevételek növelését tette 
szükségessé, s bár ez bizonyos mértékig megvalósult, úgy 
vélem, távolról sem elegend . A magyar államháztartás sokat 
hangoztatott reformja ma is aktuális probléma, a centralizációs 
és redisztribúciós arány tartós csökkenés után ismét növekedést 
mutat, ami tarthatatlan. Emiatt a jöv ben semmiképpen nem 
várható az állami szerepvállalás növekedése, az intézményi 
bevételek növelésére feltétlenül szükség van. E bevételnövelés 
módjainak elemzése nem volt feladatom, de további vizsgálatra 
érdemes lenne a téma. 

Küszöbön áll a magyar fels oktatásnak a bolognai 
folyamatba illeszked átfogó reformja, amely a készül új 
fels oktatási törvény által megszabott keretek között fog 
lefolyni. E változások bizonyosan hatással lesznek a 
finanszírozásra, de el re látható, hogy a fent jelzett okok miatt 
egyre fokozottabban szükség lesz arra, hogy az intézmények 
finanszírozási szempontból több lábon álljanak. Le kell 
számolni azzal a még ma is gyakori paternalista felfogással, 
amely csaknem kizárólag az államtól várja a segítséget. A 
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jöv ben kívánatos lenne a magánszféra hozzájárulásának 
növekedése, akár a gazdaság szerepl i, akár a fels fokú 
oktatásban részt vev k részér l, hiszen ez többletforrások 
bevonását jelentené. Ehhez azonban mindenképpen szükséges 
a magyar fels oktatás színvonalának emelése, az oktatás 
korszer sítése, rugalmasságának és hatékonyságának növelése 
annak érdekében, hogy a piac igényeihez a jelenleginél sokkal 
inkább igazodni tudjon a rendszer. Úgy vélem, ez a sikeres 
fels oktatási reform egyik záloga.                                      
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VÉGH SÁNDOR   

Rendszerdiagnosztikai hibaanalízis  

A közgazdasági környezetben nagyon sok jól m köd 
vagyon és értékbiztosítási eljárás van. Az egyéni 
kutatómunkámban egy újabb módszerrel próbálkozom, 
amelyben a matematika logikát veszem segítségül. 

Vannak gazdálkodási rendszerek, melyek óriási 
méret ek és ugyanakkor vannak kis, egészen kis vállalkozások 
is. Kutatásomban nincs jelent sége a gazdasági rendszer 
méretének. Akár multinacionális is lehet, vagy egy betéti 
társaság. A módszer azonos, természetesen a nagyobb 
vállalkozás esetén több a munka a kidolgozással. 
Kés bbiekben minden gazdasági formát, illetve egységet 
egyszer sítés érdekében rendszernek fogok nevezni.  

Kiindulási motívum:  
Jellemz vé vált, hogy a gazdasági világ környezetében a 
rendszerhibák alattomosak . Külön-külön teljesen ártalmatlan 
események együttállása, együttes bekövetkezése 
visszafordíthatatlan veszélyhelyzeteket hozhat létre: - amely 
sok esetben cs d! 
Sok hibás gazdasági döntés kommulatív hatású! 
Felismerhet , a cs delemz k feltárásai bizonyítják, hogy a 
jelentékeny gazdasági veszély mindig globális, mindig számos 
rejtett körülmény összejátszásából fakad, s hogy a veszélyre 
vezet tünet együttesek 

 

orvosi gyakorlatból vett m szóval: 
szindrómák  a hagyományos, localis védelmi módszerekkel és 
szemlélettel  nem tárhatók fel. 
Pl.: t zsdekrach, brókerház cs d, stb. 

Egy bank kapujában a veszélyt sem kifelé, sem befelé 
nem lehet megállítani! Vannak jól bevált védelmi módszerek, 
de a gyakorlat mutatja, hogy nem elégségesek. Nos ez a 
kutatásom igazi motívuma. Ennek a rendszerdiagnosztikának 
csak akkor van értelme, ha nem követjük azt a viselkedést, 
hogy:  

Ez a dolog, illetve jelenség elhanyagolható!  
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Vannak tudományágak, ahol ez el bb említett módszer 

elfogadott és gyakorlat. Az én kísérletemben ez nem 
alkalmazható. 

A rendszerdiagnosztikában (nagyon sokszor) a 
szituációk közvetlen logikai leírására van szükség, minden más 
matematikai, fizikai, stb. képlet alkalmazása nélkül, az 
események logikumának, logikai struktúrájának feltárása 
érdekében. Ezért fontos a kés bbiekben, hogy kialakítsuk 
logikai formulák írásának és olvasásának olyan technikáját, 
amely a logika-tankönyvek iskolapéldáit meghaladó 
bonyolultságú gyakorlati esetekben is használható. 

Továbbiakban fogalmakat ismertetek, melyek dönt 
szerepl i a rendszerdiagnosztikai elemzéseknek:  

Csúcsesemény = F esemény = Cs d  

Az elemz -feltáró munkára jellemz , hogy hibákban 
gondolkodunk! Kívül álló számára ez kissé durvának t nhet, 
hogy pl. egy jól prosperáló üzleti vállalkozás el zetes 
rendszerdiagnosztizáló vizsgálatánál eleve rosszat tételezünk 
fel! De a jó m ködés is egy csak egy állapot az elemzés 
számára, a kutatónak szélessávú, azaz kimerít jelleg , 
feltételezésekb l kell kiindulnia. 
A legfontosabb az alábbi fogalmat definiálni:  

Elemi esemény = Prím esemény = Atomi esemény  

Elemi, azaz prímesemény lényege a felvehet logikai 
két állapot. 
A prímesemény értéke lehet egyenl 0 -val, vagy lehet értéke 
1 . Egyszer bb nyelvezetre lefordítva, ha prímesemény 

bekövetkezik, akkor az létez valóság és hozzárendeljük 
logikailag az 1 értéket. Ha a prímesemény nem következik 
be, akkor az nem történt meg, így logikailag hozzárendeljük a 
0 értéket. Nagyon fontos a definíció következménye, hogy a 

prímesemény halmazai kizárják egymást! Egy prímesemény 
nem tartozhat egyszerre két halmazba!     
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A prímesemény nem tartozik a nehezen érthet 

fogalmak közé, de az egész rendszerdiagnosztikai hibaanalízis 
alappillére. Csak olyan analízisnek van gyakorlati haszna, ahol 
a legprecízebb munkát végezzük a prímesemények 
kapcsolatának helyes felírására. S t, minden prímeseményt fel 
kell kutatni! Tovább fokoznám eme gondolatot: ez képzi 
mindennek az alapját! Nos egy nagyvállalat 
rendszerdiagnosztikai hibaanalízisének a felállítása hatalmas 
munka. Rengeteg prímesemény van és mindet fel kell dolgozni.  

A két alapeset: 
Ha egyetlen prímesemény sem következik be, 

pontosabban ha az összes prímesemény értéke logikai 0 , 
akkor biztos, hogy a rendszerhiba, azaz a F esemény sem 
következik be. 
Képletben: 

F(0; 0; 0; ..;0)=0  

Ha minden prímesemény bekövetkezik, azaz minden 
prímesemény értéke logikai 1 , akkor biztos bekövetkezik a 
F esemény , vagyis a katasztrófa. 

Képletben:  
F(1; 1; 1; ;1)= 1  -teljes katasztrófa-  

A pontos érthet ség miatt alapvet megszorításokat kell 
tennünk a köznyelvi tagadás és a rendszerdiagnosztikai tagadás 
között. Ha a köznyelvben azt mondjuk, hogy: nem esik az 
es , akkor teljesen határozatlanul hagyjuk az id járás 
állapotát. A rendszerdiagnosztikában ezt konkretizálni kell , 
valahogy így: Vagy süt a nap, vagy a hó esik, attól függ en, 
hogy miként modellezzük az id járást, mint rendszert, azaz 
milyen feltevésekkel élünk az id járás lehetséges állapotait 
illet en. 
Ha az köznyelvben azt mondjuk, hogy ez nem járda akkor 
abból nem tudható meg, hogy melyek a járda 
alternatívái.(úttest? ház? telek?...) 
A m köd rendszerekre jellemz az alábbi két állítás: 

 

Minden biztonságos állapot bizonyos mértékig veszélyes. 

 

Minden veszélyes állapot bizonyos mértékig 
biztonságos. 
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Az eseményfa (Eseményfa: Event Tree, ill. Eseményfa 

Analízis: Event Tree Analysis 

 
ETA) bináris döntési fa, 

amelynek célja egy kezdeti esemény különböz feltételek 
melletti hatásainak vizsgálata. 

Valójában az eseményfa a közgazdaságtanban 
széleskör en alkalmazott általános döntési fa adaptálása. 
Az eseményfa sok esemény figyelembevételére már nem 
praktikus. Éppen ezért alkalmazását hibafa-analízissel 
kombináljuk. Ilyenkor az eseményfában figyelembe vett, 
elágazásokat okozó események különálló hibafák 
csúcseseményei. Ez a kombináció kiküszöböli az eseményfa 
korábban említett hátrányát is, miszerint az egyidej 
események modellezése a módszerrel nem célszer 

 

ilyenkor 
ezt a problémát a hibafa-analízis oldhatjuk meg. 

Ha van elemi esemény, akkor van közbens esemény. A 
közbens esemény, amely bekövetkezési valószín sége az 
elemi eseményekb l kiindulva fejthet ki. Az összes elemi 
esemény feltárásával és a közbens eseménye eszközével 
rendszerstruktúrát építünk. Erre van egy találó és közérthet 
elnevezés: hibafa, azaz egy hibák sokaságából felépített logikus 
fa gráf. Közérthet ség végett egy példa: egy kisebb gazdasági 
vállalkozás rendszerdiagnosztikai hibafája , er sen hasonlít, 
csak látványban, egy családfára . 

A hibafa módszerrel felülr l lefelé elemezhetjük a hiba 
okait, eljutva egyes elemi eseményekhez, illetve ezek 
halmazaihoz, amelyek kiválthatják a hibát. Ami értékessé teszi 
ezt a hibaanalízist az, hogy ebbe a vizsgálati módszerbe 
beépíthet vizsgálati eseményként az emberi faktor 
különlegességei . Pl.: Önzés, inmoralitás, korrupció, 

munkahelyi intrika, politika, stb. 
Természetesen a rendszerdiagnosztikai hibaanalízist 

el re célszer elvégezni, pontosan akkor, amikor a gazdasági 
egység jól prosperál, eredményesen tevékenykedik. A jól 
elkészített analízis biztonság a jöv re nézve! 

