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Előszó 
 

A Szent István Egyetem (SZIE) Gazdasági Kara – a korábbi 
jogelőd előzményei hagyományát követve – szorgalmazza és 
gondozza, hogy a kollégák tudományos eredményeit 
periodikába gyűjtve írásban is hozzáférhetővé tegyük. 

Jelenleg tizenöt tanulmányt adunk közre. A munkák egy 
része már megvédett PhD dolgozat adott részlete, másrészt 
pedig a tervezett dolgozat szerves része lesz. Ez alkalommal is 
térségi sajátosságokat dolgoztak fel kollégáink. Ez a 
megközelítés tematikusan is megfelel a Kar tudományos 
témakörének. Két dolgozat is foglalkozik a hallgatói 
elégedettség kérdéseivel, illetve e témakörhöz köthető a vidéki 
felsőoktatási intézmény lehetőségeiről szóló gondolatok 
összegzése is.  

Uniós kitekintést, összehasonlítást is adnak az Erasmus 
programok vizsgálata, a területi közigazgatás szerkezeti 
kérdései, megtakarítások jellemzői, valamint a számviteli 
szabályozásról szóló elemzések. 

A technikai, matematikai témakörök mellett egészen új 
területet mutat be a büntetőügyi mediáció leírása. 

A kötetben szereplő szerzők a Kar főállású kollégái vagy 
óraadó tanárai, gyakorlatvezetői. A szerzők többsége már 
tudományos fokozattal rendelkezik vagy jelenleg doktori 
iskolában tanulnak. Több éves tapasztalataink is dokumentálják, 
hogy az oktató munka mellett végzett tudományos kutatás a Kar 
szakmai ismertségét, elismertségét növeli. 

A kötet nyomtatott változata elérhető lesz interneten is a 
Kar honlapján. Ezzel a lehetőséggel nemcsak más kutatók 
érhetik el a tanulmányokat, hanem saját hallgatóink is. A 
visszajelzéseket, kérdéseket ez esetben is szívesen fogadjuk. 
 
 
Békéscsaba, 2010. október 
 
 
 
     a Szerkesztő  
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BORZÁN ANITA 
 

A PÉNZÜGYI FŐISKOLAI, VALAMINT A PÉNZÜGY ÉS 
SZÁMVITEL ALAPSZAKOS KÉPZÉS MEGÍTÉLÉSE A 
HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK TÜKRÉBEN 
 
 

A Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Karán 
2005 tavaszán egy átfogó felmérést végeztünk, mely a pénzügyi 
szakon tanuló valamennyi évfolyamot átölelte. Ugyanezen 
szempontrendszer segítségével megkérdeztük a 2009/2010-es 
tanévben – a lineáris képzési rendszerben első alkalommal – 
végző pénzügy és számvitel alapszakos nappali és levelező 
tagozatos hallgatókat. Tanulmányomban részletes elemzést 
szeretnék adni a korábbi főiskolai képzési formára és a jelenlegi 
BSc képzésre irányuló végzős hallgatói válaszok (1. táblázat) 
alapján.  

1. táblázat 
A megkérdezett végzős hallgatók köre 

Megnevezés 
Válaszolók 

 (fő) 
Férfi  
 (fő) Vm 

Nő  
(fő) Vm 

Pénzügyi szak nappali 
tagozat 65 7 10,77% 58 89,23% 
Pénzügy és számvitel 
alapszak nappali tagozat 61 11 18,03% 50 81,97% 
Pénzügyi szak levelező 
tagozat 37 9 24,32% 28 75,68% 
Pénzügy és számvitel 
alapszak levelező tagozat 45 6 13,33% 39 86,67% 

Forrás: A Visegrádi Alap kutatásához készített kérdőívek, 2005 és 2009 
 

A kérdőíves felmérésben választ kerestünk arra a kérdésre, 
hogy mi motiválta a közgazdász hallgatókat a felsőoktatási 
tanulmányok kezdete előtt. A pénzügyi szakon a 2005-ös 
vizsgálat eredménye szerint a piacképes szakma megszerzésére 
törekedtek a legtöbben, s csak másodsorban fogalmazódott meg 
a közgazdasági érdeklődés. Szerényebb volt a családi és egyéb 
motiváció (önmegvalósítás, bizonyítási vágy, munkahelyi 
elvárások, újabb diploma megszerzése) szerepe is. A 
tagozatonkénti bontásból (1. ábra) megállapítható, hogy a 
nappali tagozatosok a középiskolai ismeretek bővítését (34%) 
tartották a legalapvetőbb tényezőnek, melyet közel azonos 
részesedéssel a közgazdász érdeklődés (29%) és a végzettség 



A pénzügyi főiskolai, valamint a pénzügy és számvitel 
alapszakos képzés megítélése a hallgatói vélemények tükrében 

7 

piacképessége (28%) követett. A pénzügyi szak levelező 
tagozatát vizsgálva elmondható, hogy a piacképes szakma 
(39%) és a közgazdász érdeklődés (35%) közötti megosztottság 
rajzolódott ki, valamint a 2%-nál alacsonyabb egyéb – 
önmegvalósítás, munkanélküliség elkerülése – jegyek mellett, 
kiemelkedő volt a családi motiváció 6%-os aránya.  
 

A pénzügy és számvitel alapszakra irányuló vizsgálatban a 
korábbi főiskolai szaknál tapasztalt sorrend felcserélődött, mivel 
a közgazdász érdeklődési terület került előtérbe, megelőzve a 
piacképes szakma iránti igény megfogalmazását. A 
legkevesebben a korábbi felmérésnek megfelelősen a családi és 
egyéb motivációs tényezőket jelölték be. A nappali tagozatos 
válaszadók is a közgazdász érdeklődési területet (35%) 
helyezték előtérbe a piacképes szakmával (27%) és a 
középiskolai szakmai ismeretek fejlesztésével (21%) szemben. 
Említést érdemel a családi motiváció 10%-nál magasabb aránya 
is. A levelező tagozatos válaszok alapján a közgazdász 
érdeklődés (42%) a legfontosabb motivációs szempont, 
megelőzve a középiskolai ismeretek fejlesztése (27%) és a 
piacképes szakma (23%) iránti igényt. 
 

1. ábra 
A motivációs szempontok alakulása 

Forrás: A Visegrádi Alap kutatásához készített kérdőívek alapján saját szerkesztés, 
2005 és 2009 

(Megjegyzés: P= pénzügyi szak; PSZ= pénzügy és számvitel alapszak; N= nappali 
tagozat, L= levelező tagozat) 
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A vizsgálatok a hallgatók képzés során szerzett 
ismereteinek a véleményezését is magukba foglalták. A korábbi 
felmérésben a pénzügyi szakos nappali tagozatos végzős 
hallgatók 18%-a tartotta fontosnak a számviteli ismereteket, 
amit közel 17%-os részaránnyal a nyelv és 16%-os részesedéssel 
a pénzügyek követtek. A pénzügyi szakos levelező tagozatos 
végzősök leggyakrabban a pénzügyeket választották (20%), 
mely után a számvitel (18%), illetve az idegen nyelv és az 
informatika (egyaránt 16%) a legfontosabbnak vélt ismeretkör.  
 

2. táblázat 
A képzés minőségének megítélése az egyes ismeretek alapján 

(válaszok száma) 
Megnevezés Erős Gyenge Fejlesztendő 

nappa-
li 

levele-
ző 

nappa-
li 

leve-
lező 

nappa
-li 

leve- 
lező 

Controlling 17 18 11 2 24 19 
EU ismeretek 53 37 3 1 4 5 
Idegen nyelv 25 10 11 14 25 17 
Informatika 39 27 7 8 14 10 
Jogi ismeretek 15 24 23 6 21 12 
Karrier 
tanácsadás 

7 9 23 9 29 16 

Kommuniká-
ció 

28 21 12 8 18 11 

Közgazdaság-
tan 

48 37 1 4 11 3 

Marketing, 
menedzsment 

40 23 9 6 11 13 

Matematika 54 39 2 3 4 1 
Minőségbizto-
sítás 

15 9 17 9 21 10 

Pénzügyi 
ismeretek 

50 42 2 2 8 1 

Statisztika 52 40 6 2 2 2 
Számviteli 
ismeretek 

54 42 1 2 5 1 

Vállalkozói 
ismeretek 

44 40 4 1 12 3 

Forrás: SZIE GK kérdőívei alapján saját szerkesztés, 2009 

 
A BSc képzési formát végző hallgatók felmérését árnyaltuk 

az egyes ismeretek erős-gyenge-fejlesztendő jellegének a 
meghatározásával. A válaszoló hallgatók közel 10%-a mindkét 
tagozaton erősnek tartja a számviteli és a statisztikai ismereteket 
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(2. táblázat). Nappali tagozaton az előbbiek mellett a 
matematikai és az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek, 
levelező tagozaton pedig a pénzügyi és a vállalkozói ismeretek 
tekinthetők erősnek. A válaszadók 10%-nál magasabb hányada 
mindkét tagozaton gyengének értékeli a karrier tanácsadással és 
a minőségbiztosítással összefüggő ismeretek csoportját. Nappali 
tagozaton a jogi ismeretek, levelező tagozaton a nyelv, a 
kommunikáció és az informatika kapott több válaszban is 
gyenge minősítést. Fejlesztendőnek mindkét tagozat 10%-nál 
magasabb arányú válasszal emelte ki a controlling, az idegen 
nyelv és a karrier tanácsadás ismeretkörét. A nappali tagozatos 
válaszadók közül a jogi és minőségbiztosítási, levelező 
tagozaton pedig a marketing és menedzsment ismeretek 
fejlesztésére utalnak több válaszban.  
 

3. ábra 
A munkaerő-piaci kompetenciák megítélése 

Forrás: A Visegrádi Alap kutatásához készített kérdőívek alapján saját szerkesztés, 
2005 és 2009 

 
A munkaerő-piaci esélyek javítására vonatkozóan a 

közgazdász hallgatók körében 320 kompetencia 
megfogalmazására került sor. A megjelölt ismeretek sorában 85 
és 77 felsorolásban, összességében a válaszok negyedében az 
idegen nyelvet és a szakmai ismereteket; kissé alacsonyabb 
arányban, 40-en a kommunikációs képességet; 36 hallgató a 
gyakorlat-orientáltságot; 28 diák, a válaszok egytizedében az 
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informatikai ismereteket; 26 fő a rátermettséget, 
magabiztosságot és határozottságot jelölte meg; s mindössze 2 
válasz irányul a jó problémamegoldó-képességre (2. ábra). Az 
összes válasz 26%-ában egyéb kompetenciák is megnevezésre 
kerültek. Az egyéb ismeretek, képességek és készségek 
részletesebb vizsgálatával megállapíthatjuk, hogy az általános 
műveltséget, a diploma megszerzésére való képességet, az 
önállóságot és a megbízhatóságot, a kapcsolattartó-képességet és 
az alkalmazkodó-képességet vélték a legtöbben alapvetőnek. A 
többi kompetencia elhanyagolható részarányt képez. 
Megjegyzem, hogy nagyon kevesen (4 fő) gondolták 
meghatározónak a team-munkára való hajlandóságot, holott 
számos multinacionális vállalatnál a csapatszellem a 
legfontosabb hajtóerők között szerepel.  
 

A pénzügyi szak nappali tagozatán az idegen nyelvi 
ismereteket (35%) jelölték meg a legtöbbször a munkaerő-piaci 
esélyek javítására. A hallgatók ötödénél jelenik meg az 
informatika pozitív megítélése is. Említést érdemel még a 
szakmai ismeretek 18%-os aránya, viszont a problémamegoldó-
képességet egy diák sem fogalmazza meg. A pénzügyi szak 
levelező tagozatán belül a problémamegoldásra összesen 1 
végzős hallgató utal. A IV. évesek a szakmai ismereteket (34%) 
helyezték előtérbe. A válaszokból kiderült, hogy az idegen nyelv 
(18%), a kommunikáció (16%) és a rátermettség (14%) 
számított meghatározó kompetenciának a munkahely választás 
szempontjából. 
 

Az alapszakra irányuló vizsgálatnál nappali tagozaton már 
kiegyenlítettebb az idegen nyelvet (22%), a szakmai ismereteket 
(22%), a gyakorlatot (18%) és a kommunikációs képességet 
(17%) választó hallgatók megoszlása. A pénzügy és számvitel 
alapszak végzős levelező tagozatos hallgatói a főiskolai képzési 
formához hasonlóan a szakmai ismereteket (29%) tartották a 
legfontosabbnak. A korábbi vizsgálatnál fontosabb lett az idegen 
nyelv (23%) megítélése, míg a kommunikáció (18%) 
jelentőségéről hasonlóan vélekedtek a megkérdezettek a 
főiskolai diplomát szerzett társaikhoz. 
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Az értékelés szakonkénti részletezésével sajátos jegyek 
állíthatók fel a kompetenciák körét illetően. A felsorolásokban 
rendkívül szerény a problémamegoldó-képesség, illetve a BSc 
képzést végzőknél az informatikának lényegesen alacsonyabb a 
szerepe, viszont hangsúlyosabb a szakmai ismeretek és a 
kommunikációs képességek megfogalmazása.  
 

Összesítve megállapítható, hogy a nappali tagozatos 
hallgatók az idegen nyelvet tartották a legfontosabb 
kompetenciának. Az alapszak nappali tagozatánál kedvezőbb a 
szakmai ismeretek, a gyakorlat és a kommunikáció megítélése. 
A levelező tagozaton belül, ahol a szakmai ismeretek ítéltetnek a 
legjelentősebbnek, szintén az élmezőnyben találjuk az idegen 
nyelvet. Nehéz az egyes kompetenciákat élesen elválasztani 
egymástól, hiszen a globalizálódó világgazdaságban alapvető 
követelmény a szakmai nyelvismeret. A jó kommunikációs 
képesség és a határozott fellépés is szükséges az idegen 
nyelvtudás eladhatóvá tételéhez. A szakmai ismeretek is csak a 
gyakorlattal, illetve az alapvető problémák felismerésével és a 
megoldási alternatívák kijelölésével alkotnak egészet. 
 

4. ábra 
A diploma által garantált állás (válaszok száma) 

 
Forrás: A Visegrádi Alap kutatásához készített kérdőívek alapján saját szerkesztés, 

2005 és 2009 

 
A hallgatók előzetes elképzelése szerint a diploma 

munkaerő-piaci fogadtatása az összesített válasz közel 65%-
ában értelmiségi, főiskolai, illetve BSc diplomához kötött 
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munkakört biztosít (3. ábra). Az optimistának is tekinthető 
szemléletmód mind a pénzügyi, mind a pénzügy és számvitel 
alapszak külön-külön történő értékeléséről is elmondható.  
 

A pénzügyi szakhoz képest javult a diploma munkaerő-piaci 
megítélése a pénzügy és számvitel alapszakos nappali tagozatos 
válaszoknál, mivel már 67% vélekedett úgy, hogy eredeti 
végzettségéhez igazodó munkakört talál. Levelező tagozaton 
ugyanakkor 57%-ra csökkent azon válaszok aránya, amelyek a 
BSc végzettséget igénylő munkakörre irányulnak. A visszaesés 
nem tekinthető kedvezőtlennek, mivel a válaszolók 24%-a 
gondolja, hogy a végzettségével és szakmai ismereteivel, akár 
MSc diplomát igénylő munkakört is képes ellátni.  

A Karon kibocsátott diploma erkölcsi, szakmai és anyagi 
megítélésével (4. ábra) kapcsolatban az összesen 
megfogalmazott 200 válasz 56%-a (111) közepes elismertségre 
utal. A pénzügyi szak, valamint a pénzügy és számvitel alapszak 
levelező tagozatosainak 60-60%-a vélte úgy, hogy elismert 
diplomát kapott a kezébe. Az alapszakon csak egy levelező 
tagozatos hallgató tartotta rosszul elismertnek diplomáját. 
Nappali tagozaton is javulás tapasztalható, hiszen a főiskolai 
diplomát még a válaszoló hallgatók 78% tartotta közepesen 
elismertnek, a BSc oklevelet viszont már csak 54%-uk.  

 

5. ábra 
A diploma presztízse (fő) 

 
Forrás: A Visegrádi Alap kutatásához készített kérdőívek alapján saját szerkesztés, 

2005 és 2009 
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Kétségtelen, hogy a másfél évtizedes múltra visszatekintő 
békéscsabai közgazdász képzés a hallgatói véleményeket 
összegezve nem tudott az „elismert” felsőoktatási diplomát 
kibocsátók körébe bekerülni. Ahhoz, hogy a hallgatói 
megítélésünk továbbra is javuljon, sajátos, többletet - a 
gyakorlat-orientáltság fokozása, szorosabb kapcsolat a helyi 
társadalmi-gazdasági élet szereplőivel, vagy akár a külföldi 
partner felsőoktatási intézményekkel, a határ mentiségben rejlő 
előnyök kiaknázása - felmutató képzési formában kell a jövőben 
gondolkodnunk.  
 
 
Felhasznált irodalom 
• Borzán A. (2005): A főiskolán tanuló közgazdász hallgatók munkaerő-

piaci esélyeinek mérlegelése, Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági 
Főiskolai Kar, Békéscsaba 2005. 28 p. 
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KRAJCSÓNÉ KRASZKÓ ILONA 
 
VÉGZETT HALLGATÓK VÉLEMÉNYE A 
BÉKÉSCSABÁN FOLYTATOTT KÉPZÉSR ŐL  
 
 

Harmadik alkalommal kérdeztük meg végzett hallgatóinkat 
a Békéscsabán folytatott tanulmányaikról. 2005-ben és 2008-ban 
egy hasonló felmérést hajtottunk már végre. 

2010-ben a végzett hallgatók körében történt felmérésre azt 
a lehetőséget használtuk ki, hogy 2010. január 25-én tartották a 
10 évvel ezelőtt végzett, pénzügy szakos hallgatók a 
találkozójukat, ekkor kértük őket a válaszadásra.  

Nem történt számottevő változás a feltett kérdésekben, 
abból a megfontolásból, hogy az egyes évek információi 
összehasonlíthatók legyenek. A kérdések a jelenlegi felmérésben 
két nagy körre vonatkoztak, az egyik ezek közül a 
munkahelyeket és azok jellemzőit szándékozott feltárni, míg a 
másik a Békéscsabán kapott képzés minősítését, tartalmi 
megítélését kereste. Ebben a munkában az első kérdéscsoportra 
adott válaszaik értékelése történik meg. A válaszadók alapján 
kialakult minta nem tekinthető reprezentatívnak, vagyis nem 
csak a véletlen hatására tér el a teljes statisztikai sokaság 
összetételétől, az eltérésnek ettől eltérő oka is van, például a 
találkozótól való távolmaradás, a válaszadástól való elzárkózás.  
 

42 hallgató válaszolt a kérdésekre, közülük egy hallgató 
volt gazdálkodás szakos, ő a párjával érkezve került a 
válaszadók közé. Így végül is, homogénnek tekinthetjük a 
válaszadókat, szakjukat tekintve.  
A választ adó hallgatók között 16 fő volt a férfi, 26 fő volt a nő, 
vagyis 38,1 %-uk férfi, 61,9 %-uk nő. Ez az arány megfelel a 
hallgatók között jelenleg meglévő tényleges nemek közötti 
aránynak, bár a korábbi években a férfi hallgatók aránya kicsit 
alacsonyabb volt, például 2003-ban 33 %.  
A választ adó hallgatók 47,6 %-a volt Békés megyei végzéskor 
(1.számú tábla, 1. számú ábra). Ez az arány az első 
megkérdezéskor is hasonló volt, a második megkérdezéskor 
ennél alacsonyabb volt a Békés megyeiek aránya. A jelenlegi 
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nappali tagozatos, pénzügy szakos hallgatók között viszont 68 %  
a Békés megyeiek aránya, lényegesen magasabb, mint a 
korábbiakban. Tendenciaként figyelhető meg a más megyékből 
érkezők arányának csökkenése (2003-ban 52 % volt a Békés 
megyeiek aránya). Ez a jellemző az egyre több helyen induló 
hasonló képzéssel magyarázható. Érdekesnek tartom viszont azt, 
hogy az igazán távolabbi megyékből most nagyobb arányban 
érkeztek hallgatók a találkozóra, mint a korábbiakra. 

 
1. táblazat 

A válaszadók megoszlása a képzéskor meglévő  
állandó lakóhely szerint 

Megyék 

Férfi Nő Összesen 

Száma 
(fő) 

Megosz-
lása 
(%) 

Száma 
(fő) 

Megosz-
lása 
(%) 

Száma 
(fő) 

Megosz-
lása 
(%) 

Békés 6 37,4 14 53,9 20 47,6 

Csongrád 1 6,3 5 19,3 6 14,3 

Hajdú-
Bihar 

4 25,0 3 11,5 7 16,7 

Jász-
Nagykun-
Szolnok 

- - 1 3,8 1 2,4 

Bács-
Kiskun 

1 6,3 - - 1 2,4 

Szabolcs-
Szatmár 

1 6,3 2 7,7 3 7,1 

Egyéb 3 18,7 1 3,8 4 9,5 

Összesen 16 100,0 26 100,0 42 100,0 

 
1. ábra 

A válaszadók megoszlása a képzéskor meglévő állandó lakóhely szerint 
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A munkaerőpiac megítélése, az azon való megfelelés egy 
mérési lehetősége a 10 év alatt meglévő munkahelyek száma. A 
választ adó hallgatók 28,6 %-a dolgozik az első munkahelyén 
(2. számú tábla, 2. számú ábra). A nőknél 6 % ponttal magasabb 
ez az érték, míg a férfi hallgatóknál közel 10 % ponttal az 
együttes érték alatt maradt. A második munkahelyükön 
dolgozók aránya együttesen 38,2 %. Hasonló tendencia 
figyelhető meg itt is, mint az első munkahelyükön dolgozók 
esetében, a nők itt is az együttes értéknél magasabb arányban 
dolgoznak ezen a munkahelyen, míg a férfiaknál az együttes 
arány alatt maradt a második munkahelyen dolgozók aránya. 

Figyelemre méltó dolognak tartom azt, hogy a harmadik és 
negyedik munkahellyel rendelkezők esetében fordított arány 
tapasztalható, itt a férfiak aránya meghaladja az együttes arányt, 
értelem szerűen a nők kisebb aránya tapasztalható ennél a két 
magasabb értéknél, mint amilyen az együttes mérték. Úgy tűnik 
a férfi hallgatók merészebbek, mobilabbak, könnyebben 
váltanak. 
Természetesen ezek a számértékek jelentősen eltérnek a két 
előző felmérés értékeitől, nehezen hasonlíthatók össze azokkal 
az eltérő időtáv miatt. Az azonban figyelemre méltó, hogy a két 
évvel ezelőtti felmérésben a férfi hallgatók tűntek óvatosabbnak, 
bár az abban a felmérésben megkérdezett hallgatók nem voltak 
homogének a végzés éve tekintetében, ott ugyanis különböző 
évben végzett hallgatók válaszoltak a kérdőívben feltett 
kérdésekre. A másik jelentős befolyásoló tényező lehet az is, 
hogy sok volt női hallgató, most kicsi gyerekkel rendelkezik, 
ami nagy valószínűséggel nem igazán sarkalja őket a 
munkahelyváltásra és az ezzel járó új feladatokra, 
erőfeszítésekre.  

Átlagosan a választ adó hallgatók 2,1 munkahellyel 
rendelkeztek a végzés óta. A férfi hallgatóknál 2,4 az átlagos 
érték, míg a nőknél 1,9. Az előzőekben vizsgált arányszámok 
teljesen alátámasztják ezt az eltérést.   
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2. táblázat 
A válaszadók megoszlása a végzést követő munkahelyeik száma szerint 

A 
munkahely 
sorszáma 

Férfi Nő Összesen 

Száma 
(fő) 

Megosz-
lása 
(%) 

Száma 
(fő) 

Megosz-
lása 
(%) 

Száma 
(fő) 

Megosz-
lása 
(%) 

1. 3 18,8 9 34,6 12 28,6 

2. 5 31,2 11 42,3 16 38,2 

3. 7 43,8 5 19,2 12 28,6 

4. 1 6,2 1 3,9 2 4,8 

Összesen 16 100,0 26 100,0 42 100,0 

 
2. ábra 

A válaszadók megoszlása a végzést követő munkahelyeik száma szerint 

 
 

Szerepelt a kérdőívben az a kérés is, hogy mi volt a 
munkahely változtatását kiváltó ok. Itt értelemszerűen nem 
válaszolt minden hallgató, hiszen összesen 12 olyan hallgató 
volt a válaszadók között, akinek ez az első munkahelye, ők 
nyilván nem adtak meg munkahely változtatást kiváltó okot. 
Arra is lehetőséget adott a kérdőív, hogy több okot jelöljenek 
meg a hallgatók, többen éltek is ezzel a lehetőséggel. Jó néhány 
olyan hallgató volt viszont, aki semmilyen választ nem adott, 
pedig több munkahelye volt pályafutása során. 

Úgy gondolom az mindenféleképpen örvendetes, hogy az 
összes válasz között 40 % volt az aránya a szakmai fejlődésnek 
(3. számú táblázat, 3. számú ábra). A nemek között a nők 
jelölték ezt meg magasabb arányban, náluk 50 % ennek az 
oknak az aránya, míg a férfiaknál 31,3 %. A hallgatók 33,3 %-a 
a jobb keresetet jelölte meg kiváltó okként. Rendkívül nagy 
különbséget látunk viszont itt a nemek között. A férfiak 50 %-os 
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arányban ezt látják motiváló erőként, míg a nőknél mindössze 
14,3 % ez az arány. Családi okot a hallgatók 20 %-a jelölt meg. 
Itt a nőknél tapasztalható magasabb arány 28,6 %, a férfiaknál 
12,5 %-os értékkel szerepelnek ezek a válaszok. Egyetlen 
válaszadó sem indokolta a munkahelyének váltását a 
munkanélküliséggel, ami rendkívül jó dolog, hiszen azt jelzi, 
hogy nem volt ilyen kiváltó ok. Az előző két felmérés hasonló 
eredményekkel bírt, ami arra enged következtetni, hogy a 
munkaerőpiacon jól eladható képzettséget, kompetenciákat 
tudtak szerezni hallgatóink az itt folytatott tanulmányaik során. 
Az egyéb okok között nincs számottevő eltérés, sajnos nem 
éltek azzal a lehetőséggel volt hallgatóink, hogy a konkrét okot 
megadják, megválaszolják.  
 

3. tábla 
A munkahely változtatását kiváltó ok 

Ok 

Férfi Nő Összesen 

Száma 
(fő) 

Megosz-
lása 
(%) 

Száma 
(fő) 

Megosz-
lása 
(%) 

Száma 
(fő) 

Megosz-
lása 
(%) 

Szakmai 
fejlődés 

5 31,3 7 50,0 12 40,0 

Jobb 
kereset 

8 50,0 2 14,3 10 33,3 

Családi 
okok 

2 12,5 4 28,6 6 20,0 

Egyéb 
okok 

1 6,2 1 7,1 2 6,7 

Összesen 16 100,0 14 100,0 30 100,0 

 
3. ábra 

A munkahely változtatását kiváltó ok 
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A jelenlegi munkahelye a hallgatók 33,3 %-ának van Békés 
megyében (4. számú tábla), míg végzéskor a hallgatók 47,6 %-a 
rendelkezett Békés megyei állandó lakóhellyel. Arra 
következtethetünk ebből az eltérésből, hogy jelentős az 
elvándorlás a megyéből a fiatal szakemberek köréből. A nőknél 
1,3 %-ponttal magasabb ez az arány, mint az együttes, a 
férfiaknál 1,1 %-ponttal alacsonyabb. A korábbi, 2008-as 
felmérésben 24 % volt az együttes arány, vagyis ehhez képest 
örvendetes a javulás, mivel a hallgatók nagyobb aránya dolgozik 
Békés megyében, mint az előző megkérdezés alkalmával. A 
2005-ös felmérés adatihoz képest a Békés megyében 
munkahellyel rendelkezők aránya nem mutat számottevő 
változást, ott 33 % volt ennek a mutatónak az értéke. 
A Pest megyében, pontosabban Budapesten munkahellyel 
rendelkezők aránya megegyezik a Békés megyei munkahellyel 
rendelkezők arányával, 33,3 % az értéke, a férfiaknál az átlagot 
meghaladó ez az arány, míg a nőknél  átlag alatti. Mindkét előző 
felmérés a mostanihoz hasonló arányokat jelez, a választ adó 
férfiak ebben a vonatkozásban átlag feletti arányt jeleztek, a nők 
pedig átlag alatti aránnyal rendelkeztek.  

 
4. táblázat 

Jelenlegi munkahely megyék (Budapest) és nemek szerint 

Megye, 
város 

Férfi Nő Összesen 

Száma 
(fő) 

Megosz-
lása 
(%) 

Száma 
(fő) 

Megosz-
lása 
(%) 

Száma 
(fő) 

Megosz-
lása 
(%) 

Békés 5 31,2 9 34,6 14 33,3 
Pest 
(Budapest) 

6 37,5 8 30,8 14 33,3 

Csongrád - - 5 19,2 5 11,9 
Hajdú-
Bihar 

2 12,5 1 3,8 3 7,2 

Egyéb 3 18,8 3 11,6 6 14,3 
Összesen 16 100,0 26 100,0 42 100,0 

 
Csongrád és Hajdú megyei jelenlegi munkahelyet jelölt meg 

a választ adó hallgatóink 11,9 és 7,2 %-a. Ezek a számértékek a 
2008-as megkérdezéssel összehasonlítva jobb összképet 
mutatnak, magasabb helyben dolgozási arányok tapasztalhatók, 
mint 2008-ban és 2005-ben. 
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A foglalkoztatás jellegét tekintve elsöprő arány 
tapasztalható a munkaviszonyban foglalkoztatottaknál, a 81 %-
os arányszámmal (5.számú tábla, 4. számú ábra), ezen belül a 
nőknél az átlagnál magasabb az arány,  a 88,5 %-os aránnyal, a 
férfiaknál találunk egyedül vállalkozóként történő 
foglalkoztatást 4 fő , azaz 9,5 %-os értékkel. 

 

5. táblázat 
Foglalkoztatásának jelenlegi státusza 

Típus 

Férfi Nő Összesen 

Száma 
(fő) 

Megosz-
lása 
(%) 

Száma 
(fő) 

Megosz-
lása 
(%) 

Száma 
(fő) 

Megosz-
lása 
(%) 

Munka-
viszonyban 
foglalkoz-

tatott 

11 68,8 23 88,5 34 81,0 

Vállalkozó 4 25,0 - - 4 9,5 

Egyéb –
GYED 

m.nélküli, 
stb 

1 6,2 3 11,5 4 9,5 

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

4. ábra 
Foglalkoztatásának jelenlegi státusza 

 
 

A válaszok szerint a volt hallgatók 11,9 %-a dolgozik felső 
vezetőként (6. számú tábla, 5. számú ábra), 50 %-uk 
középvezetőként, míg 38,1 %-uk beosztottként. A férfiak felső 
és közép vezetőként történő foglalkoztatása magasabb, mint az 
átlagos érték, beosztottként történő foglalkoztatásuk, viszont 
alatta marad az együttes, átlagos értéknek.  
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Meglepő dolognak tartom azt, hogy a 2008-as felmérésben 
magasabb volt a felső és közép vezetői minőségben dolgozók 
aránya, mint a mostani megkérdezéskor (2008-ban ez a két 
arány együttesen 97 % volt, míg a mostani felméréskor az 
együttes arány mindössze közel 62 %). 

A 2005. évben történt megkérdezés adatai szerint 28 % volt 
a középvezetői és 3 % a felső vezetői minőségben dolgozók 
aránya, a közép és felső vezetőként történő foglalkoztatás. 
A dolog természeténél fogva, elfogadható dolognak tarthatjuk 
azt, hogy a munkaviszonyban eltöltött idő, a munkatapasztalat 
növekedésével párhuzamosan nő a beosztás szintje, az is 
jellemző társadalmunkban, hogy a férfiak magasabb arányban 
töltenek be ilyen jellegű munkakört, mint a nők, különösen a 
választ adó nők jelenlegi aktív gyermekvállalási periódusát 
tekintve. Ezért nem meglepő az az arány, hogy a férfi 
válaszadók több mint 80 %-a dolgozik jelenleg felső és 
középvezetőként, míg ez az együttes arány a nőknél 48 %. 
 

6. táblázat 
A válaszadók jelenlegi beosztása 

 
Beosztás 

 

Férfi Nő Összesen 

Száma 
(fő) 

Megosz-
lása 
(%) 

Száma 
(fő) 

Megosz-
lása 
(%) 

Száma 
(fő) 

Megosz-
lása 
(%) 

Felső-
vezető 

3 18,8 2 5,8 5 11,9 

Közép-
vezető 

10 62,4 11 42,2 21 50,0 

Beosztott 3 18,8 13 50,0 16 38,1 
Összesen: 16 100,0 26 100,0 42 100,0 

 

5. ábra 
 A válaszadók jelenlegi beosztása 
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A munkahelyi karrier szempontjából fontos minősítő 
tényezőnek tekinthetjük azt, hogy hány fő munkáját irányítja a 
vezető. Ilyen értelemben hallgatóink az alacsony létszámú 
munkahelyi kollektívák irányítását végzik, hiszen 73 %-uk 10 
főnél alacsonyabb számú beosztott vezetését végzi, 27 %-uk 
vezet 10 fő feletti létszámot, beosztottat. Ezek a számértékek 
viszonylag alacsonynak tekinthetők, de minden bizonnyal 
növekedésük következik be a munkatapasztalat növekedésével, 
a munkában eltöltött időtartam gyarapodásával. Bár a szűk 
környezet nem ad nagy lehetőséget a jelentős növekedésére, 
mivel meglehetősen kevés a nagyvállalat a közvetlen 
közelünkben, elsősorban Békés megyére gondolok ebben a 
vonatkozásban.  

Az egyéni beszélgetésekből az derült ki, hogy a 
munkahelyek jelentős része országos szervezet, például 
pénzintézet vagy országos hatáskörű szervezet, a 
foglalkoztatottaiknak összes létszáma viszonylag magas, de a 
szűkebb értelemben vett munkahelyük nem foglalkoztatja ezt a 
magas létszámot. 

7. táblázat 
A válaszadók munkahelyének főtevékenysége 

Fő-
tevékenység 

Férfiak Nők Összesen 

Száma Megosz-
lása Száma Megosz-

lása Száma Megosz-
lása 

(fő) (%) (fő) (%) (fő) (%) 

Pénzügyi 
szolgáltatás 

3 18,8 7 26,9 10 23,8 

Ipar 2 12,5 4 15,4 6 14,3 

Önkor-
mányzat 

- - 4 15,4 4 9,5 

Kereske-
delem 

4 25,0 3 11,5 7 16,7 

Egyéb 
ktgvetési 
szerv. 

2 12,5 - - 2 4,8 

Szállítás, 
hírközlés 

1 6,2 2 7,7 3 7,1 

Egyéb 4 25,0 6 23,1 10 23,8 

Összesen 16 100,0 26 100,0 42 100,0 
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A jelenlegi munkahelyre vonatkozó kérdések között fontos 
kérdés, a munkahely főtevékenységének profilja, a képzés 
tartalmi meghatározásának, stratégiai fejlesztésének 
szempontjából. 
 

Nem tekinthető homogénnek a hallgatók munkahelyének 
főtevékenysége. A 7. számú táblázat adatai alapján 
megállapíthatjuk, hogy bizonyos vonatkozásban jelentős 
eltéréseket tapasztalhatunk a hallgatók munkahelyének 
főtevékenysége szerint. Viszonylag magas a pénzügyi 
szolgáltatásban munkát végzők aránya, együttes értéke 23,8 %, a 
nőknél az átlagot meghaladó az arány, 26,9 %, míg a férfiaknál 
átlag alatti az értéke, 18,8 %. Önkormányzati munkahellyel csak 
nők rendelkeznek, míg egyéb költségvetési szervezetnél csak 
férfi hallgatók dolgoznak, a jelenlegi felmérés adatai szerint. A 
kereskedelmi profilú szervezeteknél tapasztalható számottevő 
eltérés a két nem között, ahol a férfi válaszadók 25 %-a 
dolgozik, míg a nőknél ez az arány mindössze 11,5 %.  

A 2008-as felmérésben hasonló fő tendenciák 
tapasztalhatók, mint a mostaniban. Minimális az eltérés a 
pénzügyi szolgáltatásokban, az iparban és a kereskedelem 
területén dolgozók együttes arányában, viszont a nemek között 
már jelentős az eltérés. A többi főtevékenységi csoportban az 
együttes és az egyedi értékek között is jelentős eltérés 
tapasztalható. 

A 2005-ös évben megtartott felméréssel összehasonlítva 
már nagyobb eltéréseket tapasztalunk úgy az együttes 
mutatókban, mint a nemek közöttiben.  

Úgy tűnik, nagy váltások és változások vannak jelen a 
munkahely változtatása, cseréje során, azok főtevékenysége 
vonatkozásában. Nem jellemző tehát a hűség a munkahely 
főtevékenységéhez. Ez a vegyes összetétel, sokféle terület 
viszont azt a követelményt támasztja a képzés tartalmi oldalával 
szemben, hogy széles profilú, több területen alkalmazható 
ismeretekkel, képességekkel és készségekkel kell felvérteznünk 
hallgatóinkat az alapképzés során, a munkahelyi megfelelés, 
eredményesség és siker érdekében.    
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8. táblázat 
Az álláskeresés hatékony módszerei 

 
Módszer 

Férfi Nő Összesen 
Száma 

(fő) 
Megoszl. 

% 
Száma 

(fő) 
Megoszl. 

% 
Száma 

(fő) 
Megoszl. 

% 
Ismerősök 8 40,0 23 60,5 31 53,4 
Újsághirdetés 6 30,0 7 18,4 13 22,4 
Állásbörze 1 5,0 5 13,2 6 10,4 
Egyéb úton 5 25,0 3 7,9 8 13,8 
Összesen: 20 100,0 38 100,0 58 100,0 

 
A munkára, munkahelyre vonatkozó kérdések másik köre 

az álláskeresésre, annak hatékony eszközeire vonatkozott. Több 
válasz adására volt lehetőség, amivel sok válaszadó élt is. 
Meglepő módon, a legnagyobb arányban az ismerősök 
segítségével történő álláskeresést tartották a leghatékonyabb 
eszköznek a volt hallgatók (8. számú tábla). Érdekes, hogy  az 
első helyen mindkét nemnél ez az eszköz található, bár a 
mértékek azért jelentősen eltérnek egymástól. A nőknél 
tapasztalható 60 % feletti érték azonban elgondolkodtató. 

A második helyen szintén egységes egyedi és együttes 
rangsor értékekkel az újsághirdetés található, ugyan úgy, mint az 
előző válasznál itt is nagy az eltérés a nemek közötti 
arányokban. Itt viszont a férfi hallgatóknál tapasztalható 
magasabb arány.   Az állásbörze kapott még jelentős minősítést. 
Nem használtak ki minden válaszlehetőséget a hallgatók, 
egyetlen egy hallgató sem jelölte meg a Munkaügyi Központok 
és az álláskeresési tréning nyújtotta lehetőségeket. Jó lenne 
hiteles információval rendelkezni arról, mi lehet ennek az oka?  
Nagy valószínséggel, a választ adó hallgatóink nem kerültek 
igazán kapcsolatba a Munkaügyi Központokkal, így nincs 
közvetlen tapasztalatuk munkájukról, segítségnyújtásukról, azok 
eredményességéről. Erre abból lehet következtetni, hogy a 
munkahely váltásának, cseréjének okaként senki nem jelölte 
meg a munkanélküliséget. Egy következő megkérdezés 
alkalmával mindenféleképpen célszerű lesz feltenni azt a 
kérdést, direkt formában, hogy volt-e munka nélkül a végzése 
óta, ebből adódóan került-e tényleges kapcsolatba a Munkaügyi 
Központokkal, az általuk nyújtott szolgáltatásokkal?    

A 2008-ban megtartott felmérésben hasonlóan a 
mostanihoz, összességében 50 % feletti volt az ismerősök 
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segítségével történő hatékony állásszerzés együttes értéke, a 
nemek közötti sorrend is megegyezett a jelenlegivel. A második 
helyen a 2008-as évben is, az újsághirdetés szerepelt. Ez a két 
lehetőség a válaszok 84 %-át jelentette, míg a 2010-es 
megkérdezéskor közel 76 %-ot. 2008-ban sem választotta 
egyetlen hallgató sem a Munkaügyi Központokat. A 2005-ben 
tartott megkérdezés eredményei a mostani, 2010-es 
eredményekhez igen közel állnak mondhatjuk azt is, hogy fő 
vonalaiban megegyeznek azzal. 
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KÖLCSEYNÉ BALÁZS MÁRIA 
 
GONDOLATRAHÍVÁS - Általánosságban és konkrétan egy 
vidéki felsőoktatási intézmény lehetőségeiről 
 
 

„Az intézménynek akkor van szüksége stratégiára, ha 
bizonyos célokat el akar érni. Egy régi közmondás szerint: 
„Ha mindegy, hogy merre mész, akármelyik út oda vezet.” Csak 
a gondosan végrehajtott környezet és erőforrás elemzés, illetve a 
célmeghatározás lépései után érezhetik a tervezésben résztvevők 
biztosan azt, hogy rendelkeznek azzal a háttérrel, mely a folyó 
programok és a piacok felülvizsgálatához, valamint a változások 
figyelembe vételéhez szükséges…. A stratégiák nem egyszerű 
sugalmazások vagy „isteni szikrák”. A stratégia nem is a célok 
megfogalmazását jelenti. A stratégiák a környezet és az 
erőforrások elemzéséből és a célkialakítás lépéseiből nőnek ki, 
illetve azokat tükrözik.” 1 

 

Gondolataim közlése előtt mindenképpen fontos 
leszögeznem, hogy alig három éve dolgozom a felsőoktatásban, 
ezt megelőzően főiskolán/egyetemen csak hallgatóként jártam 
(igaz, eddigi végzettségeim megszerzése érdekében 28 félév 
hallgatói múltam van), illetve azt is lényegesnek vélem, hogy 
közel 15 évig művelődésszervezőként dolgoztam. 

A felsőoktatásban eltöltött csekély idő arra volt elég, hogy 
megismerkedjek (a folytonosan változó) jogszabályi 
környezettel, s intézményünk napi működésének egy 
láncszemeként tegyem a dolgomat, igyekezve azt a legjobban 
tenni. 

Az elmúlt évben az intézményi átszervezés eredményeképp 
a Tessedik Sámuel Főiskola alkalmazottjából a Szent István 
Egyetem Gazdasági Karának munkatársa lettem. Sokan, sokszor 
kérdezték meg tőlem azóta, hogy mit hozott ez a változás? Mi 
lett más a szervezetben, változott-e az oktatás színvonala, 
mozgalmasabb-e az egyetemi élet, magasabb lett-e a jelentkezők 
száma, stb.? 
                                                           
1 Philip Kotler – Karen F. A. Fox: Oktatásmarketing 
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A kérdéseket továbbgondolva – kamatoztatva a hallgatóként 
illetve a művelődésszervezőként eltöltött évek releváns 
tapasztalatait – azt próbáltam meghatározni, hogy vajon egy 
vidéki felsőoktatási intézmény (vagy annak egy kara) mit tehet 
az ismertsége-elismertsége érdekében? Melyek azok a 
lehetőségek, amelyekkel már élünk, s melyek azok, amelyek 
gazdagíthatják vonzerőnket? 

Egy felsőoktatási intézmény elismertsége leginkább a 
beiskolázás eredményességében mutatkozik meg. A jelentkezők, 
s kiváltképp az intézményt első helyen megjelölők száma 
tekinthető elsődleges mutatónak, hiszen a ponthatárok 
megállapítása nem a mi kompetenciánk, így a felvettek 
tényleges létszáma nem biztos, hogy tükrözi a kar iránt 
megmutatkozó tényleges érdeklődést. (Megjegyzendő, hogy a 
beiskolázás sikerességét valójában a felvett hallgatók létszáma 
jelzi, s csak az elméleti megközelítésben számít eredménynek az 
érdeklődés, vagy akár az első helyen megjelölés, ha nem jár 
együtt a felvétellel.) 
 

Az utóbbi évek jelentkezéseinek statisztikai adatai, melyek 
a felvi.hu oldalon elérhetőek, karunk számára nem mutatnak 
kedvezőtlen képet. Ha a tendenciát vizsgáljuk, karunkon 2008 
óta az alapszakokra jelentkezők összlétszámát leginkább a 
stagnálás jellemzi, s az FSZ képzésekbe bekapcsolódók számát 
növekedés.  

1. ábra 
Jelentkezések száma képzési szintenként2 

 
                                                           
2 Tóth János: A 2010. évi felvételi statisztikai adatok - bemutató 
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A jelentkezési adatok ellenére, néhány – a következőkben 
kiragadott – jelzésértékű történésre azonban oda kell figyelnünk, 
s mindenképpen érdemes elgondolkodnunk azon, hogy mi az 
oka az ilyen, s ehhez hasonló véleményeknek, s hogyan 
tehetnénk többet azért, hogy ne (vagy csak elvétve) legyen ilyen 
minősítésünk. � A Garabonciás Napok a középiskolások nagy tömegeit 

érintő rendezvénysorozat minden év szeptemberében zajlik 
Békéscsabán. A szervezők egyikével beszélgetve 
megkérdeztem, hogy vajon a városban található 
felsőoktatási intézmény bevonása eddig még nem merült 
fel? A válasz meglepő volt: „Nem, nem jutott még 
eszünkbe, minek is, alig vagytok páran, nincs ott élet, stb.” 
Bizonygattam, hogy ez nem így van… � Egy másik eset: Az elmúlt évben egy jó nevű, jó hírű 
középiskola nem engedett be beiskolázási tájékoztatót 
tartani, mondván, hogy úgysem hozzánk jelentkeznek a 
diákjaik. Aztán egy szülői fórumon beszéltem a 
könyvtárunkról, a matematika felkészítőről, a nyelvvizsga 
lehetőségről, s a szülők érdeklődve körbevettek, s már idén 
is többször kérdezték, hogy a matematika felkészítő mikor 
indul, mert már tavaly is nagyon megtetszett a diákoknak… � S egy utolsó: Egy másik jó nevű, jó hírű középiskolában 
egy tanár a végzős, jó tanuló, jó képességű diáktól 
megkérdezte, hogy miért épp a mi intézményünket 
választaná, hiszen ő elég okos, bejuthat bármelyik 
egyetemre… 

 
A fentiek, reméljük, nem a többségi véleményt jelenítik 

meg. Mégis azt gondolom, míg a megítélésünk a városban, 
térségben javítandó, tennünk kell ennek érdekében! 
 

Néhány elméleti pontban megkísérlem összefoglalni 
gondolataimat, az intézményi lét további lehetséges irányairól, 
teendőiről, természetesen nem tévedhetetlenül, s szabadon 
meghagyva a továbbgondolás, vagy akár a vita lehetőségét is 
oktatók, hallgatók részéről. Ezt követően – csak példaszerűen – 
konkrét ötleteket is tervezek felsorakoztatni: 
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1. A beiskolázás = beruházás 
Egy intézmény PR tevékenysége, ismertségének növelése 

jól szolgálja a beiskolázást. Kicsit sánta hasonlattal élve, ha egy 
termelő vállalat nem szerez be alapanyagot, nem tud 
készterméket előállítani, s tudjuk azt is, hogy a termék 
minőségét az alapanyag minősége jelentősen befolyásolja. Nem 
lehet pénzkérdés, hogy hol, hogyan, hányszor jelenik meg az 
intézmény, mert ez olyan befektetés, ami megéri az árát. Nem 
egyből, nem azonnal, de hosszabb távon bizonyosan megtérül az 
igényes kiállás, az ötletes, ingergazdag, s főként gyakori 
megjelenés. Olyan információdömping zúdul ma mindenkire (ez 
közhelyszerű, de igaz), hogy nagyon egyedivé, a célcsoport 
figyelmét felhívóvá kell tenni minden reklámhordozónkat, s 
különlegessé, akár rendhagyóvá a megjelenési alkalmakat. 
Bármilyen szűkös is egy intézmény költségvetése, erre 
elkülönítetten érdemes a fedezetet biztosítani. 
 
