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Előszó 

 

A Szent István Egyetem (SZIE) Gazdasági Kara (GK), s 

annak jogelőd intézményeinek szakmai vezetése kezdetektől 

feladatának tekinti – az igényes oktatás mellett – a tudományos 

alkotás és publikálás feltételeinek garantálását is. Természetesen 

a vezetői akarat mellett a tanári kar tagjainak személyes 

motivációira, kutatás iránti belső igényére is szükség van. 

A Kar közel két évtizede kiadja Körös Tanulmányok 

néven évente a tanárok és a TDK tudományos műhelyeiben 

kiemelkedő diákok adott évben készült kutatási eredményeit. 

Most is ez történik. A kötetben 25 publikációt adunk közre: 24 

tanár, 1 adminisztratív munkatárs és 8 TDK-s diák munkáját. 

A szerzők többsége a SZIE GK munkatársa, diákja, illetve a 

Karhoz kapcsolódó személyiségek. 

A témakörök a Kar jellegéből következően elsősorban a 

gazdasági élet (abban is főleg a Dél-Alföld) problémái 

szerepelnek a pénzügyi válságtól a klaszterek lehetőségéig 

(valamint a humán erőforrás, képzés aktuális lehetőségei. 

A nyolc TDK-s diák az Oktatásért Közalapítvány által kiírt 

NTP-OKA-XXII. kódszámú „A felsőoktatási intézmények 

karain és tanszékein működő, tehetséggondozó műhelyek és a 

tudományos diákköri tevékenység keretében működő 

kutatóműhelyek támogatása” pályázat során nyert anyagi 

lehetőségből nyertek támogatást. A műhely neve: Régió és 

Identitás Hallgatói Kutató Műhely. Első bemutatkozásuk a 

Karon Tehetségnap keretében 2011. április 20án valósult meg. 

A kötet új fedőlapja a SZIE kiadványok egységes 

arculatához alkalmazkodik. 

Kiadványunkat jó szívvel ajánljuk minden érdeklődő 

kolléga és diák figyelmébe. Hozzáférhetősége a kar honlapján 

elektromosan is garantált. Számítunk újragondolásra és 

visszajelzésekre is. 

 

 

Békéscsaba, 2011. október 

 

     a felelős szerkesztő 
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BORZÁN ANITA – SZIGETI CECÍLIA 

 

FELELŐS VÁSÁRLÁS ÉS A NATÚRHATNÁM 

FOGYASZTÓ 

 

1. Felelős vásárlás 

A környezet iránti felelősség nem csak a termelő, hanem a 

fogyasztó oldaláról is megközelíthető. Természetesen 

meghatározó jelentőségű, hogy milyen a kínálat, miből 

választhat a vevő – például egy régi lakótelepen élve hiába 

szeretnénk energiafogyasztásunk nagyobb részét megújuló 

energiaforrásokból fedezni, erre egyénileg, rövidtávon reális 

esély nincs. Ugyanakkor a fogyasztó sok esetben választhat 

felelősebb terméket, arról szinte minden esetben dönthet (kivéve 

az extrém szűkös kínálatot), hogy egy boltban melyik terméket 

választja a hasonló funkciót betöltők közül, de gyakran arról is, 

hogy a szükséges terméket milyen boltban (1. ábra) vásárolja 

meg, sőt arról is, hogy vásároljon-e egyáltalán. 
 