Nem túlzás, de megjósolható a katasztrófa 
bekövetkezése. A kész rendszerdiagnosztika jelzi el re a 
kockázatos lépéseket, a nem megfelel munkavégzést, és sok 
egyéb problémát. 
Pontosan jelzi a katasztrófát! Erre van külön fogalom is: 
Utolsó (következ ) Fenyeget Prím Esemény 
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Pl.: Ha nem fogod be a szádat

 
Humort félretéve van erre egy angol kifejezés is, ami pontosan 
egyezik a magyar fordításával: Next Imminent Primary Event, 
egyszer ség kedvéért NIPE. A rendszer minden állapotában 
meg lehet mondani, meg tudjuk mondani, mi a NIPE esemény!  

A hibák finom elemzése :  

1. Els dleges hiba egy olyan meghibásodás, amely az el írt 
m ködési körülmények között áll el : 

 

Túl sok vállalás 

 

Az ember törékeny , vagy buta .  

2. Másodlagos hiba küls behatások következményei: 

 

Környezeti feltételek. 

 

Alkalmazási körülmények. 

 

Más rendszerelemek hatásai.  

3. Kezelési, illetve ügyviteli hiba: inmoralitás.  

Az elemi és közbens események lehetséges logikai 
kapcsolatai:  

1. ÉS: az események együttes bekövetkezése szükséges a 
következ szint eseményének (akár cs d!) a 
bekövetkezéséhez.  

2. VAGY: az események közül bármelyik bekövetkezése 
elégséges a következ szint eseményének (akár cs d!) a 
bekövetkezéséhez.  

3.  NEM: az esemény be nem következése szükséges a 
következ szint eseményének a bekövetkezéséhez.  

Ha az elemi, azaz prím eseményekhez tudok binárisan 
hozzárendelni, azaz 0 és/vagy 1 értéket, ha az 
eseményekhez tudok logikai kapcsolatot rendelni: ÉS 

 

VAGY 
= AND  OR; NEMÉS = NAND;  
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Akkor alkalmazhatom az egész módszerre a matematika 

logika és a Boole algebra, kapcsolás algebra, elemeit. 
A F eseményt logikai ÉS és VAGY m veletekkel le 
tudom írni, mondani, szemléltetni. E dolgozatot, további 
kutatásként, konkrét matematikai kidolgozásokkal folytatom.   

Felhasznált irodalom:  

 

Fáy Gyula: Rendszerdiagnosztika számítástechnikai szempontból.  
JPTE TK 1988. Pécs 

 

Szabó Géza: Bevezetés a hibaanalízisbe, nagy-megbízhatóságú 
számítógépes és hibrid rendszerekben.  
BME Közlekedésautomatikai Tanszék Bp. 1996.                            
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RÜCKNÉ KÁDÁR JUDIT  

A német nyelv revitalizációja  

1. Két tanítási nyelv középfokú oktatás  

A két tanítási nyelv alkalmazásával az intézményes 
idegennyelv-tanulás a természetes nyelvelsajátításhoz közelít. 
Ezáltal elérhet , hogy az anyanyelv-tudás fejlesztése és a 
magyar kultúra megismerése mellett, a tanulók magas szint 
idegennyelv-tudás és idegennyelv-tanulási képesség birtokába 
jussanak, tehetségük kibontakozhasson. Követelmény tehát, 
hogy legyenek képesek az idegen nyelven való gondolkodásra, 
az idegen nyelv használatára az információszerzésben, - a 
közlésben és 

 

alkalmazásban. A tanulók értsék meg az 
idegennyelv-tudás állandó gondozásának szükségességét, a 
mind kiegyensúlyozottabb kétnyelv ség elérése és megtartása 
érdekében (M vel dési Közlöny, 1997) - olvashatjuk a 
26/1997 MKM rendelet mellékletében.   

1.1.A nyelv revitalizációjának országos el zményei  

Amikor 1984-ben a kétnyelv oktatás bevezetésének 
els elgondolásai megszülettek, kevesen és keveset tudtak róla. 
Csak egy kés bbi kutatás tárta fel, hogy hazánkban már a 18. 
században m ködtek olyan intézmények, ahol a tanítás két 
különböz nyelven folyt. A második világháború utáni 
évtizedekben mindenki orosz nyelvet tanult, s természetesen a 
kétnyelv iskoláztatás is kizárólag az orosz tannyelvre 
épülhetett. Csak a nyolcvanas években nyílt ismét lehet ség 
arra, hogy a tanulható nyelvek köre szélesebb legyen, és 
viszonylag szabadabban lehessen közülük választani. A 
társadalom idegen nyelvtudás iránti igénye ekkor már soha 
nem látott méreteket öltött. Magán nyelviskolák sokasága 
nyitotta meg kapuit, tanulók idegen nyelvi különórákra, iskolán 
kívüli tanfolyamokra jártak. A nyelvtudás felértékel dött. A 
nyolcvanas évek második felében az oktatási kormányzat is 
elkezdte liberalizálni a nyelvoktatást. Támogatta az iskolákat a 
korszer tan- és segédeszközök vásárlásában, a külföldi 
kiadású nyelvkönyvek beszerzésében, segített a modern 
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nyelvpedagógiai módszerek elterjesztésében, a külföldi tanári 
ösztöndíjak számának növelésében, tanulói cserekapcsolatok 
létesítésében. 1985-t l már nagy volt az eltökéltség egy 
eredményes nyelvoktatási forma megteremtésére a közoktatás 
intézményrendszerén belül 

 
s ez a kéttannyelv ség volt. 

Az els kétnyelv osztályok 1987 szeptemberében 
fogadták a tanulókat. A következ néhány évben egymás után 
nyitották meg kapuikat az új kétnyelv tagozatok, els sorban a 
német vagy az angol célnyelv tanulására. 

Bizonyos értelemben a magyar oktatás kitörési pontját 
is jelentik a kéttannyelv iskolák. Életre hívásuk minisztériumi 
szorgalmazója Boldizsár Gábor volt, a M vel dési és 
Közoktatási Minisztérium akkori f osztályvezet  helyettese. 

Vámos Ágnes, a Két Tannyelv Iskolákért Egyesület 
elnöke is felhívta a figyelmet arra, hogy a kéttannyelv 
iskoláknak speciális a célrendszerük, ezeket az intézményeket 
másképpen kell irányítani, vezetni, menedzselni, mint a többit: 
egyediek a követelmények, a tanítási módszerek. Az iskolák 
jöv jét az határozza meg, mennyire képes az oktatási 
kormányzat ellátni az iskolákat megfelel tanárokkal, 
taneszközökkel; sokrét céljaik elérését segíteni szellemi és 
gazdasági támogatással.   

1.2. A nyelv revitalizációjának helyi körülményei  

A Mez berényi Pet fi Sándor Gimnázium 1987-ben 
indította be a német 

 

magyar kéttannyelv tagozatot. Ekkor 
már Békés megye számos településén m ködtek gimnáziumok 
és a diákok Mez berénybe csábításához valami újat kellett 
felmutatniuk. Békéscsabán már m ködött szlovák, Gyulán 
román tanítási nyelv gimnázium, ezért Mez berényben három 
nemzetiségi (magyar-szlovák-német) jellegéb l adódóan német 

 

magyar kéttannyelv oktatás bevezetésére került sor. A 
gimnáziumnak ekkor 160 tanulója volt, tehát végs soron 
ennek köszönheti fennmaradását. Az iskola léte mindig fontos 
volt a város számára, Mez berény azt a város szerves részének 
tekintette. A beruházás költségei az intézményre és a 
befektet kre hárultak, ez a körülmény kés bb negatívan hatott 
ki a város és a gimnázium kapcsolatára. Az els komoly 
problémák a rendszerváltással kezd dtek, amikor a város nem 
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adta az iskolát megyei fenntartásba, ragaszkodott a 
tulajdonához, még akkor is, ha ezzel nem kis feladatot vállalt 
magára. Az intézmény nehezen fogadta el a város fenntartói 
irányítását, hiszen ez azzal is együtt járt, hogy a helyi 
képvisel testület beleszólt életébe és a gazdálkodást is 
ellen rizte. A város a pénzek elosztásánál már nem kezelte 
kizárólagosan els helyen az iskolát. Az els években az 

iskola diákjai és a berényi lakosok között kevés területen élt a 
kapcsolat. A gimnázium és a kollégium egy külön sziget volt 
a városon belül, holott a város igényelte volna, hogy az iskola 
aktívabban vegyen részt a közéletben, a közös 
rendezvényekben. 

Ezért a város, lépéseket tett annak érdekében, hogy a 
tanulók aktívabb részvételét el segítse. A Berényi 
Hírmondóban állandó lehet séget nyújtott a diákok cikkeinek 
rendszeres megjelentetésére. A Berény TV segítségével a 
kívülállók is betekintést nyerhettek a diákok mindennapjaiba 
(Hruska, Szutor, 1998).  

A tagozattal az iskola Mez berény számára szellemi 
felpezsdülést jelent, húzóer t és a rég várt er feszítést a 
pedagógusoknak. Öt németországi iskolával van kapcsolatuk, 
évente 110 gyerek mehet német nyelvterületre nyelvismeretét 
gazdagítani, csiszolni. 

Anyanyelvi tanáraik Németországból és Ausztriából 
érkeznek, általában 4-5 évet töltenek az iskolában.  A külföldi 
tanárok a magyartól eltér pedagógiai elvei miatt adódtak 
konfliktusok a tantestületen belül, valamint a tanárok és a 
diákok között A szül k pedig attól tartottak, hogy gyermekük 
nem állja meg úgy a helyét a f iskolai, egyetemi felvételin, 
mintha magyarul tanult volna négy évig a középiskolában. 
Azóta bebizonyosodott, hogy az itt érettségizettek egy jelent s 
része átlagon felüli teljesítményt ért el a fels oktatási felvételi 
vizsgákon. 

A ma már egyetemet végzett volt diákok elmondják, 
hogy az anyanyelvi tanárok ablakot nyitottak el ttük egy másik 
kultúrára, amelynek megismerése el segíti európai 
gondolkodásuk fejl dését, és állásvállalási lehet ségeiket is 
b víti.   
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1.3. Kérd íves felmérés a mez berényi Pet fi Sándor 
kéttannyelv gimnáziumban  

Az oktatás nyelvének vizsgálatához kérd íves felmérést 
végeztünk 2004-ben a gimnázium kéttannyelv tagozatának 
mintegy 300 kilencedik, illetve tizedik osztályos tanulója 
bevonásával. 