2. Egy intézmény PR tevékenysége, marketingje legyen 

folyamatos, s csak szükség szerint kampányjellegű. 
Ha csak az utóbbival élünk, ha csak a jelentkezési lapok 

benyújtását közvetlenül megelőző időszakban nyitunk a 
célcsoport felé, akkor lemondunk arról, hogy beépüljünk a 
köztudatba, hogy a jelenlétünknek állandóan súlya legyen. Egy 
végzős középiskolás diák nem a lapok benyújtási határidejét 
megelőző egy hónapban dönti el a jelentkezési irányultságát. 
Alternatívaként hatásosabb addig megjelennünk, amíg még 
formálódnak a szándékok, a középiskolai évek korábbi 
időszakaiban. Ha ekkor fel tudjuk kelteni a fiatalok figyelmét, 
ha ekkor pozitív hatások, ingerek érik őket részünkről, nagyobb 
esélyünk van arra, hogy a jelentkezési lap kitöltésekor is 
eszükbe jutunk. 
 
3. Egy intézmény vállaljon meghatározó szerepet a térség 

életében! 
Egy főiskola, egy egyetem, egy kar az azt körülvevő 

társadalmi-gazdasági közegben tevékenykedik. Nem zárkózhat 
be a maga elefántcsonttornyába, mindenképpen fel kell vállalnia 
valamilyen szerepet a város, a térség életében (szándékosan nem 
használom a kistérség, megye, régió kifejezéseket, hiszen a 
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szerepvállalás szintje sok tényezőtől függ). Lehet, s véleményem 
szerint kell is, hogy a felsőoktatási intézmény szellemi-szakmai 
centrum legyen, de akár egyéb (közéleti-erjesztő, kulturális, 
értelmiség-szervező, stb.) kezdeményezőként is megjelenhet. 
Ennek módjait, formáit meghatározhatja az oktatás-képzés 
irányultsága, az intézmény szellemisége, kapcsolatrendszere, ám 
e meghatározottság „felülírható”. Új ötletekkel, az 
intézményvezetés menedzserszemléletével, tudatos (stratégiához 
igazodó) kapcsolatépítéssel, kidolgozott marketingtervvel, a 
hagyományos és az attól jelentősen különböző formák, módok 
jó arányú alkalmazásával magunkra irányítható a térség, a város 
figyelme, kivívható az elismertség (melynek valószínűsíthető 
hozadéka a beiskolázási mutatók emelkedése). 
 
4. Egy intézmény szakmai rangját a kutatómunka, a 

tudományos tevékenység minősége adja!  
Egy felsőoktatási intézmény képzéssel egyenrangú 

tevékenysége a tudományos kutatómunka, mely részben oktatói, 
részben hallgatói, de akár intézményi is lehet. Egyik jelentős 
szegmensét a PhD képzésben illetve fokozatszerzésben 
résztvevő oktatók kutatási, s azok publikációi adják. Az 
intézmény ösztönözheti, segítheti oktatóit tanulmányi 
szerződésben meghatározott juttatásokkal, konferenciaköltségek 
átvállalásával. További lehetőség a minősített oktatók 
tudományos tevékenysége, ennek intézményi nyilvánossága már 
esetlegesebb, érdemes lenne ennek nyilvánosságát átgondolni. 
Emelheti egy intézmény imázsát, ha intézményi szintű kutatási 
iránnyal, feladattal is rendelkezik, melyben hallgatók és oktatók 
közösen dolgozhatnak. Ez lehet akár alapkutatás, akár 
alkalmazott kutatás, mely a gyakorlati eredményre helyezve a 
hangsúlyt. 
A hallgatói tudományos tevékenység az órai munkán túl főként 
a záródolgozat illetve – a pluszmunkát vállalók számára – a 
TDK dolgozat elkészítését jelenti. Átgondolandó a TDK munka 
súlyának, elismertségének intézményi szintű növelése. 
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5. Egyik legfontosabb reklámeszközünk a hallgatói 
elégedettség! 
„A legszebb időszak az életemben…” sóhajtanak fel 

sokszor sokan, ha visszagondolnak az egyetemi évekre. Az 
egyetemi élet a tényleges munkavállalás előtti utolsó időszak. 
Része az oktatás, része a vizsgadrukk, része az önállóság, a 
kialvatlanság, a bulik, s ki tudná maradéktalanul leírni a teljes 
receptet?! Egy intézményben a lehetőségét kell megteremteni 
annak, hogy működhessen a közéletiség, a HÖK tehessen és 
tegyen meg mindent a hallgatók elégedettsége érdekében. 
Legyenek ehhez forrásai, legyenek ehhez jogai. S ha ez mind 
adott, akkor számítsunk a HÖK-re, számítsunk a hallgatókra. A 
formális jogérvényesítésen, a szervezett vélemény-nyilvánításon 
túl is kérjük ki a véleményüket, vonjuk be őket az intézményi 
projektek, programok megtervezésébe, megvalósításába. 
Érdemes lenne a már végzett hallgatóinkkal is aktívabb 
kapcsolatot ápolni (internetes levelezőlisták, hírlevelek 
kialakítása, rendezvények szervezése számukra, stb.). 
 
6. Az intézmény éljen az oktatók felkészültségével, 

kamatoztassa azt a kar érdekében! 
Egy intézmény oktatói gárdája olyan szellemi potenciált 

jelent, melyet vétek és pazarlás nem „kihasználni”. A SZIE GK-
n oktatunk stratégiaalkotást, projektmenedzsmentet, 
marketinget, művelődésszervezést – csak kiragadva néhányat a 
teljesség igénye nélkül. Felkészült szakemberekkel 
rendelkezünk a különböző területeken. Az erkölcsi elismertség 
és az anyagi érdekeltség megteremtésével az elkötelezettség, a 
felelősségérzet arra ösztönözheti az oktatókat, hogy tudásukat a 
kar szolgálatába állítva megalkossuk a magunk stratégiáját 
(fejlesztési, marketing, kommunikáció), találjuk ki a magunk 
projektjeit, teremtsünk hozzájuk forrásokat, valósítsuk meg, s 
hozzuk a nyilvánosság tudomására eredményeinket. Az 
erősségeinkre építsünk! 
 

Folytathatnám a sort további elmélkedésekkel, ám úgy 
vélem a gyakorlatnak kell igazolnia az elméleti (általam 
valósnak vélt) állítások igazságát. A gyakorlat pedig konkrét 
tevékenységeket jelent, olyanokat, melyek hozzásegíthetnek az 
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eredetileg vizsgált cél megvalósításához, az intézményi vonzerő 
növeléséhez. (Természetesen a képzési színvonal megőrzése a 
legfontosabb, s minden további tevékenység csak ez után 
következhet!) 
 
Álljon itt néhány kisebb-nagyobb ötlet, véletlenszerű 
sorrendben: � A kari működés középtávú stratégiai tervének elkészítése 

(amennyiben erre a kari működés lehetőséget ad) � A kar beiskolázási stratégiájának kimunkálása � A kar marketingtervének elkészítése � Állandó, folyamatos, tervezett megjelenés a médiában 
(csomagszerződésekkel, együttműködésekkel) � Kari szintű kutatási témák kidolgozása, alap- és alkalmazott 
kutatások indítása (esetleges megrendelők számára is 
működhet) � Konferenciák szervezése (kezdeményezőként, 
lebonyolítóként, befogadóként) � Középiskolai tanárok számára továbbképzések, szakmai 
napok meghirdetése (potenciális beiskolázási 
szövetségeseink) � Középiskolások felé nyitás 

• rendezvényekkel (tudományos, kulturális, szabadidős) 
• szakmai előkészítőkkel (a matematika mintájára) 
• idegen nyelvi programokkal  
• könyvtári kezdeményezésekkel 
• pályázatokkal, stb. � Hallgatói ötletbörze, pályázatok (film, fotó, stb.), s ezekből 

kiállítás vándoroltatása � Egyesület(ek), alapítvány(ok), szervezet(ek) létrehozása a 
karon, a különböző tevékenységek forrásainak biztosítása 
érdekében, s működésük akár a nonprofit tevékenységi 
gyakorlatot is biztosíthatja a képzéseinkben � A kar dolgozóinak belső pályázat kiírása a témában 
(intézményi vonzerőnövelés, ismertség-elismertség 
növelése), a pályamunkák erkölcsi, anyagi elismerése. � Az oktatott tárgyak gyakorlati feladatai szolgálhatják a kar 
igényeit (pl. Társadalomtudományi kutatások módszertana 
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tárgyból a hallgatók kaphatnak olyan kutatási feladatot, 
melyet az egyetem hallgatói, oktatói körében kell 
elvégezniük, Oktatásmarketing tárgy keretében szintén 
adódik lehetőség helyi érintettségű feladat kiadására, stb.) 

 
Összegzés 

Írásomat gondolatindítónak szántam, egyelőre kevéssé 
alapoztam irodalomra, kutatásokra, jobbára a megfigyelést, mint 
módszert alkalmaztam. Nem alkottam új találmányokat, s az is 
lehet, hogy csak evidenciák rendszerezését végeztem, s még az 
is, hogy azok rendszerezhetők más módon is. Azonban a téma, s 
az érintettségünk indokolná, hogy azt a jövőben tudományos 
módszerekkel is vizsgáljuk. Az igazi eredmény az lehetne, ha a 
későbbiekben - a karunk érdekében – együttgondolkodás, majd 
együttmunkálkodás indulna meg, s ehhez kialakítanánk a 
véleménycsere fórumait is.   
 
 
Felhasznált irodalom 
• Philip Kotler –Karen F. A. Fox: Oktatásmarketing, 

Oktatásmenedzsment, szerk: Balázs Éva, Országos Közoktatási Intézet 
Kutatási Központ, Okker, 1998. 

• http://www.felvi.hu/images/pub_bin/dload/AVIR_kezikonyv/AVIR_ke
zikonyv_Teljes.pdf 

• Intézményfejlesztési terv – kidolgozási útmutató. OKM, 2009. 
• Tóth János: A 2009., 2010. évi felvételi statisztikai adatok bemutatói 
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LESZKÓ RÓBERT 
 
BÉKÉS MEGYE SAJÁTOS GAZDASÁGI 
FEJLŐDÉSÉNEK BEMUTATÁSA MOZAIKOKBAN AZ 
„ÚJRATELEPÍTÉS” ID ŐSZAKÁTÓL AZ I. 
VILÁGHÁBORÚ KEZDETÉIG  
 
 
1. Az iparfejl ődés kezdete Békéscsabán 

Békéscsaba újkori történetének első szakasza a törökellenes 
felszabadító háborúkat követő években az 1718. évi 
újratelepítéssel veszi kezdetét, és lényegében az 1848/49-es 
szabadságharcig tart. Az alapítók többsége – akiket a vidék új 
földesura, Harruckern János György3 hívott birtokára – szlovák 
volt. Az első bő évszázad – vagyis öt-hat nemzedék munkája – 
tulajdonképpen a település, a lakóházak, az egyházi épületek 
felépítésével telt el-, miközben emberfeletti munkát végeztek az 
elvadult táj újbóli termővé tételéért.  

A 18. század elejétől újratelepülő Csaba alapítói a mai 
Közép-Szlovákia területéről (az egykori Hont, Nógrád, Zólyom, 
Gömör, Kishont megyékből) származó evangélikus szlovák (tót) 
családok voltak, akikhez a 18. század közepén római katolikus 
szlovákok is csatlakoztak. A 18. század második felétől kis 
számban görögkeleti románokat, illetve néhány cigánycsaládot 
is találunk a csabai lakosok között. A legrégebbi helyi 
egyházközségek így az evangélikus, a római katolikus és a 
görögkeleti voltak. A csabai közösség tehát a mezővárossá 
szerveződés időszakában anyanyelvét tekintve döntő 
többségében szlovák, vallását illetően pedig erősen protestáns 
többségű volt (a 19. század utolsó harmadáig Csabát a 
történelmi Magyarország legnépesebb szlovák közösségeként 
tartották számon). A telepesek egyben a sajátos technikai 

                                                           
3 MOL, Harruckern-Károlyi levéltár Kennt-Amst Rechnung auf das Jahr 1786. A megye 
újratelepítésére, és az egyes részek jellegzetességeire vonatkozóan lásd: Karácsonyi  I–III. k., 
Harruckern János György, báró (Schenkenfeld, 1664. március 25. – Bécs, 1742. április 28.) 
nagybirtokos. A császári hadak élelmezési biztosaként tűnt fel Magyarországon a török elleni 
háború idején. Szolgálatai elismeréséül III. Károly előbb udvari kamarai tanácsosi tisztséget, 
majd bárói címet adományozott neki. Megkapta királyi adományként a Békés-, Csongrád- és 
Zaránd vármegyékben levő, a kincstárra visszaháramlott jószágokat, köztük Gyula és Szentes 
városokat is. 1729-től Békés vármegye. főispánja volt.– Irod.: Kismarjai; Éble. 
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kultúrájukat is behozták a térségbe, ami szépen ötvöződött a 
korábbi (őshonos magyar) helyi gazdasági kultúrával. 

Az 1772-ben kiásott Csabai-csatornát4 – a mai Élővíz-
csatornát – 1777-ben, Emswagner Pál arad megyei mérnök 
tervei alapján a község költségére kibővítették.5 Ez a Körösökön 
keresztül összeköttetést teremtett a hegyvidékkel, és jótékonyan 
hatott a kereskedelemre is. A csatornát az Ősmaros medrének 
nyomvonalában alakították ki. Ez a kezdeményezés jóval 
megelőzte II. József német-római császár, magyar és cseh király 
1783. április 20-án kiadott 3065. sz. rendeletét, mely a 
magyarországi folyók hajózhatóvá tételéről szólt. A kő és fa 
ellentételeként főként gabonát szállítottak rajta.  

Már az 1700-as évek végétől kiváló minőségű búzájáról 
vált ismertté a Habsburg Birodalomban az akkori Európa 
legnagyobb falujaként6 számon tartott település: „Csaba szörnyű 
nagy falu, bővelkedik gabonával, marhával, juhval, kenderrel.”7  

 

Az Élővíz-csatorna elhelyezkedése jelenleg (KÖR-KÖVIZIG, 2004) 
 

                                                           
4 MOL, S 12. Div. 13. No. 335. 
5 Dóka 46. 
6 Fényes 1842. 96. 
7 Magda 468. 
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A csabai iparosok kezdetben a gyulai céhek8 fiókjaiként 
működtek. Önálló céhek9 viszonylag későn, csak 1817 és 1830 
között alakultak. A kiváltságlevél elnyerését követően is 
általában hosszas huzavona előzte meg a működés tényleges 
megkezdését. Különösen nagy volt a különbség a német és 
magyar tímár, kordoványos és szíjártó céh esetén, mely 1817. 
március 17-én elnyerte az uralkodótól a kiváltságlevelet, mégis 
csak 1821. november 13-án mutatták be szabadalomlevelüket a 
megyei közgyűlésen.10 

A jobbágyközösség 1841-ben mezővárosi jogállást harcolt 
ki földesurától, 1845-ben pedig megegyeztek az önkéntes 
örökváltság kérdésében is.11 A népesség lélekszáma az 
újratelepítést követő évtizedekben (a gyakori járványok 
ellenére) folyamatosan emelkedett. 1772-ben a hatezer főt 
meghaladó lakosságával Csaba a megye legnépesebb helységévé 
vált.12 Az 1840-es évek közepén pedig már több mint 25 ezren 
éltek a településen. Nem kis technikai teljesítményre volt 
szükség, amikor 1824-ben felépítették a Kárpát-medence 
legnagyobb evangélikus templomát. A munkát Czigler Antal 
gyulai kőművesmester irányításával végezték.13 

1790-ben Blaskovics József megyei selyemtenyésztési 
biztos javaslatára Csabán, az ezredest illető kvártélyt 
selyemfabrikává alakították át, s azt egy Steinbach nevezetű 
aradi kereskedőnek adták bérbe. Ám a vármegye 1793-as 

                                                           
8 A céhek a kézműipar és a kézművesek védelmére alakult testületek voltak (elsősorban iparosok 
vagy kereskedők önkéntes társulásai). Az érdekközösségen alapuló csoportosulások Indiában 
már a Krisztus előtti 2000-es években megjelentek. A mesteremberek és a kézművesek céhekbe, 
illetve gildekbe tömörülése a 11. század végén kezdődött. Bizáncban a 9. századtól, Európában a 
12-13. századtól a fejlett városokban egyre több egyesülés és testület jött létre, különféle 
szakmák szerint. A középkorban háromféle céh alakult ki, a vallási-jótékonysági (testvérületi), a 
kézműipari és a kereskedelmi (gilde). Magyarországon az ipari termelést a keresztes hadjáratok 
és az idegen letelepülők lendítették fel. Az első céhek olasz és német mintára szerveződtek, 
megalapítóik is külföldiek (hospesek) voltak. A városi céhek Magyarországon a 13-14. 
században jöttek létre. Az első ránk maradt magyar céhlevél 1307-ből való, mely a kassai 
szűcsök kiváltságait tartalmazta, míg a kassai kereskedők statútumainak 1446-os átirata a 
legrégibb magyarországi kereskedőcéhi statúmtum is egyben. 
9 Urkunde von Jahr 943 in tantuzzi monumentis, Revann. IV. 174: A legrégibb nyomai vannak a 
revannai halászok céhének a 943. évben.1 ) Quedlingburgban a posztósok, szűcsök és szabók 
1134-ben már céhben éltek, a magdeburgi suszterek 1157, a londoni takácsok, az oxfordiak, 
yorkiak, vinchesteriek, lincolniak stb. 1233-ban. A párisi mészárosoknak egy 1282-ből származó 
okiratában ez áll : „ez a céh a legrégibb idő óta fennáll" (a tempore a quo non exstat memória".) 
10 Áchim 9–10. és 83. 
11 BML, közgy ir. 1841/1938.; BML, Bcs. v. ir.: a/26. csomó. 
12 BML, IV. A. 6. Ö. 28.: ekkor 1206 családfő mellett 595 önálló személyt írtak össze. 
13 BML, közgy. ir. 7/1845. Ö. 377.: 25.171 főt vettek számba 1844-ben.; Karácsonyi II. 56. 
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jelentése szerint: „… soha tökéletességre az megkívántató 
erőnek és költségnek fogyatkozása miatt nem vitethetvén, oly 
hanyatlásra jutott már, hogy… abban két dolgozó 
fabrikánsmestereknél több nincsen, úgymint egy selyemmatéria-
szövő és egy festő…” 14 Ennek ellenére még 1800-ban működött, 
s csak 1823 körül szűnt meg.15 

Ennél tartósabbnak és sikeresebbnek mondható a megye 
első gőzmalmának, a ma István malomként ismert 
élelmiszeripari üzemnek a megalapítása 1850-ben.  A tanács 
február 3-án elfogadta egy Pain Antal nevű gépész ajánlatát, aki 
20 lóerejű két emeletes és négy kőre járó gőzmalom létesítésére 
kapott engedélyt. A gőzgép Pesten készült Dobs- és 
Zokkelmannál. Kilenc munkással dolgozott.16 „Fel is épült az 
első gőzmalom, de csak 1853-ban. Meg is bámulták, meg is 
dicsérték sokan a bölcs elöljáróságot… a malomnak a kis 
gépháza az utcára nézett s a fekvő gőzgép tolattyú rúdja egy 
üvegajtó nyílásán kibökdösött az utcára a mellette a gőz ki-ki 
csapdosott. A gyerekek, asszonyok és emberek – arra menet – 
megállták bámulni a csudát. Nem igen tudták: mi az a gőz? Mire 
való az a dugattyú vasrúd? Nézik, kérdik egymást, végre jön egy 
szárazmalmi molnár, azt állítják meg, az talán csak tudja, mi 
az? Mire jó az? Már mint ez a tolattyú, amelyik ki és be 
szaladgál? Hát tudjátok, ez arra való – mondja resignált 
hangon a molnár – hogy befütyüljön a szárazmolnároknak.” 17 

 

A békéscsabai István Malom (1940-es években) 
 

                                                           
14 BML, közgy. ir. 793/1793. 
15 BML, Csaba ir. 126. csomó 1800. év.; Szekeres 189. 
16 BML, Bcs. v. tan. jkv. 26. és 68/1850.; Palugyai 109–110. 
17 Fábry 104–106. 
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1851-ben Békéscsabán is létesült egy szeszgyár. November 
12-én egy 4 lóerejű gőzgép kezdte meg itteni működését. Fával, 
szalmával és repcepogácsával fűtötték. Naponta 18–19 akó, jó 
minőségű szeszt állított elő. Alapanyagul kukoricát, búzát és a 
beinduló sörgyártáshoz árpát használt fel.18 

 
2. A vasútvonalak kiépítése 

Békéscsaba iparvonzó és ipartelepítő tényezőinek sorában a 
fokozatosan kiépített vasút- és úthálózatot, az egyre nagyobb 
tömegben piacra kerülő mezőgazdasági termékeket, és nem 
utolsósorban az olcsó munkaerőt említhetjük ki. 

Az országos vérkeringésbe való bekapcsolódás lehetőségét 
a vasúthálózat kiépítése teremtette meg egykor Békés 
megyének. A Tiszavidéki Vaspálya Társaság Gyoma–
Mezőberény–Békéscsaba érintésével 1858-ban adta át a Pest–
Szolnok vonal Aradig meghosszabbított szakaszát.19 Békéscsaba 
elöljárósága a bíró vezetésével régóta és hatékonyan lobbizott 
azért, hogy a vasút a településükön áthaladjon.20  

Az eredeti terv szerint a vonal Mezőberényből Békésen és 
Gyulán haladt volna keresztül. Békéscsaba azonban felajánlotta 
a terület kisajátítását, a földmunkák elvégzését, a hidak 
felállítását és 50.000 téglát az állomás felépítéséhez. Kérelme 
már csak azért is támogatásra talált, mivel Békés népe 
vasvillával űzte el a kitűzést végző mérnököket. A vonal 
megépítésekor „D” jelű 37 kg-os vas síneket használtak, szilárd 
illesztéssel, vágánymezőként 6 alj volt, a maximális távolság 
pedig 102,7 cm.21 

Igen jelentős volt a helyi lakosoknak a tevékenysége, akik 
ingyen vállalt közmunkával segítették elő a mocsarak 
lecsapolását és a vasúti töltések megépítését egy tekintélyes 
szárnyvonalon. Az október 25-én, Pestről hajnali 5 órakor 
induló személyvonattal a vonalat átadták a közforgalomnak: 
„Forró meleg őszi napon robogott be az első személyvonat. A 

                                                           
18 Karácsonyi II. 445.; Szekeres 190. 
19 Budapesti Hírlap 1858. október 27.: A próbamenetet október 23-án tartották. Ekkor 12 óra 
alatt lehetett eljutni Aradról Pestre. 
20 BML, Bcs. képv. test. jkv. 1848. május 18. 
21 Dénes 68.; Horváth 44. 
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község apraja nagyja mind kint tolongott a… csudaszámba 
menő emeletes nagy állomás előtt.” 22  

A csabai szolgabíró a következőképpen látta 1859. 
februárjában a vasút jelentőségét: „Az újságok, hivatalos és 
magánlevelek Pestről előbb – még aznap – megérkeznek… A 
vasútvonal megnyitása előtt… a levelek nem ritkán három nap 
elteltével értek célhoz.”23 

A vasúttársaság „Karcag” típusú épületet telepített 
Békéscsabára, hosszú szárnyakkal bővítve azt. Dísze volt a 
hangsúlyos főpárkány, homlokzatát romantikus stílusjegyek 
uralták. Az egyemeletes, magastetős épület tömegét középen, 
szimmetrikusan elhelyezkedő oromzatok díszítették. A 
vágányok felöli homlokzatának teljes hosszában elhelyezett, 
öntöttvas oszlopokon álló perontető adott lehetőséget az utasok 
szabadtéri tartózkodására.24  

 

A békéscsabai vasútállomás (a fotó a 20. század elején készült) 
 

Egy tudósítás szerint az első vonat megérkezéséig: „az 
egész faluban nem sok ember akadt, aki ilyen csudát látott 
volna, bizony nagyon sokan, ezren és ezren nem hitték el, hogy 
ez lehetséges… Hát nem csuda, hogy akkor, amikor először 
prüszkölt be Csabára, mindenki látni akarta a csudát, s kitódult 
a nép a vasúti állomásra, amely szépen fel volt lobogózva s az 
első vonatot nagy Vivát kiáltással fogadta…” 25  

                                                           
22 Dénes 71. 
23 Czeglédi 31. 
24 Tóth 1996. 126. 
25 Fábry 1924. 56–57. 
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1870–1871-ben építették ki az Alföld–fiumei vonal 
Eszéktől Nagyváradig tartó szakaszát. „Anyagi érdekeink 
legfőbbike kétségbevonhatatlanul az alföld-fiumei vasút 
létrejötte. Ehhez van kötve megyénk közgazdászati fejlődése és 
izmosodása, ettől függ népünk vagyonosodása és emelkedése, 
szóval: nekünk a vasút életszükséglet.” – hangzott a vármegye 
1867. április 29-i kérvénye gr. Mikó Imre közlekedési 
miniszterhez.26 A vasút összeköttetést biztosított Kolozsvár, 
illetve a Dunántúl, meg Ausztria felé. A vasutat az 1884. 
XXXIX. tc. segítségével, december 1-ével államosították, az 
üzemeltetését átvette a MÁV. Közvetlen gyorsvonati 
összeköttetés Nagyvárad és Fiume közt csak 1913-ban létesült.27  

A 19. század közepétől a település – amely korábban egy 
viszonylag zárt szlovák közösséget alkotott – lényegében 
napjainkig, folyamatosan új betelepülőkkel (beköltözőkkel) 
gyarapodott, s így fokozatosan egyre sokszínűbbé vált etnikai és 
felekezeti összetétele. Az 1850-es évektől, a vasútvonalak 
megépítését követő gazdasági fellendülés eredményeként főként 
református és római katolikus magyar, evangélikus német, 
valamint német és magyar ajkú zsidó családok lettek Csaba új 
polgárai.  

1866-ban már volt a városnak szeszgyára, serháza, 
gőzfürdője, egy gőz- két szél- és ötven szárazmalma. Az 
asztalos, molnár, ács és pintér céhben 100, a szabó céhben 59, a 
tímár és szíjártó céhben 30, a csizmadia céhben 127, a szűcs 
céhben 61, a kovács- és lakatos céhben pedig 78 személy 
dolgozott.28 

A vasúthálózatának kialakulásával megnyílt a lehetőség a 
termékek exportálására. A vasútvonalak irányát nagymértékben 
befolyásolta a 19. század közepétől kibontakozó 
gabonakonjunktúra. A helyi érdekű vasutak sűrűsége az I. 
világháború előtt jóval meghaladta az országos átlagot. A 
következő sorrendben adták át őket: 1880. május 1-én a 
Szarvas–Mezőtúr, 1882. november 25-én az Arad–Battonya–
Mezőhegyes, 1883. május 20-án a Szeged–Makó–Mezőhegyes–
Kétegyháza és november 17-én a Békés–Murony, 1884. január 

                                                           
26 Szabó F. 1996. 84. 
27 Horváth 1988. 82–86.; Békés 1870. július 24.; Szabó Gy. 190. 
28 Haan 1866. 59. 
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elsején a Kétegyháza–Elek–Kisjenő, 1887. november 1-én a 
Nagyvárad–Körösnagyharsány–Kótpuszta, 1889. szeptember 
10-én a Gyoma––Kisújszállás, 1891. június 29-én a Dévaványa–
Szeghalom–Kótpuszta vonalat helyezték üzembe füzesgyarmati 
elágazással. 1893. november 23-án a Szarvas–Orosháza–
Mezőhegyes, és a Kiszsénás–Kondoros, 1898-ban 
Füzesgyarmat–Püspökladány, 1899. június 9-én a Vésztő–
Kötegyán, 1906. január 4-én pedig a Szentes–Orosháza közti 
szakaszt adták át.29 

Az első menetrendszerű motoros vonatjárat 1903. március 
15-én Arad és Battonya között indult meg Láng Lajos 
kereskedelemügyi miniszter látogatása alkalmából. Ez áttörést 
hozott a hazai motorkocsi üzem történetében. Ez volt az Aradi 
és Csanádi Egyesült Vasutak (ACSEV) fénykora. Ez a 
vasúttársaság közvetlenül a MÁV után következett a 
rangsorban, de technikai téren sok esetben megelőzte azt. 1904-
ben teherforgalmát 1443 tonna cukorrépa, 20.003 tonna búza, 
1903 tonna tengeri jellemezte az építőanyagok (kavics, mész 
stb.) mellett.30 

 

Az ACSEV Boros Béni 9. számú motorkocsija 
 

Gazdasági szerepük, súlyuk miatt érdemes megemlékezni a 
keskeny nyomtávú kisvasutakról is. Megépítésüket az 
uradalmak szükségletei hívták életre, mivel lovas kocsikkal 
lehetetlen volt a termények elszállítása a sáros utakon. E 
vonalak rugalmasságát a hordozható vágányrendszer 
biztosította. A hordozható (vagy repülő) vágányokat a kisvasút 
szállította a betakarítás helyére. Itt egy keretet (mezei váltót) 
                                                           
29 Dénes 74. és Kószó 93–94.; Remes 20–21.; BML, közgy jkv. 6. és 674/1898. és Oh. képv. test. 
jkv. 30/1892.. valamint 44/1905. 
30 Haraszti 102.; Kószó 95.; Hanzó 140. 
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helyeztek a meglévő vágányra, amely a járműveket a néhány 
perc alatt lefektetett repülővágányra terelte. Ezáltal a vonat a 
terményt a betakarítás helyétől közvetlenül a magtárba, vagy az 
átrakodó állomásra tudta szállítani.31  

Az Alföldi Első Gazdasági Vasút Rt. (AEGV) vonalán az 
1894 szeptemberében megnyitott Mezőkovácsháza és 
Kupapuszta közötti szakasz volt az első. Az AEGV a jól 
működő gazdasági vasutak példájául szolgált. Olcsó, egyszerű, 
mozgékony kisvasútként indult. Tarifáiban a vidék anyagi 
erejéhez, menetrendjében pedig a nagy vasutak csatlakozásaihoz 
igazodott. 32  A forgalom egy 1875, és egy 1879 óta üzemben 
álló 35 LE-s Krausz-cég gyártotta gőzmozdonnyal indult, 
melyekhez 60 kocsit szereztek be.33  

 
 

 
Harmadosztályú vasúti kocsi szerkezeti rajza 

 
1897-re elkészültek a vonal melletti tanyákra kiágazó 

vágányok. Ennek köszönhetően 3.585 Ft nyereség keletkezett. 
Elhatározták a bővítést a 49 km hosszú Békéscsaba–
Mezőkovácsháza szakasszal. Bár a teherforgalom 1898-ban 
megindult, de hivatalosan csak 1899. július 22-én adták át. A 
vonal 90%-közúton haladt, abból 4 métert elfoglalva. 
Személyszállításra egy vonatpár közlekedett, de csak piaci 
napokon. A fő cél az olcsóság volt.34 „Sok időt és még több 
költséget takarít meg a szegény ember bevásárlásainál és sok 
értéktelen áru nyer értéket a szegény ember kezében, ha a helyi 
kis piacának határain túl mehet és felkeresheti a helyi központ 
piacát. Másrészt a kiskereskedő helyzete is javul, mert sokkal 

                                                           
31 Bede 217. 
32 Haraszti 95–96. 
33 MOL, Z. 1527. 9/1894. 
34 MOL, Z. 1527.: a II. közgyűlés jegyzőkönyve 1897. május 2. és 235/1898., továbbá 103/1899., 
valamint MOL, Z. 40. 1588. tétel 
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könnyebben szerezheti be áruit…” - összegezte a társaság 
főmérnöke, Sármezey Endre.35 

A teherforgalma zömét az őszi répa és a gabonaszállítás 
jelentette, melyhez egy januári, dohányszállítási hullám is 
társult. Mivel egy rossz termésű év is nagy kiesést jelentett, 
emiatt az igazgatóság szorgalmazta a személyforgalom 
növelését. Ehhez a motoros vontatás bevezetését találták 
célravezetőnek, mivel azt gyorsan menetkésszé lehetett tenni, 
ami sűrűbb járatokat tett lehetővé. Az üzemköltségei is kisebbek 
voltak a gőzmozdonyénál, így a menetjegyek árát is lehet 
csökkenteni.36  

Sármezeyt 1900. december 10-én megbízták a 
gőzmotorkocsival való kísérletekkel. Ő a párizsi puteauxi de 
Dion et Bouton gyár kosijain alkalmazott gőzfejlesztőt és 
gőzmotort találta a legalkalmasabbnak, bár azt vasúti 
járművekben még nem alkalmazták. A kocsiszekrény 
legyártásához a Ganz gyárat sikerült megnyernie. A sötét 
meggyszínű kocsi belsejét 4 részre osztották. Az első, másfél 
méter hosszú peronon helyezték el a gőzfejlesztőt és a 25 LE-s 2 
hengeres, percenként 680 fordulatra képes gőzmotort. 
Kilométerenkénti fogyasztása 2 kg koksz és 12 liter víz volt. Az 
úthoz szükséges kokszot és vizet itt tárolták. Ezután következett 
egy 1,5 m-es poggyászfülke. A kocsi egyetlen, III. osztályú 
utasterében 18 személy foglalhatott helyet. Fűtését az ülések 
alatt elhelyezett fáradt gőzzel oldották meg. Ide a hátsó peronról 
lehetett bejutni. A kocsi engedélyezett maximális sebessége 35 
km/h volt és 30 tonna terhet (azaz 3–4 kis személykocsit) 
vontathatott.37  

A kocsit a gyár 1901 novemberében szállította le. 1901. 
december 22-én Mezőkovácsházáról 4 kocsival indult el, majd 
Újkígyóson még kettőt hozzácsatoltak, s Békéscsabára a 
menetidőt betartva érkezett meg. Menetrendszerűen 1902. május 
elején állították forgalomba. Ennek köszönhetően a menetjegy 
árat 1,40 koronáról 50 fillérre csökkenthették, mégsem fizettek 

                                                           
35 MOL, Z. 1527. 7/1903. 
36 Haraszti 96–97. 
37 Haraszti 98.; MOL, Z. 1527. 78/1900. 
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rá, mert az utaslétszám napi 53-ról 272 főre nőtt.38 A 
teherforgalmat 3 db, 50 LE-s és 120 tonna vontatóképességű 
mozdony látta el, míg személyvonatként 5 motoroskocsi 
közlekedett.39  

 

 
Az AEGV első, 1001. számú gőzmotorkocsija 

 
Az 1903. szeptember 10-én megnyílt a vonal Békéscsaba–

Békés közti szakasza, melyet 1904. április 9-én 
meghosszabbítottak Vésztőig. Ez a kisvasút volt Magyarország 
első kizárólag motoros üzemre berendezkedett vasútvonala! A 
falvak központjait érintő vonal tűzveszélyessége miatt 
gőzmozdonyokat nem is használhattak volna. A MÁV 
Gépgyárától gőzmotoros mozdonyt rendeltek, amelyet 
traktornak neveztek. Ennek a gépterében egy 18 atmoszféra 
üzemi nyomással rendelkező de Dion-Bouton gőzfejlesztő állt. 
A mozdony két végén lévő kerékpárt egy amerikai Lifou 
rendszerű, 35 LE-s gőzmotor hajtotta meg, míg a középső futó 
kerékpár volt. 1.900 liter vizet s 180 kg faszénből készített 
kokszot vihetett magával. 10–12 kocsiból álló vonatot is 
továbbítani tudott. 1906-ban egy 45 kW teljesítményű benzin-
villamos üzemű mozdonyt is vásároltak az aradi Weitzer 
gyártól. Ez 73 t vontatott súllyal 28 km/h sebességet ért el. A 
békéscsabai belterületi személyforgalom lebonyolítására 
ugyancsak Aradról szereztek be egy kéttengelyű, 20 kW-os 
benzin-villamos motorkocsit, amely 18 ülő és 14 állóhellyel 
rendelkezett.40 

Újabb vonalát jelentette a Ludas–Vizesfás, majd 1905-ben a 
Géza megálló és Tótkomlós közötti szakasz. Fellendítette a 
vidék forgalmát, a nagybirtokosok sorra építették ki a hozzá 
csatlakozó gazdasági vasútjaikat: Bélmegyer–Fáspuszta, 

                                                           
38 MOL, Z. 1527. 11/1901. és 64/1901., valamint 91/1902. , továbbá 61/1902. 
39 MOL, Z. 40. 1588. tétel 
40 MOL, Z. 1527. 73/1903. és 16/1904., valamint 16. és 20 és 46/1904., továbbá 26/1907. 
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Újkígyós–Ókígyós, Szőllősi László major–Szőllősi Kis major, 
Kaszaper–Rózsa major, Tótkomlós–Békéssámson között. 1904-
ben 43.781 tonna, míg a következő évben már 86.749 tonna árút 
szállított. Fénykorát az 1910-es években élte. 1910 és 1913 
között a személyforgalma 645.895 főről 834.305 főre, 
teherforgalma pedig 89.345 tonnáról 176.410 tonnára 
emelkedett.41 

A Gyulavidéki HÉV 1894-ben épült meg. Gr. Almásy 
Dénes lóvontatású vasutat akart létesíteni Gyulától Paradicsom 
majoron keresztül Dénes majorig. Október 31-én át is adták a 
vasutat, mely a városon kívüli szakaszára gőzvontatásra is 
engedélyt kapott. 1905-ben alakították át keskeny, 760 mm-es 
nyomtávú vasútra, mely az Arad megyei Simonyifalváig 12 
községet és 2 uradalmat érintett 40 km-es pályájával.42 

A Csorvási Gazdasági Vasutat a gr. Wenckheim-család 
építtette 1898-ban egy 9,5 km hosszú lóvontatású vasútként. A 
pályán 30 lóré látta el a forgalmat. A vasutat a falu vezetése is 
támogatta, mivel „a községi lakosokra nézve, miután a 
vasútépítést nagyméretű cukorrépa-termelés teszi szükségessé, 
azáltal, hogy a lakosoknak állandó foglalkozást biztosít, igen 
előnyös…” 43 S valóban, amíg 1901-ben még csak 46.072, addig 
1913-ban már 93.195 mázsa cukorrépát szállított be Csorvásra.44 

A Sarkadi Gazdasági Vasutat is a cukorgyár miatt építették. 
1912-ben kapta meg az üzemengedélyt, amikorra elkészült a 
Sarkadi Cukorgyár–Fűszeg–Tarhos közötti szakasza. Fűszegen 
csatlakozott hozzá a dobozi uradalom kisvasútja. Ezen csak 
teherszállítást bonyolítottak le MK498 sorozatú 
gőzmozdonyokkal.45 

E kisvasutak bekapcsolták térségünket az országos 
forgalomba. Segítették a mezőgazdasági árutermelés 
fejlesztését, egyúttal viszont az építésükben részt vállaló 
települések jelentős eladósodásával is együtt jártak. A vasút 
ipartelepítő hatása (malmok, tégla- és cserépgyárak, 

                                                           
41 BML, AEGV: a részvénytársaság jelentése és zárszámadása az 1910., 1913. üzleti évről.; Bede 
223.; Hanzó 139. 
42 Bede 225–226. 
43 BML. közgy. jkv. 324/1898. 
44 Bede 221. 
45 Bede 227. 
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cukorgyárak csoportosulása a nagyobb állomások körül) a nagy 
tömegű árút kínáló kereskedelmi cégek helyválasztása (főként a 
fatelepek) erőteljesebben csak az 1890-es évektől bontakozott 
ki. A vendéglátás létesítményei az olcsó kiskocsmáktól az 
igényesebb éttermekig, szállodákig s nemegyszer a 
nyilvánosházakig céltudatosan települtek a forgalmas 
vasútállomások mellé. Gyakran épültek laktanyák is a 
pályaudvarok közelébe. Mindez mutatja, hogy a vasútvonal 
általános fejlesztő erejének a településenkénti érvényesülése 
összetett és sokirányú lehetett. Mindazonáltal jól látható a 
vasútállomásnak a települések szerkezetére gyakorolt hatása. Az 
állomás a településtől nagyobb távolságra létesült.  Ezt a 
hézagot azonban már az első világháborúig kitöltötték a nagy 
területigényű ipartelepek. A vasutasság életmódjának, 
mentalitásának kisugárzása pedig új elemeket hozott a paraszti 
világba, s urbanizáló hatással járt. Néhány helyen a vasúton túl 
külön falusias településrész alakult ki, otthont adva a vasúti 
dolgozóknak, s az állomás körüli üzemek munkásainak. Ez 
szembetűnően különbözött akár a módosabb gazdák, akár a 
napszámosok által lakott területtől.46 

A vasúthálózat kiépülése maga után vonta a kereskedelem 
fellendülését. 1877-ben 598, 1887-ben 1219, 1893-ban 1641 
önálló kereskedő élt a megyében.47 Megjelentek a hitelintézetek: 
az elsőt, a Békés megyei Takarékpénztár Egyesületet 1863-ban 
nagybirtokosok hívták életre. A kiegyezést követően 
egymásután jöttek létre a takarékpénztárak, népbankok, 
önsegélyező- vagy hitelszövetkezetek. Vidékünk bankjai a 
fővárosi pénzintézetek érdekkörébe tartoztak. A külföldi tőke 
beáramlása csak 1879 után vette kezdetét.48 
 
3. A mezőgazdaság helyzete és technikai fejlődése 

Az első ipari üzemek a helyben található nyersanyagra 
alapozva épültek. Nem véletlen, hogy az úttörők az 
élelmiszeripar területén jelentkeztek, hiszen Békés megye 
gazdaságában a mezőgazdaságnak jutott a vezető szerep, és a 
Monarchia határain belül biztos piacra számíthattak a 

                                                           
46 Szabó F. 1996. 86–87.; Hanzó 114., 117. 
47 AKIK 1877. 119. és 1887. 87. és 1895. 80. 
48 Hanzó 1957. 103.; Hanzó 104–106. 
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feldolgozott mezőgazdasági termékek. Tanulmányomnak nem 
feladata a mezőgazdaság fejlődésének elemzése, csupán néhány 
adattal szeretném érzékeltetni azt a hátteret, amire a megye 
élelmiszeripara alapozódott.  

1870-ben a vetésterület 68,5%-át, 1895-ben 63,5%-át, 1911 
és 1915 között pedig 58,6%-át foglalták el a kalászosok. A 
búzáé volt a fő szerep. 1870-ben és 1895-ben a vetésterület 
45,6%-át, az 1910-es évek elején pedig a 40,8%-át az őszi búza 
foglalta el. Ekkor Békés megyében termesztették az ország 
búzamennyiségének 3,6%-át, amivel a megyék között a hatodik 
helyet foglalta el.49  1883-ban az össztermelés meghaladta az 
egymillió mázsát, ami az 1900-as évek elejére mintegy 
másfélmillióra növekedett. Jó években, mint például 1887-ben 
és 1895-ben, megközelítette a kétmillió mázsát is. A gabonapiac 
központja Orosháza volt, ahonnan kb. 900 kocsi búzát 
szállítottak el.50 

A javuló termésátlagok mögött erőteljes gépesítés 
figyelhető meg. 1871-ben már 88%-ban vasekével dolgoztak, s 
1895-ben a vasborona használata is elérte az 50%-ot. Előbbi 
esetben a megyék közt a 7., utóbbival pedig a 4. helyet érte el 
Békés, sőt a vetőgépek használatában is az élen járt.51  

A faekét a fagerendelyű, vasfejű eke kezdte kiszorítani, de 
az uradalmakban már az 1840-es években megjelent a teljesen 
vasból készített eke. A századforduló előtti évtizedben vált 
általánossá a használata. Az ezt megelőző Vidacs-eke 
fagerendelye akácfából, az eke feje pedig vasból készült. Járása 
biztosabb, szabályozása tökéletesebb volt a faekéknél. A gőzeke 
egyenletesebben tudott szántani. Az első gőzekét Vésztőn 1902-
ben szerezte be az egyik uraság. Az 5–10 cm-es fagyot is bírta, 
így egész télen járhatott. Ekekapából használtak kis- és 
nagykerekűt is. Az utóbbi jobb volt, mert nem imbolygott 
annyira. A régebbiek gerendelye és szarva fából volt, az újabbak 
teljesen vasból készültek. Egy nap alatt 3–4 kh-at műveltek meg 
vele. 52 

                                                           
49 HSK. III. füzet és Mg. Stat. III. kötet 11., valamint a MSK 66. kötet 34–37. és 24–25. s 8–9.  
50 AKIK 1883. 9. s 1887. 16. és 1895. 13. továbbá 1903. 6., valamint MSK 66. kötet 72–73. 
51 Vargha I. 323–339. és Barbarits 142. és 198. 
52 BML, Wenckh. ir.: Kiadási főkönyv 1902.; Nagy 1973. 446–447. és  450. valamint 460. 
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Vetőgépek közül a sorosgép mellett szórógépet is 
használták. Ez utóbbit akkor, ha a csöves vetőgép a lágy talajon 
bedugult. A földre egyenletesen szétszórt magokat elfogasolták. 
Egy nap alatt a vetőgéppel 10 kh-at is be lehetett vetni.53 

Az aratógépek alkalmazása nem vált általánossá. 1914-ig 
minden 15. tanyán használták, de elterjedésüket a világháború 
megakadályozta. Egy részük marokrakó, más részük kévekötős 
volt. Naponta 5–6 kisholdat levágott.54 

A lóval való nyomtatást kiszorító gőzcséplőgép rohamosan 
terjedt. Az 1873-as 35 darabról 1901-re 653-ra nőtt a számuk: 
ekkor Békéscsabán 80, Orosházán 73, Mezőberényben 59, 
Gyulán 17 üzemelt, a csanádi részeken pedig 181 volt munkába 
fogva. Már az I. világháború előtt géppel csépelték a gabona 
90%-át. „A gőzcséplőgép elkergette a lovakat a szérűről épp 
úgy, ahogy a szél- és szárazmalmokat elpusztította. A gőzcséplő, 
amely még az 1870-es években raritás volt – ma (1920 körül – 
L. R.) már Csabán 84 db van és… jól jövedelmező 
vállalkozás.” 55  

Dobozon 1906-ig nyomtattak, de az uraság már 1890 óta 
csépelt. Orosházán már 1870-körül megjelentek a cséplőgépek.56 
A lóval hajtott járgányos cséplőgép esetében a járgány a földhöz 
volt rögzítve. A ló körbe-körbe járt. A járgányon szíjtárcsa volt, 
a cséplőben meg vasszeges dob. A cséplő csak kiverte, de nem 
tisztította a szemet. A hosszú szalmát a nagyolórosta külön 
szedte. A szalma a végén, a törek a hasán jött ki. A magot 
szelelőrostával tisztították.57 A húzatós cséplőgépnek faküllős 
kerekei voltak. Orosháza táján az 1890-es években átalakították őket önjáróvá és 1906 után már zömmel ilyeneket lehetett látni. 
Dobozon viszont 1910-ben jelent meg az első húzatós gép, s 
csak 1920-as években alakították át őket önjáróvá.58 

A termelés eredményességéhez hozzájárult, hogy Mokry 
Sámuel kiváló minőségű búzát nemesített. Meg kell említeni 
Baross László nevét is, aki sikeresen folytatta ezt a 

                                                           
53 Nagy 1973. 454–455. 
54 BML, alisp. ir. 248/1901 és 24/1907., illetve CSML, Közig. Biz. ir. 400/1901; Nagy 1973. 
465.; Nagy 1965. 142–143. 
55 Fábry 165. 
56 Nagy 1973. 467.; Nagy 1965. 159. 
57 BML, alisp. ir. 739/1873, illetve Közig. Biz. ir. 33/1886, 248/1901. 
58 A húzatós cséplőgépeket még lovak vontatták, nem volt önjáró. Nagy 1965. 159. és 1959. 7. 
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tevékenységet. Mivel ekkor a szárazságtól szenvedett a 
mezőgazdaság, Mokry igyekezett a szárazságnak ellenálló, jól 
bokrosodó és nagy kalászt hozó búzafajtát előállítani. 1875-ben, 
Gyulán jelent meg Búzanemesítés című műve, mely ebben a 
témában az első magyar szakkönyvként látott napvilágot. Az 
állam nem ismerte fel munkája hasznát, de a gazdák szívesen 
vásárolták vetőmagjait.59  

 

 
 

 
Fontos kiemelni a mezőgazdasági termelés belterjessége 

irányába tett lépesek között Stark Adolf szőlőnemesítőt. Az ő 
nevéhez fűződik a világ egyik legismertebb hibrid 
szőlőfajtájának (csabagyöngye  → bronnerstraube és az ottonel 
muskotály szőlők keresztezéséből származik) az előállítása.  A 
szőlő nemesítése Mathiász János (Tokaj-hegyaljai magyar 
szőlész-borász) nevéhez fűződik, de azt Stark Adolf nevelte fel!  
 