1. ábra: Biobolt 

 
Forrás: http://www.biokultura.org/biokereskedelem/biokereskedelem.html 

 

Az, hogy visszaválthatót vagy egyutas kiszerelésű italt, 

magyar vagy olasz szőlőt, hagyományos, vagy méltányos 

kereskedelemből származó kávét vásárol egy ember, önmagában 

csak nagyon kis lépést jelent, de minden döntésnek súlya van és 

a döntések jelentősége gyakran túlmutat önmagán. Erre hívja fel 

a figyelmet a Dalai Láma az Ősi bölcsesség, modern világ című 

könyvében: „… egyéni jólétünk elválaszthatatlanul kötődik 

http://www.biokultura.org/biokereskedelem/biokereskedelem.html
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valamennyi embertársunkéhoz, illetve a környezethez, amelyben 

élünk. Ebből pedig az következik, hogy minden cselekedetünk, 

szavunk és gondolatunk, bármilyen jelentéktelennek tűnjék is, 

nemcsak ránk magunkra, hanem mindenki másra nézve is 

következményekkel jár.”
1
 

 

Hogy az adott választékból melyik a felelősebb termék, 

nehéz lenne pontosan definiálni, de három alapvető szempont 

segíthet a döntésben.  

Felelős az a termék:  

 amelyet környezetbarát- környezetet kevéssé terhelő- 

módon állítottak elő,  

 amely kereskedelme során a termelő is hozzájutott a 

méltányos jövedelemhez,  

 amely helyben vagy a forgalmazás helyéhez közel 

előállított termék.  
 

2. Környezet iránti felelősség, ökológiai termék 

Ökológiai termékként (más néven biotermék vagy 

ökotermék) csak azok a mezőgazdasági alapanyagok és 

élelmiszeripari termékek hozhatók forgalomba, amelyeket az 

erre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően állítottak elő. 
 

Az Unióban 2010. június 1-jétől kezdve az új bioterméket 

egységesített zöld jelzéssel (2. ábra) látják el, amelyet legkésőbb 

2013-ra minden EU-s országnak használnia kell, és az említett 

termékeken láthatóvá kell tenni a vásárlók számára. 
 

2. ábra: Az EU új egységes ökocímkéje  

 
 

Az EU-ban, így Magyarországon is az ökológiai 

gazdálkodás jogi kereteit a Tanács 834/2007/EK és a Bizottság 

889/2008/EK Rendelete biztosítja. Ezeket a rendeleteket szokták 

                                                           
1 Őszentsége a Dalai Láma (2001): Ősi bölcsesség, modern világ Európa Könyvkiadó 
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az EU „bio törvényének” nevezni. Az EU bio-rendeleteit még a 

79/2009 FVM rendelet egészíti ki. Ezek a jogszabályok többlet 

előírásokat tartalmaznak, vagyis rendelkezéseiket minden más 

hatályos jogszabály (pl. vetőmag törvény, növényvédelmi 

törvény, állatjóléti rendeletek, élelmiszer törvény stb.) előírásain 

túl kell betartani. Az 1996-ban létrehozott Biokontroll 

Hungária Nonprofit Kft. ellenőrző és tanúsító szervezet (3. 

ábra) mára már a magyarországi biotermékek közel 95%-át 

ellenőrzi.
2
 

3. ábra: A Biokontroll Hungária védjegye 

 
 

Fontos megjegyezni, hogy reform- és natúrélelmiszer (-

termék) fogalmakra nincs se jogszabályi definíció, se ellenőrzési 

rendszer. Ugyanakkor – mivel a termékcímkézés nem kötelező – 

számos olyan termék is létezhet, amely megfelel a 

biotermékekkel szemben támasztott követelményeknek, de nem 

rendelkezik ökocímkével.  
 

3. Méltányos kereskedelemből származó, Fair Trade 

A Fair Trade (FT) mozgalomnak az a fő célja, hogy a 

harmadik világ országaiban élő termelők méltányos árat és 

biztos jövedelmet kapjanak az áruikért. A méltányos 

kereskedelem lényege, hogy az általános világpiaci áraktól 

függetlenül olyan árban állapodnak meg a résztvevők, amely 

valóban kifejezi az előállítók anyagi és munkaráfordításait. 