A kérd ív szerkesztésénél 7 kérdéscsoportot 
különböztettünk meg. A bevezet , demográfiai kérdéseket a 
szül k iskolai végzettségére és foglalkozására vonatkozó 
kérdések követték. Formájukat tekintve zárt, feleletválasztó és 
nyílt, rövid választ igényl k voltak. A f kérdések a német 
gyökerek, a felmen generációk német nyelvi hagyományainak 
ápolására irányultak. Ezek között egy rangsorolást, három 
feleletválasztást, egy pedig nyílt rövid választ váró kérdéssor 
szerepelt. 

A kérd ív adatait egy 300 f s mintán vettük fel, hogy 
eredményeink, számításaink, következte-téseink megfelel 
biztonsággal legyenek megfogal-mazhatók. A minta 
kiválasztásánál egyetlen szem-pont volt, hogy a német két 
tanítási nyelv gimnázium tanulói alkossák. A kérd ív 
adatainak feldolgozása során matematikai statisztikai 
módszereket alkalmaztunk.  A kérd ívben rögzített változókból 
új változókat is képeztünk, a közöttük lev összefüggéseket 
többváltozós elemzésekkel is megvizsgáltuk 
(regresszióanalízis, faktoranalízis, klaszteranalízis). Az 
elemzéseket az SPSS 11.5 statisztikai program segítségével 
végeztük el. 
(A nemek szerinti eloszlás: fiú: 81 f , lány: 219 f ) 

Az els kérdés 1. részére adott válaszok alapján csak 
németet tanult általános iskolában: 218 f (73%), németet és 
még más idegen nyelvet is: 19 f (6%), csak más nyelvet 
tanult: 63 f (21%). Az els kérdés 2. részére adott válaszok 
értékelését az alábbi grafikon ábrázolja:       
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1. ábra  
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A szül k iskolai végzettségét 5 fokú skálán értékeltük. 
(A skála a mellékelt kérd íven megtalálható). A vizsgált 
tanulók esetén leggyakoribb kategóriák: érettségizett apa: 116 
f , érettségizett anya: 128 f . Fels fokú végzettséggel 
rendelkez apa: 90 f , fels fokú végzettséggel rendelkez 
anya: 120 f . Csak általános iskolai végzettséggel rendelkez 
apa: 3 f , csak általános iskolai végzettséggel rendelkez anya: 
8 f , szakmunkás végzettséggel rendelkez apa: 85 f , 
szakmunkás végzettséggel rendelkez anya: 42 f . 

Az apa iskolai végzettségének átlaga: 3,14 az anya 
iskolai végzettségének átlaga 3,82 (érettségihez közeli értéket 
jelent). A szül k átlagos iskolai végzettsége közötti különbség 
szignifikáns, amit t-próbával igazoltunk (t = -3,401; p= 0,001). 
A szül k foglalkozását 6 kategóriában értékeltük. A grafikonon 
nem szerepel azoknak a tanulóknak a száma, akik nem adtak 
értékelhet választ.        
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2. ábra  
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A III. kérdésre adott válaszban a tanulóknak 
rangsorolniuk kellett a gimnázium német tagozatának 
kiválasztását motiváló tényez ket. 
Azt feltételeztük, hogy a tanulókat a család német gyökerei 
motiválták a leginkább az iskolaválasztásban. Az igazolódott 
be, hogy a család, illetve a megkérdezett tanuló német 
származása nem több a város által kínált lehet ségek 
egyikénél. A hipotézist egy 9 állítást tartalmazó rangsorolást 
igényl kérdéssel próbáltuk igazolni. Az állításokra adott 
rangszámok alapján faktoranalízist végeztünk, melynek 
eredményeként kapott faktorokat az 1. táblázatban jelenítettük 
meg. A 9 állítás mögött 3 faktor húzódik meg (lásd 1. táblázat). 
A táblázatban csak azokat a faktorsúlyokat találhatjuk meg, 
melyek 0,4-nél nagyobbak. (A változórendszer leképezésének 
eredményességét a KMO mutató jelzi, esetünkben ez 0,689 ami 
mérsékelt leképezhet séget jelez.)      
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1. táblázat  

Rangsorolandó állítás 
A város által 

kínált 
lehet ség 

Európai Uniós 
tagságunkból 

következ 
munkavállalási 

lehet ség 

Tovább-
tanulási 
szándék 

A családom német gyökerei

 
0,58     

Mindenképpen idegen 
nyelvi tagozatra vagy ide-
gennyelv iskolába men-tem 
volna, ebben az isko-
lában/városban éppen né-
met tanítási nyelv iskola 
volt 

0,54     

Barátaim idejöttek, együtt 
szerettem volna velük ma-
radni 

0,82     

Nem függött össze a német 
nyelvvel az iskola választása

 

0,78     

A német világnyelv   0,65   
Az Európai Unió egyik 
munkanyelve   

0,73   

Kés bbi munkavállalási 
lehet ségnél el nyösnek 
érzem   

0,74   

Továbbtanulási szándék 
német nyelvterületen     

0,87 

F iskolán, egyetemen német 
szakon szeretnék 
továbbtanulni     

0,73 

  

Az 1. táblázat egyértelm vé teszi, hogy domináns érték 
a továbbtanulási szándék esetében mutatható ki. Nikolov 
(2003) vizsgálatai is bizonyították, hogy a közoktatásban 
tanuló diákok idegennyelv-tanulási attit dje és motivációja 
igen pozitív. Az idegen nyelvek tanulásához való hozzállás 
el nyösebb a többi tantárgyhoz képest és szorosan összefügg a 
továbbtanulási szándékkal (Csapó, 2002. idézi Nikolov).     
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3. ábra  
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A IV., V. és VI. kérdéscsoportok a német hagyományok 
ápolását vizsgálták az egyes generációkban, a nagyszül k, a 
szül k és a tanuló vonatkozásában. A 3. ábra grafikonja a 
német nyelv TV m sorok nézésével együtt számított értéket, a 
4. ábra grafikonja a TV m sorok nézése nélküli értéket 
mutatja.  
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A tanulók esetében elenyész mértékben ugyan, de 

fellelhet a hagyományok ápolása, ez összesen a tanulók 15 %-
ra jellemz . 

Ezeket az eredményeket azok körében számítottuk, 
akikre jellemz a német hagyományok ápolása.   

5. ábra 

nem vallotta be

református

római katolikus

evangélikus

egyéb

  

A 5. ábra a 2001-ben végzett népszámlálás alapján a 
hitfelekezethez való tartozás eredményét mutatja. A kérd ív 
VII. kérdésére adott válaszok egyértelm vé tették, hogy a 
kéttannyelv gimnázium tanulói a 2001. évi népszámlálás 
alapján majdnem 100 %-ban a magyar nemzetiséghez 
tartozónak vallják magukat.  

2. táblázat  

Gyakoriság 
Kérdés 

Magyar Egyéb 
Mely nemzetiséghez tartozónak érzi 
magát? 96% 4% 
Mely nemzetiség kulturális 
értékeihez, hagyományaihoz 
köt dik? 92% 8% 
Melyik nyelv az anyanyelve? 99% 1% 
Családi, baráti közösségben milyen 
nyelvet használ általában? 98% 2% 
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1.4. Összegezve elmondható  

Az egykor harmadrészben német ajkú település és 
vonzáskörzetében él lakosság ma él leszármazottai az elmúlt 
évtizedek társadalmi, politikai, oktatáspolitikai változásai 
következtében majdnem teljes mértékben elveszítették német 
gyökereiket 

A német-magyar kéttannyelv tagozat létrejötte az 
iskola fennmaradásának eszköze a békés megyei ma mintegy 
tízezer lakost számláló kisvárosban 

A kéttannyelv tagozat választását a hazai illetve a 
német nyelvterületen m köd egyetemeken való 
továbbtanulási, majd kés bb munkavállalási szándék motiválta.  

2. Kérd íves vizsgálat  

Doktori dolgozatomban a mez berényi német közösség 
20. századi elmagyarosodásának folyamatát szeretném nyomon 
követni. Kutatómunkámban els sorban a gyülekezet és a 
családok nyelvhasználatának változását kísérem figyelemmel 
részben a levéltári adatok, részben pedig személyes 
visszaemlékezések segítségével. 
Az oktatás nyelvének vizsgálatához szeretném a 
közrem ködésedet kérni. 

Kutatómunkám eredményét a kés bbiekben egy 
részletesebb tanulmányban vagy könyvben szeretném 
közzétenni. A válaszadás önkéntes. Segítségedet el re is 
köszönöm.   

Kérlek válaszolj az alábbi kérdésekre! 
Nemed (húzd alá a megfelel t):            

fiú                 lány 
Születési év:

 

Jelenlegi lakóhely: .  

I. Hány éves korban kezdted az idegen nyelv tanulását? 
1. Általános iskolában melyik idegen nyelvet tanultad? 

 

2. Ha németet tanultál, miel tt ebbe a gimnáziumba jelentkeztél, 
hány évig tanultad a német nyelvet? 
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II. Mi a szüleid iskolai végzettsége? Mindkét oszlopban karikázd 
be a megfelel bet jelet! 
Apa                         Anya       

a)   általános iskola. a)    
b)  szakmunkásképz  b) 
c)  érettségi  c) 
d)  f iskola  d) 
e)  egyetem  e) 
Anya foglalkozása: . 
Apa foglalkozása: ...  

III. Milyen tényez k motiváltak a tagozat/gimnázium 
választásában? (Rangsorold a tényez ket!  1-essel a számodra 
legfontosabbat.  Több tényez is kaphat azonos számot) 
1. a német világnyelv,  

 

2. az Európai Unió egyik munkanyelve, 

 

3. kés bbi munkavállalási lehet ségnél        
el nyösnek érzem 

 

4. továbbtanulási szándék német nyelvterületen 

 

5. a családom német gyökerei        
(szül k, nagyszül k) 

 

6. f iskolán, egyetemen német szakon  
      szeretnék továbbtanulni 

 

7. mindenképpen idegen nyelv tagozatra vagy        
idegennyelv iskolába mentem volna, ebben az           
iskolában/városban éppen német tanítási nyelv  

      iskola volt.  

 

8. barátaim idejöttek, együtt szerettem volna  
      velük maradni. 

 

9. nem függött össze a német nyelvvel az iskola  
      kiválasztása 

  

IV., Német hagyományok ápolása, nyelvhasználat gyakorisága a 
nagyszül k körében (Karikázd be, ami jellemz volt rájuk!) 
1. Nem jellemz . 
2. Táplálkozási szokások (tipikus német ételek). 
3. Népi kultúra (tánc, zene, öltözködés). riznek-e a családban 
gótbet s, német nyelv imakönyveket, énekeskönyveket? 
4. Német nyelvterületen él rokonok, leszárma-zottak miatt. 
5. Evangélikus felekezethez tartozás miatt. 
6. Ismeri/beszéli valaki a családban a mez berényi sváb nyelvjárást?  