 
                                                           
59 Csabai olvasókönyv I. 166–167. 

Mokry Sámuel. 1832-ben, Bács megyében 
született. 1858-ban hívták meg tanárnak 
Békéscsabára, az Evangélikus Gimnázium 
elődjébe, melynek igazgatójává és a gyülekezet 
magyar hitszónokává is megválasztották. 
Szembetegsége miatt 1864-ben lemondott, s 
apósa bíztatására és anyagi támogatásával 
Gerendáspusztán kezdett el gazdálkodni. 1867-
ben a Békés megyei Gazdasági Egylet titkára 
lett: kiállításokat szervezett, gépbemutatókat 
tartott. 1900-ban felköltözött a fővárosba, s 
1909-ben ott is halt meg. 

Baross László 1865-ben, Felsőzsemberen született. 
1895-ben került József főherceg bánkúti (Elek 
melletti) uradalmába, melynek 1911-től 
jószágfelügyelője volt. Ott is halt meg 1938-ban. 
Növénynemesítését a bánkúti lófogú kukorica 
megalkotásával kezdte, majd 1900-tól a 
cukorrépával, 1908-tól a búzával foglalkozott. 
1928-ra kifejlesztette a B 1014-t, a B 1201-t és a B 
1205-t. 1947-ben ezek adták az ország termésének a  
60%-át. 
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E legkorábban beérő csemegeszőlő halványsárga bogyóit a 
világ szinte minden szőlőtermelő országában termesztik. 1860-
ban nyitott vas- és fűszerkereskedést Békéscsabán. Itt 
ismerkedett meg a kertészkedéssel. Ekkor kezdtek elterjedni a 
csemegeszőlők Európában. 1869-ben alapított csemegeszőlő 
telepén nemesítette ki hét világhírű szőlőfajtáját. Több mint húsz 
holdnyi szőlőültetvényt gondozott. 60  

1903-ban már több mint 1.500 tonna csemegeszőlő került 
piacra a megyéből.61 

A régi hagyományra építve 2010-ben Békéscsaba Megyei 
Jogú város elkészítette a telepítési tervét a 2,5 hektáros 
megyeszékhelyi Csabagyöngye-ültetvénynek. A döntés 
értelmében ilyen szőlőtőkékkel telepíti be a Kenderföldek és a 
Csaba-tó között található területet (a talajvizsgálatok lezajlottak, 
ezek alapján alkalmas erre a célra a terület). Jelenleg a 
szaporítóanyag beszerzését intézik, a mórahalmi hegyközséggel 
és a Kecskeméti Szőlészeti és Borászati Kutatóintézettel 
együttműködve. A talaj-előkészítés elkezdődött, a város 
önkormányzata minderre (szántás, gyomirtás, talajerő-
visszapótlás) határozatában az idei évre maximum félmillió 
forintot különített el. 

Az ipari növények termesztésében Békés vármegye az I. 
világháború előtt nem játszott vezető szerepet. Csanád viszont 
jelentős helyet foglalt el az ország dohánytermesztésében s az 
1890-es évektől megindult a seprőcirok ültetése is. A 
századfordulótól a kelet–csanádi és az Arad megyei birtokosok a 

                                                           
60 CSOK I. 167–168. 
61 AKIK 1903. 15. 

Stark Adolf (1834 – 1910) 
 

A polgári családból származó Stark Adolf hosszú 
„országjárás” után Békéscsabán telepedett le, 
ahol vas-és fűszerkereskedést nyitott. A 
szőlőnemesítés hozta meg számára a világsikert. 
Jelentős fajtagyűjteménye is volt, a “Szőlő-
Cathalogus”-ban a 20. század elején 299 
szőlőfajtát sorol fel törzskönyvszerűen. A 
szőlőértékesítésből fennmaradt iratai bizonyítják, 
hogy szinte egész Kelet-Európába szállította a 
fürtös gyümölcsöket. 
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mezőhegyesi gyárnak szállították a répát, és a sarkadi cukorgyár 
is előmozdította az uradalmi répatermelést.62  

Békés megye húsiparának a mezőgazdaság adta meg az 
alapját. A vármegye több mint egymillió mázsás eredményével 
kukoricatermesztésben kilencedik helyen állt az I. világháború 
előtti Magyarországon. Az akkori termelés 2%-át adta. A 
mezővárosokban sok sertést hizlaltak s az 1870-es évektől 
megjelent az iparszerű hízlalás is. A Békéscsabai Sertéshizlaló 
Rt. évente 10–15.000 sertést értékesített. Az állattenyésztés 
másik jelentős ágává a baromfitartás vált. 1895-ben a mai 
megye területén 1 millió 68 ezer baromfi volt. Két olasz baromfi 
exportcég 1900-ban már 1.610.907 darab vágott és élő baromfit 
szállított el orosházi telepéről.63  

Fontos kiemelni, hogy erre az időszakra tehető a„csabai 
kolbász” gasztronómiai sikertörténetének a megindulása, ami 
azóta is töretlenül ível felfelé.64 

Az állattenyésztés gépesítése még gyermekcipőben járt. 
Érdekes újdonságként számolt be azonban a Baromfitenyésztés 
című lap 1904-ben az orosházi Szabó István és Társa által a 
Hódmezővásárhelyi kiállításon bemutatott keltető gépről: „ Ez a 
gép villamossággal van berendezve. A melegségét 
villamoskészülék szabályozza. Az elemek feltöltése nagyon 
egyszerű. A gépből a lakásnak bármely részére villamos-csengő 
vezethető, amely a legkisebb rendellenességet folyamatos 
csengéssel jelzi.” A gépben lévő vizet a burkolatra erősített 
petróleumlámpa melegítette. A szerkezet felkeltette a 
minisztérium figyelmét is, s államsegélyt helyezett kilátásba a 
gyártására. Szabó eredendően ecetgyáros volt, s szabadalmát 
eladhatta, mert a következő évben „Elektra” nevű tojáskeltető 
gépét a Kogler és Rossner cég gyártotta.65 

                                                           
62 MSK 66. kötet 24–25. 
63 MSK 66. kötet 13. és 168–169.; AKIK, 1913. 29.; Mg. Stat., illetve BML, fősip. ir. 185/1902. 
64 Ajánlott irodalom: Haán Lajos-Békés-Csaba mezővárosa hajdani és mostani állapotjáról; 
Dedinszki Gyula-a csabai kolbász 
65 Baromfitenyésztés 1904. szeptember 25. és 1905. február 11. és Orosházi Újság 1904. 
augusztus 7. Természetesen a „szabályozza” szó a korabeli szóhasználatnak felel meg. Csak 
jelzés adásáról lehet szó, amit emberi beavatkozásnak ellett követnie. 
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Szabó István és Társa csirkekeltető gépe 1904-ből 
 

4. A gyáripar kialakulása Békés megyében 
Bár a kiegyezés után nőtt az ipar szerepe, mégsem vált 

jelentőssé. Növekedési üteme nem érte el az országos átlagot. 
1900-ban a népesség 10,5%-a (39.654 fő) élt az iparból, ez tíz 
év alatt 11,7 %-ra nőtt (47.981 fő).66  Ha az ipari népesség 
területi eloszlását vizsgáljuk, három város jelentőségét 
emelhetjük ki: Gyuláét, Békéscsabáét és Orosházáét. Az ipar 
fejletlenségét mutatja, hogy a megye ipari kereső népességének 
a 60%-a önálló kisiparosokból tevődött össze még 1910-ben is. 

A sok széttagolt kis műhely, az erős agrárkötődés miatt ipari 
munkásságról az I. világháború előtt csak erős megszorítással 
beszélhetünk. 1910-ben is csak 17%-uk, 3.725 fő dolgozott húsz 
főnél többet foglalkoztató munkaadónál.67  

 

 1900 1910 
 I. II. I. II. 

Békéscsaba 828 5,5 1522 9,0 
Gyula 728 5,5 1424 6,9 
Orosháza 487 0,9 1240 3,6 
Szarvas 525 3,6 464 3,4 
Békés 933 1,5 830 0,6 
Mezőberény 765 3,6 906 4,3 
Gyoma 374 1,9 438 2,0 
Szeghalom 22 9,9 142 2,1 

Battonya 1328 9,6 1312 10,1 

Elek 161 4,1 1200 16,5 

Dévaványa 093 8,5 1318 9,8 

Sarkad 36 10,7 1162 12,1 

Mezőhegyes 164 15,8 1402 17,6 

Az ipari népesség száma és aránya 68 
(I. Az ipari népesség száma; II. százalékos aránya) 

                                                           
66  MSK 2. k. 1900. évi népszámlálás II. rész és 48. k.: 1910. évi népszámlálás II. rész. 
67 MSK 2. k. 1900. évi népszámlálás II. rész és 48. k.: 1910. évi népszámlálás II. rész.; Becsei 
51. 
68 MSK. 2. k. 1900. évi népszámlálás II. rész és 48. k.: 1910. évi népszámlálás II. rész. 
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A kisipar kapitalista fejlődésének szervezeti kereteit a céhek 
1872-es eltörlése teremtette meg. A megyében megszűnő 70 céh 
helyébe 44 ipartársulat lépett.69 A legtöbb kézműves a paraszti 
élet igényeihez igazodó szolgáltatásokban dolgozott. 1910-ben 
937 kovács, 932 asztalos, 1.965 szabó, 2.625 cipész és 
csizmadia, 244 pék, 479 hentes, és mészáros, 918 kőműves és 
754 ács tevékenykedett Békés vármegyében.70 

 

 

Az iparvállalatok nagysága Békés vármegyében, 1910-ben 
 

A kézműipar területét az 1880-as évek végétől válság 
sújtotta. Ennek az oka a manufakturális- és gyáripar 
megtelepedésében keresendő. Egyes iparágakban az olcsó 
tömegtermékek kiszorították a kisipari árukat. Ám a szolgáltató 
jellegű iparosok tovább prosperáltak. 71 A háziipar legjelentősebb 
ága a közel ötezer családban űzött háziszövés volt. Ezt a 
tevékenységet Békéscsabán és Mezőberényben állami 
segítséggel újították fel. 1892-től több száz bedolgozót 
foglalkoztattak.72  

A kiegyezés korára esik két háziipari technikájú iparág 
meghonosodása. Az egyik a cirokseprőgyártás. Kisebb 
műhelyek után 1894-ben indult a szezonban 100–120, nyáron 
30–50 munkást foglalkoztató orosházi Tafler-gyár, amely 
hosszabb ideig Orosháza legnépesebb üzeme volt. Termékeinek 
nagyobb felét exportálta.73 A csorvási Wenckheim-uradalomban 
1903-tól működött egy seprőkötő üzem, 30–40 dolgozóval.74 A 
másik iparág a békési kosáripar, amely 1893–1896 között 
kosárfonó tanfolyamként, majd állami kosárfonó iskolaként 

                                                           
69 AKIK 1877. 138–140. 
70 MSK 2. k. 1900. évi népszámlálás II. rész és 48. k.: 1910. évi népszámlálás II. rész.  
71 Zsilinszky 123–127. 
72 Szabó F. 1973. 253–254. 
73 Orosházi Újság 1894. május 20. és június 24.: Mi újság? Három söprűgyár Orosházán. BML, 
főisp. biz. 2/1908. 
74 Magyar Ipar 1882. 15. 
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átlagban 30 tanulóval működő intézményből nőtt ki. 1912-ig 
120 kosárfonót képeztek ki Békésen.75  

Az élelmiszeripar területén először a malomipar indult 
fejlődésnek. Ez az iparág nőtt ki leghamarabb a kisipari keretek 
közül és jelentős tőkés vállalkozásként működött tovább. A 
magasabb szervezettségű ipar első úttörői a gőzmalmok voltak. 
Az élelmiszeripari munkások egyharmada a malomiparban 
dolgozott. Az 1880-as évek közepére a gőzmalmok háttérbe 
szorították a száraz- és szélmalmokat, 1886-ban 75 működött 
Békés vármegyében. 1894-ben a magyarországi malomipar 
összteljesítményének 2,6%-a a megyei malmokból származott. 
A nagy gőzmalmok évi 43.700 tonna, míg a kisebb malmok 
57.500 tonna búzát őröltek meg. A központ Békéscsaba lett, 
mellette Orosháza, Szarvas és Elek emelkedett ki.76  

Az Első Békéscsabai Gőzmalmot Pain Antal alapította. 
Utána több tulajdonos váltotta egymást: 1860-ban Epstein Lipót, 
Simon, Móritz és Lajos vették meg, majd 1866-ban Deutsch 
Bernát pesti kereskedő bérletébe került. 1872-ben vette át 
Rosenthal Márton gyulai szappan- és gyertyaöntő mester. 
Ezután kezdett felvirágozni az üzem. 1893-ban 9.638 tonna 
lisztet adott el, 1895-ben 180.000 q búzát őrölt. Mintegy 25.000 
q finomlisztet szállított Angliába és Franciaországba, a többit 
Ausztriában és belföldön értékesítette. 1905-ben a malom 
területére is bevezették a gazdasági vasutat, 1907-ben 650 LE-s 
Erste Brünner Triplex gőzgépet szereltek be. 1912-re félig 
automatikus 5 vagonos malommá fejlődött, 1913-ban teljesen új, 
12 vagonos, automatikus malmot építettek a régi kibővítésével. 
Ekkorra a pécskai után ez lett a Dél-Alföld második legnagyobb 
malmává. 332.000 q búzalisztet őrölt ki 1914-ben Első 
Békéscsabai Gőzmalom Rosenthal Márton R.T. néven 
részvénytársasággá átalakult át. A következő márciusban 
lisztpor robbanás következtében az épület leégett: „szörnyű tűz 
volt, két hétig folyton égett benne a sok felhalmozott gabona, 
liszt, néha óriási robbanásokkal, de hamvaiból Phonixként 
újraéledt s 5 emeletnyi magasra nőtt fel. Legmagasabb 
gyárépület Békéscsabán, majdnem vetekszik a 

                                                           
75 AKIK 1912. 86–88. 
76 AKIK 1886. 77–81.; MSK XIII. k. 44–45. 
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nagytemplommal…” 77 Decemberre egy 4 vagonos, hadiőrlésre 
berendezett kismalmot helyeztek üzembe. Teljes újjáépítése 
után, 1916-ban azonban 15 vagonos malommá alakították át, 
amely 250 vagonos silóval rendelkezett. Az erőgép 
fordulatszámát százra emelték, így 800 lóerős géppé vált. A 
megnövekedett kapacitás miatt a szállítási gondjainak 
megoldására már kevésnek bizonyult a keskeny nyomtávú vasút. 
Az őrlemények nagyobb részét két teherautóval és 
szekérfuvarral vitték a csabai vasútállomásra. Az akkor 
ritkaságszámba menő első teherautót 1901-ben vásárolta a cég, a 
másodikat pedig 10 évvel később. Ám az alapvető megoldást az 
1920-ban befejezett normálnyomtávú vasút jelentette. 
Békéscsabán jelentős malom volt még a Kovács Mihály 
gőzmalom, melyet 1888-ban alapítottak.  A malom napi 
teljesítménye 1910-ben 3, majd 1916-ban 5 vagon volt. Ezeken 
kívül még négy említésre méltó gőzmalom működött: az 
Erzsébet gőzmalom, Braun Hermann gőzmalma, a Gécs és társai 
gőz- illetve Dén József hengermalma.78  

Az orosházi malmok közül a négy legnagyobb: Ádász és 
Társai, Győri József és Társai, Schweighofer Lambert, 
Medgyaszai és Társa. Az előbbi kettő csak napi 60 mázsa őrlésére volt képes, míg az utóbbiak 200 illetve 384 mázsára.79 A 
század első éveiben létesített gőzmalmot Gémes Ferenc, aki a 
csalásokra épített vállalkozói kedv megtestesítője volt. Kétszer 
is biztosítási csalással bővítette nagyobbra az általa felgyújtott 
malmot, míg a harmadik tűz után, 1913-ban kiderült a turpisság. 
Hitelezői elöl Amerikába szökött. Mindenesetre ügyes 
reklámfogásaival hozzájárult az orosházi kenyér országos 
hírnevének megalapozásához.80 Az I. világháborút megelőzően 
még Szarvas és Elek játszott szerepet az országos lisztpiacon.81 

A cukoriparban két jelentős gyár létesült a megye mai 
területén: Mezőhegyesen és Sarkadon. Az elsőt osztrák tőkével 

                                                           
77 Fábry 164. 
78 Tibori 123–124. Szekeres 190.; Gyöngyösi 294.  
79 BML, Oh. Közs. ir.: 5325/1892. 
80 Békés 1905. június 11., Orosházi Újság 1905. december 17., Békésvármegyei Ellenzék 1909. 
május 6., és december 25., valamint 1913. július 27.; Békés vármegye Hivatalos Lapja 1912. 
231. 
81 AKIK 1886. 77–81. 
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alapították 1889-ben. Létesítésében jelentős szerepet játszott, 
hogy a cukorfogyasztásra kedvező adórendszert vezettek be, 
mert nem a feldolgozott nyersanyag mennyiségét, hanem az 
előállított cukorértéket adóztatták meg. Az állam a 
cukorgyárakat szállítási kedvezményekben és (1902-ig) 
cukorexport privilégiumban is részesítette, amennyiben a 
Monarchia vámterületén kívülre termelt. A sarkadi gyárat a 
cukorexport és a hazai fogyasztás gyors növekedése 
időszakában, 1911-ben alapították a Hatvani, a Wenckheim, a 
Tisza és az Almássy-családok tőkéjével. A két gyár közül a 
mezőhegyesi volt a nagyobb kapacitású. 1911 és 1914 között ott 
évente átlag 1 millió 905 ezer mázsa répából 240 ezer mázsa 
nyerscukrot állított elő 975 férfi és 295 női munkás. Sarkadon 
ugyanekkor 1 millió 286 ezer mázsa répából 165 ezer mázsa 
nyerscukrot termelt 400 férfi és 60 nő. 1911 és 1914 között a két 
gyárban dolgozták fel Magyarország cukorrépatermésének 8,5 
%-át, s bennük állították elő a nyerscukor közel 8%-át.82 

A másik terület, ahol az első üzemek megjelentek az 
építőipar volt. Meghonosodását elősegítette, hogy elterjedőben 
volt a polgári igényeket kiszolgáló, téglás építkezési mód. 
Ráadásul nem kívánt nagy tömegű szakképzett munkaerőt, s azt 
idénymunkában is tudta foglalkoztatni. A napszámosok közül 
verbuválódott munkáság fizetése a legrosszabb volt az összes 
iparág közül. Előszeretettel alkalmaztak 16 éven aluli 
gyermekeket is a 2–3 koronás napszám töredékéért. Az 1880-as 
évektől a nagyobb településeken sorra megépültek a helyi 
nyersanyaggal dolgozó és a helyi igényeket kielégítő, 
manufaktúra szintű tégla- és cserépgyárak. Így a századforduló 
előtt Orosházán, Mezőberényben, Gyulán, Eleken, Battonyán is 
sor került az alapításukra. 1907-ben az aradi iparkamara 
területének négy legnagyobbja közé tartozott az orosházi 
Dászkál G. és Társa nevű cég. 1912-ben a legnagyobb orosházi 
üzem 163 munkással 4.185.900 téglát és 1.725.400 fedélcserepet 
állított elő.83 

Mindazonáltal az építőanyag-ipar területén is Békéscsaba 
tett szert vezető szerepre. Két téglagyára sokat szállított 

                                                           
82 BML, Mh. Cuk. Rt ir.: a/1. 1899.; Sipitzky 1966. 17–30.; Márai–Leelőssy 6–14.; MSÉ 1914. 
130. 
83 AKIK 1908. 92. és 1913. 140–141. 
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Budapestre, Aradra, és Erdélybe is. Az elsőt 1891-ben Csabai 
Gőztéglagyár Társaság, Such–Wagner és Társai Rt. néven  Such 
János, Haviár Dániel és Wagner József alapította 15.000 forint 
alaptőkével. Ez 1914-re 1.200.000 koronára szaporodott. 
Munkásait az alapításkor jórészt Csehországból, 
Kiskundorozsmáról, Szentesről hozták. 1910-ben 180 főt 
foglalkoztatott. 1903-ig folyt a kézi bányászás és kézi verésű, 
téglákat készített, melyeket boglyakemencében égettek ki. 1903-
ban építették meg az akkor modernnek számító első 
körkemencét. 1910-ben már gőzkazán működtette a gépsorokat 
és kézi levágású téglalevágóval is rendelkeztek, míg a sajtolt 
cserepeket „revolver”-préssel állították elő. Kapacitásuk évi 5 
millió téglára és 3 millió tetőfedő cserépre nőtt. Emellett 
gyártottak még kéménytéglát, kúttéglát és konyhaburkoló téglát 
is. 1916-ban átalakulta a cég egy budapesti székhelyű 
részvénytársasággá.84  

A második téglagyára Békéscsabának az 1908-ban alapított 
Bohn tégla- és cserépgyár, az egyik legjelentősebb vidéki 
üzemmé fejlődött. 1908 őszére készült el a kemence, a gépház 
stabil gőzgéppel. Zsombolyáról hoztak „revolver” 
cseréppréseket. Nagymennyiségű, nagyméretű kézi téglát 
vertek, amit a szabadban szárítottak. 1909-ben épült fel a 
második körkemence, s elkészült az iparvágány is a vasúthoz. 
Megindult a gépi erővel gyártás: 1 téglaprés és 4 cserépprés 
működött ekkor és több mint 200 munkás dolgozott a gyárban.85  

1911-ben Bohn Mihály az addig szokásos cserepekkel 
ellentétben újfajta, nagyméretű, dupla hornyolású tetőcserepet 
szerkesztett. Ez volt a 253-as Bohn. Eleinte idegenkedtek tőle, 
de amikor az ácsok rájöttek az előnyére, elkezdtek ragaszkodni 
hozzá. Ekkortól a gyártó is a cseréptermelést helyezte előtérbe: 
míg téglából 4, addig cserépből 12 millió darabot állított elő. A 
Such gyár ennek csak egyharmadára volt képes, igaz kissé jobb 
minőségben. A vidéki téglagyárak (Gyula, Orosháza, 
Mezőberény, Battonya, Mezőmegyer, Békés, Dévaaványa, Elek, 
Füzesgyarmat, Gyoma, Körösladány) műszakilag alacsony 
színvonalat képviseltek, s idényszerűen mindössze 30-40 főt 
                                                           
84 Szigeti 17–18. 
85 Gyöngyösi 298.; Szónokyné 260.; Szigeti 17–18. 
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foglalkoztattak. A gyárakban kézi verés folyt, legfeljebb ha 
Hoffmann-típusú körkemencével rendelkeztek.86 

A könnyűiparról szólva mindenekelőtt a textilipart kell 
említeni. Ennek üzemei az 1900–1913 közötti, az állami 
támogatást élvező textilipari konjunktúra idején jöttek létre. A 
világháborút megelőző években a megyében a ruházati ipar 
foglalkoztatta a legtöbb embert, az ipari munkásság 
egyharmadát. Nem csak a létszám, de a termelési értékét 
tekintve is bekerült a textilipar a megye a vezető iparágai közé.87  

A lakosság körében űzött háziszövés, és a bőségesen 
rendelkezésre álló olcsó női munkaerő egyaránt jó lehetőséget 
adott a telepítésére. Ráadásul Békés és Csanád megyében 1888-
ban 3450 kh-on termeltek kendert és lent, amiből 10.000 mázsa 
fonalat állítottak elő. Ez ugyan egy gyárnak nem kínált elegendő 
nyersanyagot, de jó alapnak számított a termelés idehelyezése 
szempontjából.88 

1900-ban helyi tőkével hozták létre a textilgyárat Gyulán, 
mely 70 munkással kezdte meg a termelését. A gyárat a helybeli 
Braun Mór, Czinczár Adolf, Deutsch Jakab, Reisner Zsigmond, 
Scherer Benedek, Schwimmer Arnold és Weisz Mór felhívására 
alapították, hogy „városunknak legyen egy olyan ipartelepe, 
amelynek révén a szegényebb iparos osztályhoz tartozó női 
családtagok állandó tisztességes keresethez jussanak… Az Első 
Gyulai Kötött és Szövöttiparáru Gyár egyelőre 30 évre 
alapíttatik 100.000 korona… alaptőkével.”89  

Az első berendezés kivétel nélkül kézzel hajtott gépekből 
állt. Újabb részvénykibocsátások segítségével – melyben Gyula 
városa 40.000 koronával volt érdekelve – a következő években 
fejlesztést hajtottak végre. Októberben Chemnitzből hoztak 
villamos erővel dolgozó gépeket, s a gyár megindult a 
modernizálódás útján. Az újságíró sajnálattal konstatálta, hogy 
„amikor arról volt szó, hogy a szaporítandó munkáskéz, vagy a 
villamoserővel hajtandó új gépek készítsék-e a harisnyákat, a 
nagyobb részvényesek anyagi érdeke lépett előtérbe.” 90 1906-
ban már 450 főt foglalkoztatva az ország harmadik üzemévé lett 
                                                           
86 Szigeti 19.; Szekeres 196. 
87 MSK 48. k.: 1910. évi népszámlálás II. rész: a 22159 munkásból 7460-at foglalkoztatott. 
88 AKIK 1888. 69.; Hanzó 136. 
89 A Békés 1900. július 18-i számában közölték a részvényjegyzési felhívást. 
90 Békés, 1901. október 3. 
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az iparágban. Később 100.000 korona kamatmentes 
államkölcsönt kapva megvásárolták a gyulai törvényszék 
épületét, amelynek átalakítása után Temesváron is 
kötszövőgyárat létesítettek. A gyárat a Monarchia legnagyobb 
harisnyagyárává fejlesztették. Alaptőkéjét 1914-ig 2.000.000 
koronára emelték. A háború alatt pénzügyi nehézségek miatt s a 
nyersanyagok könnyebb beszerzése végett érdekközösségre 
lépett a Magyar Általános Hitelbankkal.91 

Békéscsabán 1907-ben helyezték üzembe az állami 
Selyemfonodát, amely csak 1916-ig működött. 1919-ben a 
román hadsereg itt székelő parancsnoka a gépeit leszereltette és 
Romániába szállíttatta. 1910-ben 299 munkásnője volt. 1911-
ben alapították a békéscsabai Hubertus Kötött- és 
Szövöttárugyár Részvénytársaságot Deutsch Vilmos és Detsch 
Iván gyulai nagykereskedők, alig félszáz munkással. Gépparkját 
kezdetben elavult, használt gépekből állították össze. A 
síkkötőgépek után a szőnyegszövő gépeket szerelték fel. A 
géppark szélesedése, a két korszerűbb lánckötőgép üzembe 
helyezése már szakembereket kívánt, akiket Németországból 
hozattak. Többszöri csőd után mások mellett érdekeltséget 
szerzett az üzemben az Olasz–Magyar Bank is. Új üzemrészt 
építettek a szőnyegszövöde számára, s több mint kétszáz fővel 
gyártották a híressé vált Torontáli szőnyegeket.92   

Kézi gépek a gyulai harisnyagyárban 
 

A textilipar harmadik megyebeli telephelye Mezőberény 
lett, amikor a századfordulót követő esztendőben megindult 25 
                                                           
91 Czeglédi 1975. 15–26.; Scherer 1938. 312–313. és 422–423. 
92 Tibori 102. 
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állandó munkással és 250 bedolgozóval egy lenszövő üzem. 
Alapítását a Mezőberényi Népnevelési Egylet kezdeményezte, s 
1882-ben indult meg a termelés.93   

Horváth János 1892-ben egy Szepes megyei szövőmester 
felfogadásával ideiglenes tanműhelyt állított fel a lakosság 
oktatására. Eleinte bedolgozói rendszerben működtek, 25 
állandó munkással és 250 bedolgozóval. Kezdetben a megyén 
kívülről hozott kendert használtak fel, de 1894-ben Horváth 
János szövetkezetet alapított kender termesztésére és kikészítő 
telep felállítására. A Horváth-féle kezdeményezésbe 
kapcsolódott be Klein Mór és testvére.94 Az állami 
ipartámogatás keretében a kereskedelemügyi minisztertől 1901-
ben húsz szövőszéket kapott a cég azzal a feltétellel, hogy 
három éven át 20–20 tanulót kell megtanítaniuk a finomabb 
anyagú kelmék szövésére. A századforduló után felvette az Első 
Békés megyei Kamuka (damaszt) vászonszövöde és Háziipari 
Szövészet Klein Mór és Társa nevet. 1909-től csehországi len 
szövésével is foglalkoztak, viszont a drágának bizonyuló kézi 
damasztszövést leállították.95    

Megyénk nyomdaipara kezdeteiről a szarvasi Réthy 
Nyomda kapcsán emlékeztünk meg.  Ebben az iparágban már az 
I. világháború előtt országosan kiemelkedő minőséget nyújtó 
üzemek keletkeztek megyénkben. Az 1882-ben alapított gyomai 
Kner és az 1902-ben indult békéscsabai Tevan-nyomda nem 
csak a közigazgatási és kereskedelmi nyomtatványok 
készítésében, hanem a magas színvonalú könyvkiadásban is 
úttörő szerepet játszottak. A Tevan-nyomda mindössze egy kis 
taposó géppel kezdte meg működését a közgazdasági 
szakközépiskola helyén. 1909-ben indult fejlődésnek, amikor 
Bécsből hazatérve az ifjú Tevan Andor vette át a vezetését. 
Fejlett művészi érzék, bátor kísérletező kedv, a szép könyv 
szeretete és a modern irodalom szolgálata jellemezte. 1911-től 
foglalkozott könyvkiadással. 1913-ban megindított, s hamar 
közkedveltté vált olcsó sorozata, a Tevan-könyvtár a kortárs 
hazai és külföldi irodalom előtt nyitott utat. Ismert cikkei voltak 

                                                           
93 Békés 1882. július 22.: „Mező-Berényből” 
94 AKIK 1893. 144. és 1894. 14.; Békés 1895. szeptember 22.: „Hírek. Békés megye háziipara.” 
95 Szeghalom-vidéki Hírlap 1901. június 2.: Hírek. Szövőiskola Mezőberényben.”; AKIK 1910. 
165–166. 
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a gyógyszergyárak részére készített többszínű dobozok, színes, 
képes gyógyszerismertetők, kereskedelmi nyomtatványok és 
üzleti könyvek. 1917-ben átköltözött a Baross utcába.96 

Nagy riválisa volt Kner Imre Gyomán. Az édesapja, Izidor 
1882-ben alapított nyomdát, de a rendszeres könyvkiadás csak 
az ő Lipcséből történt hazatértét követően, 1907-ben indult meg. 
Azelőtt a közigazgatási nyomtatványokra specializáltan 
működött: míg 1890-ban 170, addig 1898-ban már 612 
nyomtatványmintát használt. Emellett báli meghívók és levelező 
lapok nyomtatásával is foglalkozott. Kner Imre a nyomdát 
néhány hónap alatt országos viszonylatban is híressé tette. A 
valódi tradíció alapjaira helyezett magyar könyvstílust 
megteremtését tűzte ki céljául. Olyan betűket alakított ki, 
amelyek a nyomdatörténet nagy korszakainak jellemző vonásait 
dokumentálták. Igazi nép-nemzeti hagyományt akart állítani a 
pufogó frázisok helyébe. A magyar klasszikusok bibliofil 
kiadásával a külföldi kiállításokon óriási sikereket aratott, de 
itthon alig fogytak kiadványai. 1944-ig 570 művet, a hazai 
könyvgyártás 0,5%-át ő jelentette meg.97  

 
A Kner és a Tevan Nyomdák gépeinek és munkásainak 
létszáma98 

szedő  gépmester     tanuló   berakónő     nyomógép 
Tevan, 1904.   4 –  2 –    2 
Kner, 1903.   5 –  4     5 
Tevan, 1913.   3 1  1   3    4 
Kner, 1913 14 6  2 35  13 
 

Jelentős üzem volt még az 1860 óta fennálló gyulai Dobay 
nyomda. Gyorsan elszaporodtak a kis nyomdák: a háború előtt a 
mai megyeterületen közel húsz működött. Dobay 1873-ban 
Békéscsabán is alapított fióküzemet, melyet Povázsay Sándor 
virágoztatott fel a mai Szlovák Kultúra Háza helyén. A 
Szabadság téren 1879-ben Takács Árpád rendezett be nyomdát, 
melyet később Szihelszky József vezetett. Ő alapította a Corvina 

                                                           
96 Szekeres 194. 
97 Elek 12.; Dinyáné 16. és 21–23. 
98 Nyomdász Évkönyv és Útikalauz. 1904–06. és 1911–12.. valamint 1914. 
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Nyomdát, melyet 1915-től Gruber Dezső vett át. 1890 óta 
Lepage Lajos is működtetett nyomdát, melyet később 
TevanAdolf vett át. Gemsey Soma is ekkortájt nyitotta meg a 
régi posta épületet melletti üzemét. Orosházán 1875-ben 3 
nyomdász is gyökeret vert: Böhm Lipót, Patzauer Lipót és 
Ausländer Pál. Békésen 1882-ben indult meg a munka Sipos 
Sándor üzemében, őt követte Povázsay fióknyomdája, majd 
1895-től báró Drechsel Géza üzeme. Battonyán 1891-ben Ruber 
István, 1899-ben pedig Ruber István alapított nyomdát. 
Mellettük még Szeghalmon és Szarvason is jelen volt a 
nyomdaipar. 1910-ben a megye 210 nyomdászatból élő 
dolgozójából 58-at Gyomán, húszat pedig Békéscsabán 
találunk.99 

Mint üzem is fontos szerepet játszott az 1904-ben létesített 
Békéscsaba város villamosműve, mely 1910-ben már 34 főt 
foglalkoztatott. 1904-ben 470 lóerő gépi teljesítménnyel 
helyezték üzembe, mintegy 500 fogyasztóval. 1910-ben Békés 
községet is hozzácsatolták.  Évi áramtermelése 1905-ben 
208.000, 1910-ben 397.000, 1914-ben 817.000 kilowattóra volt. 
Az energiaellátás két bázisa Békéscsabán és Orosházán alakult 
ki, nem számítva kisebb telepeket. 1912-ben a megye legtöbb 
villamosmotorja az orosházi műhelyekben működött.100 

A gyulai gyufagyár, megyénk egyik korai alapítása, 1881-
ben jött étre. Neubauer Mór és Szmetán Fülöp létesítette a 
sugárúton.101 Az 1880-as években 70–100, a századforduló után 
50–70 munkást foglalkoztatott, azonban a cseh gyufaiparral 
nehezen bírta a versenyt. Ám 1888-ban a „gyár berendezése 
nagy változásokon ment keresztül, amennyiben bevetve lőn 
szalon-gyufa gyártása nagy tokokban… melyekkel remélhetően 
sikerülni fog az osztrák gyártmányt e vidékről kiszorítani. 
Berendezve lőn továbbá papír-gyútapló gyártására is, végül 
berendezve lőn a gyár gyufa-dobozkák készítésére, melyet 
azelőtt a monarchia másik feléből hozott.” 102 Az Ungvári és 
Társa által alapított gyufagyár 1886-ban csődbe ment, 

                                                           
99 Gyöngyösi 301.; Malatyinszki 13. és 20.  
100 Gyöngyösi 301–302., Ádám 1915.; BML, Oh. közs. ir. 1904. sz.n.; Békésvármegyei Ellenzék 
1912. november 10. 
101 Békésmegyei Híradó 1881. augusztus 31. 
102 AKIK 1884. 150. és 1889. 104–105. 
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felszerelését a sugárúti gyár vette meg, melyet ekkor már 
Reisner Zsigmond és Czinczár Adolf üzemeltetett.103 

1912-ben alakult meg a Gyulai Képkeretlécgyár Rt. 30–35 
alkalmazottal. Előző évben pedig emeletes épületbe költözhetett 
az 1909-ben megszervezett Bakancsgyár, mely katonai lábbelik 
készítésére specializálódott.104  

A bútoriparban két kisebb üzem jött létre Békéscsabán. 
1910-ben együttesen 122 munkásuk volt. Állami támogatásnak 
köszönhetően modernizálták a felszerelésüket.105  

Bár a század elején még magas volt a kis műhelyek száma, 
ami mutatja a kisipar jelentőségét, a világháborúig örvendetesen 
megszaporodtak a 20 főnél többet foglalkoztató üzemek. Ám 
arról nem szabad megfeledkeznünk, hogy mindössze a 
munkások 9%-a dolgozott 9 órát, vagy annál kevesebbet, míg a 
60%-uk 10 óránál is hosszabb munkaidőben termelt.106 A 
társadalmi szolidaritást illetően más alföldi településekhez 
képest a legnagyobb szervezettséget a csabaiak érték el. Áchim 
L. András – akivel Ady Endre is barátságot kötött – 
agrárreformot kitűző mozgalma nem csak a térségre, hanem az 
egész országra is hatással volt.  

Az I. világháború megnehezítette az ipari termelést, derékba 
törte a gazdasági élet fejlődését. A kézmű- és a gyáripar 
teljesítménye is visszaesett a munkaerőhiány, illetve a 
hamarosan jelentkező fűtőanyag és nyersanyaghiány 
következtében.107 Az élelmiszeriparban azonban a hadi érdekek 
megkövetelték a szinten tartást a több liszt és cukor előállítása 
érdekében. A katonának bevonuló munkások pótlására a 
cukorgyárakban hadifoglyokat dolgoztattak. A Hangya és a 
Magyar Általános Hitelbank, továbbá a helyi tőke alapításaként 
jött létre Békéscsabán az Alföldi Sertéshízlaló Rt, közel évi 
60.000 hízott sertés kibocsátásával.108 

                                                           
103 Békésgyulai Híradó 1887. július 23. 
104 Békés 1912. február 11. és december 29. 
105 Békésmegyei Iparlap 1907. 9. sz. 
106 Becsey 51. 
107 Pl. az építőipar vonatkozásában lásd: BML, kgy. jkv. 576/1914. 
108 Vass, G. 1969. 68.; BML, CBO. 304. sz. és Bcs főszolgab. ir.: 5855/1918. 
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A Tanácsköztársaság alatt az üzemeket, a nyomdákat és a 
pénzintézeteket államosították. 1919. április 28-ig azonban 
megyénk egész területe román megszállás alá került.109 

 
5. Az urbanizálódás kezdetei 

A fejlődés eredményeként területünk települései elindultak 
a polgárosultabb körülmények megteremtése felé vezető úton. A 
vasútvonalak kiépülése, a kereskedelem felélénkülése, a 
kézművesipar fellendülése következtében és a 
gabonakonjunktúrának köszönhetően kezdetben a 
mezőgazdasági centrumok indultak erősebb fejlődésnek. Mindez 
a megye települései jelentős részének módosította az arculatát, s 
részben a funkcióját is. A gyáripar fejlődésének beindulása után 
az agrárközpontok lemaradtak az iparilag megerősödő városok 
mögött. Jelentősebb településeink kisvárosias központjai csak 
egy parányi magot jelentettek a falusias házak tengerében. A 
lemaradás még élesebben rajzolódott ki a századforduló után, de 
már 1870-ben is rossz besorolást kaptak településeink az 
országos listán: Szarvas 65., Békés 78., Békéscsaba 79., 
Orosháza 100., Gyula 106., Mezőberény 107., Dévaványa pedig 
a 127. helyre került.110 

A dualizmus idején a települések érdemleges 
utcaszabályozásokat végeztek. A nagyobb helységekben 
eredményesnek bizonyult a hatóságilag kezdeményezett liget-, 
illetve sétakert létesítő kampány. A fejlettebb helyeken a 
nyolcvanas évektől mérnököt alkalmaztak az építési- és 
községfejlesztési feladatok megoldására. Komoly befektetéssel 
járó kommunális létesítményeket jelentettek a modern technika 
vívmányait elterjesztő berendezések: a telefon- elektromos 
áram- és vízvezetékek kiépítése. 

A nyolcvanas évek derekán indult meg az artézi kutak 
fúrása, s 1895-ig a mai megye területének 21 településén 68 kút 
adott egészséges vizet. Gyulán, Szarvason, Orosházán és 
Békésszentandráson a központban a kutakra csatlakozva 
vízvezeték-rendszert is létesítettek.111 1892-től uradalmi és 
ármentesítő társulati magánvonalakon alkalmazták először a 

                                                           
109 HL. Magyar Tanácsköztársaság ir.: 5/14. 1248. és 5/15. 1308. 
110 Makkai 81–82.; Keleti 472. és 482. 
111 Halváts 1896. 75. 
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telefont, majd 1895 elejétől megkezdte működését a megyei 
hálózat is. Az áramszolgáltatás Gyulán 1899-ben, Békéscsabán 
és Orosházán 1904-ben, Békésen 1910-ben, Szarvason pedig 
1913-ban indult meg. Az 1870-es évek óta egyre szélesebb 
körben folyt a nagyobb településen az utak kikövezése, első 
körben a centrumot a vasútállomással összekötő utcákban. 
Egyre több helyen létesítettek a századforduló előtt tégla, majd 
aszfaltjárdákat. 

Az 1850-es évektől veszi kezdetét a vasútépítések kora és a 
gabonakonjunktúra, valamint a várossá fejlődés kezdetei 
időszaka. Békéscsaba életében jó másfél évszázad óta 
meghatározó szerepet tölt be a vasút. A város az Alföld egyik 
vasútforgalmi csomópontjává vált, amit a helyi közösség 
„vasútpártolása” is elősegített. 

A piaci igények változása hatást gyakorolt a békéscsabai 
agrárgazdaságra és agrártársadalomra is. A szántóföld aránya az 
1870-es évekre elérte a 70%-ot. A termékszerkezetet pedig a 
gabonafélék túlsúlya jellemezte. A 19. század második felétől 
lendült fel a kukoricatermesztéshez kapcsolódó sertéstartás, 
megteremtve a nemzetközileg is ismertté váló csabai kolbász 
alapanyagát. A dualizmus éveiben nemzetközileg is elismert 
növénynemesítők (Stark Adolf, Mokry Sámuel) szereztek 
hírnevet Csabának. 

A század végétől az állam is felkarolta a tudományos 
tevékenységet. 1898-ban Dohány Kísérleti Állomást hoztak 
létre.112 1900-ban pedig a szikjavító eljárások tanulmányozására 
178 holdon létrehozták a rendkívül sikeres öntözött rétet, 
melyen 1902-ben egy növénykíséreti állomást alakítottak ki.113 

A békéscsabai földtulajdonviszonyok (más magyarországi 
térségekkel összehasonlítva) a 19. század második felében 
kedvezőnek mondhatók, mivel a határ közel 70%-át paraszti 
birtokok foglalták el, és a település életének alakításában fontos 
szerepet töltöttek be tulajdonosaik. A századfordulóra erős, 
mozgékony, a meggazdagodás vágyától hajtott gazdagparaszti 
vállalkozói réteg jött létre. Ugyanakkor egyfajta agrár-
túlnépesedés is megjelent a múlt század fordulóján, vagyis a 
                                                           
112 Békés megyei Népújság 1989. VI. 2.: Dohány kísérleti állomás Csabán. 
113 Békésmegyei Közlöny 1926. V. 28.: a csabai öntözött rét dicsérete. 
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mezőgazdaságból felszabaduló munkaerőt az ipar csak részben 
tudta alkalmazni. Országos visszhangot váltott ki az első 
világháború előtti években Áchim L. András radikális 
agrárreformot kitűző mozgalma. Áchim egységes 
érdekcsoportot tudott szervezni a helyi hatalomból részesedni 
kívánó vállalkozókból. A parasztság is tőle várta helyzetének 
gyökeres megváltoztatását. A gazdasági fejlődés hatására 
bekövetkező társadalmi polarizáció, a szociális kérdések 
részbeni megoldatlanságának problematikája később, a két 
világháború közötti évtizedekben is jelen volt a városban. A 
megoldást kereső politikai küzdelmeket és a társadalmi 
szolidaritást illetően más alföldi településekhez képest nagyobb 
szervezettséget értek el a csabaiak.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bár hivatalosan 1872-vel megszűntek a céhek, ám azok 

tulajdonképpen tovább folytatták munkájukat a sorra létrejövő 
ipartársulatok keretei között. Békéscsabán ugyanis a törvény 
szellemével szemben nem történt meg az iparos réteg általános 
összefogása, hanem szakmánként külön társulatokat szerveztek. 
Egy 1876-os összeírás szerint a szabó és paszomántos 
ipartársulatnak 45, a lábbelikészítő társulatnak 105, a 
cipésztársulatnak 18, a kovács-kerékgyártó, lakatos 
ipartársulatnak 60, az Első Békéscsabai Általános 
Ipartársulatnak 56, a szűcs ipartársulatnak 37, az építkezési 
foglalkozású ipartársulatnak 51, míg a tímár, szíjgyártó 
társulatnak 15 tagja volt. Ez összesen 387 iparost jelentett.114 A 
csaknem húsz évvel korábbi jegyzékkel összehasonlítva több, 
mint ötszörös létszámbeli gyarapodásnak lehetünk tanúi.  

                                                           
114 Áchim 125–163.; BML, Bcs. v. ir. 1876. 156. csomó. 

Áchim L. András (1871 – 1911) 
 

Ady Endre több versét is Áchim hatására 
írta meg, amelyek az Illés szekerén című 
kötetben jelentek meg.  
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A fejlődés iránya az volt, hogy a különféle társulatok 
elkülönülését felszámolva, az iparosokat összefogó, egységes 
szervezet jöjjön létre. Ez 1885. június 21-én, az első ipartestületi 
közgyűlés megtartásával vette kezdetét.115 

Nem helytálló az a megközelítés, hogy a mesterek mereven 
elzárkóztak volna a fejlődés, üzemkorszerűsítés elől. Ebben 
elsősorban a tőkehiány gátolta őket. Papp Sándor például 
komoly feltűnést keltett 1907-ben, amikor szövetkészítő gépet 
kezdett működtetni.116 Nagyobb mennyiségű gépet szereztek be 
ilyen úton a békéscsabai Egyesített Csizmadia és Cipőüzem 
tagjai is: bőrmegmunkáló és excentersajtó gép, 60 db vágókés, 
kettős tűztalpátvarró gép, kettős tűzkifordító gép, olajozó gép, 
60 db vasalt kaptafa és gomblyukkötő gép.117 Ezek voltak a 
kisüzemek gépesítésének első kísérletei. Bennük már az emberi 
erő mellett jelentős szerepet kapott a gépek alkalmazása. Az 
egyes munkafolyamatokat teljesen gépesítettek, tehát ez az 
üzem átmeneti formát jelent a nagyipari termelést végző gyárak 
irányában. 

A gépi gyáripar megjelenése az 1870-es évekre tehető. 
1853-ban építették fel az első gőzmalmot, amelyet húsz éven 
belül még további négy követett. Az István malmot a 20. század 
elején az ország legnagyobb és legkorszerűbb üzemei között 
tartották számon. Országos ismertségre tett szert termékeivel 
(tégla, tetőcserép) Bohn gyár is. Az első világháború előtt pedig 
a textilipari üzemekben (Selyemfonoda, Hubertus) is megindult 
a termelés. A gazdasági élet fellendülésének velejárója volt a 
hitelélet fejlődése. Számos kisebb bank és takarékpénztár 
mellett az Osztrák–Magyar Bank helyi fiókja érdemel említést. 