Ugyanakkor ezen termékek előállításánál szigorúbb 

környezetvédelmi előírások is érvényesülnek. A civil társadalom 

                                                           
2 http://www.biokultura.org/biotermek/biotermek.html  

http://www.biokultura.org/biotermek/biotermek.html
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egy olyan mozgalmáról van szó, ami a kritika mellé a megoldást 

is odateszi. Talán éppen ezért az egyik leggyorsabban fejlődő és 

legnépszerűbb civil mozgalom ma Magyarországon. 
 

A mozgalom legtávolabbi gyökerei a 19. század végi angol 

és olasz szövetkezeti mozgalomba nyúlnak vissza
3
. A második 

világháború után sok segélyszervezet figyelme a fejlődő 

országok felé fordult, amerikai vallási csoportok már ekkor 

elkezdtek kézműves termékeket közvetlenül a puerto rico-i 

termelőktől vásárolni, ezzel támogatva a megélhetésüket. Az 

első korai, méltányos kereskedelemből származó termékeket 

árusító bolt 1958-ban nyílt meg az USA-ban. Az első hivatalos 

Fair Trade szervezet 1964-ben jött létre.  
 

Párhuzamosan a civil kezdeményezésekkel a fejlődő 

országok több politikai fórumot is megszólítottak, mint pl. a 

második UNCTAD konferenciát 1968-ban Delhiben (az ENSZ 

konferenciája a kereskedelemről és a fejlődésről), azzal a céllal, 

hogy a "Trade Not Aid" ("kereskedj, ne segélyezz") üzenetet 

közvetítsék. Ez a megközelítés egy egyenlő kereskedelmi 

kapcsolat létrehozására helyezi a hangsúlyt észak és dél
4
 között, 

amelyben nem csak az északiak a megtermelt javak élvezői, és 

amelyben a javaknak nem csak egy kis része jut vissza délre, az 

is csak fejlesztési segélyek formájában. 
 

1973-ban a hollandiai szervezet elsőként "igazságos 

kereskedelemből" származó kávét importált kis guatemalai 

termelőktől. Több mint 30 évvel később a Fair Trade kávé már 

fogalom. Azóta több ezer kávétermelőnek szolgált javára a Fair 

Trade kávé, Európában is egyre több fogyasztó választja. Ma az 

északi FT (Fair Trade) szervezetek hasznának 25-50%-a ebből a 

termékből származik. A kávét követően az élelmiszerek skálája 

jelentősen kibővült, és ma már magába foglalja a teát, a kakaót, 

a cukrot, a bort, a gyümölcslevet, a mogyorót, a fűszereket, a 

rizst...stb. Az élelmiszerek lehetővé teszik a FT szervezetek 

számára, hogy olyan új piacokon jelenjenek meg, mint a 

szupermarketek és a bioboltok.  

                                                           
3 Fair Trade történetének összefoglalása az alábbi weblap alapján történt 

http://www.fairvilag.hu/tortenet  
4 „észak” az ipari országok, „dél” a fejlődő országok szinonimája 

http://www.fairvilag.hu/tortenet
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Mindezek közben azonban új módszer fejlődött ki annak 

érdekében, hogy a méltányos kereskedelemből származó 

termékek szélesebb nyilvánosságot kapjanak. Azok az áruk, 

amelyek a méltányos kereskedelem szabályainak betartásával 

termelődnek, és kerülnek kereskedelmi forgalomba, jogot 

kapnak arra, hogy viseljék a logót. Az embléma segítségével a 

termékek kiemelkednek a boltok polcain az átlagos áruk közül, 

így könnyebben eljutnak a vásárlóhoz. 1988-ban Hollandiában 

megalapították a Max Havelaar emblémát. Az ötlet sikeresnek 

bizonyult: egy éven belül az ezzel a jelzéssel ellátott kávé (4. 

ábra) a teljes kávéforgalom 3%-át tette ki. 
 