  

207

 
V. Német hagyományok ápolása, német nyelvhasználat 
gyakorisága a szül k körében. 
(Karikázd be, ami rád jellemz !)  

1. Nem jellemz . 
2. Táplálkozási szokások (tipikus német ételek). 
3. Népi kultúra (tánc, zene, öltözködés). 
4. Német nyelvterületen él rokonok, leszár-mazottak miatt. 
5. Evangélikus felekezethez tartozás miatt. 
6. Ismeri/beszéli valaki a családban a mez berényi sváb nyelvjárást? 
7. Tagja-e valaki a családból a német Hagyomány-ápoló 
Egyesületnek? 
8. Tagja-e valaki a Német Kisebbségi Önkormány-zatnak?  

VI. Német hagyományok ápolása, német nyelvhasználat 
gyakorisága a tanuló életében. (Karikázd be, ami rád jellemz !)  

1. Nem jellemz . 
2. Részt vettél-e már német néptánc-táborban, vagy hagyományápoló 
táborban? 
3. Érdekl dsz-e a mez berényi német hagyományok iránt, szeretnél-
e többet megtudni ezekr l? Miért? 
4. Mely német nyelv TV-csatornákat nézed rendszeresen? 
5. Ismersz-e német nyelv használati eszközt, hallottad-e családi 
beszélgetés során az eszköz nevét? Pl. melyeket?  

VII. A 2001-ben végzett népszámlálásnál szüleid mit válaszoltak 
a következ kérdésekre?  

Mely nemzetiséghez tartozónak érzi magát? 

 

Mely nemzetiség kulturális értékeihez, hagyományaihoz köt dik? 
.  

Melyik nyelv az anyanyelve? 
. 

Családi , baráti közösségben milyen nyelvet használ általában? 
. 

Vallása, hitfelekezete? 
.     
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FEJÉR TAMÁS, SZOLNOKI PÉTERNÉ, 
SZAKÁCSNÉ NAGY SZILVIA  

Személyügyi informatika, HR korszer felfogásban  

Az emberi er források (a tudás, a képességek 
és a viselkedésmód) és menedzselésük a 
hosszú távú versenyképesség kulcsfontosságú 
feltételei. 63  

Dolgozatunk írása során két cél fogalmazódott meg bennünk: 
1. felhívni az olvasó figyelmét a napjainkban zajló 

személyügyi funkció változásaira; 
2. segíteni a HR- szoftverek nehézkes hazai terjedését, 

röviden ismertetve a humán er forrás menedzsmentet 
támogató PERBITviews HR-rendszer (Human 
Resource) lehet ségeit. 

A mottó egyre inkább hangoztatott és elfogadott szlogen. A 
kérdés az, hogy a szervezetek vezet i és vezet beosztásban 
lév szakemberei mennyire ismerik és alkalmazzák azokat a 
módszereket és az új technológia által rendelkezésre álló 
eszközöket, amelyek szükségesek az emberi er forrás sikeres 
m ködtetéséhez. Az Emberi Er forrás Menedzsment (EEM) 
funkció világszerte egyre inkább a szervezetek verseny- 
képességének egyik kritikus tényez jévé válik. 
Ebb l több dolog is következik:  

 

Minthogy az EEM- funkció közvetlenül stratégiaivá válik, 
az EE- vezet k egyre inkább helyet kapnak a szervezetek 
legsz kebb stratégiai döntéshozói csapataiban. Ezért az EE-
vezet k az emberi er forrás problematikák képviselete 
helyett (mellett) a szervezet egésze üzleti stratégiai 
kérdéseinek meghatározásába dönt súlyú beleszólást 
nyernek, s el kell sajátítaniuk azt a gondolkodási, elemzési, 
döntési absztrakciós szintet, ami ezzel jár.    

                                                

 

63 Szerk. Tóthné S. G.: Humán er források Gazdaságtana, Bíbor Kiadó, 
Miskolc, 2000.  
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Egyszersmind a stratégiai csúcs többi kulcsszerepl jének is 
el kell sajátítania az EEM legfontosabb összefüggéseit, 
alapkérdéseit, és beszélniük kell az EEM sajátos szakmai 
nyelvét.

 
(Bakacsi, 1999)   

1. Az EEM kialakulása és fejl dése  

Tanulmányozva az emberi er forrás menedzsment 
kialakulásának f lépcs fokait megállapítható, hogy a 
gazdasági és kulturális lehet ségek függvényében az alábbi 
fejl dési szakaszok különböztethet ek meg: 

 

Személyzeti adminisztráció: lényege, hogy a munkaügyi 
tevékenység (bérszámfejtés, szerz dések stb.) 
ellátásához fontos adatokat dolgoztak fel és tartottak 
nyilván. Ez adminisztratív és operatív tevékenységet 
igényelt. 

 

Személyzeti menedzsment: lényege, hogy önálló 
szakmai területként ismerték el. Megjelent néhány 
szakért i ismeretet igényl feladat: kiválasztás, oktatás-
képzés, fizetési rendszerek kialakítása. Ez jelentette a 
személyzeti menedzsment beilleszkedését a szervezet 
funkcionális területei közé. 

 

Emberi Er forrás Menedzsment: az el z szakaszhoz 
képest a legfontosabb változás, hogy a vezet k a 
munkaer t nem költségtényez nek, hanem fontos 
er forrásnak tekintik. Ez az üzleti szempontok és az 
emberi er források kapcsolatának megértését jelenti. 

 

Stratégiai Emberi Er forrás Menedzsment: ez új 
lépcs fok az el z ekhez viszonyítva mivel  

 

megjelenik a fels vezet i néz pont, 

 

az emberi er források min sége meghatározó a 
versenyképesség növelésében, 

 

tovább folytatódik a szakma 
professzionalizálódása. 

Az utóbbi igényeknek való megfelelés közgazdasági, 
pénzügyi, gazdasági, pszichológiai, jogi, szociológiai és 
informatikai ismeretek ötvözését igényli. Ezek mellett nem árt, 
ha az EE-menedzser változásvezetési és személyügyi 
kompeten-ciákkal is rendelkezik. Mindez azonban elvárható az 
egyéb funkcionális területek vezet it l is. 
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1.1 Az Emberi Er forrás Menedzsment funkciói  

A szakma elismert magyar képvisel i az emberi 
er források hatékony m ködtetésének feladatai közé az 
alábbiakat sorolják.  

Általános feladatok: 

 
Munkaer -tervezés 

 
Toborzás 

 

Kiválasztás 

 

Munkakörelemzés-tervezés 

 

Munkakör-értékelés 

 

Teljesítményértékelés 

 

Kompenzáció és javadalmazási rendszer kialakítása 

 

Munka és egészségvédelem 

 

Képzés-fejlesztés 

 

Karriermenedzsment 

 

EE információrendszerek (nyilvántartás) 

 

Munkaügyi kapcsolatok 

 

Leépítés 

 

Szervezetfejlesztés  

Újszer feladatok: 

 

Stratégiai partner 

 

Változtatások gazdája 

 

Vállalati kultúra alakítója  

1.2. Magyarországi jellemz k  

A Magyarországon m köd szervezetek az emberi 
er források hatékony m ködtetésének gyakorlatában rendkívül 
színes, eltér megoldásokat mutatnak. Ennek oka, hogy óriási 
különbségek észlelhet ek a szervezetek gazdasági, speciális 
igényei és szemléleti kapacitásai között. Mindenképpen 
kimutatható azonban a személyzeti/emberi er forrás szervezeti 
egységek szerepköreinek fontossági változása.     
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1. táblázat  

Az Emberi Er forrás Részlegek szerepköreinek 
fontossága*  

Tipikus 
szerepkörök 

1988 2000 2002 Közeljöv

 
Adminisztratív 
támogatás, 
szolgáltatás 

4,03 3,96 4,09 4,1 

Egyeztetés 
szakszervezetek
kel 

2,84 2,84 4,08 3,23 

Korszer EE 
rendszerek 
kiépítése 

2,76 3,39 4,08 4,59 

Üzleti stratégia 
megvalósításán
ak támogatása 

3,35 3,94 4,33 4,59 

Üzleti stratégia 
befolyásolása 

2,48 2,9 3,45 3,72 

Összesen (az 
átlagok átlaga) 

3,09 3,41 3,81 3,99 

*1 = nem fontos; 5 = nagyon fontos 
Forrás: Karoliny Mártonné dr.: Ezredfordulós pillanatkép a hazai emberi 
er forrás részlegekr l  

A bemutatott táblázatból kit nik, hogy er teljes pozitív 
irányú változás várható a korszer EE rendszerek kiépítése 
területén. Ez mindenképpen megköveteli a következ ket: 

 

a fels vezet k emberi er forrásokkal kapcsolatos 
szemléletbeli változását 

 

az emberi er források hatékony m ködtetésével 
kapcsolatos módszertani megoldások kidolgozását 
(speciális igények figyelembevételével) 

 

a módszertani megoldásokat támogató informatikai 
rendszerek kiépítését 

 

a módszertani megoldásokat alkalmazni tudó 
szakemberek képzését.   
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A fels oktatás feladata a szakmát jól ismer és 

alkalmazni tudó szakemberek képzése. Ehhez elengedhetetlen, 
hogy hallgatóink megismerve és elsajátítva az általános 
módszertani megoldásokat, képesek legyenek adaptálni azokat 
az adott speciális szituációkra.   

Az emberi er forrás gazdálkodás informatikai támogatása  

Fontosnak tartjuk, hogy a gazdasági szektorban m köd 
vezet k számára mind világosabb legyen az emberi er forrás 
gazdálkodás fontossága (értjük ez alatt a munkaer 
megtalálását, kezelését, továbbfejlesztését és értékének 
fenntartását), de nem szabad figyelmen kívül hagyni a 
tevékenységgel járó költségeket sem. A továbbiakban 
ismertetett informatikai megoldások csökkenthetik a 
kiadásokat és emelhetik az emberi er forrás menedzsment 
hatékonyságát. Sajnos ma Magyarországon a sz kebb 
értelemben vett személyügyi szoftverek alkalmazása a 
potenciális felhasználók csupán 2-3%-ra terjed ki. Ugyanez a 
fejlett nyugat-európai országokban és az Amerikai Egyesült 
Államokban 50-70% között mozog. E tekintetben tehát a hazai 
alkalmazás feltételei adottak (Fejér, 2003). Néhány érdekes 
gondolatot a téma kapcsán, az alábbi címen olvashatunk: 
http://www.hr.karrier.hu/cikkek/HRIS.php

 

(letöltés 2005-09-
21).  