1913-ban a megye 365 üzeméből 94 a városban működött s 
itt élt a megyebeli munkások negyede, 697 fő. Ezzel szemben a 
megyeszékhely, Gyula 20 üzemében mindössze 253 személy 
dolgozott.118 

Békéscsaba, miután az 1870. évi igazgatási reform során 
elvesztette mezővárosi rangját, községként és járási 

                                                           
115 Áchim 237. 
116 Békésmegyei Hírlap 1907. 2. sz. 
117 Békésmegyei Iparlap 1907. 20. és 23. sz. 
118 Békésmegyei Közlöny 1913. május 4. 
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székhelyként tagozódott be a dualizmus korának közigazgatási 
rendszerébe. Mégis a Sztraka Ernő építész irányításával 
végrehajtott átfogó „városrendezési” munkák jelezték, hogy a 
település megtette az első erőfeszítéseket a városiasodás 
irányába. Ezekben az években számos, a mai városképet is 
meghatározó köz- és magánépülettel gyarapodott a közösség. 
1858: vasúti pályaudvar, 1861: gőz- és kádfürdő, 1863: 
algimnázium, 1868: Fiume szálloda, 1873: városháza, 1878: 
színház, 1881: kórház és 1899: a főgimnázium alapítása és 
felépítése jelezte ezt a folyamatot. Sztraka tervezte meg 1862-
ben a Széchenyi-liget kialakítását, 1868-ban 100 
petróleumlámpa segítségével a forgalmasabb részek 
közvilágítását. 1890-ben és 1892-ben díszes artézi kutak 
(Halászlány és Angyalos lány) és több iskolaépület megépítése 
is neki volt köszönhető (A köztéri – művészeti értéket is képező 
– kutakat a későbbi rombolások után csak a rendszerváltást 
követően építették újjá, mindnyájunk örömére). Az  I. 
világháborúig így is csak 37 emeletes házzal büszkélkedhetett a 
város, melyek közül a laktanya mellett csak az Általános 
Takarékpénztár, a főgimnázium és a polgári fiúiskola 
emelkedett két emelet magasságba. Sztraka Ernőnek az addig 
görbe utcák szabályozásában is elévülhetetlen érdemei voltak, s 
1868-tól az ő kezdeményezésére kezdték meg a klinker 
téglajárók, azaz járdák kiépítését is városszerte, 1873-ban pedig 
kikövezték az Andrássy utat.119 

Nagy számban szerveződtek különböző körök és 
egyesületek. Közülük az első jelentősebb, a megye egészére 
kiterjedő szervezet a Békés vármegyei Gazdasági Egylet 1860-
ban jött létre. Ez ötvözte egységes gondolkodású társadalmi 
csoporttá az itteni birtokosság jelentős részét s ez volt a 
katalizátora a helyi polgári társadalom kialakulásának, öntudatra 
ébredésének. A város addigi életét meghatározó presbitériummal 
szemben vele jelent meg az a polgári átalakuláshoz kötődő 
csoportosulás, mely túlsúlyra jutott a városvezetésben.120  

                                                           
119 CSOK I. 160–165.; Fábry 138.; Haan 1866. 191. és Gyöngyösi 41–42.; Művelődéstörténeti 
adattár. 822. 
120 Zlinszky 1896. 46.; Köteles 1998. 23-30 
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A polgári kultúra igazán nagy hatású szervezetévé az 1911-
ben alakult Auróra Kör vált.121 Első műsoros estjét a polgári 
fiúiskolában 1913. május 17-én tartották meg: „Eleinte csak 
reménykedtünk, most már büszkélkedünk városunk 
kultúrkörével, amely…olyan impozáns, oly káprázatos erőt 
mutatott fel, hogy a csabai műértő közönséget a legnagyobb 
bámulatba ragadta.” 122 

S ha már technikatörténetről van szó, nem feledkezhetünk el 
megemlékezni a repülés történetében meghatározó szerepet 
betöltő békéscsabaiakról sem. Az 1910-es évek elején a 
Rákosmezőn összetákolt „hangár-városban” egybegyűlt 
fantaszták közt ott találjuk Kvasz András mechanikussegédet, 
aki első repülőgépét más gépek roncsaiból drótozta össze. Mégis 
olyan bámulatos eredményeket ért el vele, hogy a külföldi, 
gazdag kísérletezők repülői sem tudtak vele versenyre kelni. 
1911-ben Gyulán és Csabán tartott bemutatókat, ennek ellenére 
sokat nélkülözött. Ős Lajos, a helyi takarékpénztár pénztárosa 
pedig minden addigitól eltérő rendszerű repülőgépet tervezett. 
Knezich utcai műhelyében építette meg szerkezetét, a mai 
helikopter ősét. Sikeres kísérleteket folytatott 25 LE-s motorral, 
s bár szabadalmaztatta is a rendszerét, de nem tudott kellő tőkét 
szerezni ahhoz, hogy megfelelő minőségű szerkezetből meg is 
építhesse alkotását. Segédei között találjuk azt a Botyánszky 
Mihály asztalos inast, aki 1913-tól Kvasz mellett lett szerelő, 
majd maga is önálló konstruktőrré vált.123 
 

 

                                                           
121 Köteles 1998. 31. 
122 Függetlenség 1913. május 21. sz. 
123 Köteles 30–31. 
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NAGY RÓZSA 
 
AZ ADÓRENDSZEREK FEJL ŐDÉSÉNEK TENDENCIÁI 
AZ EURÓPAI UNIÓBAN (2. RÉSZ) 
 
 
Bevezetés 

A tanulmány az Európai Unió adórendszerének 
összehasonlítására tesz kísérletet. A 2009-ben Körös 
Tanulmányokban megjelent első részben a jövedelemelosztás 
mértékét, a jövedelemcentralizációt, az egyes tagállamokban az 
adóbevételek alakulását mutattam be. A második részben a 
trendek és tanulságok levonása szerepel, különös tekintettel a 
munkát terhelő adók csökkentésére, a globalizációból fakadó 
adóversenyre, az adórendszer egyszerűsítésére. 
 
1. Forgalmi adózás 

A Közösség már 1951-ben felismerte a nemzeti 
adószabályozásnak a közös piac létrehozására és működésére 
gyakorolt jelentős hatását, hiszen például az eltérő közvetett 
adószabályozások jelentős akadályt gördítettek a közös szén- és 
acélpiacon, a termékek szabad kereskedelme elé. Jelentős 
különbségek vannak, de még nagyobb különbségek voltak az 
integráció kezdetén az adórendszerekben, többek között például 
abban, hogy mit adóztatnak, mekkora az adóterhelés vagy 
milyen adótípusokat alkalmaznak. A Római Szerződés (1958) 
„kimondta a forgalmi adók, jövedéki adók és egyéb közvetett 
adók közösségi szintű harmonizációjának kötelezettségét a 
közös piac érdekében” 124. 

Európában elsőként Franciaországban lépett hatályba a 
hozzáadott-érték adó rendszere (TVA), 1954-ben. A többi 
tagállamban az ún. kaszkád forgalmi adókat alkalmazták, 
aminek keretében a forgalmi adót a nyersanyagtól a 
késztermékig minden egyes értékesítéskor a teljes korábbi árra 
felszámították. A probléma az volt ezzel a típusú rendszerrel, 
hogy adólevonási jog hiányában adóhalmozódáshoz vezetett. A 
hozzáadott érék szerinti adóztatási rendszerben ezzel szemben, a 

                                                           
124 www.eutanfolyam.hu 
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végső fogyasztó kivételével, az értékesítési lánc minden 
szakaszában, az előző fázisban megfizetett adó levonhatóvá 
vált.(Őry [2005] 4-10. o.) 

A Bizottság 1962-ben terjesztette a Tanács elé az első áfa 
irányelv-javaslatot a Neumark-bizottság és az ABC- 
munkacsoportok jelentése alapján125, amelyet 1967-ben 
fogadtak el, kötelezve a tagállamokat a hozzáadott érték szerinti 
adóztatási rendszer bevezetésére. Egy 1977-ben életbe lépő, 
azóta többször módosított, hatodik áfa irányelv szabályozza 
jelenleg is a forgalmi adózást a tagállamokon belül, amelyet 
2006 novemberében foglaltak új rendszerbe, azzal a céllal, hogy 
egyszerűbb és áttekinthetőbb legyen, illetve a korábbi belső 
ellentmondásokat feloldja. A forgalmi adó mértékét a 
tagországok maguk határozzák meg. Ezen a területen a 
harmonizáció azért nehéz feladat, mert ebben a kérdéskörben a 
nemzeti érdekek dominálnak, révén, hogy a forgalmi adókulcsok 
legcsekélyebb mértékű csökkentése is óriási bevételkiesést okoz 
az államháztartásnak. 
 
Egységesen követendő keretszabályok126: � adómértékek: egy normál kulcs, amely nem lehet 15%-nál 

alacsonyabb, és maximum két kedvezményes kulcs 
alkalmazható, amelynek minimum 5%-nak kell lennie � a kedvezményes kulcs alapján, az irányelv által felsorolt 
termékek és szolgáltatások adóztathatók, a tárgyi 
adómentesség tételesen és kötelezően elő van írva � a Közösségen kívüli országok felé történő exporton nincs 
közösségi áfa teher.  

 
A hozzáadott értékadó részesedése az EU tagállamaiban az 

összes adóbevételen belül az olasz 14,8% és a bolgár 34,5% 
között változott 2005-ben, a 27 tagállam átlaga pedig 17,5% 
volt. (EUROSTAT [2007]) 
 
 
                                                           
125 Neumark-bizottság: független szakértőkből álló bizottság, amely a tagállamok adórendszerei 
által a közös piac működésére gyakorolt hatást feltérképezésére hivatott; ABC-munkacsoport: 
1960-ban felállított három munkacsoport, amely az adóharmonizáció lehetséges útjának 
tanulmányozására és kidolgozására jött létre (www.eutanfolyam.hu) 
126 www.euvonal.hu 
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2. Személyi jövedelemadó 
A személyi jövedelemadó a XX. században tört előre, és a 

fejlett államok mindegyikében jelentős bevételi forrást képez. 
A személyi jövedelemadó részesedése az összes adóbevételen 
belül, 2005-ben, a romániai 8,4% (ez a GDP 2,4%-a) és a 
dániai 48,8% (ami a GDP 24,6%-ának felel meg) között 
alakult, az EU-27 átlaga 23,2% volt ugyanebben az évben. 

A személyi jövedelemadó legfelső törvényes szintje egy 
rendkívül széles skálán ingadozik, a 16%-os romániai és az 
59%-os dániai szint között az Európai Unió tagállamaiban. Az 
EU-27 átlaga közelítőleg 38,7% volt 2006-ban. Ha egy 
országban alacsony a személyi jövedelemadóból származó 
bevétel, annak nem feltétlenül az alacsony adószint az oka, 
sokkal nagyobb hatással van rá az alacsony foglalkoztatottság, 
illetve a jövedelmek elrejtésének a mértéke.(CEMI [2006] 88. 
o.) 

A személyi jövedelemadó legfelső törvényes szintje egy 
rendkívül széles skálán ingadozik, a 16%-os romániai és az 
59%-os dániai szint között az Európai Unió tagállamaiban. Az 
EU-27 átlaga közelítőleg 38,7% volt 2006-ban. Ha egy 
országban alacsony a személyi jövedelemadóból származó 
bevétel, annak nem feltétlenül az alacsony adószint az oka, 
sokkal nagyobb hatással van rá az alacsony foglalkoztatottság, 
illetve a jövedelmek elrejtésének a mértéke.(CEMI [2006] 88. 
o.) 

Az alábbi ábra az Európai Unió országaiban, 2006-ban 
érvényben lévő, legmagasabb személyi jövedelemadó kulcsokat 
mutatja. 
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1. ábra 
Legfelső törvényes személyi jövedelemadó szint, 2006  

(jövedelem %-ában) 

 
Forrás: EUROSTAT [2007] 32. o. 

 

Ha megvizsgáljuk a tagállamok személyi jövedelemadó 
rendszereit, akkor megállapíthatjuk, hogy igen eltérő 
adókulcsokat és táblákat alkalmaznak; jelentősen különböznek 
egymástól az alkalmazott kedvezmények, mentességek körei, 
illetve jelentős különbségek mutatkoznak az adóköteles 
jövedelem definiálásában is. Ennek oka elsősorban a nemzeti 
hagyományok különbözőségeiben keresendő. A vizsgált 
modellek közös jellemzője, hogy egy meghatározott 
összeghatárig vannak adómentes jövedelmek, illetve az azon 
felüli jövedelmek esetében az adólevonás progresszív. A 
progresszív adórendszer jellemzője, hogy a magasabb 
jövedelemmel rendelkezők egyrészt több adót fizetnek, másrészt 
pedig a jövedelmük nagyobb hányadát kötelesek befizetni. 
Ennek a mértéke és az érvényesítésének módja még napjainkban 
is az adóviták kiemelt területe.  

A 10 újonnan csatlakozott volt szocialista közép-kelet-
európai ország közül hét127 egykulcsos (jövedelemadó) 
adórendszert vezetett be az elmúlt másfél évtizedben. Ezek a 
rendszer az esetek nagy részében csak névleg egykulcsos, 
valójában egy egyszerűbb, a szja-rendszerben alacsony kulcsot 
alkalmazó, de nem a klasszikus egykulcsos adórendszerről van 
szó. (PM [2007b] 4. o.) 
                                                           
127 Észtország, Lettország, Litvánia, Csehország, Szlovákia, Románia, Bulgária 
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3. Társasági adó 
Az EUROSTAT 2007-es statisztikai könyvének felmérése 

szerint az 1990-es évek elejéhez képest, a törvényben előírt 
társasági nyereségadó kulcs jelentősen lecsökkent az Európai 
Unió tagállamaiban. Az EU-15 átlaga az 1990-es 40,4 
százalékos értékről, 2005-re 10 százalékkal mérséklődött, míg 
az új tagállamok átlaga 1995 és 2005 között a 30,6%-ról 18,2%-
ra csökkent. A régi és az új tagállamok átlaga között különbség 
az 1995-ös 7,4%-ról 2005-re 12,2%-ra nőtt. Ennek elsősorban az 
a magyarázata, hogy a 2004. évi bővítéssel párhuzamosan az új 
tagállamok jelentősen mérsékelték társasági nyereségadó 
kulcsaikat (Lengyelország 27%-ról 19%-ra; Csehország 31%-ról 
28%-ra vagy például Szlovákia, 25%-ról 19%-ra). 

A XX. század végén megindult a verseny az országok 
között a nemzetközi tőkéért, hiszen a multinacionális vállalatok 
elsősorban az adóhatékonyabb területek irányába mozdultak el. 
Ezek a vállalatok amellett, hogy adóbevételi forrást jelentenek 
az országok számára, jelentős mennyiségű új munkahelyet is 
teremtenek. Az adókulcsok csökkenésével párhuzamosan 
szélesedtek az adóalapok is. Bizonyos országok az 
adórendszerüket úgy alakították, hogy míg a külföldi 
vállalkozások adóterheit igyekeztek minden lehetséges módon 
csökkenteni, addig a hazai vállalkozásokkal szembeni fiskális 
szigoruk nem enyhült. (Herich [2006]) 
Az összes adóbevételből, a társasági adóból származó bevétel 
Németországban (ahol a legmagasabb a legfelső törvényes 
társasági adószint) a legalacsonyabb, csupán 2,8% és 
Luxemburgban a legmagasabb, 15,6%. Az EU-27 átlaga 6,7% 
volt 2005-ben. 
 

Az alábbi 2. ábra a 2007-ben érvényben lévő legfelső 
társasági adó szinteket mutatja az Európai Unió tagállamaiban 
és Norvégiában. A tagállamok közül Bulgária egyharmadával 
csökkentette a vállalati adó mértékét, és így az Unióban, Ciprus 
mellett az övé a legalacsonyabb törvényes legfelső társasági adó 
szint, csupán 10%. A legnagyobb mértékben Írország mérsékelte 
a társasági adókulcsát, az 1990-es 43%-ról 2007-re 12,5 %-ra. 
Habár ez a lefele irányuló trend elég általános, még mindig 
meglehetősen széles skálán szóródnak a társasági adó mértékei. 
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Érdekesség, hogy a nyereségadó kulcsok mérséklése nem 
vezetett az ebből származó bevételek csökkenéséhez (sem 
abszolút értékben, sem pedig GDP-arányosan). Kis országok 
esetében a hazai adóalapon keletkezett veszteséget, a külföldi 
adóalap megnövekedéséből származó nyereségek, nagy 
országok esetén pedig a kedvezmények megszűnéséből 
származó megnövekedett adóbevételek ellensúlyozhatták az 
adókulcs mérséklésének hatásait.  

 
2. ábra 

Korrigált törvényes legfelső társasági adószint, 2007  
(bevétel %-ában) 

 
Megjegyzés: Egyes országoknál a helyi vállalati (iparűzési) adóval korrigálva 

Forrás: EUROSTAT [2007] 32. o. 

 
Fontos megjegyezni, hogy a vállalatok tényleges 

adóterhelése jelentősen eltérhet attól, mint amit a táblázatból 
látunk, hiszen nem számol a különböző adókedvezményekkel, 
illetve azzal, hogy ahány tagország, annyiféle adóalap van. A 
társasági nyereségadó alapjának egységesítésére vonatkozó 
javaslatot előreláthatólag 2008 második félévében fogják 
beterjesztik az Európai Bizottság, majd a pénzügyminiszteri 
tanács elé128. 
 

Mind a személyi jövedelemadó, mind a társasági adó 
esetében, a legalacsonyabb adószintek tipikusan azokban az 
országokban vannak, amelyekben alacsony az adóbevételek 
GDP-ben mért aránya (kivétel Málta, ahol a 35%-os társasági 
                                                           
128 www.adoforum.hu 
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adó mértéke a harmadik legmagasabb az Unióban). Fordítva 
azonban mindez nem igaz, hiszen Svédországban és Dániában, a 
két legmagasabb adóbevétellel rendelkező tagállamban, a GDP 
százalékában mérve, a vállalati adószintek nem sokkal vannak 
az átlagos szint fölött. 

 
4. Társadalombiztosítási, munkaadói és munkavállalói 

járulékok 
A társadalombiztosítási járulékok a második világháborút 

követően váltak fontos államháztartási bevételi forrásokká. Az 
adók közül a leggyorsabban növekvő forrás az elmúlt 40 évben, 
hiszen a fejlett országok adóbevételeinek átlagosan 17,6%-át 
tették ki 1965-ben, míg 25,6%-át 2005-ben. Ez a növekedés a 
jóléti államokban különösen a hetvenes évekig volt 
meghatározó, a nyolcvanas évek óta ez a folyamat lelassult. Az 
országok eltérő gyakorlatot követnek a járulékalap 
(jövedelemadó-, vagy bruttó kereset alap) és a kulcs 
(progresszív, általános, lineáris vagy jövedelemtípusonként 
eltérő) tekintetében, továbbá különböző a munkaadó és 
munkavállaló közötti teher megosztása is. 
Az összes adóbevételből a szociális járulékok aránya (a már 
említett) Dániában volt a legalacsonyabb, 2,2% és 
Németországban a legmagasabb, 42,1% 2005-ben. A 27 
tagállam súlyozott átlaga pedig 32,2%-ot tett ki.  

Egy 1971-es rendeleten kívül, amely a Közösség 
szociálpolitikai alapelveit129 szabályozza, nincsenek általánosan 
elfogadott irányelvek a társadalombiztosítási járulékok 
harmonizálására, a tagállamok szabadon határozhatják meg a 
járulékok alapját, az elvonás módját és mértékét.(Benedek-
Lelkes-Scharle-Szabó [2004] 10. o.)  

 
Röviden összefoglalva elmondható, hogy a kormányzatok 

növekvő figyelmet fordítanak mostanában a forgalmi adók 
alkalmazására, hogy a kormányzati kiadások nagyobb részét 
ezekből finanszírozzák. Ennek két fő oka van. Számos elemző 
azzal érvel, hogy a fokozódó nemzetközi adóverseny 

                                                           
129 Az állampolgárság vagy illetőség alapján történő hátrányos megkülönböztetés tilalma; a 
társadalombiztosítási szolgáltatások „exportja”, vagyis a fogadó országban is igénybe vehetők 
azok az ellátások, amelyek az illetőség államában is járnak. [Őry,2005] 
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(különböző országok eltérő adó szintjei és rendelkezései) sokkal 
bonyolultabbá teszik a kormányzatok számára, hogy beszedjék a 
társasági adót és a személyi jövedelemadót az állampolgáraiktól, 
így a forgalmi adók az állami bevételek legfontosabb forrásává 
válnak majd. Mások azt állítják, hogy a bevételi adóktól (direkt 
adóktól) a fogyasztási típusú adók (indirekt adók) felé való 
elmozdulás javíthatja a gazdasági hatékonyságot és növelheti a 
növekedési rátát, illetve javíthatja a versenyképességet és védi a 
foglalkoztatást.(OECD [2007] 1-3. o.) 
 
5. Az adóbevételek közgazdasági funkciók szerinti 

megoszlása 
Az adóbevételek közgazdasági funkciók szerint a 

következőképpen csoportosíthatók: fogyasztást, munkát és 
tőkejövedelmet terhelő adók. 
Az adóbevételek szerkezete a fogyasztásból, munkából és 
tőkéből, a GDP százalékában mérve, nem mutat jelentős 
változásokat az 1980-as évek óta az EU-15 átlagában. A munkát 
terhelő adók a GDP 20-21%-a közötti értékek körül változnak, 
míg a tőkét terhelő adók súlya – a közhiedelmekkel ellentétben 
– valójában kissé megnőtt (a GDP 7%-áról 8,9%-ra). Végül, a 
fogyasztást terhelő adók a GDP 10-11%-t képezik.(EC [2007] 7-
8. o.)130 

1. táblázat 
Az adóbevételek szerkezete közgazdasági funkciók szerint  

(súlyozott átlagok alapján), 2005 

 
* súlyozott átlag 

Forrás:Taxation trends in the European Union (EUROSTAT), 2007 adatai alapján 
ÁSZ [2007] 60. o. 

 

                                                           
130 Fontos megjegyezni, hogy az aggregát adatok vizsgálatából nem lehet következtetni az egyéni 
szintű adóterhelésekre, hiszen az aktív népesség aránya országonként jelentősen különbözik, 
illetve eltérőek az adóalapok és a kedvezmények körei is. 
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6. Fogyasztást terhelő adók 
A fogyasztást terhelő adók alkotják az összes adóbevétel 

második legnagyobb tételét, igaz jelentős különbségek vannak 
az EU-15 és EU-10 országok átlagai között. A régi 
tagállamokban közel 10%-kal alacsonyabb a fogyasztási adó 
részesedése az összes adó százalékában. (lásd 2. táblázat) Ez a 
jelentős különbség elsősorban azzal magyarázható, hogy a 
csatlakozó országokban a jövedelemadók igen rövid múltra 
tekintenek vissza, az adóadminisztráció relatíve fejletlen, illetve 
a fogyasztási adók beszedése jóval egyszerűbb. Azonban az 
elmúlt időszakban a fejlett országok kezdenek a forgalmi adók 
arányának növelése irányába fordulni, elsősorban azért, mert 
alkalmazásuk kedvezőbben hat a növekedésre, illetve kevésbé 
befolyásolják a gazdasági szereplők viselkedését.(Krekó-P. Kiss 
[2007] 8-9. o.) 

A legalacsonyabb fogyasztási adóbevétellel 2005-ben 
Spanyolország rendelkezett, ahol a GDP százalékában mérve ez 
az érték 9,8% volt, míg Bulgáriában volt a legnagyobb az ebből 
az adófajtából származó bevétel, a GDP 18,4%-a. Ha az összes 
adóbevételből való részesedést vizsgáljuk, akkor szintén a 
bolgár érték volt a legmagasabb, 51,3%, szemben az olasz 
24,8%-kal. (EUROSTAT [2007] 274-275. o.) GDP arányosan a 
fogyasztást közel azonos adó terheli a mediterrán, kontinentális 
és angolszász országokban (GDP 9,8-12,8%), a skandináv 
államok adóterhelése valamivel magasabb (13,1-16,1% között 
változik). Az újonnan csatlakozott országok esetében tág 
szélsőértékek között változott a fogyasztást terhelő adókból 
származó adóbevételek nagysága: a legalacsonyabb érték 10,9% 
(Lettország) és a már említett bolgár 18,4% között. A 
legalacsonyabb részesedést átlagosan, ha az összes adóbevétel 
százalékában vizsgáljuk a fogyasztást terhelő adókat, a 
kontinentális (27,6%) és skandináv modell országai (29,5%) 
tudhatják magukénak, őket a mediterrán (31,2%) és angolszász 
államok (34%) követik. A 12 új tagállam átlaga (40,2%) 
jelentősen meghaladja az EU-15 átlagát. 
 
7. Munkát terhelő adók 

Az adóbevételek közgazdasági funkciók szerinti vizsgálata 
során, a klasszikus csoportosítással ellentétben, a munkát terhelő 
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adók alatt a szja mellett a társadalombiztosítási járulékokat, a 
munkaadó és munkavállaló által fizetett járulékokat is 
beleszámítjuk, hiszen mind a munkát terheli, és közgazdasági 
vetületben nem különböztetjük meg, hogy ki fizeti azt. A 
munkát terhelő adókból származik az összes bevétel közel fele 
az Európai Unió tagállamaiban. Az újonnan csatlakozott 
országok (EU-10) esetében átlagosan a GDP 3,8%-ával kisebb 
az ebből származó adóbevétel mértéke. 

2005-ben a munkát terhelő adók az ír 10,5% és a 
svédországi 31,2%-os érték között alakultak (a GDP 
százalékában mérve), azonban a 90-es évek közepe óta ezen 
adók súlya a legtöbb országban csökkent. Svédországban a 
legmagasabb, 60,8% a munkát terhelő adók aránya az összes 
adóbevételen belül, míg Máltán a legalacsonyabb, csupán 31,3% 
az EUROSTAT (2007) felmérése szerint. Svédország mellett 
Dániában és Finnországban (azaz a skandináv modell 
országaiban) a legmagasabb a munkát terhelő adók aránya a 
GDP-arányos és teljes adóbevételen belüli összehasonlításban is. 
A kontinentális modell országaiban szintén jelentős ez a teher, 
hiszen a munkabéreket terhelő közterhek fedezik a 
társadalombiztosítási rendszer működését, amely nagyvonalú 
transzfereket biztosít. A mediterrán modell országaiban131 a 
munkát közepesen sújtják adóval, míg az újonnan csatlakozott 
országok adóterhelése kifejezetten alacsonynak mondható132. Az 
új tagállamoknál csupán az angolszász modell országai terhelik 
kevésbé a munkát133. 

Az EU tagállamok még mindig nagymértékben számítanak 
a munkát terhelő adókra, de jelentős különbségek mutatkoznak 
abban, hogy vajon azokat az adókat a munkavállalók vagy a 
munkaadók viselik. A munkáltató által fizetett járulékok 
nagysága a teljes adóbevétel százalékában a dániai 1% és a észt 
32,2% között, a munkavállaló által fizetett járulék pedig 12,6% 
(Ciprus) és 38,5% (Dánia) között változott a tagállamokban 
2005-ben, az EU-27 átlaga 19,8%, illetve 25,7% volt 
ugyanebben az évben.  
                                                           
131 Kivételt Olaszország. képez. 
132 Magyarország és Szlovénia esetében kiugróan magas, az összes adóbevétel felét meghaladó 
értékekről beszélhetünk. 
133 Egyesült Királyság adóterhelése a GDP 14,4%-a (összes adóbevétel 39%-a), Írország 10,5% 
(34,2%). 
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8. Tőkét terhelő adók 
A tőkét terhelő adók súlya a legalacsonyabb az Európai 

Unió tagállamaiban, átlagosan a GDP 8,8%-t teszik ki. Az 
újonnan csatlakozott országok átlaga azonban jelentősen 
alacsonyabb, csupán 6,5%, míg a magyarországi átlag csupán a 
GDP 4,5%-a volt 2005-ben. Ennek elsősorban az alacsony 
vállalati nyereségadó kulcs az oka, hiszen ezek az országok 
ezáltal szeretnék ösztönözni a tőkebeáramlást. Krekó Judit és P. 
Kiss Gábor [2007] tanulmánya szerint: „A tőkét terhelő adók 
szintje GDP arányosan az újonnan csatlakozó országokénál is 
alacsonyabb szinten, jóval a fejlett európai országok átlaga alatt 
van. Az újonnan csatlakozó országokban általánosan 
megfigyelhető jelenség a tőkét terhelő adók, elsősorban a 
vállalati nyereségadó alacsony kulcsa, és az ehhez az 
adótípushoz kapcsolódó GDP arányos bevételek alacsony 
szintje. A tőkeszegény tranzíciós országok számára az alacsony 
tőkeadók elsődleges célja a tőkeakkumuláció, ezen belül a 
tőkebeáramlás ösztönzése, vagyis mindez egy tudatos 
gazdaságpolitikai választás eredménye. Az ösztönző hatás nem 
csak az adókulcs alacsony mértékével és a veszteségelhatárolás 
rendszerével (átmeneti negatív kulccsal) függ össze, hanem a 
külföldi tőke esetében az adókedvezményekkel, a belföldi 
kisvállalkozások esetében pedig a széles költségleírási 
lehetőséggel is.” (Krekó-P. Kiss [2007] 11-12. o.) 

A tőkét terhelő adókból származó bevétel a GDP 
százalékában mérve az észt 2,5% (amely az összes adóbevétel 
7,9%-a) és a luxemburgi 11,7% (az összes adóbevétel 30,7%-a) 
között változik az Európai Unió tagállamaiban. 
Az alábbi ábra a tagországok összes adóbevételének 
közgazdasági funkciók szerinti megoszlását mutatja 2004-ben.  
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3. ábra 
Munkabért, t őkét és fogyasztást terhelő adóbevételek az összes 

adóbevétel százalékában, 2004 

 
Forrás: European Commission, 2006 adatai alapján PM szerkesztés 

 
A különbségek az adóbevételek közgazdasági funkciók 

szerinti megoszlásában, a GDP százalékában kifejezve, nem 
szükségszerűen jelentik azt, hogy az egyik forrás jobban 
adózott, mint a másik. Ez azért van, mert a különböző adóknak 
más-más, nagyon különböző súlyuk van a gazdaságban. A 
fogyasztási adók relatíve hasonló súlyt hordoznak tagállamok 
szerte, míg a munka és tőke adózásában jelentős eltérések 
tapasztalhatók a tagállamok között.  

Amit már a korábbiakban megállapítottunk, azt támasztja 
alá az adóbevételek közgazdasági funkciók szerinti 
megoszlásának vizsgálata is, vagyis mind az EU-15-ben, mind 
az újonnan csatlakozott tagállamokban, a munka a leginkább 
adóztatott, míg a tőkejövedelmek viselik a legkisebb adóterhet, 
elsősorban a befektetések ösztönzése érdekében. A fogyasztás 
GDP arányos adóterhelése az újonnan csatlakozott országokban 
1,5%-kal haladja meg a régi tagállamok átlagát. 
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ROXINNÉ VÉGVÁRY EDINA KRISZTINA 
 
A LAKOSSÁGI  MEGTAKARÍTÁSI TERMÉKEK 
JELLEMZ Ő SAJÁTOSSÁGAI A HAZAI BANKSZEKTOR 
KÍNÁLATÁBAN 
 
 
Bevezetés 

A lakossági megtakarításoknak számos megjelenési formája 
létezik. A „megtakarítás”, mint fogalom említése valamilyen 
típusú forrásképzést jelent, vagyongyűjtést foglal magába. 
Sokak számára kérdésként merül fel, hogy a lakosság milyen 
módon gyűjti forrásait, milyen módon tud egyáltalán bármilyen 
forrást megtakarítani a mai „szűkös” anyagi, gazdasági 
viszonyok mellett. A hazai bankszektor számos megtakarítási 
lehetőséget biztosít a pénzüket bankba elhelyezni és befektetni 
kívánó lakossági ügyfelek részére. Tanulmányomban a bankok 
lakossági ügyfelek részére nyújtott megtakarítási termékeit 
mutatom be. 
  
Kulcsszavak: bank, lakossági ügyfél, megtakarítás, aktív és  

passzív bankügylet, befektetés, befektetési 
szolgáltatás, betéti kamat, futamidő, prudens 
működés, likviditás, szolvencia 

 
 
1. A bankok megtakarítási tevékenysége 

A bankok megtakarítási tevékenysége mindenkor jelen volt 
a bankok történetében, valójában ezen tevékenység jellege és a 
megtakarítások egyes formái változtak az idő előre haladtával. A 
bank eredendően az az intézmény volt, amely betéteket fogadott 
el és pénzt kölcsönzött. Már az ókorban megtaláljuk a bankok őseit, bár a mai bankfogalmat nem lehet az ókori bankokra 
alkalmazni. A magánbetétek őrzése (elsősorban gabona) 
Babilonban már az időszámítás előtti harmadik évezredben 
virágzó üzlet volt. A királyi raktárházakat, illetve templomokat 
számítják a legrégebbi bankoknak. Folytathatnánk a történelmi 
„kalandozást”, azonban témámat más szálon vezetem tovább.  
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A bankoknak mindenkor szerepe van a megtakarítások 
piacán. A megtakarítás fogalmát sokan és sokféleképpen 
értelmezik, gyakorta szinonim szókét említik a befektetéssel. 
Valójában a kettő kifejezés nagyon hasonló, de banki 
értelemben megfogalmazásom alapján a befektetés egy 
általános, összevont fogalom, míg a megtakarítás valamilyen 
konkrét forrásképzést, vagyongyűjtést foglal magába. 
 
2. A megtakarítás, mint passzív bankügylet  

A bank olyan pénzügyi intézmény, amely összehangolja a 
pénzmegtakarító és hitelfelvevő eltérő igényeit. 
A banki tevékenység során megkülönböztetünk aktív és passzív 
bankügyletet, illetve egyéb vonatkozásban semleges 
bankügyletet is. 

A passzív (betét) és aktív (hitel) bankügyletek a 
kereskedelmi bankok legrégibb üzletágai. Az aktív 
bankügyletekről röviden teszek említést, tekintettel arra, hogy a 
téma a megtakarításokhoz kapcsolódik. 

A betételfogadás, mint megtakarítás az egyik legjellemzőbb 
passzív bankügylet, mely a bank részéről 
kötelezettségkeletkezést, jövőbeni fizetési ígéret megtételét 
jelenti az ügyfél számára. Ezen tevékenység azt jelenti, hogy 
amennyiben az ügyfél megtakarítását bankban elhelyezi, a bank 
köteles az ügyfél pénzét a betétszerződésben foglaltak szerint 
kezelni illetve az ügyfél számára kifizetést teljesíteni.  

Néhány fogalmat fontos megemlíteni a megtakarításokhoz 
kapcsolódóan, mint a betétgyűjtés, betét, betéti kamat, futamidő.  
„A Hitelintézeti törvény értelmében a betétgyűjtés: 
pénzeszközök egyedileg, előre meg nem határozott személyektől 
történő gyűjtése oly módon, hogy azzal a betétgyűjtő 
tulajdonosként rendelkezhet, de köteles azt kamattal, más előny 
biztosításával vagy a nélkül visszafizetni. Betétnek minősül a 
Ptk. szerinti betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján 
fennálló tartozás, ideértve a bankszámlaszerződés alapján 
fennálló pozitív számlaegyenleg is. (Dr.Sági Judit, Banktan, 
2007.)” 

A bank a nála elhelyezett betétek után az ügyfelek részére 
betéti kamatot fizet, mely betéti kamat a betétet elfogadó 
hitelintézet által a betétesnek a betét után fizetendő díj. A betét 
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futamideje az az időtartam, amelyre a megtakarítás összege a 
bankban lekötésre kerül.  

Az aktív és passzív bankügyletek között szoros összefüggés 
van, mely összefüggés szerint a bankok a passzív bankügyletek 
kapcsán összegyűjtött forrást hitel nyújtására és más aktívák 
megszerzésére fordítják. 
 

Az aktív és passzív bankügyletek során a bankok hosszú 
távon arra törekszenek, hogy megőrizzék betéteseiket és a lehető 
legjobb feltételeket nyújtsák betéteseik számára annak 
érdekében, hogy a kölcsönös „bizalom” megmaradjon bank és 
ügyfele között, ezáltal az ügyfél „megtakarítását” a bankban 
helyezze el és a bankban is tartsa. A bankok nem a 
„kamatvadász” ügyfelekre igyekeznek építeni, akik „borsos 
haszon” reményében havonta is képesek megtakarításaikat egyik 
bankból a másikba „vándoroltatni”.  

A bankoknak a banküzemi működés zavartalanságának 
biztosítása érdekében szüksége van passzív forrásokra, tehát 
megtakarításokra. A bank megfelelő passzív forrás (betét) nélkül 
nem tudja biztosítani a likviditás és a szolvencia megvalósulását, 
ezért fontos a prudens működés elveinek betartása. A prudens 
működés azt jelenti, hogy a bank működjön óvatosan, 
körültekintően, megbízhatóan. A prudens működés alapelvein 
belül „Általános alapelv, hogy a hitelintézet oly módon köteles a 
rábízott idegen és saját forrásokkal gazdálkodni, hogy 
folyamatosan fenntartsa azonnali fizetőképességét (likviditás) és 
mindenkori fizetőképességét (szolvenciáját). (Dr. Sági Judit, 
Banktan, 2007.)”   
 
3. A lakossági üzletág szerepe a bankok megtakarítási 

tevékenységében 
A lakossági üzletág alatt azoknak a bankügyleteknek az 

összességét értjük, amelyek keretében a hitelintézetek 
szabványosított (standardizált) termékeket értékesítenek, illetve 
szolgáltatásokat nyújtanak széles hálózaton keresztül a 
magánszemélyek (lakosság) számára.  

A lakossági üzletág döntően a megtakarításokra 
támaszkodik, a lakosság az a réteg, amely döntően nettó 
megtakarító, azaz több pénzt helyez el a pénzügyi szektorban, 
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mint amennyi hitel felvesz onnan. (Lakossági bankügyletek, 
Sági Judit-Dr. Sóvágó Lajos, Tankönyv, 7. oldal) 
 

A bankok hosszú távon a lakossági üzletág kiépítésére 
törekszenek, mindazok ellenére, hogy a vállalkozói üzletág is 
gazdagíthatja a bankok „pénztárcáit”.  
Mind a lakossági, mind pedig a vállalkozói üzletág hordoz 
kockázatot magában, legyen szó akár aktív vagy passzív 
bankügyletről. 
 
4. A lakossági megtakarítási termékek jellemző 

sajátosságai a hazai bankszektor kínálatában 
A lakossági megtakarítások legfőbb bankpiaci szereplői a 

hitelintézetek és a hitelintézetek körén belül elsődlegesen a 
kereskedelmi bankok, hiszen törvény adta kereteken belül 
betétet gyűjthet és a pénzügyi szolgáltatásokat valamint a 
kiegészítő pénzügyi szolgáltatások teljes körét végezheti. Ezzel 
ellentétben a szakosított hitelintézeteknek korlátozottabb a 
szolgáltatási köre, azonban szintén jelentős szerepet töltenek be 
a lakossági megtakarítások kapcsán, gondoljunk csak a lakás-
takarékpénztárakra vagy az önkéntes-kölcsönös 
biztosítópénztárakra és magán-nyugdíjpénztárakra. A 
szövetkezeti hitelintézetek pedig szintén kapcsolódnak 
tevékenységük révén a lakosság megtakarításaihoz. 
 

Amennyiben a bankszektor lakossági üzletágát kívánjuk 
megvizsgálni a megtakarítások vonatkozásában, érdemes arra 
kitérni, hogy a bank milyen módon kerülhet kapcsolatba a 
lakossági ügyfelekkel, melyek lehetnek: 
• banki betéti termékek (folyószámla, számlabetét, 

takarékbetét, betéti okirat), 
• egyéb megtakarítási termékek (állampapírok, kötvények, 

részvények, befektetési jegyek, biztosítási termékek), 
melyekre a későbbiekben részletesebben kitérek.  
 
A lakossági megtakarításoknak számos megjelenési formája 

létezik. A lakosság körében sokak számára kérdésként merül fel, 
hogy milyen módon, milyen megtakarítási formába gyűjtse 
mindazon pénzforrásait, amit megtakarításra szán. A téma 
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érdekes abból a szempontból is, hogy a lakosság milyen módon 
tud egyáltalán bármilyen forrást megtakarítani a mai „szűkös” 
anyagi, gazdasági viszonyok mellett, továbbá milyen forrásból 
származhatnak a lakosság megtakarításai.  
A lakossági megtakarítások megjelenésének eltérő formái 
lehetnek, de alapvetően rövid és hosszú távú megtakarításról 
beszélhetünk. A befektetés, megtakarítás formái függnek attól, 
hogy a lakosság milyen időtartamra tudja „nélkülözni” a 
megtakarított és az esetlegesen bankba befektetni kívánt forrást 
illetve a megtakarítani kívánt összeg nagysága is meghatározza 
a megtakarítás jellegét. 
A rövid távú megtakarítások kevésbé kockázatosak az ügyfél 
számára, gyorsan likviddé tehető pénzeszközöket jelentenek, 
azonban e források a bank számára bizonytalan források, így 
hozamuk tekintve alacsonyabb „pótlólagos pénzforrást” 
nyújtanak az ügyfél számára. A „pótlólagos pénzforráson” azon 
betéti kamatot értem, amelyet az ügyfél a megtakarítása után 
kap a banktól, cserébe azért, hogy pénzét a bankba elhelyezte. 

A rövid távú megtakarításokkal ellentétben a hosszú távú 
megtakarítások magukkal hordozzák azon tulajdonságukat, hogy 
hosszú távú forrásbevonást jelentenek a bank számára, ezért 
magasabb hozamot ígérnek, de az ügyfél számára kevésbé 
likvidek és esetlegesen a megtakarítás időtartamának lejárata 
előtt hozamveszteséggel tudja csak az ügyfél mobilizálni.  

A banki megtakarítási formák piaca széles, a bankok a 
befektetési tevékenységük révén az ún. befektetési szolgáltatási 
tevékenységen keresztül igyekeznek az ügyfelek számára 
megtalálni a céljaiknak leginkább megfelelő megtakarítási 
formát. A banki ügyintézők készséggel állnak az ügyfelek 
rendelkezésére, hogy befektetési tanácsot nyújtsanak a banki 
megtakarítási termékekről és segítsenek a lakossági ügyfeleknek 
eligazodni a széles termékpaletta között. A befektetési 
tanácsadás mind a bank, mind pedig az ügyfél érdekét is 
szolgálja. Napjainkban egyre több lakossági ügyfél kéri a banki 
tanácsadók szakszerű segítségét. 

A „szakszerűen” kiválasztott befektetési konstrukció 
előnyös az ügyfél számára, hiszen a jelenbeli megtakarításából 
akár rövid, akár pedig hosszú távon magasabb összegű jövőbeni 
pénzre tehet szert. 
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A megtakarítás a bank számára is előnyökkel jár, hiszen a 
bank a passzív bankügyletek révén begyűjtött forrást 
kihelyezheti hitelként a hozzá hitelért fordulóknak.  
Mindenkor nagyon fontos, hogy a bank rendelkezzen kellő 
megtakarítással ahhoz, hogy hitelt tudjon kihelyezni, továbbá 
ügyelni kell arra is, hogy betéteseit hosszú távon megtartsa így 
ösztönöznie kell a hosszú távú befektetési formák választását az 
ügyfelek számára.  

Manapság befektethetünk értékpapírba (kötvénybe, 
részvénybe, jelzáloglevélbe, állampapírba stb.), nyugdíjalapba, 
banki betétbe vagy választhatunk lakás-takarékpénztári 
konstrukciókat, biztosítást, illetve befektetésnek vélhetünk egy 
ingatlant, vagy akár termőföldet is.  

Minden „megtakarítóban” felmerül a kérdés, hogy 
amennyiben rendelkezik megtakarításra szánt pénzösszeggel, 
milyen megtakarítási formát válasszon, mivel járna a jövőben a 
legjobban, miből tudna a lehető legnagyobb haszonra, jövőbeni 
pénzre szert tenni, illetve érdemes e egyáltalán a pénzét 
valamilyen megtakarítási formába elhelyezni. 
Ahogy a megtakarítások palettája igen széleskörű, úgy a hozzá 
kapcsolódó kérdések sokasága is.  

A bankok jövőbeni működésének és jövedelmezőségének 
biztosításához nélkülözhetetlenek a lakosság megtakarításai, 
mert ha nincs passzív forrás, nincs kihelyezhető hitel sem, amely 
hitel tőke és kamataiból valamint a hozzá kapcsolódó járulékos 
költségekből a bank nem tud bevételre szert tenni. 

A lakosság megtakarítási szokásai és a megtakarítási 
formák is változnak a banki kínálat és a gazdaság változásainak 
hatására, a banki megtakarítási konstrukciók is igazodnak a 
gazdasági folyamatokhoz, ahogy vele együtt a lakosság 
megtakarítási hajlandósága is folyamatos változásban van.  
 
5. A banki megtakarítási termékek 

A banki megtakarítási termékek egyik legjellemzőbb 
formája a folyószámla. A banki gyakorlatban az ügyfelek sok 
esetben nem is gondolják, hogy a folyószámla is a megtakarítási 
termékek közé sorolható. A folyószámla egyben számlabetét is, 
hiszen pozitív számlaegyenlege után betéti kamatot fizet, 
mégpedig látra szóló kamatot. A látra szóló kamat azt jelenti, 
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hogy a betétes vagy annak megbízottja a számlán elhelyezett 
pénzösszegből vagy annak részéből bármikor és bárhogyan 
rendelkezhet, a hitelintézet azt köteles teljesíteni. Időtartam 
szempontjából ezen betétek bizonytalan források a banknak, 
ezért a legkisebb kamatlábat fizetik érte, vagy egyáltalán egyes 
országokban nem is fizetnek rá kamatot, tehát a rövid távú 
megtakarítások közé sorolhatóak.  

A banki megtakarítási termékek lakossági ügyfelek körében 
leginkább elterjedt formája a bankbetétek. A bankbetétek körén 
belül a lekötés módja szerint megkülönböztetjük a látra szóló 
betétet, a határidős betétet és a felmondásos betétet. A látra 
szóló betétről korábban említést tettem. A határidős betét 
jellemzője, hogy a betétes a pénzét meghatározott futamidőre 
helyezi el a banknál.  A bank számára e típusú betét a lekötés 
jellege miatt biztosabb forrás, kiszámíthatóbb, így magasabb 
hozamot ígér. Ezen betétek esetében alkalmazható a folyamatos 
újra lekötés vagy más néven rulírozó vagy gördülő lekötés. A 
betét a lekötés lejárata után felvehető vagy átalakul látra szóló 
betétté. A betét felvehető a lejárat vége előtt, de mindez kamat-
vesztességgel járhat. 

A felmondásos betét a betét hosszú időre lekötött betét, ahol 
lejárati idő nincs meghatározva, a betétesnek a betét felvételét 
megelőző meghatározott időpontban (pl. 1 héttel előtte) fel kell 
mondania a betétet, kamatozása kedvező.   

A lekötött betéteket nemcsak a lekötés módja szerint 
érdemes jellemezni, hanem a lejárat vagy futamidő szerint is, 
hiszen a pénzeket megtakarítani kívánó lakossági ügyfelek 
számára fontos szempont a megtakarítás összegén túl az is, hogy 
mennyi időre és mekkora betéti kamat „reményében” kell 
nélkülözniük pénzforrásaikat. A futamidőt tekintve 
megkülönböztetünk rövid lejáratú (éven belüli, max. 12 hónap 
futamidejű), közép lejáratú (1-2 év futamidejű), hosszú lejáratú 
(2 év feletti futamidejű) és lejárat nélküli betéteket. A banki 
gyakorlatban a futamidő szoros kapcsolatban van a bank által a 
betétes részére nyújtott betéti kamat nagyságával. Minél 
hosszabb a futamidő magasabb lehet a betéti kamat összege, 
hiszen a banknak a hosszabb lejáratú betétek biztosabb források, 
mint a rövid lejáratú betétek. Továbbá minél nagyobb a 
megtakarítás összege, annál magasabb a betéti kamat nagysága 
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is, bár a banki betéti kamatok a hitelkamatokhoz hasonlóan a 
mindenkori jegybanki alapkamat mértékéhez igazodnak.  A 
1.ábra az MNB statisztikai adatai alapján szemlélteti az elmúlt 
évek tekintetében a forintban elhelyezett folyószámla betétek és 
látra szóló betétek, valamint a lekötött betétek átlagos 
kamatlábának alakulását (%-ban) a hazai banki gyakorlatban.     

 
1.ábra 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

20
08

. j
úl

iu
s

20
08

. o
kt

ób
er

20
09

. j
an

uá
r

20
09

. á
pr

ili
s

20
09

. j
úl

iu
s

20
09

. o
kt

ób
er

20
10

. j
an

uá
r

20
10

. á
pr

ili
s

20
10

. j
úl

iu
s

Látra szóló 
és 
folyószáml
abetét

 
Forrás: MNB 

 
Az ábra jól szemlélteti a látra szóló betétek és 

folyószámlabetétek, illetve a lekötött betétek betéti kamatbeli 
különbségét. Látható, hogy a lekötött betétek kamatai 
magasabbak a látra szóló és folyószámla betétek kamatinál, 
hiszen a hosszabb távú megtakarítás a banknak biztosabb forrás, 
ezért a bank magasabb betéti kamatot nyújt az ügyfélnek.  
Azon ügyfelek, akik kisebb összegű megtakarítással 
rendelkeznek vagy a megtakarítás összegén túl 
megtakarításaikat bármikor „mobilizálni”, hozzáférhetővé 
szeretnék tenni, érdemesebb megtakarításaikat a rövid lejáratú 
lekötött betétekben elhelyezni. A lekötött betétek a folyószámla 
betéteknél előnyösebbek, hiszen az ügyfél számára magasabb 
betéti kamatot nyújtanak.  