2.1. A személyügyi informatika meghatározása  

Megismerve az EEM fejl dési szakaszait nem véletlen, 
hogy a személyügyi (más néven) humán informatika 
meghatározását, pontos tartalmát, legfontosabb elemeit 
gyakran még azoknak a szakembereknek is egyeztetniük kell 
egymással, akik professzionálisan foglalkoznak vele, 
szolgáltatói vagy alkalmazói oldalon egyaránt. A fogalomról 
sokaknak pusztán a személyügyi nyilvántartás, a regisztráció 
jut eszébe, nem is gondolják, hogy a szakterület napjainkra már 
jól körülhatárolható személyügyi funkciócsoportok, és az azon 
belüli funkciók számítástechnikai támogatását jelenti. Ennek 
megfelel en meghatározásként az alábbi megfogalmazás 
javasolható:  

http://www.hr.karrier.hu/cikkek/HRIS.php
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A személyügyi informatika egy interdiszciplináris, 

alkalmazott tudományterület, amely a személyügy (HR, emberi 
er forrás gazdálkodás, humánpolitika) igényeinek kielégítését 
szolgáló, az informatika által támogatott megoldások ismeretét, 
fejlesztését és azok alkalmazását tartalmazza. Meg kell 
határoznunk, hogy milyen termékeket nevezünk személyügyi 
szoftvereknek. A gyakorlatban ezt az elnevezést a 
legkülönfélébb szakterületekre egyaránt használják. A pontos 
eligazodás érdekében vegyük sorra a személyügyi szoftverek 
legfontosabb funkciócsoportjait:  

 

a személy- és munkaügyi nyilvántartás és elemzés 

 

a bérszámfejtés 

 

a TB-elszámolás és jelentés 

 

az emberi er forrás gazdálkodást támogató integrált 
személyügyi szoftver: 

 

munkakörkezelés 

 

munkavállalókezelés (e-HR, humán kontrolling, 
kafetéria) 

 

toborzáskezelés 

 

továbbképzéskezelés 

 

teljesítmény értékelés 

 

az id gazdálkodás 

 

az e-learning. 
A személyügyi informatika alkalmazott tudomány-területének 
fejl dése gyors ütem és töretlen. Ennek érzékeltetésére ki kell 
emelnünk néhány fejl dési tendenciát: 

 

folyamatosan megfigyelhet a személyügyi 
informatikai funkciócsoportok egymásba olvadása  

 

az e-HR-nek nevezett egyre divatosabb funkciócsoport 
az Internet használat térnyerésével került el térbe 

 

a Humán Kontrolling a személyügyi folyamatok 
munkaszervezésének, költség figyelésének, végs soron 
az emberi er forrás gazdálkodás eredményességének 
folyamatos mérését és ellen rzését teszi lehet vé 

 

a Kafetéria rendszerek a munkavállalók béren kívüli 
juttatásainak optimalizálását, elszámolását és nyomon 
követését biztosítják 

 

egyre érzékelhet bb tendencia a bérügyviteli 
rendszerek outsourcing, vagy ASP-megoldásként 
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(professzionális szolgáltatótól bérelt szoftver és hardver 
er források Internetes elérése) történ igénybevétele. 

Az id gazdálkodás alatt a legtöbben a beléptet rendszereket 
értik. Sajnos itt is érvényesül az a hazai tendencia, hogy a 
legkülönfélébb kártyákkal üzemel mechanikus beléptet és 
mozgáskorlátozó eszközök elterjedtségénél lényegesen kisebb 
az id gazdálkodási szoftverek használata. Az 
id gazdálkodásnak négy fontos funkciócsoportját kell 
megkülönböztetnünk: 

 

a beléptetés, 

 

a munkaid elszámolás, 

 

a munkavállalók felhasználásának tervezése és 
irányítása, 

 

a termelésirányítás. 
Természetesen valamennyi funkciócsoport csak akkor 

m ködik hatékonyan, ha a sz kebb értelemben vett 
személyügyi szoftverrel integráltan alkalmazzuk. Az e-learning 
(távtanulás informatikai hálózaton) funkciócsoportja a 
szervezet egészének és a munkavállalóknak folyamatos, 
tervszer és hatékony képzését támogatja. Kihasználja az 
elektronikus adatkezelés és az Internetre és Intranetre alapozott 
hálózati m ködés lehet ségeit, ezáltal tért l és id t l 
függetlenné teszi az ismeretek megszerzését, elsajátítását. 

A személyügy napjainkban talán leghatékonyabb és 
emiatt legkedveltebb szakterületei a változásmenedzsment és a 
szervezetfejlesztés. Az élenjáró szervezetek csaknem 
mindegyike fontos akcióként t zte napirendre - HR-
tevékenységén belül - az ezekt l várható konkrét eredmények 
elérését. Mindez a személyügyi informatikán túlmen , további 
informatikai integrációt tesz szükségessé. A 
változásmenedzsment és a szervezetfejlesztés alapja ugyanis a 
szervezeti átvilágítás, diagnosztika, majd ezt követ en a 
folyamatos kontrolling, amelyet a vissszacsatolások 
eredményeinek kiértékelése után ismét a részletes átvilágítás 
követ. Ezeket a folyamatokat csak további informatikai 
rendszerek alkalmazásával lehet követni és kézbentartani. A 
jöv tehát a különböz szigetrendszerek helyett az integrált 
ERP (Enterprise Resource Planning vállalati számítógépes 
integrált irányítási rendszer), CRM (Customer Relationship 
Management, ügyfélkapcsolati szoftver) és HR rendszereké. Az 
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integráltságot azonban ma már nem kizárólag az egységes 
termékfejlesztés, azaz az egy márkanév garantálja. Az 
informatika fejlettsége (az ún. Middleware termékek 
alkalmazása) arra is lehet séget teremt, hogy különböz 
gyártók termékeit, amelyek az alkalmazó szervezet igényeit és 
lehet ségeit legjobban megközelítik, egységes integrált 
felületen alkalmazzuk. 

Összességében tehát kijelenthetjük, hogy a személyügyi 
szoftverek ma már könnyen hozzáférhet eszközök, amelyek a 
szakért k munkáját megkönnyítik, a szakmai er feszítések 
eredményeit kézzelfoghatóvá teszik. Jelent ségük alapvet en 
abból áll, hogy a szakemberek munkaidejük dönt hányadát a 
személyügyi funkciók végrehajtására és az adatok elemzésére 
fordíthatják a kézzel történ adatfeldolgozás helyett.  

2.2. A PERBITviews HR-rendszer kiemelked szolgáltatásai  

A PERBITviews a jelen és a jöv legkorszer bb 
személyügyi szoftvere, objektumorientáltsága és a 
legkorszer bb informatikai eszközök teljes kör hasznosítása 
miatt. Felhasználóbarát felülete nagyban megkönnyíti, és 
lerövidíti a felhasználók munka-folyamatait. A PERBITviews 
kompetencialapú humán er forrás gazdálkodási rendszer, 
amely a szervezet kompetenciarendszerét a munkaköri 
követelmények, a munkavállalói felmérések és 
teljesítményértékelések, a toborzáskezelés valamint a tovább-
képzések szakterületein egyaránt felhasználja. Módosítható 
adatbázis struktúrával rendelkezik, amely kielégíti a gyakorlati 
felhasználók legkülönböz bb igényeit, ezen kívül a speciális 
igények teljesítésére is alkalmas.  

Kiemelked a személyügyi szervezet szolgáltató 
funkciójának optimális támogatása. Minden feljogosított bels 
felhasználó lekérdezheti a számára fontos információkat. Az 
adatrögzítési és karbantartási funkciók decentralizálásával a 
személyügyi munka hatékonyságát jelent sen megnöveli. Az 
internetes/intranetes modul szerves része a programnak, így a 
személyügyi funkciókhoz kapcsolódó jelentéskészítés, 
statisztikák, lekérdezések, körlevelezés valamint a vonatkozó 
adatok feldolgozása egy böngész

 

segítségével is megoldható. 
A munkavállalók ezáltal kötöttségek nélkül, a jogosultsági 
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rendszernek megfelel en akár otthonról is hozzáférhetnek a 
fontos adataikhoz. Lekérdezhetik a róluk nyilvántartott 
adatokat és biztonságosan módosíthatják. Az ilyen adatok köre 
egyrészt a jogosultság kiosztással szabályozható, másrészt 
indokolt esetben a módosítás csak ellen rzés és jóváhagyás 
után kerülhet be a rendszerbe. A megoldás további el nye, 
hogy a pályázók Interneten keresztül is pályázhatnak, 
következésképpen egy toborzási folyamat is végrehajtható. Az 
internetes/intranetes felhasználás nélkülözi a program 
telepítését a kliens gépen, így kevésbé korszer hardveren is 
megfelel sebesség kommu-nikáció biztosítható az ügyfél és a 
kiszolgáló között.  

2.3. Jöv bemutató, felhasználóbarát informatikai eszközök   

A PERBITviews minden egyes személyügyi 
funkcióhoz (objektumhoz) biztosítja a következ kben felsorolt 
informatikai eszközök könnyen elsajátítható, felhasználóbarát 
használatát: 

rlap szerkeszt : az egyre közkedveltebb "drag & drop" 
("húzd és dobd") technológiával a felhasználók egyedi 
felépítés rlapokat hozhatnak létre.  
A lekérdezés szerkeszt : egy teljesen újszer eszköz. A 
lekérdezés feltételei és a feldolgozandó személyi adatok 
tetsz legesen kialakíthatók. A folyamat eredményét egy olyan 
táblázatforma képezi, amelyben a felhasználó a megjelen 
adatokat tovább szerkesztheti. 
Körlevelezés: a PERBITviews rendszerben lév személyi 
adatok felhasználásával szervezeti és egyedi körlevelek 
hozhatók létre. 
Jelentés szerkeszt : az egyszer telefonlistától a 
legbonyolultabb komplex feladatokról készített kimutatások 
egyaránt létrehozhatók. A jelentések formája a személyes 
igényeknek megfelel en alakítható ki, ezáltal az egyszer 
információk és a legbonyolultabb, tudományos igény 
értékelések egyformán a kívánt formában jelennek meg. 
Export-import: az adatok más rendszerekbe való 
zökken mentes átadását és átvételét teszi lehet vé. 
Work-flow: a munkafolyamatok támogatását biztosítja. 
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Statisztika szerkeszt : a statisztikaszerkeszt eszközének 
segítségével a legokszer bb tájékoztatás biztosítható, a 
kereszttáblás lekérdezés módszerének felhasználásával. Az 
adatok szabadon dimenzionálhatók, a megjeleníteni kívánt 
dimenzió-szinteket és megjelenési formákat egyedileg 
választhatjuk ki, vagy hozhatjuk létre. A PERBITviews 
beépített eszközei még azt is lehet vé teszik, hogy bármilyen 
összetett diagramot (oszlop, kör, vagy 3 dimenziós diagram) 
megjelenítsünk, s t azokat információtartalmuk 
kihangsúlyozásaként elforgassuk, kicsinyítsük, nagyítsuk. 
Határid figyelés: a határid naptár számos lehet séget kínál 
határid s feladataink végrehajtásához. Els dleges határid s 
funkció, a különböz feladatokhoz tartozó határid k 
hozzárendelése. Mindez felhasználóbarát felületen, a népszer 
Outlook levelez programhoz hasonlóan valósul meg. A 
határid k a programot felhasználó munkatársak egyedi 
igényeinek megfelel en jelennek meg, hogy a munkavégzést 
hatékonyan el segítsék. Ez azt jelenti, hogy a rendszerbe 
történ belépéskor mindenki saját beállítása szerinti 
mennyiség és id intervallumú feladatot jeleníthet meg a 
képerny jén. Természetesen ez központilag is szabályozható. 

A TSF Gazdasági F iskolai Karán folyó személyügyi 
szervez szakos képzés tantárgy 

 

palettáján évek óta szerepel 
a Humán Er forrás Menedzsmentet támogató informatikai 
rendszerek nev tárgy, melynek oktatásában az utóbbi id ben 
lényeges min ségi változásként bemutatásra kerül a 
legkorszerübb személyzeti szoftver:    
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SZILÁGYI ANDRÁS  

Az ember feltáruló létmódja Martin Heidegger filozófiájában   

Martin Heidegger (1889-1976) álláspontja szerint a 
modern ember minden metafizikai bizonyosságát elveszítette. 
Joggal vet dik fel akkor a kérdés, milyen módon határozhatja 
meg az ember a saját életét. A létfilozófiában kifejtett 
szabadság-gesztusa, tulajdonképpen mindenkit arra szólít fel, 
hogy tervezze meg a saját életét. Ennek szükségessége azért 
elkerülhetetlen, mert nem létezik az egzisztencia metafizikailag 
biztosított alapja, vagyis álláspontja szerint nincs Isten, 
amelyb l minden létez származik, és amelyhez minden vissza 
akar térni, de nincs olyan értelem sem, amely a történelem 
törvényeként nyilvánulna meg 

 

éppen ez az, ami LÉT ÉS ID 
(1927) maradandó sikerét garantálta, ami az 
egzisztencializmust nemzetközi, kultúrák feletti mozgalommá 
emelte. 

A Tessedik Sámuel F iskola Gazdasági F iskola Kara, 
Bevezetés a filozófiába címmel megtartott szemeszter, a 
társadalomtudományok által közvetített emberkép képzési-
kutatási programján belül, Martin Heidegger költ i nyelvezet 
filozófiájának alapjaival foglalkozott.   

1. Filozófiai fordulat   

In medias res, vagyis vágjunk a közepébe. A heideggeri 
létfilozófia hermeneutikai fordulata olyan sajátos paradoxon, 
amelyben a hagyomány ontológiai értelmezése a metafizikai 
hagyománnyal fordul szembe. Ennek lényege, hogy a dolgokat 
eredeti módon kell tapasztalni, semmilyen elméleti 
konstrukciót, vagy kiürült fogalmat nem szabad átvenni az 
eredet újraértelmezése nélkül. A hagyomány tehát nem 
értelmezhet a felvilágosult metafizika objektum, és 
szubjektum fogalmainak szembeállításaként. Azért nem, mert a 
megismerésnek az abszolút érvényessége miatti aggodalom 
alapja nem egyéb, mint a létezést l való SZORONGÁS. 
Ekképp M. Heidegger filozófiájában nem csupán a lét lényegi, 
hanem történeti-id beli (elidegeníthetetlen) sajátjává válik a 
nyugtalanság, a bizonytalanság, a DÖNTÉSRE való AKTÍV 
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hagyatkozás. A lét ebbéli jellege el l való kitérés, az elmélet 
bizonyosság iránti biztonság vágy, és id tlenség felé 
tájékozódásnak a félreértett alapja lett. Ebb l következ en, a 
HALÁL (is) nem els sorban egy tudomány tárgya, nem logikai 
megfelelési viszony, hanem az ember FELTÁRULÓ 
LÉTMÓDJA!   

2. A kérdez nek a maga létében való kifejtése    

M. Heidegger értelmez , tapasztalati fogalmi rendszere 
szerint a jelenvalólét (Dasein), olyan jelenvalóságban mozgó, 
m köd , létez , amelynek alapja nem más, mint maga a 
megértés. Ugyanakkor az ember önmagában nyitott 
jelenvalóság is. Ebbe áll bele a létez és m ködés szerint, 
mintegy életre kell. Ezért állítja, hogy az ember léte, a szó 
legszorosabb értelmében a jelenvalólét, (Dasein) vagyis a 
kérdez nek a maga létében (önmagára irányuló) történ 
kifejtése! Ez alapján a jelenvalólét ontikusan (mint létez , a 
maga létez -voltában) ontológikus! Nem csodálkozhatunk 
tehát azon, hogy Heidegger paradigmaváltó filozófiája 
válságba hozta kijelentés logikára épül lét metafizika fogalmi 
rendszerét. Ebben a fogalmi meghatározatlanságban még a 
halál is, olyan önmegmutató egzisztenciális bizonyossággá 
válik, ami nem csupán biológiai, hanem filozófiai fenomén 
jelleget kap.  

A heideggeri értelemben vett halál felé irányuló lét 
tehát olyan egzisztenciális fogalommá válik, ami magát 
megel z vezérfonál. Pontosabban a HALÁL valami 
eredend nek a levezethetetlensége, a vonatkoztatás 
nélkülisége, ami nem zárja ki az t létrehozó létjellemz k 
sokféleségét. Tovább pontosítva tehát Heidegger a létet, mint a 
saját jelenvalólétéhez való viszonyként értelmezi (amihez már 
mindig is viszonyult) és egzisztencia fogalmával írja le. Err l 
a bizonyos egzisztenciáról a mindenkori jelenvalólét dönt 
azzal, hogy megragadja, vagy elmulasztja! A jelenvalólétnek 
három mozzanata adódik: a fakticitás mint belevetettség, az 
egzisztencialitás mint kivetülés és az akárkinek való 
kiszolgáltatottság. A három mozzanat egységes létfelfogása a 
GOND. Ebben az értelemben jelentkez hiány azt jelenti, hogy 
valami egy létez sajátja, de jelen pillanatban ez még nincs 
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meg. Nincs, mert az egzisztencia kérdése mindig csak az 
egzisztálásban tisztázható, s amit, az irányt szabó önmegértés, 
az úgynevezett egzisztens kategóriája határoz meg. A 
jelenvalólét (Dasein) is mindig úgy létezik, olyan létez , ami a 
még nem az, de az lesz valami hozzátartozó fenomén 
(elgondolható) által. A jelenvalólét (Dasein) mégsem csupán 
mások és saját tapasztalatához való hozzá nem férést jelent, 
hanem azt a valamit még, ami még nem az, ami. Éppen ez a 
vég és az egész-volt vizsgálatából szükségképpen adódott, 

hogy a halál fenoménjét, mint véghez viszonyuló létet, a 
jelenvalólét alapszerkezetéb l kell interpretálni.  

Ebb l következett az a rendhagyó következtetés, hogy a 
HALÁL, mint bekövetkez esemény csupán empirikusan 
bizonyos, de nem dönt a halál bizonyossága fel l. 
Következésképpen a jelenvalólét (Dasein) a halállal szemben, 
mint vég valósul meg, hiszen a halál teoretikus igazsága 
elválaszthatatlanul keveredik a mindennapiságra jellemz 
felismeréssel, mert hiszen pillanatban lehetségessé válhat az, 
hogy meghalok. Jelenvalólét-szer en tehát a halál csupán 
egzisztens, vagyis az irányt mutató önmegértési viszony 
létében van. Pontosabban a jelenvalólét, az élet ontológiája elé 
rendelt preontológikus módon, hiszen ontikusan a saját létére 
megy ki a játék, az ontológiáján belül viszont, mint a halál 
egzisztenciális analízisében 

 

utánarendel dik a jelenvalólét 
alapszerkezetére vonatkozó jellemzésnek.64 A halál 
egzisztenciális lehet sége azon alapul, hogy a jelenvalólét 
lényegszer en feltárul önmaga számára, mégpedig a 
magael zés sajátos módján. Egészében tehát a GOND 
struktúramozzanatáról van szó, ami a halálhoz viszonyuló 
létben konkretizálódik. A jelenvalólét (Dasein) amíg van, 
mindig is a maga, a már meglév fenoménjét, és a még nem 
meglév fenoménjét együtt tartalmazza. A jelenvalólét 
(Dasein) tehát sajátosan a már és még közöttiben van. Az 
értelmezés persze jobban megközelíthetné a fenomenális 
állagot, ha azt mondaná: a jelenvalólét ennek a közötti -nek a 
léte. A megismerés-probléma ekként való kezelésmódja 

 

ontológiailag sok vonatkozásban 

 

a felismerhetetlenségig úgy 
eltorzít valamit, ami ontikusan magától értet d .  Mindez abból 
ered, hogy a tagadás, a már-nem és a még-nem nem kívülr l, 
                                                

 

64 i.m. 424. old. 
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hanem belülr l határozza meg az egzisztenciát. A már-nem és 
a még-nem az ID B L ered, az id pedig nem választható el 
a létt l. Önkéntelen kérdés az ember számára: a jelenvalólét 
(Dasein) vajon kimerítette-e minden lehet ségét (?), vagy a 
tulajdonképpeni lenni tudásában beteljesületlen maradt. Bizony 
az emberek többsége úgy éli le az életét, hogy 
jelenvalólétének tulajdonképpenisége beteljesületlen 
marad, s bizony a tulajdonképpeni módon beteljesületlen 
élet (is) véget ér. Ebb l következ en 

 

tovább differenciálva a 
kérdést 

 

a halál mégsem tekinthet a beteljesülés feltételének? 
Nem, hiszen nem arról a jelentésr l van szó, hogy a 
jelenvalólét (Dasein), mint a vallás különböz felfogásában, 
magában a halálban éri el tulajdonképpeni beteljesülését.   