Érdemes megfigyelni az ábra adatai kapcsán, hogy a 
2008.év adatihoz képest a 2009. és 2010.évek betéti kamatai 
lényegesebben alacsonyabbak. 2008.év novemberében a betéti 
kamatok a magasba „szárnyaltak”, melynek oka a 2008.évi 
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pénzügyi válság és annak hatásai. A 2008.év szeptemberében 
bekövetkezett pénzügyi válság hatására az aggódó ügyfelek 
pénzeiket féltve megtakarításaikat „kimenekítették” a 
bankokból. A bankok biztosították ügyfeleiket a betétek 
biztonságáról (OBA garancia) és „kecsegtető” betéti kamatokkal 
igyekeztek újból forrásokat gyűjteni. A pénzügyi válság 
elcsendesedését követően a bankoknak hosszú távon nem volt 
érdeke a magas betéti kamatok megtartása, hiszen a bankok 
üzletpolitikája szerint a bank abból profitál, ha a hitelkamatok 
magasabbak, mint a betéti kamatok. 
 

A lakosság megtakarításait a bankbetéteken túl elhelyezheti 
értékpapírokba is. Az értékpapír vagyoni jogot megtestesítő, 
forgalomképes okirat vagy számlán megjelenő összeg illetve 
elektronikus jel. Az értékpapírok a megtakarítók és a 
felhasználók (beruházók) között közvetítő szerepet töltenek 
azáltal, hogy különböző időpontra vonatkozó pénzek cseréjét 
teszi lehetővé. Az értékpapír megvásárlásával jelenlegi 
pénzünkért jövőbeli pénzt vásárolunk meg. Az értékpapíroknak 
számos megjelenési formája ismert, mint a kötvény, részvény, 
állampapír. A kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, 
általában kamatot fizet, közép vagy hosszú lejáratú 
forrásbevonást tesz lehetővé a kibocsátó számára. A vásárló 
számára tartós megtakarítást jelent, a betétnél nagyobb 
hozammal, ugyanakkor kockázata is van. Az állampapír az 
állam adósságát megtestesítő értékpapír, a vásárló számára 
kockázatmentes, azonban a legkisebb hozamot nyújtja más 
befektetésekhez képest. A részvény egy vállalkozásból való 
tulajdonjogot testesít meg, igazolja, hogy tulajdonosa a 
vállalkozás alaptőkéjéhez hozzájárult.  
 

Az értékpapírokhoz kapcsolódnak a befektetési alapok, 
melyek a modern hitelintézetek egyik „legvirágzóbb” 
megtakarítási termékeivé fejlődtek. A bankok a világban 
mindenütt igyekeznek ügyfeleiket minél teljesebb körben 
kiszolgálni, így az univerzális banktevékenység révén 
értékpapírpiaccal összefüggő ügyleteket is végeznek, akár „saját 
jogon”, akár pedig ügynökként. Ezen műveletek a befektetési 
szolgáltatások. A hitelintézetek befektetési alapkezelő 
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szervezetek „ügynökeiként” végzik befektetési szolgáltatási 
tevékenységeiket. A befektetési alapkezelő szervezetek 
befektetési jegyeket bocsátanak ki, melyet a befektetők 
megvásárolnak, és az alapkezelő a befektetési jegyek 
kibocsátása során összegyűjtött tőkét befektetési alapokba 
helyezi el. A befektetési jegy a befektetési alapkezelő 
közreműködésével a befektetési alap által kibocsátott vagyoni 
jogot biztosító, átruházható értékpapír. A befektetési jegy olyan 
tagsági jogokat megtestesítő értékpapír, amelynek tulajdonosa 
számára hozamot nyújt.  

A lakossági ügyfelek dönthetnek úgy, hogy 
megtakarításaikat különféle befektetési alapba helyezik el, 
azonban fontos, hogy olyan befektetési alapot válasszanak, 
amely igazodik pénzügyi terveikhez. A befektetési jegyek 
likviditása (visszaválthatósága) szempontjából az alapok két fő 
csoportra oszthatók, nyílt végű alapok és zárt végű alapok. A 
nyíltvégű alapok esetében a befektetési jegyek folyamatosan 
vásárolhatók, illetve visszaválthatók, míg zártvégű alapok 
esetében a visszaváltásra csak a futamidő lejártával, az alap 
megszüntetésével kerülhet sor. A befektetési alapoknak számos 
típusa ismert, melyek a befektetés jellege alapján lehetnek 
értékpapír alapok és ingatlanbefektetési alapok. Az értékpapír 
alapok közé tartoznak a pénzpiaci alapok (a legnagyobb 
likviditású, rövidlejáratú állampapírok alapjai), kötvény alapok, 
részvényalapok, egyéb vegyes nemzetközi alapok. Az 
ingatlanbefektetési alapok az ingatlanokba történő 
befektetéshez, ingatlanvásárláshoz, azok fejlesztéséhez, 
hasznosításához, értékesítéséhez kapcsolódnak. 

A befektetési alap nem misztikus termék. Olyan eszköz, 
amely azt teszi lehetővé, hogy az egyes befektetők 
megtakarításaikat egyszerű, biztonságos és költséghatékony 
módon, a kockázatok megosztásával fektethessék be az 
értékpapír piacon és ingatlanalapok esetében az ingatlanpiacon. 
A bankok szakszerű befektetési szolgáltatási tevékenysége révén 
minden lakossági ügyfél megtalálhatja az elképzeléseinek, 
pénzének és kockázatvállalási hajlandóságának megfelelő 
megtakarítási formát a befektetési alapok körén belül. 
A befektetési alapok az utóbbi évtizedekben világszerte 
hatalmas fejlődésen mentek keresztül, gyakorlatilag minden 



Roxinné Végváry Edina Krisztina 

93 

fejlett országban népszerű és széles körben alkalmazott 
pénzügyi termékké váltak.  
 

A bankok megtakarítási termékeinek palettái között 
megtalálhatóak biztosítók, lakás-takarékpénztárak, önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztárak és magánnyugdíj pénztárak 
megtakarítási termékei is.  

A biztosításoknak számos ismert típusa létezik, azonban, ha 
megtakarítás oldaláról közelítjük meg a biztosítások körét, 
elsődlegesen azon biztosításokról kell említést tenni, amelyek a 
biztosítás időtartama alatt hozamot nyújtanak az ügyfél 
rendelkezésére. Ezen biztosítások a megtakarítási jellegű 
életbiztosítások, melynek számos típusa létezik. A biztosítások 
alapvető célja, hogy a biztosított gondoskodjon önmagáról 
illetve családjáról, amennyibe a biztosítási esemény 
bekövetkezne, illetve olyan rugalmas befektetés legyen, ahol a 
pénzét megtakarítani kívánó ügyfél egyszerre élvezheti a 
befektetések magas hozamát és az életbiztosítások nyújtotta 
gondoskodást. A befizetett díj az ügyfél döntésének megfelelően 
kerül befektetésre nyíltvégű, vagy tőke- és hozamvédett 
zártvégű eszközalapokba.  

A megtakarítások piacán kedvelt megtakarítási forma a 
lakás-előtakarékossági szerződés, mely a lakás-takarékpénztárak 
tevékenységéhez kapcsolható. A bankok e lakás-
takarékpénztárak termékeit közvetítik ügyfeleik részére. A 
lakáscélú betétek gyűjtésére szakosodott lakás-takarékpénztárak 
elkülönült tőkepiaci alrendszert képeznek és a mai pénz-, és 
tőkepiacon egy új finanszírozási lehetőséget teremtenek. A 
lakás-takarékpénztárak azon ügyfeleknek nyújtanak segítséget, 
akik több éves, rendszeres megtakarítást tudnak vállalni 
lakáscéljaik megvalósítására. A lakás-takarékpénztár 
alaptevékenysége a lakás-előtakarékossági szerződések alapján 
egyidejűleg folyó betétgyűjtés és hitelnyújtása. Lakáscélú 
betéteket gyűjt és az előtakarékoskodó ügyfelek részére 
lakáscélú kölcsönöket is biztosít. 

Az ügyfelek megtakarításai mellé állami támogatás is nyújt. 
A lakás-előtakarékossági szerződés egyszerre betét-és 
hitelszerződés, melyben az ügyfél arra vállal kötelezettséget, 
hogy megtakarításait rendszeresen elhelyezi a pénztárban. A 
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szerződés egy meghatározott pénzmennyiségre szól.  A 
pénztárak 4-8 évre kötnek lakás-előtakarékossági szerződést. A 
lakás-takarékpénztári modell lényege, hogy a pénztári tagok 
egyik „része” befizet, másik része pedig hitelt vesz fel, vagyis az 
egyik finanszírozza a másikat. Az ügyfél kör tehát zárt 
rendszerben működik, azaz kizárólag a betételhelyező 
ügyfeleiknek nyújthatnak a pénztárak kölcsönt a befolyt 
törlesztéseket felhasználva. 
 

A megtakarítási formák közül említésre kerültek az 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak és magánnyugdíj 
pénztárak megtakarítási termékei. Az állampolgárok számára 
lehetőség nyílik, hogy maguk is gondoskodjanak idős korukról 
vagy esetleges orvosi ellátásukról. A befektetési alapok is 
lehetővé tesznek egyfajta öngondoskodást, azonban kifejezetten 
az előző célt szolgálják a biztosítópénztárak. A 
biztosítópénztáraknak két alaptípusa létezik, az egyik az 
önkéntes pénztárak, a másik típus a kötelező pénztárak. Ezen 
típusú megtakarítások mind hosszú távú megtakarítások és az 
ügyfél számára nem likvidek, bármikor az ügyfél nem 
mobilizálhatja megtakarított pénzét. 

 
Összegzés 

Tanulmányomban átfogó képet nyújtottam a hazai 
bankszektor által a lakossági ügyfelek részére nyújtott 
megtakarítási termékek széles palettájáról. Minden lakossági 
ügyfél számára fontos szempont, hogy pénzét olyan 
megtakarításba helyezze el, ahol megtakarítása mindazok 
mellett, hogy biztonságban van, hozamot is nyújt. A 
megtakarítási formák közötti választás mindenkor nehéz kérdés, 
hiszen függ a rendelkezésre álló pénzösszeg nagyságától, a 
megtakarítás futamidejétől, az ügyfél pénzügyi terveitől és 
kockázatvállalási hajlandóságától. Kellő tájékozottsággal és 
szakszerű banki tanácsadás igénybevételével „okos döntés” 
hozható és minden lakossági ügyfél megtalálhatja a számára 
megfelelő hozamot ígérő hozam és tőkevédett megtakarítási 
formát. 
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Summary 
In my study I gave a comprehensive picture of the domestic 

banking sector by providing wide palette of savings products for 
retail customers. All residential customers has an important 
aspect of saving his money in a place where all those savings are 
in safe, offer returns. The choice between different savings 
forms is always a difficult issue: it depends on the size of the 
available funds, on duration of savings, the borrower's financial 
plans and risk tendency. With adequate information and 
professional banking advices a wise decision can be done, all 
residential customers can find the appropriate yield saving form. 
 
 
Felhasznált irodalom 
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KATALIN HRABOVSZKI 
 
KNOWLEDGE MANAGEMENT IN COMPETITIVE 
STRATEGY CONTEXT 
 
 
Abstract 

Az erőforrás alapú szemlélet értelmében a tacit tudás a 
vállalatok versenyelőnyének forrása. A tacit tudás láthatatlan 
természetéből adódóan másolhatatlan a versenytársak számára, 
ugyanakkor egyben a szervezeten belüli hatékony tudástranszfer 
gátja. Az explicit tudás ezzel szemben egyszerűen 
transzferálható és egyszerűen másolható. A tudás kettős 
természetéből kiindulva a hatékony szervezeti tudásstratégia a 
vállalat versenystratégiáit kiegészítő két generikus 
tudásstratégiában ragadható meg. A generikus tudásstratégiákra 
építve alakítható ki a vállalati stratégia tudásmenedzsment 
szempontból legfontosabb két funkcionális stratégiája, az IT és 
HR stratégia. 
 

Researchers and practitioners both agree that knowledge is 
undoubtedly the main resource of the modern post-industrial 
society. The knowledge based view of the firm and the economy 
took two parallel path. While the development of IT technology 
focused on the importance of the well transferable 
codified/explicit knowledge, due to the work of researchers who 
anchored their work in the resource based theory of the firm, 
which argues that distinct knowledge should give the firm a 
competitive advantage, the tacit knowledge gained its 
importance as well. The contradiction of explicit and tacit 
knowledge however, is only theoretical. The tacit-explicit 
knowledge forms are only the endpoints of a scale. In the 
practice however, the knowledge base of the firm is between the 
two endpoints, always a mixture of tacit and explicit knowledge. 
 
1. Theoretical background 

The common roots of theories handling knowledge as 
strategic resource, the source of competitive advantage of the 
firm is the resource-based theory (theories) which emerged in 
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the nineties. The new paradigm focus on the sustenance and 
development of the internal resources and capabilities of the 
firm – the “inside out” view in opposition to Porter’s previously 
popular “outside-in” view (Mintzberg et al., 1998). The resource 
based view of the firm attributes the competitive advantage of a 
firm to the unique knowledge that it has over its competitors. On 
the ground of Barney’s view only the resources eligible to four 
criteria offer the greatest sustained benefits and thus are strategic 
resources (Barney, 1991). The four criteria are as follows: 
• valuability (the resource must have the capability to 

improve the organization’s efficiency and effectiveness) 
• rarity (a resource is strategic to the extent that it is rare and 

in high demand) 
• inimitability (the resource is difficult to imitate) 
• substitutability (the strategic resource is impossible to 

substitute) 
Thus the first line of defence for a resource-based advantage is 
to prevent imitation. Patents and trademarks make this easy but 
in the long run the culture of the firm is the most effective and 
durable barrier to imitation for two reason. First, culture 
encourages the production of unique outcomes. Second, it is 
loaded with causal ambiguity, which makes it difficult to 
understand (Barney, 1986).  
 
2. Definition and categories of knowledge 

However, for the time being due to the complexity of 
knowledge there is not a definition of knowledge based on a 
wide consensus of the researchers, but the working definition of 
knowledge, the pragmatic description below expresses the 
characteristics that make knowledge valuable and the 
characteristics – often the same ones – that make it difficult to 
manage well: 
“Knowledge is a fluid mix of framed experience, values, 
contextual information, and expert insight that provides a 
framework for evaluating and incorporating new experiences 
and information. It originates and is applied in the minds of 
knowers. In organizations, it often becomes embedded not only 
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in documents or repositories but also in organizational routines, 
processes, practices and norms.” (Davenport et al., 2000) 

The definition makes it clear that knowledge is not neat or 
simple. First, we must distinguish tacit and explicit knowledge. 
Second, “although the term information and knowledge are used 
interchangeably, there is a clear distinction between data, 
information and knowledge…information is a flow of messages, 
while knowledge is created and organized by the very flow of 
information, anchored on the commitment and beliefs of the its 
holder.” (Nonaka, 1994: 15)  
Data are pure observations of facts out of context and thus not 
directly meaningful. Information results from placing data 
within some meaningful context. Knowledge is always context 
bound, the result of the valuation of the meaningfully organized 
accumulation of information through experience, 
communication or inference. Knowledge is viewed both as a 
thing to be stored and manipulated, and as a process of 
simultaneously knowing and acting. Thus organizations need to 
manage knowledge both as object and process (Zack, 1999). 
 

The knowledge of the firm can be analyzed along the 
epistemological and ontological dimension. The epistemological 
dimension concerns the modes of expression of knowledge, 
namely Polányi’s distinction between explicit and tacit 
knowledge. The ontological dimension relates to the locus of 
knowledge which can reside at the individual or collective level.  
 

Explicit or codified knowledge refers to the knowledge that 
is transmittable in formal systematic language. It can be 
generated through formal deduction and acquired by formal 
study. This type of knowledge can be aggregated at a single 
location, stored in objective forms and appropriated without the 
participation of the knowing subject. Knowledge which is tacit, 
in contrast is unarticulated, context bound, has a personal quality 
which makes it hard to formalize and communicate. Polányi 
(1962) argues that a large part of human knowledge is tacit this 
is particularly true of operational skills and know-how acquired 
through practical experience. As Michael Polányi (1966, p. 4) 
put it, “We can know more than we can tell”. The transfer of 
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tacit knowledge requires close interaction and the build of 
shared understanding and trust among them. This type of 
knowledge involves both cognitive and technical elements 
where in case of the organizational knowledge level cognitive 
knowledge covers the cultural knowledge of the organization 
(Nonaka,1994). The distinguishing between explicit and tacit 
knowledge is however only conceptual they are not separate in 
practice and the creation of new knowledge in organizations 
involves the dynamic interaction and combination of the two 
types of knowledge. On the other hand the learning and 
innovative capabilities of an organization is critically dependent 
on its capacity to mobilize tacit knowledge and foster its 
interaction with explicit knowledge. 
 

Individual knowledge resides in the brains and bodily skills 
of the individual. It is a repertoire of knowledge owned by the 
individual, which can be applied independently to specific types 
of task or problem. Collective knowledge is the accumulated 
knowledge of the organization stored in rules, procedures, 
routines, and shared norms (cultural knowledge) which guide 
the problem-solving activities and patterns of interaction among 
its members. It resembles in the ‘memory’ or ‘collective mind’ 
of the organization. Collective knowledge can be more or less, 
than the sum of the individuals’ knowledge, depending on the 
mechanisms that translate individual into collective knowledge 
(Lam, 2000). 
 

Although it is possible to distinguish conceptually between 
explicit and tacit knowledge, in practice they are not separate 
and discrete. The firms differ in their ability to harness and 
mobilize tacit knowledge. The extent to which tacit knowledge 
constitutes the knowledge base of the firm and the way how it is 
formed and used powerfully shaped first by the broader 
institutional context; a) labour markets and b) education and 
traning, and second by the characteristics of the firm itself. Lam 
(2000) distinguishes four contrasting organizational forms 
which shape organizational knowledge and the ability to harness 
and mobilize tacit knowledge: professional bureaucracy, 
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machine bureaucracy, operating adhocracy and the prevailing 
form of firms in Japan: the J-form organization. 
 

On the basis of the resource-based view of the firm tacit 
knowledge is undoubtedly the source of competitive advantage 
due to its invisibility to the competitors. The views considering 
the organizational culture as the source of competitive 
advantage fits well in this line, because organizational culture 
can be regarded as a repository of tacit knowledge.  
 

Tacit knowledge can be codified at least to some extent but 
because of its invisibility and context specific nature there is 
always a knowledge residual that remains tacit because it can 
not be expressed by words, for example one can not explain how 
to ride a bicycle. In the course of managing knowledge of the 
firm the organizations first should decide what knowledge 
should the firm make explicit in order to share and transfer it 
freely within the organization (and sometimes across the 
boundaries of the firm) and what knowledge should the firm 
retain in its original tacit form to keep its invisibility to hide it 
from the competitors.  
 
3. Knowledge management and the two types of knowledge 

The composition of the explicit-tacit knowledge base of the 
firm has a major impact on the knowledge-focused activities 
namely on the generating new knowledge, assessing valuable 
knowledge from outside sources, using accessible knowledge in 
decision making, embedding knowledge in documents, 
databases, and software, facilitating knowledge growth through 
culture and incentives, transferring existing knowledge into 
other parts of organization, measuring the value of knowledge 
assets and/or impact of knowledge management (Ruggles, 
1998).  
 

The dual nature of knowledge, namely the easy 
transferability of explicit/codified knowledge that can be 
regarded as information and the sticky nature of tacit knowledge 
that can be transferred only in close distance of the owner of that 
knowledge and the addressee of the tacit knowledge requires 
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careful knowledge management strategies and tactics. Thus the 
first question to be addressed in connection of the dual nature of 
knowledge is that which tacit knowledge is worth to be codified 
and which is better to keep in its tacit form in order to hide it 
from the competitors. Another important issue the firm faces is 
the degree of tacitness. To handle these important questions 
correctly it is important to keep in mind that in broad context 
there is a close interlink between the strategy, knowledge 
management and innovation. With regard to this a company 
should think over how to link its competitive strategy, 
knowledge strategy and innovation strategy and through 
innovation the learning types (single, double or triple loop 
learning). 
 
4. The competitive strategy knowledge strategy link 

The early directions of knowledge management studies 
concentrated on the most manageable part of knowledge, 
namely on codified knowledge and identified knowledge 
management with IT management. IT and parallel with it HR 
strategy however, are functional strategies supporting the firm 
level strategy of the firm, thus every KM strategy should be 
based on the overall strategy and IT and HR strategy should be 
designed on the ground of the competitive strategy direction and 
its sets of means should be designed as supportive to 
competitive strategies.  
Porter (1985) defines competitive strategy alternatives as a 
strategic choice between two basic models: one based on cost 
advantage thus on economy of scale (cost leadership) and the 
other as based on the differentiation. To fit competitive strategy 
with knowledge strategy Hansen et al. (1999) studied knowledge 
management practices in several industries and found that even 
when knowledge is the core asset of firms, for example 
management consulting firms the consultants do not take a 
uniform approach to managing knowledge. Consulting and other 
knowledge intensive firms apply two very different knowledge 
strategies: codification and personalization strategy. A 
company’s knowledge management strategy should reflect its 
competitive strategy. Companies that use knowledge effectively 
pursue one strategy predominantly and use the other strategy to 



Katalin Hrabovszki 

102 

support the first. This is about a 80-20 % split; 80 % of their 
knowledge sharing follows one strategy, 20 % the other. A firm 
that engages in each strategy but fails to achieve any of them is 
in a ‘stuck in the middle” position, like in the case of Porter’s 
generic competitive strategies. Thus competitive strategy must 
drive knowledge management strategy. Even when the 
competitive strategy is clear there are three important questions 
to answer in order to manage the supportive knowledge 
effectively. The questions refer on the type of products namely 
whether they are standardized or customised, whether the firm 
have a mature or innovative product and finally do the firm and 
its stuff rely on explicit or tacit knowledge to solve problems. 
Standardized product strategy builds on the reuse of mainly 
codified knowledge while in the case of the customization 
strategy designed to satisfy the unique needs of customers the 
codified strategy has limited value. Thus standardization 
benefits from the reuse model and companies that follow a 
customized product approach should consider the 
personalization model. A business strategy based on mature 
products benefits most from a reuse model based on explicit 
knowledge, while a strategy based on product innovation is best 
supported by personalization strategy based on tacit knowledge.  
 
Codification strategy:  
The strategy centres on the computer. Knowledge is carefully 
codified and stored in databases, where it can be accessed and 
used by anyone in the company 
Personalization strategy:  
Knowledge is closely tied to the person who developed it and is 
shared mainly through direct person-to-person contacts. The 
chief purpose of computers at such companies is to help people 
to communicate knowledge, not to store it.  
Personalization strategy requires a more innovative approach: 
developing new products and more productive technology 
through double loop learning while codification strategy is more 
connected with single loop learning through the perfection of the 
methods already in use. While the third form if learning; the 
triple loop learning means a change of the mission of the firm 
and parallel with it its competitive strategy. 
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Table 1. 
The features of the generic KM strategies 

COMPETITIVE STRATEGY 
Codification 
Based on reusing codified knowledge. 
Provide high-quality reliable, and fast 
information system implementation 

Personalization 
Based on channelling individual 
expertise. 
Provide creative, analytically rigorous 
advice on high-level strategic problems 

ECONOMIC MODEL 
Reuse economics 
Invest only ones in a knowledge asset 
and reuse it many times. 
Focus on generating large overall 
revenues. 

Expert economics 
Charge high fees for highly customized 
solutions to unique problems. 
Focus maintaining high profit margins. 

KNOWLEDGE MANAGEMENT STRATEGY 
People to documents 
Develop an electronic document 
system that codifies, stores 
disseminates, and allows reuse of 
knowledge. 

Person-to-person 
Develop networks for linking people so 
that tacit knowledge can be shared. 

INFORMATION TECHNOLOGY 
Invest heavily on IT; de goal is to 
connect people with reusable codified 
knowledge. 

Invest moderately in IT; the goal is to 
facilitate conversations and the exchange 
of tacit knowledge. 

HUMAN RESOURCES 
Hire new college graduates who are 
well suited to the reuse of knowledge 
and the implementation of solutions. 
The colleges are implementers not 
inventors. 
Train people in groups and through 
computer-based distance learning 
Reward people for using and 
contributing to document databases. 

Hire MBAs who like problem solving and 
can tolerate ambiguity. The staff are 
appropriate for an innovative approach. 
Train people through one-on-one 
mentoring. 
Reward people for directly sharing 
knowledge with others. 

Source: Hansen et al.(1999) 
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KOVÁCS MIHÁLY 
 
A TERÜLETI KÖZIGAZGATÁS SZERKEZETI 
KÉRDÉSEI 
 
 
Összefoglalás 

Az utóbbi években megkülönbözetett figyelem kísérte a 
közigazgatás területi szerkezetének változását, a változással 
kapcsolatos közgazdasági nézőpontokat, véleményeket, 
miközben a véleményeket alátámasztó közgazdasági vizsgálatok 
elmaradtak. PhD kutatásom célja, megvizsgálni hogyan alakult 
történelmünkben a középszintű igazgatás, melyek voltak a főbb 
regionalizációs törekvések. A vonatkozó uniós normaanyag 
ismerete szintén elengedhetetlen, mind általánosságban a 
közigazgatás, mind specifikusan a területfejlesztés irányainak 
pontos meghatározásában. Kutatásom során  emellett vizsgáltam 
azt is, hogy milyen a jelenlegi finanszírozás szerkezete a 
középszinten Magyarországon, illetve bemutatom két (eltérő 
típusú modellel rendelkező) Európai Uniós ország 
önkormányzati finanszírozási rendszerét is. Hipotézisem, hogy a 
források egyre inkább szűkülnek, mind nagyobb jelentősége van 
a saját bevételek/források növelésének, illetve, hogy a megyei 
szintű önkormányzati kör egyre inkább eladósodik. Az 
alábbiakban bemutatom a dolgozat főbb megállapításait. 
 
 
1. Anyag és módszer: a felhasznált szakirodalom és az 

alkalmazott módszer áttekintése 
 

1.1. A felhasznált szakirodalom áttekintése 
Kutatásom során először a téma szervezeti és alkotmányjogi 

kereteit dolgoztam fel, amely során áttekintettem az István-féle 
államalapítástól a területi közigazgatás fejlődéstörténetét 
napjainkig bezárólag, elsősorban a középszint (mezo-szint) 
alakulásán keresztül. A vizsgálódásaim során azt tapasztaltam, 
hogy a megyék még ma is léteznek, gyökereik erősek, sőt e 
rendszer eddig sikeresen formálta önmagát az adott korok 
elvárásaihoz, s a történelem viharai során területi és hatásköri 
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változások révén is képes volt alkalmazkodni a kor 
követelményeihez. A megyerendszer legnagyobb jelentősége 
tértörténeti szempontból abban rejlik, hogy mindig formálódni 
tudott a változó közjogi, igazgatási, politikai struktúrához és 
térbelileg minden vagy a megyébe, vagy pedig a megyére épült 
rá. Így a megye a történeti-területi folyamatok meghatározó 
kerete lehetett hosszú századokon keresztül. 
 

A középszint vonatkozásában napjaink gazdálkodására is 
jelentős hatással bíró alapvető változásokat hozott az 
önkormányzati törvény megszületése. A legélesebb politikai 
viták a megyék közigazgatási szerepével kapcsoltban dúltak, s 
végül minden korábbitól eltérő mértékben megnyirbálták azt. A 
törvény szubszidiárius szerepet adott a megyéknek, a 
kizárólagosan nekik címzett feladatok körét leszűkítette és azon 
körzeti jellegű közszolgáltatásokra korlátozta, amelyeket a 
települések nem szándékoznak, vagy nem képesek ellátni. A 
szabad feladatvállalás terét szűkíti továbbá a kötelezően 
ellátandó feladatok köre, melyekhez a központi költségvetés 
elvileg támogatást kellene, hogy nyújtson. Ami viszont a 
gyakorlatban nem kielégítő mértékű, ez a megyei 
önkormányzatok egy kardinális problémája napjainkban is: a 
forráshiány.  
 

A területen újabb változást a területfejlesztési modellváltás 
és az erre a célra elfogadott külön törvény hozott. Hosszú 
előkészületek után született meg a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló törvény. Összességében egy EU-
konform jogszabállyal megteremtette a hazai regionális politikai 
intézményi kereteket és alapot adott a tervező-programalkotó 
munkához. A területfejlesztési feladatok végrehajtásárára önálló 
területfejlesztési intézmények jöttek létre, emellett a 
hagyományos közigazgatási szervek is szerephez jutottak. 
Áttekintve az intézményrendszert; beszélhetünk országos-, 
regionális-, és megyei kistérségi szintről, azaz az eddig létező 
szintek mellé létrejött a regionális szint is.   
 

A dolgozat készítése során megvizsgáltam az Európai Unió 
álláspontját is a kérdésről, ahol a regionális politika hosszú 
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éveken keresztül a nemzeti politika határain belül működött, 
egészen egy közösségi pénzalap, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (European Regional Develepment Fund, ERFA) 
létrehozásáig, amely termelő beruházásokat, 
infrastruktúrafejlesztést, a belső potenciál erősítését célzó 
programokat támogatja. A következő jelentős lépcsőfok 1988-
ban, a regionális politika pénzügyi eszközeinek első átfogóbb 
reformja mellett következett be, ugyanis ettől kezdve használják 
a közösségi politikákban az EU területi beosztásának jegyzékét, 
az úgy nevezett NUTS (The Nomenclature of Territorial Units 
for Statistics) rendszert.  
 

Mindazonáltal az Európai Unió nem rendelkezik 
egységesen kialakult és elfogadott közigazgatási szerkezettel, 
melyet a tagállamoknak is el kellene fogadni, illetve be kellene 
vezetni. Az unió tagállami hatáskörben hagyta a kérdéskört, egy 
ilyen irányú normatív szabályozás súlyosan érintené a 
szuverenitásukat, azaz tehát ez a harmadik pillér, vagyis a bel- 
és igazságügyi együttműködés hatásköre alá esik. Ebből 
fakadóan közigazgatási szintek számára, elnevezésükre, 
hatásköreikre sincs semmiféle követendő normaanyag. A 
magyar középszint igazgatásszervezési dillemájára tehát az 
acquis communautaire-től nem várhatunk választ, azonban a 
másodlagos jogforrások szintjén kialakult egy új dimenzió, 
melynek trendjei vitathatatlanul alakítják a jelen közigazgatási 
struktúráját, működését; valamint iránymutatással kell, hogy 
szolgáljanak egy jövőbeli közigazgatási reformhoz is. 
 

Az Európai Unióban az egyes tagállami gyakorlatot 
vizsgálva két jellemző iránnyal találkozhatunk, egyrészt vannak 
azok az országok, amelyek kisszámú, de nagy területű, komoly 
hatáskörű, anyagilag is erős települési önkormányzatokkal és 
emellett (ehhez viszonyítva) gyenge középszinttel rendelkeznek 
(„északi-modell”, pl.: Svédország, Dánia). Másrészt azok az 
országok, amelyek nagyszámú, de alacsony lélekszámú, 
igazából csak az alapszintű közszolgáltatást biztosító települési 
önkormányzatokkal és – ehhez viszonyítva – erős középszinttel 
rendelkeznek („déli-modell”, pl.: Franciaország, Ausztria stb.).   
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Ezt követően elemeztem a magyar középszint jelenlegi 
szerkezetét, megvizsgálva azt, hogy milyen a forrásgazdálkodás, 
finanszírozás a területen, milyen bevételekből gazdálkodhatnak 
a megyei önkormányzatok. E mellett két európai uniós ország 
önkormányzati finanszírozási rendszerét is részletesebben 
bemutatom (a két jellemző iránynak megfelelően; Franciaország 
és Svédország). 
Értekezésem során két kutatási területen végeztem 
vizsgálatokat: 
 
1.2. A magyarországi megyék versenyképességi rangsora 

(külső környezetelemzés) 
 

1.2.1. A kutatás célja 
A kutatás célja a magyarországi megyék gazdasági 

helyzetének bemutatása, egyfajta versenyképességi rangsor 
felállításával. A kutatás során gyűjtött adatok az alábbiak voltak  
 

1. táblázat 
A magyarországi megyék foglalkoztatási és gazdasági adatai134 

Megye 

Foglal- 
kozta-

tott 

Munka- 
nélküli 

Gazda-
ságilag 

nem 
aktív 

népes-
ség 

Foglal- 
kozta-

tási 
arány 

% 

Mun-
kanél-
külisé-
gi ráta 

% 

Bruttó hazai 
termék (GDP) 
beszerzési áron 

milliárd 
Ft 

egy 
főre, 

ezer Ft ezer fő 

Baranya 146,9 12,1 147,9 47,9 7,6 678 1 702 
Somogy 112,9 12,9 126,0 44,8 10,3 483 1 469 
Tolna 91,6 9,7 85,4 49,1 9,6 385 1 593 
Zala 127,9 8,6 92,0 56,0 6,3 552 1 878 
Vas 113,4 9,1 81,9 55,5 7,4 615 2 332 
Győr-
Moson-
Sopron 186,7 8,4 145,4 54,8 4,3 1 202 2 719 
Fejér 180,7 9,4 137,8 55,1 4,9 982 2 292 
Komárom-
Esztergom 134,4 10,9 99,2 55,0 7,5 764 2 426 
Veszprém 151,3 9,8 120,9 53,7 6,1 624 1 713 

                                                           
134 Forrás: KSH és MTA adatbázis, 2006. 
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Borsod-
Abaúj-
Zemplén 235,6 32,1 277,1 43,2 12,0 1 129 1 563 
Heves 112,3 11,3 122,3 45,7 9,1 520 1 626 
Nógrád 74,9 8,9 80,2 45,7 10,6 250 1 169 
Bács-
Kiskun 196,2 20,4 193,7 47,8 9,4 842 1 567 
Békés 130,9 11,1 151,5 44,6 7,8 522 1 359 
Csongrád 163,8 10,3 150,5 50,5 5,9 739 1 744 
Jász-
Nagykun-
Szolnok 

147 15,7 147,1 47,4 9,6 625 1 542 

Hajdú-
Bihar 196,4 20,0 197,8 47,4 9,2 928 1 698 
Szabolcs-
Szatmár-
Bereg 

186,1 29,4 217,8 42,9 13,6 726 1 257 

Pest 491,1 28,9 375,5 54,8 5,6 2 355 2 018 
Budapest 750,0 37,8 524,9 57,1 4,8 8 874 5 229 

 
1.2.2. Hipotézis(ek) 

A kutatás során azt a hipotézist állítottam fel, hogy három 
rendelkezésre álló adatból (foglalkoztatási arány, 
munkanélküliségi ráta, és egy főre jutó GDP) egy főkomponens 
segítségével versenyképességi rangsor állítható fel a vizsgált 
megyék vonatkozásában, mellyel bizonyítani lehet, hogy az 
egyes megyék gazdasági ereje között jelentős különbségek 
vannak.  
 
1.2.3. Módszertan 

A kutatás során gyűjtött adatok teljes körűen, hiánytalanul 
rendelkezésre állnak, így az adatgyűjtés eredménye teljesnek 
tekinthető, azaz tényleges, valós adatok statisztikai 
feldolgozására kerülhetett sor SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences) számítástechnikai program segítségével. A 
munka során a három változóból egy darab főkomponenst 
épített az SPSS. 
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1.3. A megyei önkormányzatok gazdálkodásának vizsgálata 
 
1.3.1. A kutatás célja 

A téma feldolgozása során végzett jelen kutatásom célja 
annak megismerése volt, hogy a jelenlegi középszintű 
önkormányzati rendszer milyen bevételi-kiadási 
forrásszerkezettel működik, az egyes bevételeken, kiadásokon 
belül az egyes években milyen irányú változások következtek 
be, milyen mértékű az eladósodottság a területen. Külön 
elemeztem a legfontosabb források alakulását, így a működési 
bevételek, az illetékbevételek, a személyi jövedelemadó 
bevételek, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek, a normatív 
állami támogatások, a hitelekből, értékpapírokból, kölcsönökből 
származó bevételek alakulását a vizsgált időszakban.  

 
1.3.2. Hipotézis(ek) 

A kutatás során azt a hipotézis állítottam fel, hogy a 
középszintű önkormányzatok forrásai a teljes önkormányzati 
rendszerhez hasonlóan egyre inkább szűkülnek, egyre kevesebb 
pénzből tudnak gazdálkodni, így – feltevésem szerint – mind 
nagyobb jelentősége van a saját bevételek/források növelésének, 
ami kitörési pont lehet a jelenleg gyenge középszint 
megerősítésének. További hipotézisként fogalmaztam meg, 
hogy az előzőek következményeként a megyei önkormányzatok 
többségének egyre nagyobb az adósságállománya. 
 
1.3.3. Módszertan 

A kutatásom során kérdőíves adatgyűjtést végeztem a 
vizsgálatba bevont valamennyi megyei önkormányzat 
vonatkozásában. Az önkormányzatok – a hitelállományra 
vonatkozó kérdést kivéve – teljes körű, hiánytalan válaszokat 
közöltek, így az adatgyűjtés eredménye teljesnek tekinthető, 
azaz tényleges, valós adatok statisztikai feldolgozására 
kerülhetett sor, nem volt tehát szükség mintavételen alapuló 
elemzés lefolytatására. Az adatok az adatot szolgáltató megyei 
önkormányzatok információi, az adatgyűjtésre a Békés Megyei 
Önkormányzat segítségével került sor. 
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Eredmények 
 

2.1. A magyarországi megyék versenyképességi rangsora 
(külső környezetelemzés) 
A kutatás során az SPSS segítségével egy három dimenziós 

térből (foglalkoztatási arány, munkanélküliségi ráta, és egy főre 
jutó GDP) lett egy egy dimenziós, amely mentén lehet ábrázolni 
a megyék versenyképességi helyzetét. 
 

2.1.1. Alapmodell (I. változat) 
Első lépésben a szórásvizsgálatra került sor, melynek 

eredménye, hogy a szórás mindenhol kisebb, mint az átlag, ami 
arra utal, hogy az adathalmaz homogén, nincsenek alminták. 

 

2. táblázat 
A szórásvizsgálat eredménye 

  
Mean 
(átlag) 

Std. Deviation 
(szórás) 

Analysis N 

Foglalkoztatási arány % 49,950 4,8180 20 
Munkanélküliségi ráta % 8,080 2,5135 20 
GDP/fő 1944,80 871,531 20 

(I. változat, forrás: saját munka) 
 

Az eredeti változókból képzett korrelációs mátrixban a 
signifikanciák minden esetben 0,05-nél kisebb értéket mutatnak. 
 

3. táblázat 
Correlation Matrix(a)  

    

Foglalkoz-
tatási 

arány % 

Munka-
nélküli-
ségi ráta 

% 

GDP/fő 

Correlation 
(korreláció) 

Foglalkoztatási arány % 
1,000 -,854 ,671 

  Munkanélküliségi ráta 
% 

-,854 1,000 -,595 

  GDP/fő ,671 -,595 1,000 
Sig. (1-tailed) 
(Signifikancia) 

Foglalkoztatási arány % 
  ,000 ,001 

  Munkanélküliségi ráta 
% 

,000   ,003 

  GDP/fő ,001 ,003   

(I. változat, forrás: saját munka) 
 

A Kaiser-Meyer-Alkin teszt 0,676-os értéke alapján az 
adatok alkalmasak főkomponens elemzésre. A Bartlett-féle khi-
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négyzet teszt alapján minden szokásos szignifikancia-szinten 
elvetettem a változók függetlenségének hipotézisét. A 
szignifikancia 0,5 alatti szintjén nem lehetne főkomponenst 
építeni. 

4. táblázat 
KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,676 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 32,759 
df 3 
Sig. ,000 

(I. változat, forrás: saját munka) 
 

A kommunalitások vizsgálata (amely a teljes variancia 
megőrzött hányadát mutatja) alapján mindhárom érték nagyobb, 
mint 0,25, ami azt mutatja, hogy minden érték jól beépül a 
főkomponensbe (pl.: a foglalkoztatási arány 89,1%-ban épül be 
a modellbe, azaz a 89,1% és 100% közötti információ elvész.) 
 

5. táblázat 
Communalities 

  Initial Extraction 
Foglalkoztatási arány % 1,000 ,891 
Munkanélküliségi ráta % 1,000 ,839 
GDP/fő 1,000 ,689 

(I. változat, forrás: saját munka) 
 

A magyarázott varianciák azt mutatják, hogy egy olyan 
főkomponens van, amelyiknek egynél nagyobb a saját értéke. Ez 
a főkomponens az összes szórásnégyzet 80,643%-át hordozza, 
azaz 80,643%-ban őrzi meg az eredeti információt.  
 

6. táblázat: 
Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 
Loadings 

  
Total 

% of 
Variance 

Cumulat
ive % 

Total 
% of 

Variance 
Cumulativ

e % 
1 2,419 80,643 80,643 2,419 80,643 80,643 
2 ,442 14,733 95,376       
3 ,139 4,624 100,000       

(I. változat, forrás: saját munka) Extraction Method: Principal Component Analysis 
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A komponens mátrix azt mutatja, hogy a változók hogyan 
korrelálnak a komponenssel, jelen esetben az érték megfelelően 
magas. 

7. táblázat: 
Component Matrix(a) 

(I. változat, forrás: saját munka) 

  Component 

  1 
Foglalkoztatási arány % ,944 
Munkanélküliségi ráta % -,916 
GDP/fő ,830 

 

A páronkénti korrelációk ábrája az alábbiakat mutatja, ahol 
az átlagtól (sokaság) eltérő (kilógó) pontok jelzik az extrém 
eseteket, ezek egyértelműen azonosíthatóan Budapest adatai. 

 

1. ábra 
Páronkénti korrelációk  

 
(forrás: saját munka) 

 
2.1.2. A modell javítása (II. változat) 

Az eredeti modell javítása érdekében az egy főre jutó GDP 
helyett ennek logaritmusát beválasztva a korábbiakhoz képest 
jobb modell kaptam. Az előző vizsgálathoz képest magasabb 
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korrelációk és jobb szignifikancia szintek adódtak a változtatás 
következtében. Tovább javult a Kaiser-Meyer-Alkin féle teszt is. 
Összességében közel 5% pontot javult a magyarázott variancia. 
 
2.1.3. A modell további javítása (III. változat) 

A modell további változtatása során az extrém esetet jelentő 
Budapestet kizártam a vizsgálatból, melynek eredményeként 
sikerült további javulást elérni. Ennek szemléltetésére mutatom 
be a Kaiser-Meyer-Alkin féle tesztet és a magyarázott 
varianciát. 

8. táblázat 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,737 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 40,529 
df 3 
Sig. ,000 

(III. változat, forrás: saját munka) 
 

9. táblázat: 
Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 
Loadings 

  
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 2,628 87,606 87,606 2,628 87,606 87,606 

2 ,245 8,181 95,788    

3 ,126 4,212 100,000    

(III. változat, forrás: saját munka) 
 

A SPSS modell analízis segítségével készített 
főkomponensből származó versenyképességi rangsor az alábbi: 
 

10. táblázat: 
A magyarországi megyék versenyképességi rangsora (főkomponens 

analízis eredménye) 

Rang-
sor Megye 

Foglalkoz-
tatási 

arány (%) 

Munka-
nélkülisé
gi ráta 

(%) 

Egy főre 
jutó GDP 

component-
score 

1 
Szabolcs-
Szatmár-
Bereg   

42,9 13,6 1 257 -2,77 
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2 
Borsod-
Abaúj-
Zemplén     

43,2 12 1 563 -2 

3 Nógrád                  45,7 10,6 1 169 -1,86 

4 Somogy                  44,8 10,3 1 469 -1,52 

5 Békés                   44,6 7,8 1 359 -1,1 

6 Heves                   45,7 9,1 1 626 -0,96 

7 
Jász-
Nagykun-
Szolnok     

47,4 9,6 1 542 -0,95 

8 Bács-Kiskun             47,8 9,4 1 567 -0,83 

9 Hajdú-Bihar             47,4 9,2 1 698 -0,7 

10 Tolna                   49,1 9,6 1 593 -0,69 

11 Baranya                 47,9 7,6 1 702 -0,26 

12 Csongrád                50,5 5,9 1 744 0,49 

13 Veszprém           53,7 6,1 1 713 0,81 

14 Zala                    56 6,3 1 878 1,2 

15 
Komárom-
Esztergom       

55 7,5 2 426 1,24 

16 Vas                     55,5 7,4 2 332 1,26 

17 Pest                    54,8 5,6 2 018 1,34 

18 Fejér                   55,1 4,9 2 292 1,75 

19 
Győr-Moson-
Sopron        

54,8 4,3 2 719 2,14 

20 Budapest                57,1 4,8 5 229 3,42 
 

2.2. A megyei önkormányzatok gazdálkodásának vizsgálata 
Az adatfeldolgozás során az alábbiakban bemutatom az 

összesítő táblát, ahol az összes önkormányzat vonatkozásában 
gyűjtött aggregált adatok láthatók. 
 

11. táblázat 
Megyei önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak alakulása  

(adatok ezer forintban) 

Megnevezés 2005. 2006. 2007. 

Személyi jövedelemadó 43 164 553 48 139 759 31 542 193 
Felhalmozási és tőke jellegű 
bevétel 4 462 331 10 458 030 8 299 186 
Önkormányzatok állami 
támogatása      
  - Normatív állami hozzájárulás 61 820 823 55 671 282 61 595 830 
  - Normatív , kötött felhasználású   
    támogatások 3 475 213 2 162 247 2 277 718 
  - Színház központi támogatása 1 319 676 1 293 300 1 281 300 
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  - Központosított előirányzat 2 361 934 1 985 227 900 127 
  - Egyéb központi támogatás 1 308 533 1 593 623 744 921 
  - Fejlesztési célú támogatások 15 628 144 15 008 784 16 592 080 
Átvett pénzeszközök       
  - OEP-től átvett pénzeszközök  168 301 722 173 027 798 164 564 033 
  - Felhalmozási célra átvett 
pénzeszköz 5 978 147 8 742 072 7 368 714 
  - Működési célra átvett 
pénzeszköz 8 239 710 9 946 085 6 707 061 
Kiegészítések, visszatérülések 2 222 311 1 412 964 346 656 
Pénzforgalom nélküli bevételek 
együtt 22 915 928 18 894 166 20 122 584 
Költségvetési bevételek együtt 426 569 966 439 595 128 402 030 780 
Hitelek, értékpapírok, kölcsönök 
bevételei 5 958 230 12 195 114 31 546 112 
Kiegyenlítő, függő, átfutó 
bevételek -1 426 510 1 536 222 0 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:   431 101 686 453 326 464 433 576 892 
KIADÁSOK       
Személyi juttatások 174 655 822 180 756 879 176 839 800 
Munkaadókat terhelő járulékok 56 499 791 56 852 814 56 033 482 
Dologi kiadások 133 030 603 138 180 916 127 563 090 
Pénzeszközök átadása       
  - Felhalmozási célra 939 897 1 491 311 1 567 146 
  - Működési célra 7 125 066 7 435 746 7 433 597 
  - Előző évi előir. maradvány, 
pénzmar. átadása 699 968 1 558 490 1 827 891 
Ellátottak pénzbeni juttatása 4 433 775 4 711 509 4 633 317 
Felújítási kiadások 3 435 090 3 845 011 4 131 618 
Felhalmozási kiadások 29 564 928 34 185 107 37 600 682 
Pénzforgalom nélküli kiadások 158 108 1 030 550 8 679 409 
Költségvetési kiadások együtt 410 543 048 430 048 333 426 310 032 
Hitelek, értékpapírok, kölcsönök 
kiadásai 3 291 242 4 587 045 7 266 860 
Kiegyenlítő, függő, átfutó 
kiadások 8 082 -878 237 0 
KIADÁSOK ÖSSZESEN:   413 842 372 433 757 141 433 576 892 

 
A kérdőívek feldolgozása során az alábbi eredmények 

adódtak; az összes megyei önkormányzat költségvetésén belül a 
bevételi oldal a 2006. évi növekedés után 2007-ben nominál 
értéken mintegy 4,4%-kal csökkent az előző évhez képest (reál-
értéken még nagyobb a csökkenés mértéke), ami leginkább a 
központi forrás csökkenésének tudható be.  
• Az intézményi működési bevételek 5,5%-kal csökkentek 

egy év alatt, de 2005-höz képest így is 4,1%-kal nőttek. 
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•  Az illetékbevétel 19,8%-kal, a személyi jövedelemadó – 
még jelentősebben - 34,5%-kal csökkent, e két forrás az 
összbevétel 15,7%-át teszi ki (korábban 20,7%). 

• A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 20,6%-kal 
csökkentek 2007-ben az előző évhez képest, e csökkenés 
mögött az előző évi jelentős növekedés áll (134,4%), hiszen 
a 2007. évi forrás a 2005. évihez képest 86,0%-kal 
magasabb. 