3. A jelenvalólét létmódja   

A nyolcvanhárom éves Schéner Mihály (Kossuth-és 
Munkácsy-díjas, Kiváló- és Érdemes képz m vész) 
békéscsabai m termében az alkotás összefüggéseir l 
cseréltünk véleményt, amikor a mester, egy a paradoxonnak is 
beill , de a fecsegésen túlmutató gondolatot fogalmazott meg: 

Én András! Már rég meghaltam, de még élek.    
A heideggeri filozófia kontextusába ágyazva, e 

kijelentés metafizikai értelemben akár fecsegésnek is 
értelmezhet , de ontológiai értelemben egyáltalán nem. Nem, 
mert Heidegger paradigmaváltó értelmezésében a halál olyan 
legsajátabb, vonatkozásnélküli és meghaladhatatlan lehet ség, 
ami bizonyos.65 A jelenvalólét azonban éppen arról nem 
szerezhet bizonyosságot, hogy miként van a halál. Végül az, 
hogy err l milyen módon leszünk bizonyosak, azt a neki 
megfelel igazság (feltárultság) határozza meg. A fenti alkotói 
megnyilatkozásban, azon túl, hogy a feltáruló jelenvalólét 
fecsegésre nem jellemz bölcseleti kétértelm sége is 
meghúzódik, rejtetten benne van az (is), hogy ontológiai 
értelemben (már) beteljesítette magát. Beteljesítette, hiszen 
amit 

 

a saját létlehet sége szerint 

 

létkiteljesít módon tudott, 
azt (már) végbevitte, amit ezután létrehoz, az már csak 
önmaga-lenni-tudásának

 

képz m vészeti ismétlése , az 
már csak létezéshez kötött jelleggel bír. Pontosabban egy, 
                                                

 

65 i.m. 452. old 
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általa tulajdonképpenivé emelt lét, esztétikai értelemben vett 
(objektív kivetítés ) forma és tartalom képi variálása marad. Itt 
tehát az alkotó jelenvalóléte, már létének olyan lehetséges 
tulajdonképpeniségéhez tarthatja magát, melyr l maga (és a 
társadalom is) tanúskodik. Tudása szerint ugyan beleáll egy 
paradigmába, de a kortárs m vészet létmódja más. A 
fenomenológiai esztétika szerint tehát olyan létez k (is) 
vannak, amihez nem tudunk hozzáférni. A fenomenológiai 
narratívákban a metafizikai objektív és szubjektív az értelme 
tehát elveszett. Elveszett, mert nem önmagában való 
kategóriákról, hanem egzisztenciális viszonyról van szó. Az 
önmagához tartozó kitüntetett lenni-tudását, nem az akárkihez 
viszonyítja, hanem saját tulajdonképpeniségéhez. 
Faktikusságában a világba-való-belevetettsége által nem 
elleplezni akar, hanem feltárni, nem menekülni akar a halál 
el l, hanem a véget átértelmezni, nem kitérni, hanem 
közelítés módját megértéssel értelmezve.  Arra vonatkozóan, 

hogy a halált, mint a jelenvalólét (Dasein) végét milyen 
értelemben kell tehát elgondolni az a kérdés határozza meg, 
hogy a valaminek vége van, vajon milyen jelentéssel bír? A 
fentiekb l levonható következtetés, hogy Heideggeri 
értelmezésben ahhoz, hogy eljusson valaki a beteljesüléshez, a 
tulajdonképpeni lenni-tudáshoz, nem kell biológiailag 
meghalnia. Más aspektusból pedig, a jelenvalólét a nélkül is 
bevégezheti, hogy a tulajdonképpeni léte értelmezett lett volna. 
A halállal jelzett vég tehát, nem a végnél-lét (Zu-Ende-sein), 
hanem a vég-felé-való-lét (Sein zum Ende), pontosabban a 
halál-felé-való-lét (Sein zum Tode) jelentésével bír. Így a halál 
a Dasen létmódjává válik, s amikor megtörténik, akkor magára 
is veszi! A meghalás megnevezése pedig arra a létmódra 
érvényes, amelyben a jelenvalólét a halálhoz viszonyítva van. 
Heidegger értelmezésében az ember már nemcsak a saját 
létét l, hanem még a saját halálától is elidegenedett. Az ember 
tud arról a bizonyos halálról, s tulajdonképpen mégsem 
bizonyos a sajátjában. A jelenvalólét hanyatló 
mindennapisága ismeri a halál bizonyosságát, és mégis 
kitér annak bizonyos léte el l.66 Olyan külvilágot épít, olyan 
látszat létez ket, ami képes el zni a lét gondját! A halál 
létmódja tehát abból a mindennapiságból, abból az elfed 
                                                

 

66 i.m.440. old. 
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többértelm fecsegésb l bontható ki, mellyel az általános, az 
úgynevezett AKÁRKI viszonyul (Das Man). AKÁRKINEK 
lenni annyi, mint az önállótlanság és nem-tulajdonképpeniség 
módjában lenni. Az elfogulatlan ontikusan ontológikus látás 
számára a mindennapiság a legreálisabb szubjektumként 
képz dik le. A haláltól való hanyatló meneküléssel éppen a 
jelenvalólét mindennapisága bizonyítja, hogy maga az akárki 
(is) már eredend en, mint halálhoz viszonyuló lét van 
meghatározva. Még akkor is, ha kifejezetten nem is gondol a 
halálra. 67Ebben az együttlétben a halált fenomenálisan, olyan 
természetes rendszerességgel bekövetkez eseményként kezelt, 
ami már-már természetessé teszi 

 

a halálesetet. Hiszen 
tudjuk 

 

percenként halnak meg emberek! Következésképpen a 
halál mindenki által ismert esemény, s mint ilyen, rá a 
hétköznapi szembejöv dolgok létmódja jellemz és nincs 
benne meglepetés. A közkelet 

 

Hála istennek még nem 
bennünket érint

 

kijelentés elhárító menekülésében válik 
létez vé.  Mégis, ebben a fecsegésben a halál olyan 
meghatározatlan marad számunkra, ami egyszer, a nagyon 
távoli messzeségben következik majd el. De a közeljöv ben 
még biztosan nem lesz jelen (Vorhanden), s ily módon nem is 
fenyeget .   

4. Ez ember véges, mert a lét véges megértésben él és mozog  

Ez látszólag elfogadható védekezésként is, hisz az a 
kijelentés, hogy az ember meghal, és a madarak kirepülnek 
arra az AKÁRKIRE ( Das Man -ra) vonatkoztatott, aki 
nekünk: SENKIKÉNT sem SEMMI. Minél nyíltabban 
viselkedik az AKÁRKI, annál megfoghatatlanabb és rejtettebb 
lesz a SEMMI.  Ekképp a halál olyan eseményként hull alá, 
ami ugyan minden jelenvalólétet (Dasein) érint, de valójában 
rejtetten senkit sem. Pedig a halál a jelenvalólét (Dasein) 
létmódjaként kicserélhetetlenül az enyém, hiszen evidensen 
más nem halhat meg helyettem! Mégis összekeveredik a 
nyilvánosság szintjén megfogalmazott eseménnyel, ami az 
AKÁRKI (a Das Man ) személytelen világát érinti. 
Másképpen bizonyos a halálról, amit mindennapiság elleplez. 
Az iraki háború áldozatainak valamivel való elleplezése is 
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azt kockáztatja meg, hogy az áldozatok halála ne legyen 
áttekinthet . Pedig minden áldozat el ször, jelenvalólétében 
önmagához viszonyuló egzisztencia, vagyis saját léte szerint 
nem animális létez , hanem ember, aki meghal, azután iraki, 
azután iraki siíta vagy iraki suniíta.  A fecsegés a halálról, 
olyan más létez szerinti fenoménr l beszél, ami elfedi annak 
lehet ség-jellegét, felülmúlhatatlanságát és feltétlenségét. Az 
elfedés teljesen uralja a manipulált hétköznapiságot, azt a 
felvilágosult látszatott keltve, hogy elkerülhet a halál. Ekképp 
olyannyira eltávolít a jelenvalólét önmagára vonatkoztatásától, 
hogy még arra sem vagyunk képesek, hogy a mások halálában 
átéljük a saját el refutó halálunkat. Mindez annak ellenére így 
van, hogy a halál hiteles értelme nem az, hogy az ember 
meghal , hanem hogy én halok meg!

 

Heidegger létfilozófiájában a Gondoskodás akarja így 
megvigasztalni a meghalót; oly hívságosan akarja visszahozni 
a jelenvalólét (Dasein) létébe, hogy hozzásegíti a legsajátabb 
lehet sége önmaga el li elrejtéséhez. Így az AKÁRKI, (a Das 
Man ) állandó felszabadításával kivonja önmaga legsajátabb 
lehet se közül a jelenvalólétet (Dasein). Ebbéli gondoskodás 
nem csak a meghalónak, hanem a vigasztalónak is szól. Ez 
korunkra olyannyira uralkodóvá vált, hogy a halál beállta 
semmiképp sem zavarja meg a nyilvánosságot a maga 
AKÁRKI nyugalmában, gondoskodó gondtalanságában. 
Ugyanakkor az AKÁRKI nem valami általános szubjektum. 
Ezzel mintegy magát 

 

a jelenvalólét átlagos mindennapiságát 

 

óvja meg a halál kellemetlenségét l, amivel odáig nyomul, 
hogy elveszi , illetve sajátosan kiüríti a jelenvalólét 
(Dasein) létmódját 

 

az enyém-valóságából valósággal 
kiforgatja a saját halálát.  Következésképpen az 
AKÁRKInek, mint nem autentikus egzisztenciának nem alakul 
ki személyes hitelessége, intimitása, azaz bels , reá jellemz 
élményvilága, vagyis nem lesznek saját gondolatai. Ennek 
következtében az ilyen ember jelenvalóléte nem tud hova 
visszavonulni, mert nem képes a magába mélyedésre, a magába 
merülésre. Így észrevétlenül válik a külvilág foglyává. 
Pontosabban nem diszponál világba-vetett önmaga felett, nem 
képes felfüggeszteni a külvilág befolyását, s könnyen politikai 
állásfoglalására irányuló manipulációk tárgya lesz. Már-már 
annyira, hogy a halál is a csak látszat szerint a jelenvalólété, 
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vagyis még a halálodban sem lehetsz önmagad! Mindenek 
feletti uralommal az AKÁRKI (a Das Man) magának 
tulajdonítja a jogot, hogy SENKI uralma nevében. A SENKI 
meg nem kérdezve szabályozza annak módját, ahogy az 
embernek a halálhoz viszonyulnia kell, már-már el írva, hogy 
a halálról való gondoskodás, meg nem engedhet gyávaságnak 
és gyengeségnek tekintend . Miközben a halál az egyetlen 
kikerülhetetlen, a halál színe el tt való lét: az ember olyan 
tulajdonképpeni léte, ami vonatkoztatás nélkül nem léphet át, 
nem szüntethet meg.68 Heidegger nem a halál gondolatára, 
hanem a halál állandó jelenlététére akar figyelmeztetni 
bennünket. Ebben az értelemben a Gond, olyan el refutott 
tudás, amiben az embernek 