• A korábbi évekhez képest a legjelentősebb változás 
(növekedés) a hitelek, értékpapírok bevételei soron 
figyelhető meg, hiszen 2007-ben egy év alatt 158,7%-os a 
növekedés, míg két év alatt 429,5%-kal emelkedett meg e 
forrás. 
 
A kiadási oldal 2007-ben az előző évivel közel azonos 

szintet mutat, azaz nincs jelentős változás a korábbi évhez 
képest. Két év alatt (2005-höz képest) a növekedés mértéke 
4,8%. 
• A kiadási oldalon a legjelentősebb tételt (40,8%) a személyi 

jellegű kiadások teszik ki, melyek értéke egy év alatt 2,2%-
kal csökkent (két év alatt 1,3%-os növekedés figyelhető 
meg) 

• A munkáltatót terhelő járulékok – hasonlóan a személyi 
kiadásokhoz – 1,4%-kal csökkentek egy év alatt. 

• A dologi kiadások értéke 7,7%-kal csökkent egy év alatt, 
így ezen kiadások részaránya a 2005. évi 32,1%-ról 2007-
ben 29,4%-ra csökkent. 

• A hitelekből, értékpapírokból származó bevételek 
növekedésével párhuzamosan – bár kisebb mértékben – nőtt 
az ehhez kapcsolódó kiadások értéke is, 2007-ben a 2005. 
évi kiadáshoz képest 120,8%-os az emelkedés.  

 
Összességében megállapítható, hogy a vizsgált időszakban 

(2005-2007.) szűkült az önkormányzati finanszírozás mértéke, 
melyet csak kis mértékben sikerült ellensúlyozni a saját 
bevételek növelésével, így a gazdálkodásra fordítható összeg 
csökkent, ami egyrészt azt jelenti, hogy dologi kiadásra 
kevesebb forrás fordítható (hiszen a személyi jellegű kiadások 
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mértéke jórészt jogszabályban rögzített), másrészt pedig azt, 
hogy a vizsgált időszakban jelentősen növekedett az 
önkormányzatok eladósodottsága.  
 
Következtetések 

A magyar önkormányzati rendszer jelenlegi legfőbb 
jellemzője, hogy a középszintű önkormányzat, a megyei 
önkormányzat relatíve erőtlen. A tradicionálisan erős megyei 
közigazgatási szint az új önkormányzati rendszerben került az 
intézményfenntartó állapotába, és mint delegált testülettel 
működő és saját adókivetési joggal nem rendelkező egység még 
– ahogy korábban elemeztem - az Európa Tanács Helyi 
Önkormányzatok Európai Kartájának sem felelt meg.  

Bár ez a helyzet később némileg javult, de igazi áttörést 
csak egy, a jelenleginél erősebb, a területi társadalmi-gazdasági 
reálfolyamatokkal harmonizáló feladatkörű és forrásokkal 
rendelkező területi önkormányzat létrehozása jelentette volna. 
Az ehhez szükséges parlamenti többség azonban nem volt 
biztosítható, a probléma pedig 18 éve változatlanul megoldásra 
vár. Nagyszámú, alacsony lakosságszámú települési 
önkormányzattal rendelkező rendszerben ugyanis fokozottan 
szükség van erős területi önkormányzatra. Ezt igényli a központi 
hatalom ésszerű lebontása, a decentralizáció elvének 
érvényesítése is. Ugyanakkor elaprózott településszerkezetünk 
miatt egyes településeknek a magas színvonalú alapellátás 
biztosítása is gondot jelent (ez nem pótolható a megyei 
önkormányzatok által, ahhoz túl messze vannak), másik oldalon, 
pedig az érdemi decentralizációhoz nagyobb területi egységekre 
van szükség, mert ezt igényli a területfejlesztési funkciók 
ellátása és egyes fontosabb közszolgáltatások biztosítása (pl. 
közlekedés, szakképzés). Le kell szögezni, hogy erős területi 
önkormányzat területfejlesztési funkciók nélkül nem képzelhető 
el, az intézményfenntartás bővítése ehhez kevés. Ezen egymást 
erősítő érvek szólnak a jelenlegi középszint átalakítása, 
megerősítése mellett.  
 

Én azt gondolom, hogy a többségi szakirodalmi 
vélekedéssel ellentétben nincs szükség választott politikai régió 
létrehozására, véleményem szerint a meglévő megyerendszer 
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megfelelő megerősítésével pótolható a jelenleg itt tapasztalható űr. Az önkormányzati törvényben szükséges meghatározni az 
ehhez az önkormányzati szinthez telepítendő feladat- és 
hatásköröket. Éppen ezért különösen fontos a területi hatáskör-
telepítés rendező elveinek rögzítése, valamint a legalapvetőbb, a 
megyei önkormányzati működés szempontjából létfontosságú 
hatásköri csoportoknak, irányoknak, kereteknek a kijelölése. A 
megyei hatáskör-telepítés rendező elvei körében a vezérfonal a 
megyei léptékben ellátandó feladat- és hatáskörök megyei 
önkormányzati szintre telepítése lehet. Ennek érdekében a helyi 
közügy önkormányzati törvénybeni kategóriáját megyei léptékre 
alkalmazva kell megfogalmazni. Ekképpen a települési 
önkormányzati szinten célszerűen, méretgazdaságosan nem 
végezhető feladatokat főszabályként a megyei 
önkormányzatoknak indokolt ellátniuk.  

A mai magyar közigazgatás különösen az államháztartás 
jövőbeli reformját figyelembe véve számos változás előtt áll. A 
változásoknak azonban véleményem szerint nem a 
megyerendszer megszüntetésére vagy teljes elsorvasztására kell 
törekednie, én azt gondolom ugyanis, hogy a politikai régiók 
létrehozásának nincsenek meg a megfelelő indokai. 
 

Véleményem szerint a középszintű közigazgatási egységnek 
továbbra is a megyének kellene lennie, és a régiók pedig a 
területfejlesztés megvalósítására szolgáló intézmények 
lennének. Én azt gondolom, hogy a területfejlesztési feladatok, a 
pályáztatás, a beruházások koordinálása és ellenőrzése nem 
igényelne régiószinten jelentős emberi erőforrás igényt, így nem 
kellene egyfajta „vízfejeket” létrehozni, egy karcsú, ambár annál 
hatékonyabb szervezet is képe lenne megfelelni a 
területfejlesztés feladatrendszerének 
 
Új és újszerű tudományos eredmények � A vizsgálatok igazolták, hogy a megyerendszer legnagyobb 

jelentősége tértörténeti szempontból abban rejlik, hogy 
mindig formálódni tudott a változó közjogi, igazgatási, 
politikai struktúrához és térben minden vagy a megyébe, 
vagy pedig a megyére épült rá. Így a megye a történeti-
területi folyamatok meghatározó kerete lehetett hosszú 
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századokon keresztül, miközben története során csak rövid 
ideig volt kizárólagos és egyetemleges területi képződmény. 
Folyamatosan megfigyelhetők a regionalizációs kísérletek, 
de politikai értelemben vett régiók soha nem jöttek létre. � Az összehasonlító elemzés egyértelműen igazolja, hogy az 
Európai Unióban nincs kötelezően követendő norma a 
területi közigazgatás beosztását illetően, gyakorlatilag 
országonként változó a középszintű közigazgatás 
szerkezete. A jellemző két típus; „északi” és „déli” 
országok csoportja, de ezen belül számos különbség 
figyelhető meg (azaz nem homogén csoportokról van szó). � A vizsgálatokban a magyarországi megyék 
versenyképességi rangsorának felállítása során 
beigazolódott, hogy az egyes megyék gazdasági ereje között 
jelentős különbségek vannak, így amikor a jelenlegi szűkülő 
finanszírozási lehetőségek között mind nagyobb szerepe 
van (pontosabban lenne) a saját bevételeknek, 
mindenképpen figyelembe kell venni ezt a tényt a 
finanszírozási szabályok megalkotása során is. A 
középszintű önkormányzat, a megyei önkormányzat relatíve 
erőtlen, egyértelműen szükséges e szint megerősítése. � A megyei önkormányzatok gazdálkodásának vizsgálata 
során felállított hipotézis igaznak bizonyult, mely szerint a 
központi források csökkenésével párhuzamosan egyre nő a 
külső, idegen (jellemzően hitel, kötvény) forrás szerepe az 
önkormányzati finanszírozásban, így az önkormányzatok 
adósságállománya a középszinten (is) dinamikusan bővül. 
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SZABÓNÉ BOHUS MÁRTA 
 

A SZÁMVITELI SZABÁLYOZÁS HASONLÓSÁGAI ÉS 
KÜLÖNBSÉGEI A VISEGRÁDI ORSZÁGOKBAN  
 
 

A globalizáció az élet minden területén megfigyelhető 
beleértve a számvitelt is. Egyre erősebben megfogalmazódik az 
igény az egységes számviteli nyelv kialakítására. A számvitel 
nemzetközi szintű harmonizációja befolyásolja a kelet-európai 
országok szabályrendszerét is. A nemzeti kulturális, szociális és 
gazdasági különbségek miatt a számvitel teljes egységesítését 
lehetetlen elérni. A harmonizáció célja tehát nem lehet a 
beszámolók teljes összehasonlíthatósága, viszont az alternatív 
megoldások számát és a nemzeti szabályozás eltéréseit 
csökkenteni szükséges, melynek következtében az 
összehasonlítás gyorsabb és költségtakarékosabb. A visegrádi 
országok Uniós csatlakozása óta a tagországokra vonatkozó 
jogharmonizációs kötelezettségek miatt a közösségi előírással 
kompatibilis számviteli rendszert kell kialakítaniuk és 
alkalmazniuk. Tanulmányomban bemutatom a V4 országokban 
alkalmazott számviteli szabályok hasonlóságát és 
különbözőségét, és külön figyelmet fordítok az Uniós 
csatlakozás óta bekövetkezett változásokra. 
 

Kulcsszavak: számviteli szabályozás, visegrádi országok 
 
 

1. A V4 országok számviteli rendszerét befolyásoló 
tényezők 
2004 óta mind a négy visegrádi ország az Európai Unió 

teljes jogú tagja, így számviteli szabályozásuknak a 
jogharmonizációs kötelezettség miatt a közösségi előírásokkal 
kompatibilis rendszert kell alkotnia, azaz meg kell felelnie az 
Unió számvitelre vonatkozó irányelveinek.  
Az Unióban a számvitelre vonatkozóan három irányelvet 
fogadtak el: 

4. irányelv: a gazdasági társaságok éves beszámolójáról 
7. irányelv: a konszolidált (összevont) beszámolókról 
8. irányelv: a számviteli beszámolók felülvizsgálatával  

megbízott személyek működésnek engedélyezéséről 
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A visegrádi országok az Európai Unióhoz való 
csatlakozásig számviteli szabályozásukat összhangba hozták az 
irányelvekkel. Ezen felül bizonyos társaságoknak a 
Tőzsdebizottságok Nemzetközi Felügyeletével (IOSCO) kötött 
megállapodás szerint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 
Standardokat (IFRS-ek, 2001 előtt IAS-ek) is figyelembe kell 
venniük, ugyanis az Európai Unió saját standardok megalkotása 
helyett az 1606/2002 rendelete értemében befogadta a 
nemzetközi standardokat és 2005. január elsejétől a tőzsdén 
jegyzett társaságok számára kötelezővé tette. Ennek értelmében 
a tagországok uniós tőzsdéken jegyzett szervezetei számára a 
nemzeti és a közösségi szabályozáson kívül a nemzetközi 
standardokat is figyelembe kell venniük, és el kell készíteniük 
minden üzleti évről az IFRS-ek szerinti nemzetközi 
beszámolójukat is.  

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az Egyesült Államok 
tőzsdéin csak az ottani nemzeti standardoknak (US-GAAP = 
Általánosan Elfogadott Számviteli Alapelvek az Egyesült 
Államokban) megfelelő beszámolóval lehet jelen lenni. Tehát ha 
egy V4 országbeli vállalkozás megjelenik az USA tőzsdéin, 
akkor az amerikai standardok szerint kell elkészítenie 
nemzetközi beszámolóját, amit az USA Értékpapír és 
Tőzsdefelügyelete (SEC) ellenőriz (Borbély, 2005). 
Tehát elmondható, hogy egy ország nemzeti szabályozását több 
külső és belső tényező befolyásolja (1. ábra).  
 

1. ábra 
A nemzeti szabályozásra ható tényezők 

 
Forrás: Borbély K. (2005): Harmonizált számviteli szabályozó rendszerek, Számvitel Adó 

Könyvvizsgálat, 2005/3 140. oldal 
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A nemzeti szintű szabályozás többféle lehet (törvény, 
rendelet, nemzeti standardok), de mindenképpen meg kell 
felelnie az adott ország jogi környezetének és a nemzetközi 
számviteli igényeknek. 
 
2. A magyar számviteli szabályozás kialakulása és 

fejlődése napjainkig 
Hazánkban a piacgazdaság kialakulásának megfelelően a 

számviteli törvény előkészítése 1989-ben kezdődött. Az 1992. 
január 1-től hatályos 1991. évi XVIII. törvény mind tartalmában, 
mind szerkezetében nagyon hasonlít a 4. irányelvben 
megfogalmazottakra. A jogharmonizáció megkövetelte a 
törvény újrakodifikálását és megszületett a 2000. C. törvény a 
számvitelről, amely az EU irányelveivel teljesen összhangban 
van. Azonban azt a kívánalmat, hogy minden felmerülő 
problémára megoldást nyújtson nem sikerült teljesítenie. A 
törvényalkotóknak új megoldást kellett találniuk, így merült fel 
a nemzeti standardalkotás gondolata.    A nemzeti számviteli 
standardok bevezetése során lehetőség van arra is, hogy a 
magyar számviteli előírások, illetve az IFRS-ek közötti eltérések 
megszűnjenek úgy, hogy a lehető legtöbbet meg lehessen őrizni 
a jelenleg alkalmazott számviteli rendszerből és megmaradjon a 
kapcsolat az adókötelezettséget előíró jogszabályokkal. A 
standardok rendszerének bevezetése több szervezet (testület) 
egymásra épülő közreműködését igényli. 
 � Magyar Számviteli Standard Testület, az Országos 

Számviteli Bizottság 21 tagjából és a pénzügyminiszter által 
kinevezett 11 természetes személyből álló 32 tagú testület. 
Feladata: a Standard Előkészítő Testület javaslata alapján 
dönt a megalkotandó standardok témaköréről, ütemezéséről 
és a standardjavaslatokról, valamint a Standard Értelmező 
Testület javaslata alapján dönt a megalkotandó 
standardértelmezések témaköréről, valamint a 
standardértelmezésekről.   � Standard Előkészítő Testület, amely az Országos 
Számviteli Bizottság 11 tagjából álló testület. 
Feladata: javaslatot tesz a standardok témakörére és időbeli 
ütemezésére, illetve gondoskodik az egyes standardok 
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szövegére vonatkozó javaslat elkészítéséről, és 
jóváhagyásra benyújtja őket az előbb ismertetett 
Testületnek. � Standard Értelmező Testület az Országos Számviteli 
Bizottság 5 tagjából áll, és javaslatot tesz a 
standardértelmezések témakörére, valamint elkészíti az 
egyes standardértelmezések szövegét. 
A Pénzügyminisztérium a standardalkotás intézményrend-
szerét finanszírozza, koordinálja. 

 
Az IFRS-ek szerinti beszámolást kötelezően követők 

(tőzsdei cégek) száma hazánkban korlátozott, és jelentős 
mértékű növekedésükre a közeljövőben sem lehet számítani.  A 
hazai gazdaságban a vállalkozások 98-99%-a kisvállalkozás, így 
a nemzeti standardok elsősorban nekik készülnek. Olyan 
standardokra van tehát szükség, amelyek valamennyi hazai 
felhasználó igényeit kielégítik, de segítséget adnak a kis- és 
mikrovállalkozások egyszerűbb beszámolásához is. 
Természetesen a beszámolóra vonatkozó szabályokat továbbra 
is a törvény határozza meg, így a standardok elsősorban a 
problémát jelentő, vagy a törvényben nem kellő 
részletezettséggel szabályozott témákat dolgozzák fel (Fekete 
2005). 

2. ábra 
A számviteli szabályozás új modellje 

Értelmezések a magyar számviteli standardokra vonatkozóan

Magyar számviteli standardok a részletes szabályokról, 
módszerekről, eljárásokról

Törvény és kormányrendeletek a legfőbb 
számviteli szabályokról

Az Európai Unió számviteli 
előírásai (irányelvek, 

rendeletek)

 
Forrás: Mészáros L. (2003): Az uniós csatlakozással megkezdődik a magyar 

számviteli standardalkotás. Számvitel-Adó-Könyvvizsgálat, 2003/12,  521 oldal 
 

A rendszer felépítéséből következően a szabályozási 
hierarchiában lefelé haladva egyre részletesebb, konkrétabb 
előírások, illetve állásfoglalások vannak. Az első három 
standard tervezetét a Standard Előkészítő Testület 2006. január 
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30-án fogadta el, majd közzétette. A beérkezett javaslatokat a 
Testület mérlegeli a végleges koncepciók kialakítása előtt, így 
vonva be a gyakorlati szakembereket a standardalkotásba.  

Magyarországon tehát a számviteli rendszert jelenleg a 
2000-ben újrakodifikált számviteli törvény, kiegészítő 
kormányrendeletei és a még kialakulóban lévő nemzeti 
számviteli standardok alkotják. A nemzeti standardok biztosítják 
az összhangot a gyorsan változó nemzetközi pénzügyi és 
beszámolási standardokkal, amit a törvény változtatásával 
lehetetlen lenne biztosítani. 
 
3. Szlovákia számviteli rendszerének kialakulása és 

működése 
A piacgazdaság feltételeinek megfelelő első számviteli 

törvényt Szlovákiában 1991-ben fogadták el. A 
jogharmonizációs folyamatban többször módosították (1996., 
1998., 1999., 2001., években). Ez a jogszabály összhangba volt 
ugyan az Európai Unió 4. és 7. irányelveivel, de a szakemberek 
véleménye szerint túlzottan előtérbe helyezte az adózást, s ez 
gátolta a hű és valós összkép kialakítását. 2003. január elsejétől 
Szlovákiában egy új alapokra helyezett törvény van hatályban.  
 
A törvény 7 fő részből áll: 
1. rész Alapvető és általános rendelkezések 
2. rész Számviteli rendszerek, számviteli bizonylatok, 

számviteli bejegyzések és számviteli könyvek 
3. rész Számviteli beszámoló 
4. rész Értékelési módszerek 
5. rész Leltározás 
6. rész Számviteli dokumentáció 
7. rész Záró rendelkezések 

 
A törvényben új fogalomként jelennek meg az egyéb 

aktívák és egyéb passzívák. Egyéb aktíva például az 
alkalmazottak tudása, a menedzsment minősége, míg egyéb 
passzíva lehet a bírósági perből eredő feltételezhető 
kötelezettség, illetve a kezességvállalás pontosan nem ismert 
összege. Ezek a tételek a mérlegen kívül a kiegészítő 
mellékletben jelennek meg (3. ábra). 



A számviteli szabályozás hasonlóságai és különbségei a 
visegrádi országokban  

126 

3. ábra 
Az aktívák és passzívák viszonya a szlovák számviteli 

beszámolóban 

 
Forrás: Suhányi E. (2004): Követelmény a hű és való ábrázolás , Számvitel, Adó, 

Könyvvizsgálat 2004/1, 16 oldal alapján saját szerkesztés 
 

Hazánkhoz hasonlóan a szlovák törvény is tartalmazza a 
valós értéken történő értékelés lehetőségét, ami a kontinentális 
szabályozásban idegen, ugyanis ellentmond az óvatosság 
elvének. A szlovák mérleg formája és tartalma többé- kevésbe 
megfelel a magyar „A” típusú mérlegnek, az eredménykimutatás 
összköltség eljárású.  
 
A számviteli törvényen kívül a szabályozás az alábbi 
jogszabályokban valósul meg: 
• a kereskedelmi törvény a vállalkozás számviteli 

kötelezettségét rendeli el, szabályozza a beszámolók 
könyvvizsgálatát, a beszámoló közzétételének feltételeit, 

• a pénzügyminisztériumi rendelet a számviteli törvényt 
kiegészítve a számlakeretre, a számlarendre és a 
konszolidált beszámolóra tartalmaz előírásokat. (Suhányi, 
2002a) 

1. táblázat 
A szlovák és a magyar beszámoló főbb részeinek összehasonlítása 

Magyarország Szlovákia

Mérleg
horizontális és vertikális forma is 
készíthető csak horizontális forma készíthető

Eredménykimutatás
összkötlség és forgalmi költség 
eljárással készülhet

csak összkötlség eljárással készülhet

Cash flow kimutatás
1997 óta kötelező az éves 
beszámolót készítő vállalkozásoknál

1997 óta kötelező a könyvvizsgálatra 
kötelezett vállalkozásoknál

Forrás: Suhányi E. (2002): A vállalkozók beszámolási kötelezettsége Szlovákiában I. , 
Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat 2002/1, 19 oldal alapján saját szerkesztés 
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4. Csehország számviteli rendszere 
A Cseh Köztársaságban 2000-től jelentősen változtak a 

számviteli előírások, melynek eredményeként az információs 
érdekhordozók közül az aktív felhasználók (befektetők, 
pénzügyi intézmények) kerültek előtérbe és háttérbe szorultak a 
passzív felhasználók (főként az állam). A változást a számviteli 
rendszer és az adónyilvántartások szétválasztása indokolta. Mint 
már Szlovákia példáján említettem az adózás előtérbe helyezése 
gátolhatja a megbízható, valós összkép kialakítását. 
Csehországban (hasonlóan Szlovákiához) a számviteli törvény 
lehetővé teszi, hogy a nemzeti számviteli előírások helyett a 
társaságok a nemzetközi számviteli standardokat alkalmazzák. A 
számviteli rendszerben jelentős szerepük van a nemzeti 
számviteli standardoknak (hasonlóan hazánkhoz). A csehországi 
számviteli standardokat 2003 óta a pénzügyminisztérium által 
kiadott közleményekben foglalt számviteli eljárások jelentik.  
 
A közlemények szabályozzák: 
• a beszámolók terjedelmét, tételeik elrendezését és tartalmát, 
• az alapul szolgáló számlakeretet, 
• a számviteli módszerek alkalmazását és a számlakeretet, 
• a beszámolók konszolidálását (Suhányi, 2003.) 

 
5. Lengyelország számviteli szabályozásának kialakulása 

és működése 
Lengyelországban az első számvitelre vonatkozó önálló 

jogszabály 1991-ben rendelet formájában jelent meg. A rendelet 
nem volt teljes, ugyanis hiányoztak a bankokra és biztosítókra 
vonatkozó szabályok. Kiegészítve a rendeletet a lengyel 
számviteli törvényt 1994-ben fogadták el. A törvény az unió 4. 
és 7. irányelvén alapul. A jogharmonizáció következtében a 
törvényt többször módosították. A változások következtében 
megjelent a lengyel törvényben is az Unió által elvárt valós 
értéken történő értékelés, és az IAS- rendelettel is összhangba 
került, sőt kimondja, hogy a törvény által nem szabályozott 
kérdésekben a nemzeti számviteli standardok, illetve a 
nemzetközi számviteli standardok az irányadók.  
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A lengyel számviteli beszámoló részeként a mérleget a 
magyar mérleg „A” változatának megfelelően készítik, míg az 
eredménykimutatás összköltség és forgalmi költség eljárással 
készülhet. 
 
Összegzés 

A V4 országok számviteli rendszerét megvizsgálva 
megállapítható, hogy minden országban a számviteli törvény az 
Uniós csatlakozás következtében többször módosításra került, és 
szinte kivétel nélkül megjelentek a közösségi szabályzás főbb 
elemei. Az 1606/2002 ún. IAS-rendelet jelentős hatást gyakorolt 
a visegrádi országokra is, mivel a tőzsdén jegyzett 
társaságoknak a beszámolójuk összeállításához kötelező 
jelleggel kell alkalmazniuk a nemzetközi standardokat. A V4 
országokban bevezetésre került a nemzeti számviteli standardok 
rendszere, amely kiküszöböli a nemzetközi szabályozás 
változásai által indukált törvénymódosításokat.    
 
Summary 

The globalization is noticeable in every part of life 
including accounting. More stronger is the demand on develop 
of the uniform accounting language. The international 
harmonization of accounting influence on accounting rules of 
the East-European countries. Since joining to Union the V4 
countries had to form and apply a compatible accounting system 
with the collectivity regulation. In my study I would like to 
introduce the analogy and difference of accounting systems in 
V4 countries. I direct my attention separated to changes since 
connection. 
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MOLNÁR ISTVÁN 
 
TRIGONOMETRIKUS FÜGGVÉNYEK HATÁROZAT-
LAN INTEGRÁLJAIRÓL 
 
 

A különböző integrálok kiszámítása során gyakran van arra 
szükségünk, hogy az eredeti feladatot „egyszerűbb” alakra 
hozzuk és így egy „könnyebb” feladatot kell megoldanunk. 
Ilyenkor leggyakrabban a helyettesítés módszerét hívjuk 
segítségül. A helyettesítés módszerénél a legtöbbször az okozza 
a legnagyobb gondot, hogy nem tudjuk eldönteni, mit is 
helyettesítsünk, mivel is helyettesítsük. Vannak ugyan ismert 
típusok, de a legtöbbször ezek kombinációjára vagy más 
módszerekkel együtt történő alkalmazására van szükség. 

 
1. Bevezető példa 

Számítsuk ki az 
( )

dx
xx

x
 

102
52

2∫
++

 integrált 

 
I. megoldás 
Egy egyszerű helyettesítéssel, majd a parciális integrálás 
módszerét alkalmazva, egy „segédfeladat” segítségével oldjuk 
meg a feladatot. 
 

( ) ( )[ ]
( )
( )

=
+

−=
++

=
++

∫∫∫ dy
y

y
dx

x

x
dx

xx

x
 

9

1
 

91
 

102
52

2

52

2

52

2

 

1+= xy  1−= yx  
dxdy =  

( )
dy

y

yy
 

9

12
52

2∫
+

+−= . 

 
A parciális integrálás módszerének segítségével előbb az alábbi 
integrállal foglalkozunk: 
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( ) ( ) ( )
=

+
+

+
=

+
∫∫ dy

y

y

y

y
dy

y
 

9
3

9
 

9

1
52

2

3232

( )
1)(

9

1
)(

32

=′
+

=

yg

y
yf

 ( )
yyg

y

y
yf

=
+

−=′

)(

9

2

2

3
)(

52  

( ) ( ) ( )
= +

−
+

++
+

= ∫ dy
yy

y

y

y
 

9

9

9

9
3

9
5252

2

32
 

( ) ( ) ( )
dy

y
dy

yy

y
 

9

1
27 

9

1
3

9
523232

∫∫
+

−
+

+
+

= . 

Átrendezés után 

( ) ( ) ( )
=

+
+

+
=

+
∫∫ dy

yy

y
dy

y
 

9

1
2

9
 

9

1
27

323252
 

( ) 99

1
2

9
232 +

⋅⋅+
+

=
y

y

y

y
,  azaz 

( ) ( )
c

y

y

y

y
dy

y
′+

+
⋅+

+
⋅=

+
∫

9243

2

927

1
 

9

1
23252

 (*) 

Visszatérve az eredeti feladathoz és a (*) összefüggést 
felhasználva 

( ) ( )
=

+

+−=
++

∫∫ dy
y

yy
dx

xx

x
 

9

12
 

102
52

2

52

2

 

( ) ( ) ( )
= +

−
+

−
+

+= ∫ dy
yy

y

y

y
 

9

8

9

2

9

9
525252

2

 

( ) ( ) ( )
=

+
−

+
−

+
= ∫∫∫ dy

y
dy

y

y
dy

y
 

9

1
8 

9

2
 

9

1
525232
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( )

( )

( )

( )
c

xx

x

xx

x

c
y

y

y

y

c
y

y

y

y

yy

y

+
++

+⋅+
++

+−⋅=

=+
+

⋅+
+

−⋅=

=+ +
⋅+

+
⋅⋅−

−
+

⋅−−
+

⋅=

102

1

243

11

102

54

27

2

9243

11

9

49

27

2

9243

2

927

1
8

9

1

3

2

99

1

232

232

232

322

 

 
Az I. megoldás legnagyobb hátránya, hogy a feladat 

megoldása során szükségünk van a „segédfeladat” megoldására 
vagy ismernünk kell a rekurziós módszer alkalmazásának 
lehetőségét. 
 
II. megoldás 
A helyettesítés módszerét kétszer alkalmazva, a hiperbolikus 
függvények segítségével jutunk el a végeredményhez. 

( )
( )
( )

( )
( )

=⋅
+

=⋅
+

−=
++

∫∫∫ dtt
t

t
dy

y

y
dx

xx

x
 ch 

9 sh9

1-sh 3
33 

99

13
 

102
52

2

52

2

52

2

 

 ( )1
3

1 += xy      13 −= yx  ty sh =  

 dxdy
3

1=  dydx 3=  dttdy  ch =  

( )
( ) = +⋅−⋅=⋅+−=

=⋅+−=⋅
+⋅

+−= ∫∫ ∫∫
dt

tt
t

t
tdt

t
tt

dtt
t

tt
dtt

t

tts

 
 ch

1

 ch

1
sh 6

ch

1
 th9

81

1
 

 ch

1
1sh 6 sh9

81

1

 ch 
 ch

1sh 6 sh9

81

1
 ch 

1 sh3

1sh 6 h9
3

442

2

4

2

5

2

525

2

= ⋅+⋅−⋅= ∫ dt
ttt

t
t

t  
 ch

1

 ch

1

 ch

1
sh 6

ch

1
 th9

81

1
2242

2

( ) = ⋅−+⋅−⋅= ∫ dt
t

t
t

t
t

t  
 ch

1
 th1

 ch

1
sh 6

ch

1
 th9

81

1
2

2
42

2  



Trigonometrikus függvények határozatlan integráljairól 

133 

= +⋅−⋅= ∫ dt
t

t
tt

t  
 ch

1
sh 

 ch

1
6

 ch

1
 8th

81

1
242

2  

=+ +⋅⋅+⋅= ct
t

t
 th 

 ch

1

3

1
6

3

 th
8

81

1
3

3

 

( )
( )

( )

( )

( )
c

xx

x

xx

x

c
xx

xxx

c
xxxx

xxx
c

yy

yy

c
y

y

yy

y

ct
t

t

  
102

54

27

2

102

1

243

11

  
102

200603311

243

1

102
3

1
102

9

1

200603311
27

1

243

1
  

11

6311

243

1

 
11

1
2

13

8

81

1

 th 
 ch

1
2 th

3

8

81

1

322

32

23

22

23

22

3

2

3

2

3

2

3
3

+
++

+−⋅+
++

+⋅=

=+
++

+++⋅=

=+
++⋅++⋅

+++⋅
⋅=+

+⋅+

++⋅=

=+ +
+ +

⋅+ +
⋅=

=+ +⋅+⋅=

 
A II. megoldás egyszerű, de ismernünk kell hozzá a 

hiperbolikus függvényeket, azok tulajdonságait. Ez az út nem 
mindenki számára elérhető, hiszen nem mindenütt tanítják 
(tanulják) ezeket a függvényeket. 

 
2. Az ( )∫ dxxxF  cos;sin  alakú primitív függvények 

kiszámításáról 
A továbbiakban először egy lemmát bizonyítunk, amely egy 

bizonyos integráltípusban történő helyettesítések esetén lesz a 
segítségünkre. 

 
Lemma 
Legyen RDF F →: , 
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( ) ( )
( ) 01

1
1

01
1

1

...

...

bxbxbxb

axaxaxa

xQ

xP
xF

m
m

m
m

n
n

n
n

++++
++++== −

−

−
−  egy racionális 

törtfüggvény, ahol Nnm ∈, , 0≠m , 0≠mb , Rba ji ∈, , 

{ }ni ,...,1,0∈ , { }mj ,...,1,0∈ . 

Az F akkor és csak akkor páros (illetve páratlan), ha létezik 1 F  

racionális törtfüggvény úgy, hogy ( ) ( )2
1 xFxF =  (illetve 

( ) ( )2
1 xFxxF ⋅= ), bármely FDx∈  esetén. 

 
Bizonyítás 

""⇒  

Ha ( ) ∑
=

⋅=
n

k

k
k xaxP

0

, Rx∈  és P egy páros függvény (azaz 

( ) ( )xPxP =− ,  bármely Rx∈ ),  akkor 

( ) ( ) ( )[ ] ( )

( ) ( ),...1
2

1

2

1

2

1

2
1

4
4

2
20

00

00

xPxaxaaxaxa

xaxaxPxPxP

n

k

k
k

k
n

k

k
k

n

k

k
k

n

k

k
k

=+++= ⋅⋅−+⋅⋅=

= −⋅+⋅⋅=−+⋅= ∑∑ ∑∑
==

==

ahol 1P   egy polinom. 
 
Ha F páros, akkor bármely FDx∈  esetén teljesül, hogy 

( ) ( )xFxF −=   és 

( ) ( ) ( )[ ] ( )
( )

( )
( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ,

2

1

2

1

2

1

xQxQ

xQxPxQxP

xQ

xP

xQ

xP
xFxFxF

−⋅
⋅−+−⋅⋅=

= −
−+⋅=−+⋅=

 

ahol könnyen belátható, hogy mind a számlálóban, mind a 
nevezőben lévő polinom páros. A P-re tett gondolatmenet 
alapján következik, hogy léteznek 1  P   és  1Q  polinomok úgy, 
hogy 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2
1 xPxQxPxQxP =⋅−+−⋅ , illetve 

( ) ( ) ( )2
1 xQxQxQ =−⋅ , bármely Rx∈ . 
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Következésképpen 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

( )
( ) ( )2

12
1

2
1

2

1

2

1
xF

xQ

xP

xQxQ

xQxPxQxP
xF =⋅=

−⋅
⋅−+−⋅⋅= , 

bármely FDx∈ , ahol ( ) ( )
( )xQ

xP
xF

1

1
1 2

1 ⋅= . 

Ha F páratlan törtfüggvény, akkor az 
( )
x

xF
 racionális 

törtfüggvény páros, vagyis létezik1  F  racionális törtfüggvény 

úgy, hogy ( ) ( )
x

xF
xF =2

1 , bármely { }0−∈ FDx . 

Innen ( ) ( )2
1 xFxxF ⋅= , bármely { }0−∈ FDx . 

Mivel F páratlan  FD∉0  
 vagy 
 FD∈0  és ( ) 00 =F , 

következésképpen ( ) ( )2
1 xFxxF ⋅= , bármely FDx∈ . 

 
""⇐  

a) ha létezik 1 F  racionális törtfüggvény úgy, hogy 

( ) ( )2
1 xFxF = , bármely FDx∈ , akkor 

( ) ( )( ) ( ) ( ) FxFxFxFxF       2
1

2
1 ⇒==−=−  páros. 

b) ha létezik 1  F  racionális törtfüggvény úgy, hogy 

( ) ( )2
1 xFxxF ⋅= , bármely FDx∈ , akkor 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )xFxFxxFxxF −=⋅−=−⋅−=− 2
1

2
1 , 

tehát az F  páratlan. 
Ezzel a Lemma bizonyítását befejeztük. 
 

A folytatásban az ( )∫ dxxxF  cos;sin  alakú primitív 

függvények kiszámításáról lesz szó, ahol F egy kétváltozós 
racionális törtfüggvény, melynek z és t változói eleget tesznek 
az alábbi tulajdonságok valamelyikének: 
 

I. ( ) ( )tzFtzF ;; −=−  

II.  ( ) ( )tzFtzF ;; −=−  
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III.  ( ) ( )tzFtzF ;; =−−  

IV.  ( ) ( )tzFtzF ;; =−  

V. ( ) ( )tzFtzF ;; =−  
 
I. eset: 
Az ( ) ( )tzFtzF ;; −=−  (vagyis az ( )tzF ;  páratlan z-ben) ⇒  az 

( )
z

tzF ;
 racionális törtfüggvény páros z-ben, ahonnan a Lemma 

alapján következik, hogy 
( ) ( )tzF
z

tzF
;

; 2
1= . 

Másrészt, mivel 22 1 tz −=  kapjuk, hogy 
( ) ( ) ( ) ( )tFzttFztzFztzF 2

2
1

2
1 ;1;; ⋅=−⋅=⋅=  

(ahol 2F  egyváltozós racionális törtfüggvény). 
Tehát 

( ) ( ) ( )∫∫∫ −=⋅= duuFdxxxFdxxxF   sincos cos;sin 22 , 

ahol xu cos=  helyettesítést hajtottunk végre. 
 
Példa: 

dx
xx

xx∫ +
+

 
2coscos

2sinsin
 

Átírandó 
xxx

xxx

xx

xx
22 sincoscos

cossin2sin

2coscos

2sinsin

−+
⋅+=

+
+

, 

tehát ( )
22

2
;

ztt

ztz
tzF

−+
+= . 

Mivel ( ) ( )tzF
ztt

ztz

ztt

ztz
tzF ;

22
;

2222
−=

−+
+−=

−+
−−=− , ezért 

xu cos=  helyettesítést hajtunk végre. 
 

=
−+
⋅+=

+
+ ∫∫ dx

xxx

xxx
dx

xx

xx
 

sincoscos

cossin2sin
 

2coscos

2sinsin
22

 

( ) =−
−+

+=⋅
−+

+= ∫∫ du
uu

u
dxx

xx

x
 

12

21
 sin

1cos2cos

cos21
22

 

xu cos=  
dxxdu  sin−=  
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( )( )

( ) ( ) ( ) ( )

cxx

cxxcuu

cuudu
u

du
u

du
uu

du
uu

u

++−−=

=++⋅−−=++⋅−−=

=++−−−=
+

−
−

−=

= +
+

−
−=

+−
+−= ∫∫ ∫∫

 1cos3cos4 ln
3

1

 1cos1cos2 ln
3

1
 112 ln

3

1

 1 ln
3

1
 12 ln

3

2
 

1

1

3

1
 

12

2

3

2

 
1

3

1

12
3

4

 
112

12

3

22

 

 
II eset: 
Az ( ) ( )tzFtzF ;; −=−  (vagyis az ( )tzF ;  páratlan t-ben) ⇒  

( )
t

tzF ;
 racionális törtfüggvény páros t-ben, ahonnan a Lemma 

alapján következik, hogy  
( ) ( )2

1 ;
;

tzF
t

tzF = . 

Másrészt, mivel 22 1 zt −=  kapjuk, hogy 
( ) ( ) ( ) ( )zFtzzFttzFttzF 2

2
1

2
1 1;;; ⋅=−⋅=⋅=  

(ahol 2F  egyváltozós racionális törtfüggvény). 
Tehát 

( ) ( ) ( )∫∫∫ =⋅= duuFdxxxFdxxxF   cossin cos;sin 22 , 

ahol xu sin=  helyettesítést hajtottunk végre. 
 
Példa: 

( )
dx

x

x
 

sin2

2sin
2∫ +

 

Átírandó 
( ) ( )22 sin2

cossin2

sin2

2sin

x

xx

x

x

+
⋅=

+
, tehát ( )

( )22

2
;

z

zt
tzF

+
= . 

Mivel ( )
( ) ( )

( )tzF
z

zt

z

zt
tzF ;

2

2

2

2
;

22
−=

+
−=

+
−=− , ezért 

xu sin=  helyettesítést hajtunk végre. 
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( ) ( ) ( )
=

+
=

+
⋅=

+
∫∫∫ dxx

x

x
dx

x

xx
dx

x

x
 cos 

sin2

sin2
  

sin2

cossin2
 

sin2

2sin
222

 

 
dxxdu

xu

 cos

sin

=
=

 

( ) ( )
( )

( ) ( ) = +
−

+
+=

+
−+=

+
= ∫∫∫ du

uu

u
du

u

u
du

u

u
 

2

4

2

22
 

2

442
 

2

2
2222

 

( )

c
x

xc
u

u

c
u

udu
uu

+
+

++=+
+

++=

=+
+
−⋅−+= +

−
+

= ∫
sin2

4
 sin2 ln2

2

4
 2 ln2

2

1
4 2 ln2 

2

4

2

2
2

 

 
III. eset: 
Ebben az esetben ( ) ( )tzFtzF ;; =−− . 

Tudjuk, hogy xxx
x

x
x cos tgsin      

cos

sin
 tg ⋅=⇒=  és 

 tg1
cos

1 2
2

x
x

+= , ahonnan 
x

x
2

2

tg1

1
cos 

+
= . 

Mindezeket felhasználva, illetve az 
( ) ( ) ( )xxFxxxFxxF  tg;coscos;cos tgcos;sin 1=⋅= , 

( ) =−− xxF cos;sin ( )xxF cos;sin  

és ( ) ( )xxFxxF  tg;coscos;sin 1 −=−−  egyenlőségek alapján 

következik, hogy ( ) ( )xxFxxF  tg;cos tg;cos 11 =− . 
A kapott eredményt és a Lemmát alkalmazva 

( ) ( ) ( )
( ). tg tg;

tg1

1

 tg;cos tg;coscos;sin

322

2
21

xFx
x

F

xxFxxFxxF

= +
=

===
 

Tehát 

( ) ( ) ( ) ( ) ,  
1

1
  tg cos;sin 4233 ∫∫∫∫ =

+
⋅== duuFdu

u
uFdxxFdxxxF

ahol xu  tg=  helyettesítést hajtottunk végre. 
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Példa: 

dx
xx

xx
 

cossin

cossin∫ +
−

 

Átírandó 
xx

xx

cossin

cossin

+
−

, tehát ( )
tz

tz
tzF

+
−=; . 

Mivel ( ) ( )tzF
tz

tz

tz

tz
tzF ;; =

+
−=

−−
+−=−− , 

ezért xu  tg=  helyettesítést hajtunk végre. 
 

=
+

⋅
+
−=

+
−=

+
− ∫∫∫ du

uu

u
dx

x

x
dx

xx

xx
 

1

1

1

1
 

1 tg

1 tg
 

cossin

cossin
2

 xu  tg=  

 ( )dxxdx
x

du  1tg 
cos

1 2
2

+==  

( ) ( )

( ) ( )
c

x

x
c

u

u

cuudu
uu

u

du
uu

u
du

uu

u

+
+
+=+

+
+=

=++−+= +
−

+
⋅=

= +
−

+
=

+⋅+
−= ∫ ∫∫

2

2

2

2

2
2

22

1 tg

 1tg
 ln

2

1

1

 1
 ln

2

1

 1 ln 1 ln
2

1
 

1

1

1

2

2

1

 
1

1

1
 

11

1

 

 
IV. eset: 
Az ( ) ( )tzFtzF ;; =− , vagyis az ( )tzF ;  racionális törtfüggvény 
páros z-ben, ahonnan egyfelől a Lemma alapján következik, 
hogy ( ) ( )tzFtzF ;; 2

1= , másrészt pedig, mivel 22 1 tz −=  

kapjuk, hogy ( ) ( ) ( ) ( )tFttFtzFtzF 2
2

1
2

1 ;1;; =−==  (ahol az 2F  
egyváltozós racionális törtfüggvény). 
Tehát 

( ) ( )∫∫ = dxxFdxxxF  cos cos;sin 2 . 

 
V. eset: 
Az ( ) ( )tzFtzF ;; =− , vagyis az ( )tzF ;  racionális törtfüggvény 
páros t-ben, ahonnan egyfelől a Lemma alapján következik, 
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hogy ( ) ( )2
1 ;; tzFtzF = , másrészt pedig, mivel 22 1 zt −=  

kapjuk, hogy ( ) ( ) ( ) ( )zFzzFtzFtzF 2
2

1
2

1 1;;; =−==  (ahol az 

2F  egyváltozós racionális törtfüggvény). 
Tehát 

( ) ( )∫∫ = dxxFdxxxF  sin cos;sin 2 . 

 
Megjegyzés: 
Észrevehető, hogy a IV. és V. esetekben nem megoldottuk, 
hanem visszavezettük a primitív függvény kiszámítását egy 
„egyszerűbb” primitív függvény számítására.. 
 
Példa: 

( )
dx

x

xxx
 

2cos

cos1sincos 2∫ +
−⋅+

 

Átírandó 
( )
2cos

cos1sincos 2

+
−⋅+

x

xxx
, tehát ( ) ( )

2

1
;

2

+
−⋅+=

t

tzt
tzF . 

Mivel ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tzF
t

tzt

t

tzt
tzF ;

2

1

2

1
;

22

=
+

−⋅+=
+

−⋅−+=− , ezért 

a feladatot visszavezethetjük ( )∫ dxxF  cos2  alakra. 

( ) ( ) ( )

= +
−+−=

+
+−=

=
+

−⋅−+=
+

−⋅+ ∫∫ ∫∫
dx

x
xxdx

x

xx

dx
x

xxx
dx

x

xxx

 
2cos

11
6cos3cos

2cos

1coscos

2cos

cos1cos1cos

2cos

cos1sincos

2
23

22

∫∫
+

−+− +=

= +
−+−+=

dx
x

xx
x

x

dx
x

x
x

 
2cos

1
116sin3

2

2sin

2

1

 
2cos

11
6cos3

2

2cos1

 

Mint látható a feladat megoldása az ∫ +
dx

x
 

2cos

1
 kiszámítására 

vezethető vissza. 
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=
+

+
=

+
+

−
=

+ ∫∫∫ dx
x

x

dx

x

x
dx

x
 

2
tg3

2
tg1

 

2

2
tg1

2
tg1

1
 

2cos

1

2

2

2

2

 

=
+

= +⋅⋅
+

= ∫∫ du
u

dx
x

x
 

3

2
 

2
tg1

2

1

2
tg3

2
2

2

2

 

dx
x

dx
x

du

x
u

 
2

tg1
2

1
 

2
cos2

1
2

 tg

2

2
 +==

=

 

'
3
2

tg
arctg

3

2
'

3
arctg

3

1
2 c

x

c
u +⋅=+⋅⋅= . 

Összefoglalva 
( )

c

x

x
xx

dx
x

xxx

+⋅−−+=

=
+

−⋅+∫
3
2

tg
arctg

3

22
sin3

4

2sin

2

13

 
2cos

cos1sincos 2

 

Néhány további feladat, amelyek a fenti esetek valamelyikével 
megoldhatók: ∫ + x

dx
4sin1

; ∫ dx
x

x
  

cos

sin
4

2

; ∫ +
−

dx
xx

xx
  

cossin

cossin
33

; ∫ +
+

dx
x

xx
 

cos1

sinsin
2

3

; ∫ +
+

dx
xx

x
 

2cos2sin

sin1 2

; dx
x

x
 

2cos

 cos∫ ; ∫ dx
x

x
 

3cos

2sin
; ( )∫ ≠

⋅+
0   

sincos 222
a

xax

dx
; 

( )
( )∫ ≠

⋅+
0   

sincos 2
a

xax

dx
; 
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3. Az ( )∫ dxxxF  cos;sin  alakú primitív függvények 
kiszámítására visszavezethető primitív függvényekről 
Az alábbiakban olyan irracionális kifejezéseket tartalmazó 

függvények határozatlan integráljáról lesz szó, amelyek a 
következő típusok valamelyikéhez tartoznak: 

I. ( )∫ − dxxaxG  ; 22  

II.  ( )∫ + dxxaxG  ; 22  , 

III.  ( )∫ − dxaxxG  ; 22  

ahol G egy kétváltozós racionális törtfüggvény. 
 
I. eset 

tax sin⋅=  helyettesítést végrehajtva 

( ) ( ) =⋅⋅⋅−⋅=−∫ ∫ dttataataGdxxaxG  cossin;sin ; 22222  

= ( ) ( )dtttFdttatataG  cos;sin coscos;sin ∫∫ =⋅⋅⋅⋅ , 

ahol F egy kétváltozós racionális törtfüggvény. 
 
Példa: 

=⋅=⋅
−

=
−

∫∫∫ dtt
t

t
dtt

t

t
dx

x

x
 cos2

cos2

sin4
 cos2

sin44

sin4
 

4

2

2

2

2

2

tx sin2=  
2

arcsin
x

t =  

dttdx  cos2=  

( )

cx
xx

c
x

x
x

ctttcttc
t

t

dttdt
t

dtt

+−⋅−=+−⋅−=

=+⋅−=+−=+ −=

=−=−== ∫∫∫
2

2

2

4
22

arcsin2
2

1
2

arcsin2

cossin222sin2
2

2sin
2

 2cos12 
2

2cos1
4 sin4

 

 
II. eset 
 tax  tg⋅=  helyettesítést végrehajtva 
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( ) ( ) =⋅⋅⋅+⋅=+∫ ∫   
cos

1
tg; tg ;

2
22222 dt

t
ataataGdxxaxG  

( )dtttFdt
t

a
t

a
t

t
aG ∫∫ =⋅⋅ ⋅⋅=  cos;sin 

cos

1

cos

1
;

cos

sin
2

, 

ahol F egy kétváltozós racionális törtfüggvény. 
 
Példa: 

( )
=⋅⋅ +

= +

=
+

∫∫∫ dt
t

tx

dx

x

dx
 

cos

1

2

3

4

3
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4
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3
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c
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x
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x
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t

t
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t

t
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t

t
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t

t

+
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⋅=+⋅=

=+⋅===⋅=

=⋅⋅=⋅

+⋅= ∫∫∫ ∫∫
343

1

3

2
arctgsin

6

1

sin
6

1
 cos

6

1
 

cos

cos

6

1
 

cos

1

cos

1

1

6

1

 
cos

1

cos

1

1

33

8

16

3
  

cos

1

1tg
2

3

1

16

3

2

2

3

23

23

2

2
32

3

 
III. eset 

t

a
x

sin
=  helyettesítést végrehajtva 

( ) =⋅−⋅ −=−∫ ∫   
sin

cos

sin
;

sin
 ;

2
2

2

2
22 dt

t

ta
a

t

a

t

a
GdxaxxG  

( )dtttFdt
t

ta

t

t
a

t

a
G  cos;sin 

sin

cos

sin

cos
;

sin 2 ∫∫ =⋅⋅ ⋅−= , 

ahol F egy kétváltozós racionális törtfüggvény. 
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Példa: 

( ) ( ) ( )
=

−−⋅−
=

−−⋅−
∫∫

411321 22 xx

dx

xxx

dx
 

1−= xy    
dxdy =    

=−⋅⋅
−⋅

=
−⋅

= ∫∫ dt
t

t
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dy
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4
sin

4

sin

2

1

4
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2

2
 

y
t

t
y

2
arcsin         

sin

2 ==  

dt
t

t
dy  

sin

cos
2

2
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c
x

c
y

ctdt

dt
t

t

t

t
dt

t

t

t

t
dt

t

t

t

t

t

+
−
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=⋅−=⋅−=⋅
−

−= ∫ ∫∫∫
1

2
arcsin

2

12
arcsin

2

1

2

1

2

1

 
sin

cos

cos2

sin
 

sin

cos

sin

cos2
1

 
sin

cos

sin

sin44

sin
2

2

2

 

Megjegyzés 
Hasonló eredményeket kapnánk, ha 

I. esetben tax cos⋅=  
II. esetben tax  ctg ⋅=  

III.   esetben 
t

a
x

cos
=  

helyettesítéseket hajtanánk végre. 
 
I’. eset 

tax cos⋅=  helyettesítést végrehajtva 

( ) ( ) ( ) =−⋅⋅⋅−⋅=−∫ ∫ dttataataGdxxaxG  sincos;cos ; 22222

= ( ) ( )dtttFdttatataG ∫∫ =⋅⋅⋅⋅−  cos;sin sinsin;cos . 

 
II’. eset 

tax  ctg ⋅=  helyettesítést végrehajtva 

( ) ( ) =−⋅⋅⋅+⋅=+∫ ∫   
sin

1
ctg; ctg ;

2
22222 dt

t
ataataGdxxaxG  
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( )dtttFdt
t

a
t

a
t

t
aG ∫∫ =⋅⋅ ⋅⋅−=  cos;sin 

sin

1

sin

1
;

sin

cos
2

. 

 
III’. eset 

t

a
x

 cos
=  helyettesítést végrehajtva 

( ) =⋅⋅ −=−∫ ∫   
cos

sin

cos
;

cos
 ;

2
2

2

2
22 dt

t

ta
a

t

a

t

a
GdxaxxG  

( )dtttFdt
t

ta

t

t
a

t

a
G ∫∫ =⋅⋅ ⋅=  cos;sin 

cos

sin

cos

sin
;

cos 2
, 

ahol mindhárom esetben F egy kétváltozós racionális 
törtfüggvény. 
 
Néhány további feladat, amelyek a fenti esetek valamelyikével 
megoldhatók: 

dx
x

x
 

1
2

2∫ −
; dxxax  223∫ −⋅ ; dx

x

x
 

41 2

2∫ −
; dxx  49 2∫ + ; ∫ − 42x

dx
; ∫ ++ 1022 xx

dx
; 

 
4. A bevezető példa újra/III. megoldás 

Végezetül lássuk az eredeti példa megoldását az 
előbbiekben ismertetett helyettesítés típusok segítségével. 
 
III. megoldás 

( ) ( )[ ]
( )
( )

=
+
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++

=
++

∫∫∫ dy
y

y
dx

x

x
dx
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1+= xy       tg3 ty =  
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t

dy
 cos

1
3

2
⋅=  
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VÉGH SÁNDOR 
 
NAGYMÉRTÉK Ű VILLAMOS ENERGIA MEGTAKA-
RÍTÁS EGY LEHETSÉGES MÓDJA: BLDC 
MOTOROK TÖMEGES ALKALMAZÁSA 
 
 

Van egy viszonylag új találmány, illetve nagyon új 
eredeti fejlesztés a villanymotorok terén: a kefenélküli 
villanymotor, szaknyelvén: BLDC.  
E motortípus 20 éve ismert, de nem igazán akar elterjedni 
tömegesen. Pedig a civilizáció megszámlálhatatlan sok 
villanymotort használ, nem jelentéktelen dolog e 
motortömegek által elhasznált villamos energia. E tanulmány 
erre szeretné felhívni a figyelmet. Az már közhely, hogy nagy 
szükség van az energia racionálisabb felhasználására. 

A kefenélküli(brushless) motor működési elve hasonló a 
hagyományos szénkefés motoréhoz. A különbség hogy a 
forgórész csak egy mágnes. A motoron belül nincs súrlódó 
alkatrész, a forgórészt csak csapágyak fogják. A kifejezetten 
brushless motorokhoz való szabályzó három vezetéken 
keresztül küldi a jelet és az áramot a motorba.  
 
1. Jobb a brushless motor! 

Mivel csak a két csapágyon forog, ezáltal nincs fizikai 
kapcsolat és nincs súrlódás. A brushless hatásfoka nagyobb és 
tartósabb mivel nincs, mi elkopjon. Nem szikrázik a szénkefe 
és a motor hőmérséklete is kedvező. 
1. 90 % feletti hatásfok  
2. nincs súrlódó eleme, csendes működésű  
3. nem karbantartás-igényes, hosszú élettartamú  
4. egyenletes a nyomatékleadása, ezért széles fordulatszám 

tartományban használható  
5. kisebb méretű BLDC motor képes ugyanakkora 

teljesítményt leadni 
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5.1. ábra 
A BLDC motor működési elve 

 
A kefenéküli(brushless) motor jó hatásfoka köszönhető 

az alacsonyabb súrlódásnak, valamint hogy a szabvány 
szénkefés motorokon két bemenet található egy pozitív és egy 
negatív, míg a motor belsejében csak két mágnes és egy 
tekercselt tengely található mely két szénkefén kapja az 
áramot. Ezzel ellentétbe a brushless motorba több mágnes is 
található és nincs benne szénkefe vagy egyéb súrlódó 
alkatrész, amely csökkentené a motor fordulatát.  
 
1.1. A szénkefés motorok 

Ha a felhasználónak nagyobb erőre, teljesítményre van 
szüksége nem érdemes a szénkefe nélküli motorban 
gondolkodni mivel a szénkefe állandó kontaktban van a 
kommutátorral, ezért folyamatos a súrlódás és romlik a 
hatásfok. Valamint a szénkefe és a kommutátor 
egyenetlenségei is okoznak némi problémát az áramátvitelt 
tekintve. Valamint zajos a motor működése és idővel elkopik 
a szénkefe.  
 
1.2. Hogyan működik a brushless motor?  

A brushless motor alapvető működési elve hasonló a 
hagyományos szénkefés motoréhoz. A különbség hogy a 
tekercselés itt a külső részben van, míg a forgórész csak egy 
mágnes. A motoron belül nincs súrlódó alkatrész, a forgórészt 
csak csapágyak fogják a külső részhez. A kifejezetten 
brushless motorokhoz való szabályzó három vezetéken 
keresztül küldi a jelet és az áramot a motorba.  
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1.3. Miért jobb a brushless mint a hagyományos?  
Mivel csak a két csapágyon forog, ezáltal nincs fizikai 

kapcsolat és nincs súrlódás. A brushless hatásfoka nagyobb és 
tartósabb mivel nincs, mi elkopjon. Nem szikrázik a szénkefe 
és a motor hőmérséklete is kedvező.  
Alacsony karbantartás! 
 � Normál (hagyományos kefés) motor : A egyenfeszültséget 

rákapcsolva a két pólusára a motor forogni kezd. A 
polaritással és a feszültség nagyságával szabályozható az 
forgás irány és a forgási sebesség. A vezérlést maga a motor 
végzi (kommutátorok segítségével). Egyszerű, nem kell a 
működéséhez semmi más. Hátrány, hogy a szénkefe a 
súrlódás miatt kopik. � 3 fázisú (brushless) motor: A motorban nincs semmi más, 
mint egy csomó mágnes és tekercs. A tekercsek 3 
csoportban vannak összefogva. A motornak nincsen 
semmilyen belső elektronikája. Ahhoz, hogy forgásra bírjuk 
a szerkezetet egy elektronikával el kell érni, hogy a 
tekercseken forgó mágneses tér jelenjen meg ami "húzza" 
magával mágneseket és így forog a motor. Ez azt jelenti, 
hogy a vezérlő részt kívülről kell a motorhoz kapcsolni. � 3 fázisú, helyzet érzékelős (brushless) motor : A 
mágneseken és a tekercseken kívül még 3 mágneses 
érzékelő elem (HALL) is van benne. Ehhez is kell külső 
elektronika, de ez még bonyolultabb, mert a HALL-ok 
alapján tudja az elektronika hogy éppen hol áll a forgó rész 
és melyik tekercsekre kell kapcsolni a feszültséget. � Kicsit bonyolultabb a motor vezérlése, de nincs súrlódó 
alkatrész (nincs kopás) és 80-90% körül van a motor 
hatásfoka ami a gépeknél nem elhanyagolható, sőt egy 
rendkívüli dolog! 

 
A BLDC motorok számos előnnyel rendelkeznek a kefés 

egyenáramú motorokhoz képest, olyanokkal, mint a jobb 
hatékonyság és megbízhatóság, kisebb zaj, hosszabb 
élettartam (nincs kefe, ami elkopjon), nem keletkeznek 
szikrák a kommutátornál, ami erősen emeli az elektronikus 
szmog mértékét, és kisebb az elektromágneses interferencia 
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(EMI). Mivel a forgórészen nincs centrifugális erők hatásának 
kitett huzalozás, és mivel az elektromágnesek a motorházhoz 
vannak rögzítve, vagyis hővezetéssel tudják leadni a 
keletkezett hőt, így nincs szükség légáramra a motor 
belsejében hűtés céljából. Ez azt jelenti, hogy a motor belseje 
teljesen zárt lehet, így védve marad a szennyeződésektől. A 
BLDC motoroknál elérhető legnagyobb teljesítmény 
rendkívül magas, szinte kizárólag a melegedés korlátozza, ami 
a mágnesekben kárt tehet. A BLDC hátránya a magasabb 
költség, aminek két oka van. Az első az, hogy a BLDC 
motoroknak összetett elektronikus sebességvezérlőre van 
szükségük a működéshez. A kefés egyenáramú motorokat 
egész egyszerű vezérléssel lehet működtetni, ilyen például a 
rheostat. A második ok, hogy több hasznos alkalmazásra még 
nincs kifejlesztett megoldás a kereskedelmi szektorban. 

A BLDC motorok sokkal hatékonyabban alakítják át az 
elektromosságot mechanikai erővé, mint a kefés egyenáramú 
motorok. Ez főleg annak köszönhető, hogy a kefék hiánya 
miatt mentesek az elektromos és súrlódási veszteségektől. A 
nagyobb hatékonyság a terhelésmentes és kis terhelésű 
tartományokban érzékelhető leginkább. Nagy terhelésnél a 
BLDC motorok és a jó minőségű szénkefés egyenáramú 
motorok hasonló hatékonyságúak. 
 
2. A kommutáció megvalósításának fajtái és folyamata 

kefenélküli motoroknál 
A rotor forgatásához forgó mágneses térre van szükség. 

Ez a sztátor gerjesztésével, a sztátoron fellépő áramok 
nagyságának és irányának változtatásával érhető el. Ezen 
folyamat neve a kommutáció. 
 
2.1. A kommutáció összehasonlítása kefés és kefenélküli 

motorok esetén 
A kefés egyenáramú motorok kommutációja a motor 

forgásával, a kommutátor segítségével történik, míg a 
kefenélkülieknél ezt elektronikusan kell elvégezni. Ennek 
hátránya, hogy bonyolultabb a vezérlés (tehát kefés esetben 
nem feltétlenül szükséges kiegészítő elektronika a 
működéshez, kefenélküli esetben minden esetben szükséges). 
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Nagy előnye azonban, hogy a kommutátor okozta 
teljesítmény veszteség és (pl. a keletkező villamos ív miatti) 
elektromágneses zaj nem lép fel, valamint nem áll fenn a 
kefék elkopásának (és/vagy elégésének) veszélye. 
Ezen előnyök kihasználásából adódik az a tulajdonság, hogy 
ezek a motorok kis fordulaton is igen nagy nyomaték (és 
ezáltal teljesítmény) leadására, valamint igen nagy 
fordulatszám elérésére képesek. Ezen felül valamint sokkal 
nagyobb dinamikájú vezérlőjeleket viselnek el, mint kefés 
társaik (nem áll fenn a kefék, illetve a kommutátor elégésének 
veszélye). Előnyként könyvelhető továbbá el az is, hogy 
mivel nincs közvetlen elektronikus kapcsolat a motor 
alkatrészei között, ezért olyan területeken is használható, ahol 
kötelező az erősített, vagy speciális szigetelés. 

Ellenben mindkét konstrukció használatakor figyelembe 
kell venni, hogy az állandó mágnes Curie pont feletti 
hőmérsékleten elveszíti mágnesességét, ami adott esetben 
katasztrofális következményekkel járhat, azaz a motor mágnesei 
lemágneseződnek, elveszíti a mágneses mezőjét. A mai, jó 
minőségű, általában ritkaföldfémből (pl.: NdFeB, SmCo) 
készülő mágnesek általában megfelelnek az autóipari 
vonatkozásban használható specifikációknak (automotive 
hőmérsékleti tartomány, mechanikai igénybevétel, stb.), 
valamint igen nagy állandó fluxussűrűséggel bírnak, így kis 
méretű, nagy fajlagos teljesítményű motorok készíthetőek 
belőlük. 
 
3. A kommutáció indítása 

Ahhoz, hogy kommutációs folyamat elinduljon, szükség 
van a rotor kiindulási pozíciójára (tehát a mágnes által keltett 
tér és a kommutáció indítására kijelölt tekercs által keltett tér 
által bezárt szög) . Blokk kommutáció esetén elég csak a 
térhányadot (háromfázisú esetben térhatodot) tudni 
amelyikben a rotor áll, ennek meghatározására akár hall 
szenzorok által szolgáltatott kimenőjelek is megfelelőek. A 
Hall szenzorokat a sztátorra szerelik.  
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Ennek két módja is lehet: 
• Külön mágneseket szerelnek fel a rotorra a rotormágnessel 

egyező helyzetben és ez köré építik az állórészre a hall 
szenzorokat 

• Az állórészre építik a hall szenzorokat, amelyek a 
rotormágnes által keltett teret érzékelik. 

 
Felhasználásuk e motoroknak a jelen időben és ipari 
környezetben meglehetősen kevés. Még számos helye van a mai 
technikai környezetnek, ahol nagyon gazdaságosan 
üzemeltethetők ezek a motorok. Most úgy áll a helyzet, hogy az 
energia hiánya fogja kikényszeríteni a tömegesebb 
használatukat, nem a józan, az előrelátó és tervező ész. 

Néhány jó példa: A villamos hibrid járművek, mint a 
Toyota Prius vagy a Honda autói, BLDC motorokat használnak, 
hogy kiegészítsék a belső égésű motort. Arra is használják, hogy 
beindítsák a motort, a hagyományos önindítós és 
behúzómágneses eljárás helyett. 

Számos elektromos kerékpár BLDC motort használ, amit 
gyakran a kerékagyba építenek, az állórészt szilárdan a 
tengelyhez rögzítve, a mágnesek együtt forognak a kerékkel. A 
kerékpár kerékagya maga a motor. Ez a fajta általános váltóval 
is fel van szerelve, pedálokkal, fogaskerekekkel és lánccal, így 
lehet tekerni a motor használatával vagy, ha szükséges, nélküle. 
 
4. Miért foglalkozom vele? 

Mert van egy terület, amely csak a lelkes amatőröket 
érdekli. A brushless motort számítógéppel lehet vezérelni. A 
vezérléshez programot kell, illetve lehet írni. Ezt írtam már 
magasszintű programozási nyelven és gépi kódban is. A 
programozási kihívás számomra a fordulatszám szabályozása és 
az elektronikus fék megoldása. Rendkívülien magas 
fordulatszámot lehet elérni e motorokkal. Kritikusan magas 
fordulatszámok ezek, a motor a fizikai szétesés határára kerül 
rövid időn belül. Ez 1,5-2 kW-os kisméretű motoroknál 60000-
80000 fordulat/perc. Az extrém feladat megoldásához 
készítettem már néhány algoritmust, mely matematikai alapokon 
nyugszik. Külön programozási ötlet kellett az álló motor 
megindításához, ha pedig már forgott, akkor egy algoritmust 
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kellett megírnom, hogy a lehető legmagasabb fordulatszámot 
érje el a motor. E magas fordulatszámot technikai 
hoobysportban szeretném kamatoztatni. Nagyon érdekes 
probléma az, hogy a tekercsekben az áram léptetését miként 
oldom meg. Gyorsulást kell elérnem a motorban, de ezt csak 
matematikai pontossággal lehetséges. A három tekercstestből 
kettőre léptetem a komoly árammennyiséget, a harmadik tekercs 
pedig „figyel”. Azt az időt figyeli, amikor a harmadik 
tekercsben mikor indukálódik a forgórész mozgásából 
következett feszültség. A fordulatszám csak akkor emelkedik, ha 
az indukció függvényében kiszámolom, illetve a megírt program 
algoritmus kiszámolja a legrövidebb kapcsolási időt egy körön 
belül háromszor. Az algoritmus igyekszik egyre rövidebb 
időpillanatokban az áramokat kapcsolni, de ennek szinkronban 
kell lennie, mert akkor „elsieti” magát és a motor hibásan fog 
működni, illetve kellemetlen rángatózás lesz a következmény. 
Külön érdekes probléma a fék. A villanymotoroknál használható 
az úgynevezett mágneses fék. Úgy alakítjuk ki a mágneses 
mezőt, amely megállítja a forgórészt, a mozgási energiája 
átalakul igen gyorsan. A mágneses fék láthatatlan erővonalakból 
áll, nincs súrlódás, túlzott melegedés, de ugyanakkor nagyon 
hatékony. A fék létrehozása szoftveres úton, teljesen más 
programot, illetve szubrutint igényel. A lényeg, hogy 
nagyhatású legyen és gyors! E kis kitérővel nem mondottam 
ellent a címnek, mert a kefenélküli motorok minden 
üzemmódban messze felülmúlják a régi villanymotorok 
hatásfokát. Tehát ha extrém az igénybevétel, azt is sokkal 
kevesebb energiával érem el. 
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KISS CSILLA  
 
INTERDISZCIPLINÁRIS, INNOVATÍV, INTERAKTÍV: A 
SIKER KULCSA A HÁROM I - Egy Erasmus Intenzív 
Program hatásának vizsgálata  
 
 
Bevezetés 

Ebben a tanulmányban arra vállalkozunk, hogy 
megkíséreljük feltárni egy nyolc egyetem hallgatóinak 
részvételével megrendezett kéthetes Erasmus Intenzív Program 
hatásait. A kurzust 2010 júniusában a Szent István Egyetem 
Gazdasági Karán rendeztük meg. A program címe A társadalmi 
kohézió és jólét erősítése képzéssel az európai társadalmi és 
intézményi életben, résztvevői pedig magyar, szlovák, brit, 
portugál, lett, litván, bolgár és finn egyetemi hallgatók voltak135. 
A címből következően a tanulmányok fókuszában a társadalmi 
kohézió és a jólét kérdésköre állt. A program résztvevői a 
társadalmi jólét különböző értelmezéseit és megnyilvánulási 
formáit vizsgálták, és körüljárták a társadalmi kohézió 
megvalósításának lehetőségeit és buktatóit a részt vevő országok 
esetében. A kurzust egy hároméves Erasmus projekt keretében, 
harmadik alkalommal rendeztük meg. Az előző két évben a 
helyszín Daugavpils (Lettország) illetve Banska Bystrica 
(Szlovákia) volt. A projekt 2010-ben bekerült az Európai 
Bizottság Education and Training for Social Inclusion: 
European Success Stories (Oktatás és képzés a társadalmi 
inklúzióért: európai sikertörténetek) című kiadványába mint a 
legsikeresebb öt Erasmus projekt egyike, és mint ilyen 
meghívást kapott a Lifelong Learning Programme (Élethosszig 
Tartó Tanulás Program) éves konferenciájára Barcelonába.  

A programot ért elismerés arra ösztönözte a kurzus oktatói 
teamjét, hogy adatokat gyűjtsön a részt vevő diákok körében a 
program hatásáról, és ezáltal betekintést kapjon azokba a 
tanulási folyamatokba, melyeken a hallgatók átestek. Az 
érintettekkel készített interjú és kérdőíves vizsgálat három 

                                                           
135 A projekt internetes oldala http://fano.tsf.hu/erasmusip 
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tényező hangsúlyos szerepére mutatott rá a program 
sikerességében: az interdiszciplinaritásra (a program résztvevői 
különböző képzési területek hallgatói voltak), az innovatív 
jellegre (a kurzus esettanulmányok és az elméleti háttér 
folyamatos kontrasztív, kritikai párhuzamba állításán alapult), és 
a tevékenységek interaktivitására (folyamatos, intenzív 
párbeszéd zajlott a résztvevők között a program teljes 
időtartama során). 
 
1. Háttér 

Az Erasmus projektben részt vevő egyetemek 
együttműködésük területén hosszú közös múltra tekinthettek 
vissza. A partnerek között voltak olyanok, amelyek 20 éve 
dolgoznak együtt sikeres közös európai projektekben először a 
Tempus, majd az Erasmus program támogatásával. Más 
intézmények esetében ez az időszak 4-8 évet tett ki. A projektek 
központjában minden esetben a hallgatói mobilitás és a közös 
kurzusok szervezése állt, amelyek az évek során mindinkább 
sajátos, egyedi, pedagógiailag innovatív és multidiszciplináris 
jelleget öltöttek. A korábbi közös projektekről több beszámoló is 
készült (Kiss 2006, 2008a, 2008b) ezért ezek bemutatására itt 
nem térünk ki részletesen. A projektben részt vevő hallgatók 
képzési területek szerinti megoszlását az 1. ábra mutatja.  

 
1. ábra 

A résztvevő hallgatók megoszlása képzési területek szerint 

 
 

A közös kurzus legfontosabb célkitűzése az volt, hogy 
lehetővé tegye különféle szakterületek (pedagógia, pszichológia, 
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szociális munka, üzleti tanulmányok) hallgatói számára, hogy 
pozitív társadalmi és interkulturális dialógust folytassanak 
egymással a közös tanulmányok tematikájában megjelenő 
társadalmi és intézményi kontextusokról. Az Európai Bizottság 
meghatározása szerint az interkulturális dialógus olyan 
folyamat, amely nyílt és kölcsönös tiszteleten alapuló interakciót 
valósít meg más-más kulturális háttérrel vagy szemlélettel 
rendelkező egyének, csoportok vagy szervezetek között. Az 
interkulturális dialógus többek között arra irányul, hogy segítsen 
a szerteágazó nézetek és gyakorlatok mélyebb megértésében, 
növelje a részvételt, és a szabad választás képességét és 
szabadságát, támogassa az egyenlőséget és elősegítse a kreatív 
folyamatokat (Council of Europe 2008, 17. old.) 

A közös kurzus körüljárta a társadalmi jólét kategóriájának 
értelmezését az egyes részt vevő országok esetében. A program 
során végzett tevékenységek elmélyítették a társadalmi kohézió 
és jólét fogalomkörének értelmezéseit a részt vevő hallgatók és 
oktatók számára, valamint növelte a tudatosságukat az átmeneti 
helyzetekben lévő, gazdasági, társadalmi, személyes életbeli 
változásokat, kríziseket, traumákat megélő egyének és 
közösségek problémáinak menedzselésében. A különböző 
szakterületeket képviselő hallgatók és oktatók a program során 
elemezték és feltárták a társadalmi és intézményi 
összefüggésekben szükséges, kölcsönös tiszteleten alapuló, 
társadalmi jólétet előmozdító interkulturális párbeszéd fizikai, 
rendszerszerű, kommunikatív és attitudinális tényezőit.  

Az előzetesen meghatározott célkitűzéseknek megfelelően 
az oktatási program során a résztvevők feltérképezték az egyes 
európai országokra jellemző társadalompolitika elveit a 
gyermekek, a fiatalok és a családok jólétét illetően. Továbbá 
azonosították azokat a társadalmi és intézményi kereteket, 
korlátokat, amelyek alapvetően meghatározzák a társadalmi és 
gazdasági jólétet. Az egyes érdekelt országok képviselői ezen 
kontextusok és intézmények széles skáláját mutatták be 
esettanulmányok és prezentációk keretében. A hallgatók és az 
oktatók közösen kidolgoztak és kipróbáltak egy helyzetértékelő 
kérdőívet, melynek segítségével értékelték a választott esetekre 
jellemző fizikai, rendszerszerű, kommunikatív és attitudinális 
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tényezőket, amelyek előmozdítják a társadalmi kohézió és jólét 
megvalósulását különböző régiókban. A program során 
alkalmazott multidiszciplináris megközelítés lehetővé tette a 
résztvevők számára, hogy új szempontok szerint átértékeljék és 
újraértelmezzék a korábban már megismert társadalmi és 
gazdasági kategóriákat.  

A program leginkább innovatív aspektusa eltérő 
tudományágak különböző tématerületeinek felölelése, integrált 
oktatási megjelenítése volt egyetlen tanulmányi kurzus 
keretében oly módon, hogy a témafeldolgozás különböző 
háttérrel rendelkező hallgatók interakciói útján haladt előre. A 
részt vevő hallgatók nemcsak különböző szakokon tanultak a 
küldő intézményükben, hanem a bolognai ciklusok más-más 
szintjein folytatták tanulmányaikat (35 Bachelor, 3 Master és 2 
PhD hallgató). Ily módon a kurzus interdiszciplináris és 
interkulturális aspektusai különösen hangsúlyosak voltak. 

Szintén innovatív jellegű volt az a módszertani 
megközelítés, amely a részt vevő országok többsége számára a 
szokásosnál nagyobb önállóságot és döntési lehetőségeket 
engedett a hallgatóknak (például a prezentációk témáit az adott 
elméleti keretek között teljesen szabadon választhatták meg 
mind a nemzeti, mind a nemzetközi csoportok). Ily módon a 
program sikeresen ültette át a gyakorlatba Kolb aktív tanulásról 
szóló elméletét (Kolb és Fry, 1975), amely a konkrét tapasztalat, 
a reflektív megfigyelés, az absztrakt fogalomalkotás és az aktív 
kísérletezés komponenseit tartja a társadalmi jelenségek 
megértése kulcsának. Ezen kívül a kurzus hatékonyan 
megvalósította a kooperatív tanulás és a demokratikus 
kurrikulum elveit is azáltal, hogy a résztvevők nagymértékben 
egymásra voltak utalva a csoportos feladatok megoldásában (ld. 
Shor 1996,  Elliott 1998, Fink 2003, Chapell és társai 2003).  

A kurzus jellegénél fogva inkább folyamat orientált, 
mintsem eredmény centrikus volt. Ez azt jelenti, hogy nem az 
írott tananyagok, hanem maga a tanulási folyamat, a 
csoportmunka és a résztvevők közötti folyamatos párbeszéd 
került előtérbe. Ebből következően a tanulási program 
előkészítése és lebonyolítása során elsődlegesen a minőségi, 
nem pedig a mennyiségi aspektusokra helyeződött a hangsúly. 
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Az európai dimenzió az európai polgárok által vallott 
értékek összessége. Ebben az összefüggésben mind az IP 
megszervezése, mind az abban való részvétel, mind pedig a 
megvalósítás folyamata az összes partner intézményben 
megerősítette és elmélyítette az oktatás és képzés európai 
dimenzióját. Továbbá a résztvevők számára elősegítette az 
európai kitekintést, rálátást adott más európai országok 
társadalmi, gazdasági, oktatási problémáira - szélesebb 
összefüggésbe helyezve a saját országról és a saját oktatási 
terület témáiról való ismereteket. Ily módon az IP elősegítette az 
oktatás és tanulás nemzetköziesedését, európai keretekbe 
ágyazódását. 
 
2. A kutatás 

Az itt következő kutatás kontextusát tehát az előzőekben 
bemutatott kéthetes nemzetközi Erasmus kurzus adta. A 
programon 40 hallgató és 13 oktató vett részt. A résztvevők 
különböző szakokon tanultak a küldő intézményekben 
(pedagógia, pszichológia, szociális munka, üzleti tanulmányok), 
melyek szélesen véve két fő képzési területbe voltak 
besorolhatók (oktatási illetve gazdasági képzési terület). A 
hallgatók többsége Bachelor szintű tanulmányokat folytatott, de 
volt közöttük néhány Masters és PhD hallgató is. Minden ország 
5 hallgatót delegált. A kurzust megelőzően minden részt vevő 
ország hallgatói esettanulmányt készítettek a társadalmi kohézió 
és jólét megnyilvánulásairól egy általuk ismert intézményi 
kontextusban (alapítvány, non-profit szervezet, iskola, 
önkormányzati szerv, stb.). Tapasztalataikat közösen elkészített 
poszter és Powerpoint bemutató formájában összegezték. A 
résztvevők által a programot megelőzően készített 
esettanulmányok témáit a 1. táblázat foglalja össze.  
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1. táblázat 
A kurzus résztvevői által előzetesen készített esettanulmányok 

Ország  Fókusz Intézmény / szervezet Fő témák 

Bulgária Fogyatékkal élő 
fiatalok 

Oktatás / iskola Szocializáció, 
rehabilitáció, a 
toleranciára 
nevelés 

Nagy-
Britannia 

Kisebbségi 
csoportok és 
bevándorlók 
oktatásának 
támogatása 

Bristol Family and 
Learning Centre, 
kiegészítő iskolák 

Inklúzió, pozitív 
cselekvés, 
kiegészítő oktatási 
formák, 
önkéntesség  

Finnország Tanulási 
nehézségekkel élő és 
hátrányos helyzetű 
fiatalok 

Youth Build Centre, 
Network projekt 
(közösségi és szakmai 
központok)  

Nem formális 
oktatás, inklúzió, 
cselekvésközpontú 
oktatás 

MagyarországBékés megye 
elszigetelt, távoli 
régióiban élő 
közösségek helyzete 

Magyarbánhegyes 
hátrányos helyzetű 
kistelepülés 
önkormányzata és 
intézményei 
 

Elöregedés, 
fiatalok 
elvándorlása, 
szociális és 
gazdasági hátrány, 
munkanélküliség, 
közmunka 
programok 

Lettország A társadalmi / 
kulturális többség és 
kisebbség 
kapcsolata 

Center for Education 
Initiatives (CEI) (oktatási 
kezdeményezések 
központja) 

Oktatási és 
kulturális 
integráció, roma 
lakosság 

Litvánia Egyszülős, alacsony 
bevétellel 
rendelkező családok 
problémái 

Vilniusi nappali ellátási 
intézmény, ifjúságvédelmi 
tanács 

Inklúzió, 
önkéntesség, 
közszolgálat 

Portugália Nők elleni családon 
belüli erőszak 

Porto-i városi 
önkormányzat, óvodák, 
iskolák, 
szabadidőközpontok, 
bíróságok, egészségügyi 
intézmények 

A nők és gyerekek 
védelme a 
családon belüli 
erőszak ellen, 
biztonságos 
elhelyezés és 
ellátás az érintettek 
számára 

 
A tanulmányi program teljes időtartama során a 

tevékenységeket egy fontos központi kérdésfeltevés mozgatta: 
hogyan tudnak hozzájárulni az intézményi és közösségi élet 
döntéshozói a társadalmi kohézió és jólét előmozdításához az 
esettanulmányokban szereplő kontextusokban? E kérdés 
megválaszolását szolgálta egy előzetesen kidolgozott 
helyzetértékelő kérdőív (Audit tool), melynek kérdései a 
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hallgatók figyelmét e terület különböző összetevőire irányították 
a program keretében meglátogatott közösségek és intézmények 
vonatkozásában.  

A kurzus módszertana a résztvevők közötti folyamatos 
párbeszédre épült, amihez a program előrehaladása során az 
oktató team különböző, egymásra épülő struktúrákat biztosított. 
Ebből a szempontból a 10 napos tanulmányi program két fázisra 
osztható (ld. a 2a és 2b ábrákat).  

 
2.a.) ábra 

Interakciós struktúra a kurzus 1. 
fázisában

 
 

2.b ábra 
Interakciós struktúra a kurzus 2. fázisában 

 
 

A kurzus hatásának vizsgálata a kéthetes program során 
folyamatszerűen valósult meg. A résztvevők két alkalommal, a 
program megkezdésekor és a 4. napon kérdőívet töltöttek ki, a 6. 
napon és a kurzus végén pedig csoportos és egyéni interjú 

Interakció 
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keretében értékelték a program során tapasztaltakat, betekintést 
engedve a saját tanulási folyamataikba, illetve a kurzus 
kérdésfeltevéseire adott válaszaikba. A kérdőíves felmérés és az 
interjúk során feltett kérdések azokra az esettanulmányokra 
irányultak, amelyek készítésében a hallgatók személyesen részt 
vettek. A válaszok forrása lehetett egyrészt a saját országban, a 
programra érkezés előtt valamely intézményben vagy 
közösségben tett látogatás nyomán elkészített esettanulmány, 
másrészt a magyarországi program során történt tanulmányi 
látogatás egy földrajzilag és gazdaságilag marginális helyzetű 
közösségnél Mezőgyánban. Az adatgyűjtés különböző fázisait és 
az összegyűjtött adatok jellegét a 3. ábra mutatja.  
 

3. ábra 
A kurzus során gyűjtött adatok jellege 

 
 

Az érkezéskor, illetve a 4. napon kitöltött kérdőív pontjai a 
résztvevők társadalmi kohézió és jólét fogalmairól alkotott 
előzetes tapasztalatait és a program első néhány napja során 
formálódó elképzeléseit tárta fel. Többek között rákérdezett arra 
is, hogy a válaszadók miben látják a társadalmi kohézió és a 
jólét megvalósulását fékező, akadályozó tényezőket. Arra a 
kérdésre, hogy ezek az akadályok elsősorban gazdasági, 
társadalmi, oktatási vagy kulturális jellegűek-e, a válaszok az 4. 
ábrán látható módon oszlottak meg.  
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4. ábra 
Társadalmi kohézió és jólét kihívásainak jellege 

 
 

Mint már korábban említettük, és az 1. ábrán be is mutattuk, 
a kurzus hallgatói különböző képzési területekről érkeztek, 
melyek nagy vonalakban az „oktatási” és a „gazdasági” jellegű 
képzések kategóriáiba voltak besorolhatók. Érdekes volt a 
kérdőívekre adott válaszokat e széles képzési területek szerint is 
elemezni. A válaszadók 62,5%-át soroltuk az „oktatási”, 37,5%-
át pedig a „gazdasági” jellegű képzési terület kategóriájába. Ez 
alapján tetten érhető volt, hogy a válaszadó hallgatók a 
társadalmi kohézió és jólét kihívásait, vagyis az általuk 
megnevezett nehézségeket és problémákat elsősorban a saját, 
vagy más képzési terület hatáskörébe tartozónak látják-e. Ezeket 
a válaszokat a 6. ábra mutatja.  
 

5. ábra 
Társadalmi kohézió és jólét kihívásainak besorolása 
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Az 5. ábrán látható, hogy a hallgatók válaszai mennyire 
megosztottak voltak: a válaszadók kicsit több mint fele a 
társadalmi kohézió és jólét kihívásait a saját képzési területén 
kívüli problémának tartotta, 40%-uk viszont úgy nyilatkozott, 
hogy a saját képzési területén belül is kezelhetők ezek a 
problémák. 

A program során a hallgatókkal készített interjúk narratív 
jellegűek voltak.  
A csoportos interjú során a résztvevők önkéntesen szólhattak 
hozzá az interjút vezető oktatók kérdéseihez. A válaszokat az 
érintettek beleegyezésével hangfelvételen rögzítettük. Ezen 
kívül a kurzus utolsó napján a hallgatók azt a feladatok kapták, 
hogy az általuk a program során készített fényképek közül 
válasszák ki azt az egyet, amely véleményük szerint a lehető 
legjobban kifejezi a lényegét annak, amit a kurzus során 
tanultak. Választásukat röviden szóban is megindokolták, amit 
szintén hangfelvételen rögzítettünk.   

A narratív jellegű adatok tanúsága szerint a kurzus hallgatói 
a kéthetes tanulmányi program során a 3a és 3b ábrákon 
bemutatott különböző szintű és típusú párbeszédek 
eredményeként folyamatosan újraértelmezték, kiegészítették és 
pontosították a tanulmányok központi témájáról alkotott képüket 
és véleményüket. A narratívák elemzése során a válaszokból 
négy központi tématerület bontakozott ki. Ezek a következők 
voltak: 1. pozitív közösségi érzés, konvivialitás, 2. együttérzés, 
szimpátia, szolidaritás, 3. mozgás, változás, átalakulás, 4. 
felelősség, részvétel, globális állampolgárság. A 7. ábra e négy 
tématerület illusztrálására bemutat négyet a résztvevők által 
kiválasztott fényképek közül, valamint röviden idéz a fényképek 
indoklásából. 

 
6. ábra 

A résztvevői narratívákból kirajzolódó témák 
Témák Válaszadók megállapításai 
Konvivialitás 

 

• A közös élmények, tapasztalatok vezetnek 
a különbségek jobb megértéséhez, a közös 
célok felismeréséhez. 

• Ugyanahhoz a célhoz különböző utakon is 
el lehet jutni. 

• A kohézió építéséhez le kell győzni a 
kommunikációs akadályokat. 
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Szolidaritás 

 

• Az ad valódi sikerélményt, ha közös 
erőfeszítéssel érünk el egy célt. 

• Ha mindenki jól végzi el a rá osztott 
feladatot, a közös munka eredményes lesz. 

• Mindenkinek adni kell még egy 
lehetőséget. Kell, hogy legyenek helyek, 
ahol segítenek azoknak, akik kérik, és a 
program során láttunk is ilyen helyeket. 

Változás 

 

• Amikor úton vagyunk valami felé, 
szabadon akarunk mozogni, mégis 
szükségünk van a többiek támogatására. 

• Néha, mikor kitűzünk egy célt magunk elé, 
jobb, ha a nehezebb utat választjuk, mint 
egy gyorsabb, könnyebb megoldást. 

• Mikor megmásztam a magaslatot, örültem, 
mert ha lent maradtam volna, nem láttam 
volna a kilátást. 
 

Felelősség 

 

• Az integrált, komplex gazdasági 
rendszerek mind sérülékenyek, és hamar 
széteshetnek, ha nincs társadalmi kohézió. 

• Közös felelősségünk, hogy jobbá tegyük a 
társadalmat. Használnunk kell az 
eszközöket, amelyek az EU-ban erre 
rendelkezésünkre állnak. 

 
 
Összegzés 

Összességében a kurzus tapasztalataiból és a résztvevőktől 
szerzett visszajelzésekből azt a következtetést vonhatjuk le, 
hogy a szóban forgó tanulmányi program, amelynek fő jellemzői 
a multidiszciplinaritás, az innovatív és interaktív pedagógiai 
technikák alkalmazása volt, sikeres és hatásos volt. A kurzus 
hatása messze túlment a hagyományos tantárgyi tanulás szintjén, 
amennyiben az intenzív interkulturális kontextus, a tapasztalaton 
alapuló aktív tanulás, és a helyzetek folyamatos kritikai 
elemzése azt eredményezte, hogy a résztvevők a problémákat 
nemcsak intellektuális, hanem érzelmi és személyes szinten is 
kezelték. Az intenzív, kooperatív csoportfeladatok megoldása 
nemcsak kognitív, tantárgyi jellegű tanulást, hanem a résztvevők 
személyes, szociális és kulturális fejlődését is eredményezte. Az 
Erasmus kurzus tapasztalatai és az érintett hallgatók 
visszajelzései erős érvet jelentenek a multidiszciplináris, 
interaktív jellegű tanulási kontextusok arányának emelése 
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mellett a magyar felsőoktatásban elterjedt tradicionális, 
nagyrészt frontális, egyirányú kommunikációt megvalósító, 
passzív befogadást elváró pedagógiai modellel szemben. 
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ÁRPÁSI ZOLTÁN 
 

AZ EGÉSZSÉGTURIZMUSRA VONATKOZÓ 
FOGYASZTÓI IGÉNYEK BEMUTATÁSA A DÉL-
ALFÖLDI RÉGIÓBAN 
 
 
Abstract  

Napjainkban az egészség védelme, az egészségességet 
középpontba helyező tudatos gondolkodás egyre erőteljesebben 
jellemzi a különböző társadalmi csoportokat. Ennek a trendnek a 
kialakulásához számos tényező vezetett és a megváltozott 
fogyasztói igényekre különböző módon reagáltak a kínálati 
oldalról. A fogyasztói igények változásának figyelemmel 
kísérése és az ahhoz való alkalmazkodás elemi érdeke az őket 
kiszolgáló szervezeteknek.  A változó szemlélettel és viszonnyal 
párhuzamosan megfigyelhető volt az egészségügy és 
orvostudomány fejlődése is, ami tovább erősítette ezt a 
folyamatot. Napjainkra az egészség nem csak az egyének saját 
érdeke. Bármi, amit egészségtudatosság címszó alatt tesznek, 
annak létjogosultsága van. A folyamatot a másik oldalról 
megközelítve ugyanakkor megállapítható az is, hogy bármi, amit 
egészségmegőrzés címszó alatt kínálnak, annak is 
létjogosultsága van még akkor is, ha esetleg a tudományos 
megalapozottsága olykor megkérdőjelezhető. Ennek a trendnek 
a figyelembevételével válik egyre fontosabbá a jól pozícionált 
egészségturisztikai kínálat kialakítása, amely vonzóvá tehető a 
különböző célcsoportok számára. A földrajzi adottságokra 
alapozva kialakíthatók azok a csomagok, amelyek felkelthetik a 
szóban forgó fogyasztói réteg érdeklődését és megfelelő 
alternatívát kínálhatnak számukra az egyre növekvő versenyben. 
Mindehhez viszont szükséges lehet az adott fogyasztói 
célközönség döntéseit meghatározó tényezők ismerete. Fontos 
tehát azon ismérvek és szempontok feltérképezése, amelyből 
megtudható, hogy mi befolyásolja az egyes fogyasztókat az 
egészségturisztikai szolgáltatások kiválasztásánál. 
 
Key words: wellness, fogyasztói motivációk, primer kutatás 
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Bevezetés  
A wellness napjaink egyik meghatározó trendje. A wellness 

a testi-lelki harmónia, melynek lényege, hogy a külső 
szépséghez belső szépség és kiegyensúlyozottság is társul 
(TÖRŐCSIK, 2004). 
A nemzetközi szakirodalomban megjelenő wellness fogalom 
ennél is összetettebb jelenségre utal. Eszerint az emberi jólét egy 
speciális állapotát jelenti, amely a következő tényezőkből 
tevődik össze: felelősségtudat, egészséges táplálkozás, testi 
fitness, lelki aktivitás (DUNN, 1961). 

Egészség és a wellness szempontjából két szegmenst 
különíthetünk el egymástól. Az egyik szegmens fogyasztói 
komplex szolgáltatások formájában keresi a teljes testi-lelki 
jólétet, szabadidejükben vesznek részt wellness-programokon.  
Ezen célcsoport igényeit elsősorban a tercier szektor 
vállalkozásai tudják kielégíteni. A másik célcsoporthoz azok a 
fogyasztók tartoznak, akik a hétköznapi életükben kívánják 
megvalósítani a teljes testi-lelki jólétet. Ők keresik azokat a 
táplálkozási és életmódformákat, amelyeknek segítségével a 
mindennapjaik részévé válhat a wellness (FODOR-KOVÁCS, 
2006.). 

Napjainkban azonban az egészség és a wellness státusz-
szimbólummá, divattá váltak. Ennek hatására átalakult az a 
fogyasztói csoport is, akiknél aktív egészségtudatosságról 
beszélhetünk. A tendenciák megismerése a hazai piac fejlesztése 
szempontjából kiemelkedően fontos piackutatási feladat. 

Egy ilyen dinamikusan fejlődő piacnál különösen fontos a 
potenciális vevői elképzelések és vágyak változásának nyomon 
követése. Ahhoz, hogy a kínálatot nyújtó, ezeket az igényeket ki 
tudja elégíteni, szükség van olyan kutatásokra, mely képes 
definiálni a leglényegesebb vevői elvárásokat, a leendő 
igénybevevők preferenciáit, értékítéletét.  
 
1. Anyag és módszer 

Kutatásunk során előtesztelt sztenderdizált 
kérdőívsegítségével személyes megkérdezést valósítottunk meg. 
A kérdőívben csak zárt kérdések szerepeltek, nominális, 
ordinális és intervallum mérési szinteken. A kutatási 
segédeszközben helyt kaptak a wellness turisztikai program 
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igénybevételének körülményeit, sajátosságait, illetve a wellness 
szolgáltatás fogyasztói megítélést vizsgáló kérdések, a 
személyes kérdések mellett. 
Kutatási célkitűzésünk volt a wellness szolgáltatás 
igénybevételét meghatározó tényezők feltárása, a wellness 
pihenés legfőbb fogyasztói motivációinak definiálása. 

Demográfiai összetétel vonatkozásában elmondható, hogy a 
felmérés Békés (40%), Pest megye (47%) és Budapest (13%) 
lakói körében folyt le. A válaszadók 31%-a volt férfi, 69 %-a 
nő. Többségben voltak a fiatalok (18-29 évesek), illetve fiatal 
középkorúak (31-39 évesek). 60 év feletti válaszadó aránya igen 
csekély volt a mintában. A mintatagok 55%-a házastársi, 
élettársi kapcsolatban él, és sokan voltak (41%) a hajadon, 
nőtlen családi állapotúak is. A megkérdezettek többsége (68%) 
városi lakos, illetve 13% a fővárosban él.  
 
2. Kutatás eredményei  

 
2.1. A wellness turisztikai program igénybevételének 

sajátosságai 
A megkérdezettek közül a többség (62%) nyilatkozott úgy, 

hogy gondolt arra, hogy részt vegyen turisztikai wellness 
programon, de még nem volt. Viszonylag népes csoportot 
jelentett azon válaszadók köre, akik alkalmanként részt vesznek 
ilyen típusú nyaraláson.  Azok száma viszont, akik rendszeresen 
élvezik a wellness nyújtotta előnyöket, meglehetősen csekély 
volt:5%-ot képviselt a mintában (lásd: 1.ábra).  
 

1. ábra 
Részvétel turisztikai vagy wellness programon 

5%

31%

62%

2%
rendszeresen

alkalmanként

gondoltam már rá

nem érdekel 

 
Forrás: saját kutatás, 2009. N= 195 
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A mintában szereplők csaknem fele (40%-a) utoljára 
wellness nyaraláson az elmúlt évben volt, több mint egyharmada 
(35%-a) pedig 2-3 évvel ezelőtt. A felmérés évében, 2009-ben 
csupán a megkérdezettek 18%-a vett részt wellness nyaraláson.  
 

Azonos arányban: 33-33%-ban voltak azok a kérdőív 
kitöltők, akik évente egyszer, illetve évente 2-3 alkalommal 
vesznek részt wellness programokon, és viszonylag nagy 
számban (30%-ban) találhatók azok a mintatagok is, akik évente 
több mint 6 alkalommal hódolnak a wellness élvezeteknek.    
 