 

világot alakító és jöv be tekint 
lényként 

 

figyelembe kell vennie a halál kikerülhetetlen 
valóságát.  Megtehet , hogy a tudat gondolkodásban kitér a 
halál el l, hogy letakarja a mindennapok gondját a fecsegéssel, 
de ennek következménye, hogy a jelenvalólét (Dasein) 
szemben halállal, létez ként, vagyis dologszer en viselkedik. 
Következésképpen nem viszonyul, és így nem (is) tud a létez 
léte lenni, másként fogalmazva a jelenvalólét, vagyis a 
viszonyban él emberi lét nem válik hitelessé. E fölényes 
közöny kialakítása elidegeníti a jelenvalólétet legsajátabb, 
vonatkozásnélküli lenni-tudásától. A jelenvalólét (Dasein) léte 
tehát eredend en az élet olyan tervét írja el , amely számol a 
halállal: a folytonosan jelenlév vel, mint a meghaladhatatlan 
végs döntés és meghaladhatatlan választás lehet ségével. Ily 
módon a halál lehet sége megszabadít attól, ami felzabálja 
létünket, és az élet lényeges lehet ségét nyitja meg számunkra. 
Így lesz a szabadság a halálra vonatkoztatva a leghitelesebb 
létlehet ségünk, mert önnön választásaival elvben 
öndetermináló lény lehetne. A heideggeri filozófia tehát, 
olyan egyetemes fenomenológiai ontológia, amely a 
jelenvalólét hermeneutikájából indul ki, s ennek 
egzisztencia analitikája olyan filozófiai kérdezés, amely ott 
végz dik, ahonnan ered, s ahová visszatér. 
Következésképpen Heidegger eljutott az emberi végesség 
legmélyére. Más dolog a létez r l beszélni, és megint más a 
létez t létében megragadni. Az ember nem kívülr l, hanem 
belül, létének kell s közepén véges. A gond, a gondoskodás, a 
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halál, az aggódás az, ami figyelmeztet. Kérdeznünk kell, mert 
az egzisztencia önmagában véges létmód, mert ennek 
elmulasztása elfedetté tesz bennünket.  Az ember véges, mivel 
létét átjárja a Parmenidész által megfogalmazott nemlét. Az 
ember véges, mert a lét véges megértésben él és mozog. A 
halálban feltáruló és a szorongásban megnyilvánuló 
veszélyeztetettségben az ember a SEMMIVEL találja magát 
szembe.69 A heideggeri Semmi a létünkben van, elrejt zik a 
felszín alá a hétköznapi gondoskodásban, eltorzítja a létez 
létét. Az erre való rákérdezés a filozófia igazi feladata, hiszen 
kés bb Heidegger a Bevezetés a metafizikába cím 
m vében, ismétl en újra és újra megfogalmazza az általa 
értelmezett filozófia feladatát: filozofálni annyit tesz, mint azt 
kérdezni (!): Miért van egyáltalán létez , nem pedig inkább a 
semmi kérdésében összefoglalva? Ezt fejezi ki többek között 
az is, hogy az emberi igazságtól soha nem választható el a 
nem-igazság.70 A gond alaphangulatával elérjük a létnek azt a 
történését, amelyben a SEMMI nyilvánvalóvá válik. 71A 
SEMMI nem vonz magához, hanem lényege szerint 
eltaszít. 72 A Semmi lényege: a nemlegessé tevés. Ez a 
semmi az, ami átjár valamennyi létez t.   

5. Az ember lényege sohasem a felelet, hanem a kérdés: 
folytonos és szakadatlan kérdésfeltevés, illetve kérdezés   

További ide vonatkozó kérdés, hogy a lehet séghez 
való mindennapi viszonyulás azon van, hogy a lehet séget 
valóra váltsa. Ennek értelmezése is módosul. Itt a lehet séget 
lehet ségként kell megérteni, lehet ségként kell kiépíteni, és 
lehet ségként kell elviselni az auntentikus halál-felé-való-lét 
közeledését. Pontosabban a lehet séghez való viszony: a 
lehet ségbe való el refutást jelenti. Az el refutás során nem a 
megvalósulás felé közeledik. Nem, mert a halál lehet sége nem 
nyújt semmi megvalósítandót, s t éppen ellenkez leg, mint 
lehet ség egyre hatalmasabb , egyre mértéktelenebb lesz. 
Ugyanakkor nem nyújt semmi olyat, amiben e lehet ség 

                                                

 

69 i. m. 266. old.  
70 M. Heidegger: Lét és id , Gondolat, Bp. 1989. 223. old.  
71  M. Heidegger: Mi a metafizika. Ikon. Bp. 1995. 13. old.  
72 M. Heidegger: Lét és id , Gondolat, Bp. 1989, 15. old. 
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elfelejthet lenne. Minél inkább kitakart , minél inkább 
feltárul ez a lehet ség, annál er teljesebben hatol a megértés a 
lehet ségbe, mint az egzisztencia lehetetlenségének 
lehet ségébe. A halál-felé-való-lét egy olyan létez nek a maga 
lenni tudásához való el refutása, melynek létmódja az 
el refutás maga. Ennek a lenni tudásnak az el refutó 
feltárásában a jelenvalólét (Dasein) önmagát a maga legvégs 
lehet ségére való tekintettel nyitja meg, 

 
mint az autentikus 

egzisztencia lehet ségét. A halál a jelenvalólét (Dasein) 
legsajátabb lehet sége, ha ezt ontológiailag megértem, akkor a 
jelenvalólét (Daseint) kivonja az AKÁRKI (Das Man) 
fennhatósága alól. A legsajátabb és viszonyíthatatlan lehet ség 
tehát felülmúlhatatlan: az ezt megért el refutás ezért nem 
meghaladni (felülmúlni) igyekszik azt, hanem az el refutás 
képességéb l következ en szabaddá teszi magát, kivonva 
magát az alkalomszer kínálkozások takarása alól! Ekképp 
szabadon, a legsajátabb végesként megértett lehet ségeivel a 
jelenvalólét (Dasein) elkerüli azt a veszélyt, hogy saját véges 
egzisztencia-megértéséb l kiindulva, félreismerje a másoknak 
való, az övéit meghaladó egzisztencia-lehet ségeit, vagy hogy 
azokat sajátjaira vezesse vissza. Ezért, a halál olyan 
viszonyíthatatlan lehet ség, ami elszigeteli ugyan a 
jelenvalólétet (Daseint), de csak azért, hogy felülmúlhatatlan 
lehet ségként, a csak neki megfelel igazságból (feltárulásából, 
megnyílásból) határozódjék meg. Pontosabban a jelenvalólét 
ehhez a lehet séghez el refutva teszi a neki megfelel t. 
Ugyanakkor a halál, mint legsajátabb, viszonyíthatatlan, 
felülmúlhatatlan és bizonyos lehet ség mikor-valósága 
nemcsak homályba marad, hanem homályban is van. A 
szorongás lesz az a diszpozíció, a hangoltság, amely ennek az 
állandó fenyegetettségnek a megértését tartalmazza. Ebbéli 
szorongás nem meghatározott dologtól való félelmet, hanem a 
SEMMI váltja ki az emberben. Pontosabban a Semmi lesz a 
rettegés nem tárgyszer tárgya.       
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6. Az önmagunkká válás félelme és méltósága  

Az el refutás tárja fel a jelenvalólét (Dasein), az 
AKÁRKIBE (Das Man) való beleveszettségét, és azon 
lehet ség elé állítja, hogy a gondozó gondoskodás elfed 
segítsége nélkül, önmaga legyen 

 
teljes önmaga! Ennek 

tudatosítása a globális világ korában különösen fontos, mert 
ember hétköznapiságban nem jut el önmagához, nem jut el a 
tulajdonképpeni létezéshez. Az egyre er söd kicsoda olyan 
általános73, aki elvárja, hogy az ember az el írásoknak 
megfelel en viselkedjék. Ez a létezés a nem tulajdonképpeni, 
mert az ember 

 

elesettsége (Verfallenheit) folytán 

 

a 
társadalom rabja (Verfallenheit), s még nem emelkedett fel a 
tulajdonképpeni létezéshez.74 Hiszen addig, amíg a küls vé 
vált nyilvános egzisztenciánk ölén élünk, nem ismerjük, nem 
ismerhetjük meg az önmagunkká válás félelmét és méltóságát!   
Az AKÁRKI (Das Man) látszataitól megfosztott, szenvedélyes, 
tényleges, önmagában bizonyos, de ugyanakkor személytelenül 
is szorong a halálra-való-szabadságában. Végezetül a 
jelenvalólét a tulajdonképpeni létezés megragadásának olyan 
ontológiai kísérlete, amely a halál-felé-való-lét el refutáshoz 
vezet. Így a jelenvalólét léte, mint Gond (Zorge) el refutó 
eltökéltségként jelent meg. Ha a jelenvalólét képes a saját 

 

tulajdonképpeni, vagy nem tulajdonképpeni 

 

halál-felé-való-
létében megérteni magát, akkor ez csak úgy lehetséges, ha 
képes önmagához eljutni, önmaga felé jönni, s ebben az 
önmagának 

 

önmagához-való-eljövetelében 

 

a lehet séget 
lehet ségként megtartani, azaz egzisztálni. Ez az önmagát, 
önmagához-eljönni-hagyás nem egyéb, mint a JÖV ! 
Természetesen nem olyan jöv r l van szó, amely még nem vált 
valósággá és csak lesz, de még nincs, hanem arról a 

jövetelr l (Kunft), melyben a jelenvalólét legsajátabb lenni-
tudásában végre, önmagához jut. Ez az el refutás teszi a 
jelenvalólétet autentikusan jöv ivé. S t, már maga az 
el refutás is, csak azért lehetséges, mivel a jelenvalólét, mint 
létez önmagához (már) mindig is eljön, azaz létében el-
jöv . Csupán az el refutásban lehetséges az igazi 
visszajövetel; s t csak az el refutás fedezi fel a voltat: ebben 

                                                

 

73 i.m. 126. old. 
74 M. Heidegger: Lét és id , Gondolat, Bp. 1989, 175. old. 
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a jól meghatározott értelemben a múlt (Gewesenheit) a 
jöv b l származik. Oly módon, hogy a jöv , amely magával 
ragadta a múltat és kibocsátja magából a jelent. Ontológiai 
következtetés számunkra tehát: egzisztenciálisan a filozófia 
nem más, mint a halál folyamatos tanulása.    

Felhasznált irodalom:   
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Descartes, Kant, Husserl, Heidegger  
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