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy átlagosan mennyi időt 
töltenek el egészség- illetve wellness üdülés során az emberek. 
A legtöbben (72%) 1-3 napot, mely a klasszikus hosszú hétvégét 
jelentheti. A 4-5 napos üdülés már kevésbé jellemző, és még 
ritkább, hogy egy hétnél többet töltsenek el a felüdülésre vágyók 
az egészség illetve wellness programokon (lásd: 2.ábra). 
 

2. ábra 
Wellness szolgáltatások igénybevételének időtartama alkalmanként 

72%

20%

7%

1%

1-3 nap

4-5 nap

6-7 nap

8-14 nap

 
Forrás: saját kutatás, 2009. N= 195 

 
Fontosnak tartottuk megvizsgálni, hogy a közlejövőben 

terveznek-e a wellness turisták újabb utazást. Ez úgy gondoljuk, 
nem csak a leendő igénybevevők számának megbecslése miatt 
lehet lényeges, hanem azért is, mert összefüggésbe hozható a 
korábbi szolgáltatással való elégedettséggel is. Hiszen 
feltételezhető, hogy ha valaki elégedett volt a kapott 
szolgáltatással, akkor szívesebben tervezi a közeljövőben annak 
ismételt igénybevételét. Egy elégedetlen utazót azonban 
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visszatarthat tervétől, ha a várakozásait alul múló szolgáltatónál 
töltötte el legutóbbi üdülését.  
Az eredmények biztatóak voltak: szinte a minta fele (49%) 
tervezi, hogy megismétli a programot, és 42% nyilatkozott úgy, 
hogy a közeljövőben biztosan megismételni üdülését (lásd: 3-
ábra). 
Azok aránya, akik biztosan nem tervezik, hogy a közlejövőben 
ismételten részt vesznek ilyen programon, minimális 3%-ot tett 
ki, mely azt mutatja, hogy a szándék, a vágy a fogyasztók 
többségében meg van arra, hogy wellness üdülésen vegyen részt 
a közeljövőben.   

3. ábra 
Ismételt részvétel 

49%

42%

6%
3%

biztosan nem

inkább nem

inkább igen

biztosan igen

 
Forrás: saját kutatás, 2009. N= 195 

 
Vizsgálni kívántuk, hogy mennyit lennének hajlandóak 

költeni egy egyhetes wellness üdülésre a válaszadóim. A 
legtöbben (39%) 75 ezer-100 ezer forintot áldoznának erre, 
illetve szép számban (37%) voltak azok is, akik 50 ezer és 75 
ezer Ft közötti összeget tartanának leginkább elképzelhetőnek. 
Több mint 200 ezer forint feletti kiadást senkinek sem ér meg 
egy egyhetes wellness üdülés. Még a 150e ezer és 200 ezer 
forint közötti egy főre vetített összeget is csak kevesen tartották 
elképzelhetőnek (4.ábra).  
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4. ábra 
Egy hetes wellness üdülés értéke 

37%

39%

16% 3%
1%

4%

kevesebb, mint 50
ezer Ft

50.001-75.000 Ft

75.001-100.000 Ft

100.001-150.000 Ft

150.001-200.000 Ft

több, mint 200.000 Ft

 
Forrás: saját kutatás, 2009. N= 195 

 
2.2. A wellness szolgáltatás igénybevételét meghatározó 

tényezők  
Az üdülőhely megválasztását determináló tényezők 

fontossága szerinti rangsort nézve azt tapasztalhattuk, hogy 4,5 
feletti átlagértéket egyetlen egy vizsgált tényező sem kapott 
(1.táblázat). A viszonylag nagy szórásértékek pedig azt 
mutatják, hogy az egyes tényezők fontosságának megítélésben 
korántsem homogén a válaszadók véleménye. Ez arra utal, hogy 
nem beszélhetünk egyértelműen kiforrott fogyasztói 
szolgáltatásválasztási indítékokról, illetve azok egyértelmű 
preferenciájáról. Mely nem meglepő, lévén egy viszonylag 
újszerű, változó, folyamatosan alakuló, módosuló piacról van 
szó, melyet áthatnak, befolyásolnak az éppen aktuális fogyasztói 
trendek. 

1. táblázat 
Az üdülőhely megválasztásánál szerepet játszó tényezők fontossága 

(érték=átlag, ahol 1= egyáltalán nem fontos, 5= teljes mértékben fontos) 

tényezők  átlag szórás  

belföldi legyen 3,24 1,37 

külföldi legyen 2,33 1,19 

termálfürdő 3,21 1,27 

élményfürdő 3,32 1,31 

nyugodt környék 4,23 0,94 

szépségápolási szolgáltatások 3,20 1,30 

fogyókúrázási lehetőség 2,41 1,31 

fitness terem 3,17 1,42 
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medence 4,13 1,13 

bioételek 2,71 1,30 

gyermekmegőrzés 3,18 1,52 

gyermekbarát szálloda 3,66 1,44 

orvosi felügyelet 4,13 1,12 

gyógyszertár 3,38 1,36 

rövid időtartam 2,99 1,27 

egy hetes tartózkodás 3,19 1,30 

két hetes tartózkodás 2,40 1,25 

több mint kéthetes tartózkodás 1,91 1,14 

előadások az egészséges életmódról 2,25 1,21 

kulturális lehetőségek 3,77 1,11 

alternatív kezelési lehetőségek 3,02 1,06 

sportolási lehetőségek 3,94 1,14 

kirándulási lehetőségek 4,38 0,73 

túrázási lehetőségek 4,06 1,03 

háziállat fogadó szálloda 2,30 1,45 

masszőr 4,05 1,22 

szauna 4,14 1,10 
Forrás: saját kutatás, 2009. N= 195 

 
A fontosabb (átlag≥4,00) tényezők közé sorolták a kérdőív 

kitöltői a nyugodt környék, a kirándulási és túrázási lehetőségek 
meglétét, azt, hogy a hotelben legyen medence, biztosított 
legyen a masszőr-szolgáltatás, lehessen szaunázni és legyen 
biztosítva az orvosi felügyelet is. 
Ezek a befolyásoló tényezők a külföldi szakirodalomban sokszor 
hangsúlyozott négy wellness elemből (fitness/sport, 
kiegyensúlyozott étkezés, felépülés/kikapcsolódás és szellemi 
aktivitás) leginkább a fitness/sport és felépülés/kikapcsolódás 
tényezőkhöz rendelhetők hozzá [6]. 
 

A másik két wellness elem az általunk megkérdezetteknél 
nem élvezett prioritást: a szellemi aktivitás (előadások az 
egészséges életmódról, kulturális lehetőségek), valamint a 
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kiegyensúlyozott étkezés (bio ételek, fogyókúrázási lehetőség) 
átlagai jellemzően 3,00 körüliek, vagy az alattiak voltak.  
 
2.3. A wellness pihenés fogyasztói motivációi 

Nemzetközi kutatások szerint a wellness-fogyasztó nagy 
hangsúlyt fektet az élvezetekre, igényli a kiegyensúlyozottságot, 
belső egyensúlyra és harmóniára törekszik, hogy a stresszes 
hétköznapok fáradalmait kipihenhesse [4; 5]. 
Saját kutatásunk eredménye összecseng a külföldi 
tapasztalatokkal. Az általunk megkérdezettek számára 
legmeghatározóbb, legfontosabb motiváció, mely egy wellness 
pihenés igénybevétele mögött áll, a kikapcsolódás lehetősége és 
a kényeztetés élményének keresése (5.ábra). 
 

5. ábra 
A legfontosabb szempont a wellness pihenés igénybevételekor 

3%

43%

41%

13%

ápolhatom magam

kikapcsolódok

kényeztetem magam

törődöm az
egészségemmel

 
Forrás: saját kutatás, 2009. N= 195 

 
A kikapcsolódás és kényeztetés lehetőségének keresése a 

wellness fogyasztók részéről az individualizmus trendjének 
érezhető hatását is igazolja.  E trend értelmében ugyanis a 
fogyasztó figyelme önmagára irányul, saját belső egyensúlyára 
és harmóniájára összpontosul. Ebből kifolyólag a fogyasztó nem 
csupán kellemes környezetet, hanem a személyre szabott 
élménynyújtást is elvárja szolgáltatójától (BERG,2008). 
 
2.4. A wellness turizmussal kapcsolatos fogyasztói elvárások 

nemek szerint  
Szakértői vélemények arról számolnak be, hogy a wellness 

fogyasztó többsége nő, akinek fontos a minőség az élet minden 
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területén. Szabadidejükben is a számos elfoglaltsággal 
rendelkeznek és sok minden iránt érdeklődnek 
(MARNKA,1997). 
 

Épp ezért kutatásunk során szerettük volna megvizsgálni, 
hogy mutatkozik-e különbség a két nem között abban, hogy 
milyen szempontok szerint döntenek egy wellness üdülőhely 
kiválasztása során. Ennek érdekében a nemre vonatkozó szűrési 
feltételek megadásával a mintát megbontottuk, és külön-külön 
megvizsgáltuk a női és a férfi válaszadók preferencia rendjét. 
 

Az eredmények szerint a hölgy válaszadóknál - mind a 
mintaátlaghoz, mind a férfiak vélekedéséhez képest - fontosabb 
választási kritérium volt, hogy szépségápolási szolgáltatásokra 
nyíljon lehetőség, hogy bioételeket tartson kínálatában a hotel, 
hogy a szálloda gyermekbarát legyen. Továbbá mérvadónak 
ítélték a kulturális és a kirándulási lehetőségeket is.  
 

A férfiak ezzel szemben a külföldi wellness utakat 
részesítik előnyben, ahol élményfürdő is tartozik a szállodához 
és a fitness terem szolgáltatásait is igénybe lehet venni.  
 
3. Következtetések 

A kutatás eredményei bebizonyították, hogy a hazai 
fogyasztók részéről is meg van az igény a wellness 
szolgáltatások iránt. Valószínű az anyagi korlátok miatt a 
tényleges igénybevétel elmarad a szükségletekhez képest. 

Fontos eredménynek tartjuk, hogy a kutatás során sikerült 
rámutatni a wellness szolgáltatás igénybevételét determináló 
legfontosabb tényezőkre továbbá, hogy a nemzetközi trendek 
érvényesítik hatásukat hazai szinten is, de módosult formában 
hatnak. 

A wellness szolgáltatásválasztásának sajátosságait feltárni, 
a fogyasztók elsődleges ismérvei és a wellness szolgáltatás 
igénybevételének sajátosságai közötti összefüggéseket 
szeretnénk egy későbbi, nagymintás felmérésben árnyaltabban 
megvizsgálni. 
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SZIKORA ISTVÁN  
 
AZ AKTÍV SÉRTETT MINT HATÉKONY PREVENCIÓS 
ESZKÖZ - a sértett szerepe a büntetőügyi mediációban - 
 
 
Abstract 

A mediáció abban segíti a feleket, hogy közösen 
megtalálják a megoldást a közöttük fennálló konfliktussal 
kapcsolatosan. A büntetőügyi mediációban a sértett jóvátételben 
részesülhet az elkövető személyes közreműködésével. Egymás 
motivációjának megértésével, a bocsánat kérés és a megbocsátás 
együttes átélésével a felek érzelmileg is lezárhatják a közöttük 
kialakult konfliktust. A sértett a folyamat aktív szereplőjeként 
hatékony segítséget nyújt az újabb bűncselekmény 
elkerüléséhez. 
 
Kulcsszavak: mediáció, büntetőügyi mediáció, sértett, elkövető, 
resztoratív konfliktuskezelés 
 
 
1. A mediáció 

A mediáció egy olyan konfliktuskezelést szolgáló tárgyalási 
forma, amelyben a felek közvetlenül már nem képesek 
megegyezni egymással, ezért egy harmadik – külső – résztvevő, 
a mediátor segíti őket a megoldás kidolgozásában. 
 
1.1. A büntetőügyi mediáció sajátosságai 

„A büntetőügyekben alkalmazható közvetítői 
tevékenységről” szóló 2006. évi CXXIII. törvény célja „a sértett 
és a terhelt közötti konfliktus rendezésének megoldását 
tartalmazó, a bűncselekmény következményeinek jóvátételét és 
a terhelt jövőbeni jogkövető magatartását elősegítő - írásbeli 
megállapodás” létrejötte. Tehát a cél a konfliktus rendezése, a 
sértett részére jóvátétel adása és a terhelt jogkövető 
magatartásának elősegítése. A tevékeny megbánást meghatározó 
Btk. 36. § (1) bek. szerint az az elvárás a terhelttel szemben, 
hogy „a sértett által elfogadott módon és mértékben a 
bűncselekménnyel okozott sérelmet …” jóvátegye. A jogalkotók 
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célja nyilvánvaló: a sértett érdekei érvényesülhessenek, 
helyreállítódjon a bűncselekmény előtti állapot.  

Nem mindig egyértelmű azonban a mediátor szemszögéből 
a válasz a kérdésre, hogy mi is a sértett érdeke, tudjuk-e, milyen 
folyamat játszódik le a bűncselekmény áldozatában?  

A büntetőügyi mediációban a sértettnek kiemelt szerepe 
van. Amennyiben aktív résztvevője a megbeszélésnek: őszintén 
beszél és megosztja a terhelttel a bűncselekmény által okozott 
sérelmeket és azok következményeit; önmaga számára 
megkönnyebbülést eredményez, az elkövető pedig segítséget 
kaphat az újabb bűncselekmény elkövetésének elkerülésében.  

A most bemutatandó eset nagyon tanulságos volt a 
számomra, elsősorban azért, mert a sértett és a sértett édesanyja 
nagyon aktívak voltak és „működésük esettanulmányba 
kívánkozott”.  
Nehéz a dolga a mediátornak, ha passzív a sértett, ha csak 
nehezen tud beszélni a történtekről. A mediációs megbeszélés 
egyik kulcsa, hogy a sértett „hozza magát”, elmondja 
álláspontját, beszéljen a sérelmeiről. Ekkor várható leginkább, 
hogy a terhelt szembesül tettével és annak következményeivel. 
A passzív, nem kommunikáló sértett látszólag beletörődik 
sorsába, így a terhelt kevésbé (vagy egyáltalában nem) 
konfrontálódik. 

Célom ezzel a tanulmánnyal az, hogy választ adjak a 
„Hogyan játszhat aktív szerepet a sértett a terheltet érintő 
prevencióban?” kérdésre. Áttekintem, hogy mi a sértett szerepe 
a mediációban, hogyan (milyen lelki állapotban) érkezhet a 
sértett a megbeszélésre, mi történik (történhet) benne a folyamat 
során, és milyen változásokkal távozhat el? A sértett 
vonatkozásában vizsgálom a terheltben esetlegesen történt 
változásokat is, majd elemzem, hogy a leírt esetben mi is történt.  
 
2. Esetismertetés 

A szereplők 
Sértett: József - 18 éves egyszerű, kissé dühös, megbántott 
fiatalember.  
Sértett édesanyja: Erzsébet - 40 év körüli asszony, szomorú, 
aggódó, fáradtnak tűnő anya. 
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Terhelt: Márk - 19 éves fiú, egyszerű ruházatú, erős testalkatú, 
kemény kötésű, zord, borús tekintetű fiatal felnőtt.   
 
A történet (a felek által elmondottak alapján)  

Egy vidéki szórakozó helyen, egy diszkóban volt a helyszín. 
Egy szituatív konfliktusról volt szó: a felek korábban nem 
találkoztak, nem ismerték egymást. Csak egy pillanatra 
találkozott a tekintetük. Mivel Márk, a terhelt erősen ittas volt 
(később nem is emlékezett pontosan a részletekre), 
provokációnak vélte József megnyilvánulását, és egy kis 
lökdösődés után egyszerűen lefejelte, majd ott hagyta. A sértett 
orra összetört, erősen vérzett, kórházba kellett szállítani. 
Sérülése komolyabb volt, mint elsőre látszott. Az orvos 
elmondása szerint kis híján az életébe került ez a támadás: ha 
picit erősebb az ütés, akkor nem élte volna túl. Végül a sérült 
hamarosan jobban lett, teljesen meggyógyult. 
A terhelt az eset után nem kereste a sértett fiút, nem érdeklődött 
utána, látszólag közömbös volt a történtekkel kapcsolatosan.  
 

A történteket főként a sértetti oldal elmondásából ismertük 
meg, József és az édesanyja adták elő az esemény részleteit. 
Márk többnyire hallgatott. A beszélgetés folyamán azonban 
kiderült, hogy Márkot megdöbbentette az, amit Józsefnek át 
kellett élnie: több műtétet is végrehajtottak rajta, komoly 
fájdalmai voltak, gyógyulását félelmek, megaláztatások kísérték. 
A sértett fiú elég zaklatottan számolt be az őt ért sérelmekről, és 
láthatóan megkönnyebbült, miután beszélhetett az érzéseiről. 
Márk különösen szótlan volt, ha meg is szólalt, nehezen fejezte 
ki magát. Érzéseit próbálta elrejteni. Ez nem mindig sikerült. 
Ilyenkor a harag, elkeseredettség, kilátástalanság volt érezhető 
megnyilvánulásaiban. Végül az esettel kapcsolatos felelősségét 
elismerte, sajnálatát az orra alá motyogva fejezte ki. 
Ezek után kapcsolódott be a beszélgetésbe Erzsébet, a sértett 
édesanyja. Egy tapasztalt mediátor rutinjával átvette a kérdező 
szerepét, megszólította Márkot. Eleinte szemrehányó 
kifejezéseket használt és éreztette, nagyon nehéz időszakon 
mentek keresztül, s ecsetelte a közelmúltbeli időszak történéseit.  
Márk ekkor kissé megnyílt és őszinte sajnálatát fejezte ki. 
Közben pár utalást tett az otthoni körülményeire, a családjára, a 
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szüleire. Kiderült, hogy lényegében nem tudja elviselni a szüleit, 
képtelen otthon bármit megbeszélni, menekül otthonról. 
Családja nem érti meg, mindig csak kritikát és leszidást kap. 
Szüleitől nem kap pénzt, saját magát kell, hogy eltartsa. 
Legszívesebben elköltözne otthonról. Elmondta, hogy olyan 
komoly feszültségeket okoznak neki ezek a családi konfliktusok, 
hogy rendszeresen nyúl az alkoholhoz pusztán a lerészegedés 
céljával. Életét értelmetlennek, kilátástalannak látja, már az 
öngyilkosság gondolata is felvetődött benne. Ez a kétségbeesés 
kezelhetetlen indulatot, agressziót gerjeszt benne. Válaszaiból 
ugyanakkor az is kiderült, hogy Márknak vannak jó 
tulajdonságai: tehetséges gépszerelő, kész bármilyen munkát 
elvégezni. 

A sértetti oldalon megdöbbentek. Bár József többször 
jelezte, hogy ő igényt tartana némi anyag jóvátételre, de az anya 
és Márk közötti beszélgetés felülírta ezt. Erzsébet néhány 
kérdésére kapott válasz után már rémisztőnek találta a Márk 
által mondottakat, Márk családi körülményeit. A beszélgetés 
csúcspontja az volt, amikor az anya feltette Márknak a kérdést: 
mire van szükséged ahhoz, hogy megváltozzon az életed? Márk 
nem adott konkrét választ, de nyilvánvalóan segítségre volt 
szüksége, ahogy Erzsébet fogalmazta: „kéne, hogy legyen valaki 
mögötted”.  
Az elhangzottakból kiderült, hogy Márknak egy igazi családra, 
megértő anyára lenne szüksége. Erzsébet szóba hozta, hogy az ő 
házuk soha sincs zárva, József barátai állandóan ott vannak, 
együtt dolgoznak, beszélgetnek, esténként bográcsosat főznek, 
„még egy-két sört is megisznak, persze csak mértékkel”. Arra 
célzott, hogy őt is szívesen látnák olykor. Erről végül nem 
született döntés.  
A beszélgetésnek ebben a szakaszában már szó sem esett az 
anyagi jóvátételről, hanem csakis a Márkkal kapcsolatos 
segítség lehetőségeiről.  

A felek tájékoztatást kaptak egy külső szakembertől arról, 
hogy a megállapodásba egyéb nem anyagi jóvátétel, közösségi 
jóvátétel vagy a terhelt tanulással, (tovább)képzéssel kapcsolatos  
vállalása is bekerülhet, például: egy kórházban felolvashat beteg 
gyerekeknek, kitanulhat egy szakmát, az önkormányzatnál 
dolgozhat, csoportfoglalkozáson, kortárssegítő képzésen, 
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bulisegély136 programban vehet részt. Némi utánajárást követően 
a felek arról döntöttek, hogy József egy 6 alkalomra szóló 
önismereti csoportfoglalkozáson venne részt. Ettől az várható, 
hogy Márk kap egy kis segítséget ahhoz, hogy megismerje 
személyiségének a határait, indulatait jobban tudja kezelni. 
Erről alá is írták a megállapodást. (Mivel Márk egy másik 
megyében tanult, ezért a másik megyei igazságügyi hivatalt 
kértük fel a teljesítésben való közreműködésre.)  
 
3. A büntetőügyi mediáció speciális jellemzői az eset 

kapcsán  
Ezen a mediációs ülésen arra láthattunk példát, hogy a 

sértetti oldalról egy nagyon erős igény mutatkozott a terhelt 
„megmentésére”, hogy az életét rendezhesse és segítséget 
kapjon ahhoz, hogy ne kelljen újabb normaszegést elkövetnie. 
Megfogalmazódott, hogy lényegében a sértett érdeke egyben a 
terhelt érdeke is. A sértettnek is az a legfontosabb, hogy a 
családi problémákkal küzdő, magatartás problémás elkövető 
támogatást kapjon, élete rendeződjön, és ne viselkedjen deviáns 
módon; tudja kezelni konfliktusait, stresszoldó technikákat 
alkalmazzon, reális célokat tűzzön ki önmaga számára. Úgy 
vélem, a fentiek kimondásáért már megérte a feleknek a 
megbeszélést lefolytatni.  
Mielőtt a megállapodás teljesítését ismertetném, megvizsgálom 
a sértett szerepét általában egy bűncselekménnyel 
kapcsolatosan.  
 
3.1. A sértett szerepe a büntetőügyi mediációban  

Minden sértett veszteséget él át. Milyen ez a veszteség? Mit 
is él át pontosan a sértett?  
John Bowlby 4 fázist különböztet meg a veszteség folyamatában 
(alapvetően a gyászmunkában alkalmazzák ezeket a 
szempontokat, de más veszteséggel kapcsolatosan is ezt éljük át, 
akár a pénztárcánk elvesztésekor is):  � „Sokkos állapot”:  a veszteség bekövetkezte után 

közvetlenül érzéketlenség és hitetlenkedés váltakozik az 
érintettben: zsibbadtság és a realitás tagadása követi 

                                                           
136 Mi-Értünk Egyesület programja fiatalok számára  
http://www.mi-ertunk.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=9 
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egymást ebben a fázisban. � Tiltakozás: dezorganizáltság, erős ellenségesség, düh, 
bűnbánat és bánat tör elő hullámokban. Tétova, céltalan 
viselkedés a jellemző.  � Kétségbeesés: a dezorganizáltság megszűnik, gondolatait 
leköti az elveszített személy/tárgy, miközben aktivitásba 
próbál menekülni. � Gyógyulás: újraépíti kapcsolatait, céljait, s már csak 
időnként fájdalmas az emlékezés.  

 
Előfordulhat, hogy a normális reakció torzul vagy időben 

elhúzódik, az egyén nem tud megbirkózni a veszteséggel 
(Komlósi 1990.). Kórós tüneteket is produkálhat ebben a 
folyamatban: 
• Változás a barátokhoz és rokonokhoz való viszonyban. 
• Heves ellenségesség bizonyos személyekkel szemben. 
• Az ellenséges érzések elfojtása, amely skizofréniára 

emlékeztető állapothoz vezet. 
• A társas partnerek tartós elvesztése. 
• Aktivitások, amelyek károsak a gyászoló társas és 

gazdasági életére.  
• Diagnosztizálható betegség. 
 
3.2. Mi játszódik le a sértettben? Mit kaphat a sértett?  

A mediátor számára fontos információ lehet az ülés 
vezetése szempontjából, hogy a sértett a veszteség feldolgozás 
melyik fázisánál tart, illetve esetleg nem reagál-e bizonyos 
helyzetekben kórósan.  

Kicsi az esély arra, hogy a sértett még „sokkos állapotban” 
legyen a megbeszélés időpontjában, hiszen több hónap is 
eltelhet a bűncselekmény bekövetkezte és az ülés időpontja 
között. Az idő múlásának is van előnye. Ahogy a Bowly-féle 
veszteséget követő fázisok is mutatják, a sértett a cselekmény 
után közvetlenül a legfelindultabb, ekkor még nem tudja reálisan 
látni a helyzetét. Azonban az idő múlásával egyre inkább képes 
lesz megfogalmazni, hogy milyen jóvátételre is van szüksége. 
Tehát egy kis idő után a sértett alkalmasabb lesz a tettessel való 
találkozásra, és amennyiben a tettessel szemben képes érdekeit 
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képviselni, akkor félelmeinek és rossz érzéseinek legyőzéséhez 
egyfajta lehetőséget kap.  
Nem könnyű sértettként felvállalni az elkövetővel való 
személyes találkozást. Ilyenkor a sértettet a félelem, a 
bizonytalanság, a bosszúság, a szégyenérzet vagy akár az önvád 
is hatalmába kerítheti. Még a tulajdonelleni bűncselekmények 
esetén is jelentős nem vagyoni kár éri a sértettet: félelem az 
újabb bűncselekmény bekövetkeztétől, bizalmatlanság az 
igazságszolgáltatási rendszer iránti. 

Gyakoribb lehet, hogy a sértett a tiltakozás és a 
kétségbeesés fázisában találkozik az elkövetővel. Erre a fázisra 
jellemző, hogy a sértett könnyen indulatba jön, kérdésekkel 
bombázza a másik felet, heves érzelemváltozásokat 
tapasztalhatunk meg: dühöt, bűnbánatot, elkeseredettséget. Az 
érzelmek felszínre törését nyilván vannak, akik kellemetlen 
élményként élik meg, ugyanakkor ez a folyamat jelentős 
segítség lehet mindkét fél „gyógyulása” folyamatában. 
Olyan is előfordulhat, hogy a sértett már jó úton van a 
gyógyulás útján, sikerült feldolgoznia a történteket. Még 
felidéződik benne, ami történt, de már nem elviselhetetlen 
érzések kíséretében. Segítséget jelent, ha minél korábban 
találkoznak a felek, és egymás között rendezni tudják a 
konfliktusukat. Lényegében ez történik a mediáció alatt is egy 
harmadik - külső - személy segítségével.   
Egy sikeres mediációs megbeszélés hozadéka még, hogy a 
sértett számára a „a tettesi kép „humanizálódik”. A tettes nem 
egy absztrakt „szörnyeteg” többé , hanem egy ember tele 
problémákkal” 137. A sértett számára egy ilyen élő, hús-vér 
személlyel már reális lehetőség tisztázni a konfliktust. Méltán 
elvárható, hogy előbb a terheltnek kell a felelősséget elismernie, 
kártérítést felajánlania, és utána lehet szó megbocsátásról. Ilyen 
módon személyesen megtapasztalható a mediációs eljárás összes 
előnye: a sértett az általa meghatározott módon jóvátételhez 
juthat, elkerülheti a büntetőeljárás során átélhető 
meghurcoltatást, azt, hogy csupán tanúként szerepeljen a saját 
ügyében, mentesülhet a másodlagos illetve harmadlagos 
viktimizációtól, vagyis attól, hogy a saját ügyében eljáró 
                                                           
137 Barabás A. Tünde: Börtön helyett egyezség? 
KJK-KERSZÖV Kft., Budapest, 2004. 150. oldal 
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hatóságok, illetve a média nem megfelelő eljárása miatt újra át 
kelljen élnie a bűncselekmény negatív hatásait (Barabás 2004.).  
 
3.3. A terhelt szerepe a mediációs megbeszélésen  

Tipikus tettesi pozíció a felelősség tagadása vagy 
bagatellizálása, megpróbálni más (sértett, társadalom, harmadik 
személy) közrehatását, felelősségét is felvetni. A terhelt félhet 
szembenézni a sértettel, sorsszerűnek érezheti a történteket, 
kilátástalannak láthatja helyzetét. A megbánás csak később 
fogalmazódhat meg benne, amikor a sértett személyes 
előadásából pontos képet kap a kár nagyságáról. A sértett 
jelenlétében már nem beszélhet félre, tettét vállalnia kell, nem 
mutogathat másra.  
Optimális esetben a jóvátétel a cselekménnyel járó természetes 
következmény kell, hogy legyen a vádlott számára. Egyes 
elkövetők magától értetődőnek tartják, hogy jóvá kell tenniük a 
tettüket, kárpótolniuk kell a sértettet. Van, aki már közvetlenül a 
cselekmény bekövetkezése után felajánlja segítségét (nem kell őt erre emlékeztetni). A terhelt megtapasztalja, hogy a 
jóvátétellel saját reszocializációját indítja el: a szabadságvesztés 
büntetés elkerülésével nem szakad meg a kapcsolata a családi 
környezetével, nem stigmatizálódik a büntetőeljárás folyamán.  
 
3.4. A sikeres mediáció hatása: generális és speciális 

prevenció 
A felek egy kreatív folyamatban vesznek részt, amikor 

együtt határozzák meg a jóvátétel kereteit. Mindkét fél 
megváltozva, érettebben jön ki ebből a folyamatból, sőt még a 
társadalom vonatkozásában is érezhető behatással jár ez.   
Ideális esetben a cselekmény által érintett közösség is részt vesz 
a megbeszélésen, aktív szereplője a megállapodás 
kidolgozásának. Ám, ha csak a sértett és a terhelt között van 
kommunikáció, akkor is formálódhat a közösség (társadalom). 
Ha a terhelt és a sértett megbékélnek, akkor ez egy pozitív példa 
lesz a kapcsolati rendszerükben, majd egyre tágabb körben híre 
mehet, hogy milyen költséghatékony az igazságszolgáltatás, a 
büntetőeljárás káros hatásainak (a stigmatizáció és a 
szabadságvesztés büntetés) elkerülése érdekében a visszaesések 
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számát csökkentheti, sőt akár a társadalmi feszültségek 
csökkenését is eredményezheti (generális prevenció).  

Mégis mitől lesz igazán hatékony speciális prevenció a 
közvetítői megbeszélés?  
A kulcsszereplő most is a sértett, ő válaszolhat hitelesen arra a - 
a mediátor által feltett - kérdésre: mire lenne szüksége a 
terheltnek, hogy ne kövessen el újabb bűncselekményt?  
Általában a válasz: felelősségvállalás, megbánás, jóvátétel; egy 
speciális válasz: a közösségi jóvátétel. A legideálisabb döntés, 
ha a terhelt vállalja cselekedete következményeinek a 
helyreállítását, nemcsak a sértett személyét illetően, hanem a 
közösséget illetően is úgy, hogy közben ő is segítséget kap a 
speciális prevenció terén. Itt találkozik a sértett és a terhelt 
érdeke is egyben. 
 
3.5. A sértett működése a konkrét esetben 

A fent leírt esetben a sértett ventillálni tudott a történtekkel 
kapcsolatosan, képes volt beszélni az érzéseiről, számon kért.  
Ugyanakkor tudott figyelni is a másikra, és észrevette, hogy a 
terheltnél még nagyobb a baj. Így el tudta engedni a saját 
sérelmeit és oda tudott fordulni a másikhoz, új célt talált: a 
gyászmunka 4. fázisába lépett, elindult a „gyógyulás” útján.  
A terhelt nagyon zárkózott volt, nehezen kommunikált. Mint 
kiderült, hol saját magát, hol családját, esetleg a sorsot hibáztatta 
a történtekért. Nem tudott mit kezdeni a helyzettel: hogyan 
tudná ezt jóvátenni. Késznek mutatkozott akár anyagi, akár nem 
anyagi jóvátételre, de kényelmetlen volt számára a helyzet, 
szeretett volna szabadulni, gyorsan dönteni és kilépni ebből a 
szituációból.  
A sértett anyja ismerte fel, hogy Márk is egy áldozat, segítségre 
van szüksége. Élete olyan mértékben konfliktusos, hogy az már 
saját magára és környezetére nézve is egyaránt veszélyeztető. 
Nem az volt a kérdés számára, hogy mennyit fizessen Józsefnek, 
hanem melyik segítség a leghatékonyabb.  Ennek meglátásához 
az kellett, hogy a sértett (és édesanyja) túljusson a „sokkos” 
állapoton, a düh fázison, és a gyógyulás szakaszába lépjen.  
Felismerte, hogy Márk nagyobb bajban van, mint ők. Ha nem 
akarnak egy újabb ehhez hasonló esetet, ha esélyt akarnak adni 
Márknak, akkor vele kell foglalkozni. Egy olyan impulzusra 
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(resztoratív eszközre138, közösségi jóvátételre vagy 
csoportfoglalkozásra) lenne szüksége, ami új irányba vinné őt.  
Ezzel kapcsolatosan döntöttek is a megbeszélésen. Nem egy 
külső szakember, tanácsadó döntését kellett elfogadniuk, hanem 
saját maguk döntöttek a saját maguk ügyében.  
 
3.6. Kudarc vagy siker? - A megállapodás teljesítésének 

ellenőrzése 
Sajnos nem teljesült a megállapodás. Egy 

csoportfoglalkozásra elment Márk, de ott világos lett számára és 
a csoportvezetők számára is, hogy nem tud beilleszkedni a 
csoportba, és a csoportdinamikát negatívan befolyásolná 
személye. Egy már jól működő csoportba hívták meg. Márk az 
első alkalmon nem nyílt meg, ezt nem fogadták el a többiek: 
konfliktusba keveredtek. Ezt később megbeszélték vele és 
felajánlották, hogy egyéni beszélgetéssel folytatják. Ebbe ő is 
beleegyezett, sőt még a sértett véleményét is kikérték. Ő is 
hozzájárult ehhez.   
Sajnos azonban Márk csak kétszer ment el a beszélgetésre, 
négyszer igazolatlanul hiányzott. Hiányzásának az okát nem 
tudni. 
 
4. Kudarc vagy siker ez a történet?  

Látványos sikernek nem nevezném, ugyanakkor egyértelmű 
kudarcnak sem. Úgy vélem, sok szakember kapcsolatba került 
ezzel a fiatalemberrel, akik mindent megtettek, hogy kapjon 
még egy esélyt, segítséget, hogy az őt elborító problémákkal 
szembe tudjon szállni. Érdeklődés irányult felé, figyelemben 
részesült, nemcsak a szakemberektől, hanem a sértettől is. Egy 
lökést kapott a további életére nézve. Az, hogy nem élt ezzel a 
lehetőséggel, az már az ő döntése volt. Márk élete későbbi 
periódusában még felhasználhatja ezt az élményét. 
A sértett fiatalember pedig követendő mintát kapott az 
édesanyjától, hogy egy ilyen helyzetben nem feltétlenül a saját 
önös érdekünket kell követni, hanem lehet segítő kezet nyújtani 
a másiknak.  
 
                                                           
138 Resztoratív konfliktuskezelési technika: azt célozza, hogy a sértett a bűncselekmény által 
elszenvedett sérelmeire jóvátételt kapjon, a bűncselekményt megelőző állapot helyreálljon. 
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SZAKÁCS ATTILA - SZAKÁCSNÉ NAGY SZILVIA 
 
MAFIOK XXXIV. konferencia a SZIE GK-n 
 
 
Bevezető 

A Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXIV. 
Konferenciájának szervezési jogát 2010-ben a Szent István 
Egyetem Gazdasági Kara kapta meg. E kiemelkedően rangos 
nemzetközi rendezvényre augusztus 24.-26. napjaiban került sor 
Békéscsabán.  

A közel 100 hivatalos résztvevőt számláló fórumot Borzán 
Anita dékán nyitotta meg és Farkas Zoltán országgyűlési 
képviselő a Békés Megyei Önkormányzat elnöke, valamint 
Köles István Békéscsaba alpolgármestere a támogató 
szervezetek képviselőjeként köszöntötte. A konferencia 
hagyományainak megfelelően az első és a harmadik napon 
plenáris előadásokra került sor, a második napon pedig 
szekcióülések keretében a legújabb kutatási és fejlesztési 
eredmények diszkussziójával folyt a tanácskozás.  
 
Plenáris előadások 

Hajdú Csaba – az MTA KFKI Részecske- és Magfizika 
Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa – a 2009 végén 
elindult CERN Nagy hadron-ütköztetőjének (LHC) kutatási 
tevékenységéről számolt be. A 27 km-es átmérőjű 100 méterre a 
földfelszín alatt kialakított kör alakú óriásgyorsító fő célja a 
részecskefizika feltételezett kulcsfigurájának, az elmélet 
egyetlen eddig fel nem fedezett elemi részecskéjének, a 
tömegképződésért és más jótékony hatásokért is felelős Higgs-
bozonnak a felfedezése, valamint bizonyos elméletek szerint a 
Világegyetem sötét anyagát alkotó szuperszimmetrikus 
részecskéké. Célja ezen kívül az Ősrobbanást közvetlenül 
követő ősanyag előállítása és tanulmányozása nehézionok 
ütköztetésével. Az LHC hat kísérlete közül négyben vesznek 
részt magyar kutatók is.  

A nagyenergiás fizikai kutatások hagyományosan is 
kiemelkedő adattárolási és számítási teljesítményt igényelnek, 
azonban a CERN nagy hadronütköztetőjének adatai példátlan 
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kihívás elé állítják a mérések értékelését végző informatikai 
rendszert. A gigantikus számítógépes kapacitást egyesítő 
globális szuperhálózat – a grid – a modern informatika 
élvonalába tartozó új szolgáltatásokkal gazdagítja a tudomány 
eszköztárát, s így magyar részvétellel, magyar kutatók 
sikereihez is hozzájárul. Erről tartott nagyon érdekes előadást 
Hernáth Szabolcs, az MTA KFKI Részecske- és Magfizika 
Kutatóintézete Számítógép Hálózati Központjának tudományos 
munkatársa.  

Csákány Béla – a Szegedi Tudományegyetem Bolyai 
Intézetének professor emeritusa – 400 évet felölelő történelmi 
áttekintést adott a tudományos kutatás (Galileo Galilei, René 
Descartes, Pierre de Fermat, Christiaan Huygens, Isaac Newton, 
Albert Einstein) azon lépéseiről, amelyek a mai 
természettudomány kialakulásához vezettek. Bemutatásra került 
továbbá a játék és a természettudományok kapcsolata 
korunkban, valamint a játék szerepe a társadalom Neumann 
János gondolataira épülő modelljében.   

Páles Zsolt – a Debreceni Egyetem Matematikai Intézetének 
egyetemi tanára, a Matematika- és Számítástudományok Doktori 
Iskola vezetője – a differenciál- és integrálszámítás diszkrét 
elméletének alapjairól tartott nagy érdeklődést keltő előadást, 
amelyben példákon keresztül szemléltetve többek között 
bemutatta azt is, hogyan alkalmazhatóak ezek a középiskolai 
oktatásban.  

Szabó Árpád – a Nyíregyházi Főiskola professor emeritusa 
– a fizika, mint önálló tudomány, és mint önálló középiskolai 
tantárgy kialakulásának történelmi áttekintését is megosztotta a 
hallgatósággal. Az előadás további részében az 1945. után 
kialakult általános iskolák és a gimnáziumok tantervei 
(óraszámai) alapján rámutatott a magyarországi fizikaoktatás 
alakulására. Aztán a hazai tantervek és a környező országok 
tantervei alapján összehasonlító (50-60 évet felölelő) elemzést 
végzett a fizikaoktatás helyzetéről. Részletesen foglalkozott az 
1990. utáni Európa-szerte kialakult változásokkal, a fizikaórák 
óraszámainak jelentős csökkenésével. Sajnálattal jegyezte meg, 
hogy a legdrasztikusabb óracsökkenés a magyarországi 
fizikaoktatást érte. Végezetül rámutatott a kísérletezésen alapuló 
fizikaoktatás jelentőségére, a diszciplínaorientált (fizika- 
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centrikus) oktatás kialakulásának a feltételeire, előnyeire, 
hátrányaira), és a fizikának, mint iskolai tantárgynak a szerepére 
az oktató-nevelő munkában.  

A fizikaoktatás jelenével és jövőjével foglalkozott 
előadásában Radnóti Katalin, az ELTE TTK Fizikai Intézetének 
főiskolai tanára is. A felsőfokú alapképzésbe belépő hallgatók 
tudásszintjének több évre visszatekintő vizsgálata során szerzett 
tapasztalatait elemezve bemutatta, milyen tudással érkeznek a 
diákok a felsőoktatásba. Az előadás második része a 
közoktatásban jelenleg zajló és várható folyamatok elemzésével 
foglalkozott (a 2009-ben elkészült új kerettantervek várható 
hatása, a fizikaoktatás feladatai a közoktatásban stb.). Végül az 
előadó rámutatott a fizika, mint alapozó tantárgy szerepének a 
fontosságára a különböző műszaki és természettudományos 
képzések alapozó szakaszában.  

A rendezvény nemzetközi jellegének jegyében a 
konferencia kiemelt meghívottjaiként Orosz Ildikó főiskolai 
tanár – a beregszászi székhelyű II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola (RFKMF) elnöke – tartott tájékoztató előadást 
a szomszédos Ukrajnában folyó magyar nyelvű oktatásról, a 
felvételi rendszerről, a felsőfokú matematikai és informatikai 
alapképzés országos helyzetéről és azok intézményen belüli 
oktatásának sajátosságairól a bolognai folyamatba történt 
belépést követően.  
 
Szekció előadások és kulturális programok 

A konferenciák történetében az idein volt a legtöbb 
„kiselőadás”. Két matematika, két informatika, egy fizika-
informatika, egy angol nyelvű valamint a poszter szekció 
keretében összesen 68 előadás hangzott el, illetve került 
bemutatásra.  

A szekcióüléseken, a vitaindító előadásokat követően – 
témakörökben fogalmazva – a legújabb kutatási és fejlesztési 
eredmények diszkusszióján túl, a tanácskozás leginkább a 
bolognai rendszerű felsőfokú alapképzés kialakult állapotáról, a 
legkülönbözőbb fórumokon korábban is jelzett negatívumokról 
és tantárgyoktatás-módszertani problémák megoldási 
lehetőségeiről, a meglévő oktatási potenciál hatékonyabb 
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kihasználásának útjairól és a mesterképzés első tapasztalatairól 
szólt.  

A szervező bizottság – tekintettel a szekció-előadásokra 
jelentkezettek számára és az aktualitás miatt várhatóan 
kibontakozó viták eredményességének biztosítása céljából – a 
tematikus szekciókban folyó munkát egyidejűleg lefolytatható 
témakörök szerinti csoportmunkában ütemezte és lehetővé tette 
poszter-bemutatók megtekintését is. Utóbbinak köszönhetően a 
résztvevők többek között megismerhették a szemüveg nélküli 
3D technológiát, a 3D animáció-készítés tanításának e-learning 
eszközökkel történő támogatását és a részecskesugárzás 
detektálásának lehetséges módját a fizikaoktatásban.  

Külön kell szólnunk az idegen nyelvű szekcióról, amelyben 
– tekintettel az 1976 óta évente megrendezésre kerülő, 2008-ban 
MAFIOK rövidítéssel elfogadott konferenciának a 
programbizottság kezdeményezésére egy évvel ezelőtti 
nemzetközivé válására – az ütemezettek sorából hazai előadótól 
a Geogebra alkalmazásáról szóló előadást és az RFKMF 
oktatójától a Furier-módszer alkalmazáshatóságát Orlitz kezdeti 
feltételű sztohasztikus parabolikus differenciálegyenletek 
megoldására c. angol nyelvű előadást emeljük ki. Megemlítjük 
továbbá az aradi Vasile Goldis Nyugati Egyetem 
Közgazdaságtudományi Karán és Informatikai Karán folyó 
informatikaoktatással kapcsolatos előadásokat. 

Érdeklődők számára közöljük, hogy a konferencia 
programfüzete tézisszerűen tartalmazza az elhangzott előadások 
és poszter-bemutatók többségének összefoglalóját, azonban ma 
az előkészítés stádiumában van egy teljes bemutató DVD 
kiadvány és a kar Perspective elnevezésű periodikájának 
különkiadásába szerkesztőbizottság által válogatott munkák 
gyűjteménye. 

A záró plenáris ülésen a témafelelősök (és egyben 
szekcióüléseket levezető elnökök) összefoglalóiban komoly 
kívánalmak és konkrét javaslatok fogalmazódtak meg a 
felsőfokú alapképzésben szerezhető tudás minőségének 
javítására irányulóan. Kiemelt feladatként került meghatározásra 
az informatika szekcióban nagy érdeklődést keltett egyik 
előadás, nevezetesen a Szoftverek a súlyosan látássérült 
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hallgatók matematikai oktatásában lehetőségeinek kiaknázása és 
a fennálló akadályok mielőbbi leküzdése. 

A hagyományokhoz híven, a második nap délutánján a 
konferencia résztvevői – ezúttal két csoportban - kulturális 
programokon vehettek részt. Az egyik ilyen program – a 
békéscsabai – a Munkácsy emlékház megtekintésével kezdődött 
Mészáros Zsuzsa művészettörténész, az Emlékház vezetőjének 
tárlatvezetésével. Majd, idegenvezetéssel a városközpont 
megtekintésére került sor a Kossuth tér, Evangélikus 
Nagytemplom, Városháza udvara, Fiume szálló, Jókai Színház 
útvonalon. Ezt követően a csoport átutazott Gyulára, és a 
várlátogatásra csatlakozott az ottani csoporthoz. Ugyanis, a 
másik program a gyulai városnézés volt, amelynek főbb 
állomásaiként a Százéves cukrászdát, a Ladics házat és a 
Nagyboldogasszony katolikus templomot említjük. A vár-
múzeum megtekintését követően a Park étteremben került sor az 
ún. munkavacsorára, ahol a részvevők a konyhaművészek által 
készített finomságok és specialitások közül választva - 
megelégedéssel - fogyaszthattak.  
 
Zárszó 

A konferencia három napját ezúttal is intenzív tudományos 
munka jellemezte, a résztvevő intézmények oktatói között újabb 
(határokon is átnyúló) szakmai és baráti kapcsolatok jöttek létre, 
a meglévő kapcsolatok tovább erősödtek. A résztvevők 
hangulatára utalva, találó volt a Programbizottsága elnökének - 
Molnár Sándor főiskolai tanárnak – a munkavacsora 
pohárköszöntőjében tett humoros megjegyzése, amely szerint 
olyan jól érezte és érzi itt magát minden résztvevő, hogy a 
következő évi konferenciát is szervezze Békéscsaba. 

 
 



Table of contents 

192 

TABLE OF CONTENTS 
 
Foreword 
 

5 

Borzán, Anita 
Financial and accounting instruction at college 
and university levels in light of assessments given 
by students 
 

6 

Mrs Krajcsó Kraszkó, Ilona 
Undergraduate degreed students’ opinions about 
instruction in Békéscsaba  
 

14 

Mrs Kölcsey Balázs, Mária 
Call for thought - generally and specifically about 
the opportunities of a rural institution of higher 
education 
 

26 

Leszkó, Róbert 
A presentation ”in mosaics” of the specific 
economic development of Békés county from the 
period of ”resettlement” up to the beginning of 
World War I 
 

34 

Nagy, Rózsa 
Tendecies in the development of tax systems in 
the European Union (Part II) 
 

70 

Mrs Roxin Végváry, Edina Krisztina 
Characteristic features of the retail savings 
products offered to the population by the domestic 
banking sector 
 

83 

Hrabovszki, Katalin  
Knowledge management in a competitive strategy 
context 
 

96 

Kovács, Mihály 
Structural issues of territorial administration 
 

105 

Mrs Szabó Bohus, Márta 
The similarities and differences of accounting 
regulations in the Visegrad countries 
 
 
 

121 



Table of contents 

193 

Molnár, István 
Concerning the indefinite integrals of 
trigonometric functions 
 

130 

Végh, Sándor 
A possible way of saving a large amount of 
electricity: the mass employment of BLDC 
engines 
 

147 

Kiss, Csilla 
Interdisciplinary, innovative, interactive: the key 
to success are the three Is – the survey of the 
effects of an intensive Erasmus program 
 

154 

Árpási Zoltán 
A presentation about consumer demand related to 
health tourism in the South Plain region 
 

166 

Szikora, István 
The active victim as an effective prevention tool - 
the victim's role in criminal mediation 
 

176 

Szakács Attila – Mrs Szakács Nagy, Szilvia 
MAFIOK XXXIV. conference at Szent István 
University Faculty of Economics, Békéscsaba 

187 

 
 