4. ábra: Fair Trade kávé 

 
Forrás: 

http://www.oneworld.nl/Nieuws/Achtergrond/Dossiers/Dossier_Millenniumdoelen/article/11532/

Hoge_koffieprijs_biedt_kleine_koffieboeren_geen_inkomstengarantie  

 

Az ezt követő években más európai országokban, és Észak-

Amerikában is hasonló non-profit FT-címkéző szervezetek 

jöttek létre, így 1997-ben megalakult az FLO (Fair Trade 

Labelling Organisations International) (5. ábra). Ma ez a 

szervezet felelős a nemzetközi FT szabványok megállapításáért, 

a termékek hitelesítéséért, a szabványok szerinti kereskedelem 

ellenőrzéséért és a termékek címkézéséért.  

 

http://www.oneworld.nl/Nieuws/Achtergrond/Dossiers/Dossier_Millenniumdoelen/article/11532/Hoge_koffieprijs_biedt_kleine_koffieboeren_geen_inkomstengarantie
http://www.oneworld.nl/Nieuws/Achtergrond/Dossiers/Dossier_Millenniumdoelen/article/11532/Hoge_koffieprijs_biedt_kleine_koffieboeren_geen_inkomstengarantie
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5. ábra: FLO termékcímke 

 
 

A négy legnagyobb szervezet (FLO, IFAT, NEWS!, EFTA) 

1998 óta tart hivatalos találkozókat. Amikor ezen szervezetek 

együtt dolgoznak a kezdőbetűkből összeállított FINE rövidítést 

használják. A FINE célja, hogy lehetővé tegye a felsorolt 

hálózatok együttműködését olyan fontos munkaterületeken, mint 

a támogató munka, a kampányolás, illetve a méltányos 

kereskedelem szabványainak kialakítása és azok ellenőrzése.  
 

4. Magyar termék, helyi termék 

A Magyarországon készült – helyi termelő által készített – 

termékek vásárlásával támogatjuk a hazai gazdaságot, a hazai 

termelőket. Továbbá környezetvédelmi érvek is szólnak 

emellett, hiszen a rövidebb szállítási útvonal egyúttal kevesebb 

széndioxid-kibocsátást is jelent. Ilyen például a piacon, 

automatából megvásárolható friss, hűtött termelői tej (6. ábra), 

amely a kisebb szállítási igény mellett a kevesebb csomagoláson 

keresztül is csökkenti a környezetterhelést. 
 

6. ábra: Ceglédi tejautomata 

 
Forrás: 

http://varvag.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=65&Itemid=
112 
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Az előbbi három szempont alapján gyűjti a Magyarországon 

is kapható termékeket a Tudatos Vásárlók Egyesületének „Jó 

termék” adatbázisa, amelyben bio-, FT és magyar termékek 

szerepelnek.
5
 A gyűjtés célja nem az, hogy tökéletes termékeket 

mutassanak be, hanem az, hogy segítsenek a döntésben.  
 

5. „Good enough is good enough”
6
 

A segítségnyújtás azért is fontos a fogyasztók részére, mert 

a határtalan árubőség lassan minden termékfajtára kiterjed. Ez 

még akkor is megfigyelhető, ha a globalizáció és a nemzetközi 

szabványok miatt nem sok különbség van az egyes termékek 

között, legalábbis nem akkora, mint amekkorát külsejük vagy 

áraik különbsége sugall. Mégis gyakran hosszasan válogatunk, 

keresgélünk (7. ábra). A sok termék közötti eligazodás, 

válogatás egyre több időt igényel és a fogyasztók 

megelégedettségét sem minden esetben növeli. 
 

7. ábra: Keresgélünk 

 
Forrás: http://www.bevezetem.hu/cikk/vasarlas-extra-elmenye 

 

A jobbra várunk, miközben a jót, vagy az „elég jót" 

elszalasztjuk. Herbert Simon Nobel-díjas közgazdász általános 

tétele – miszerint nem mindig érdemes a jobbra várni, ha az 

elég jó, illetve ha a megfelelő rendelkezésünkre áll – nemcsak 

a vállalatok üzleti lehetőségeire érvényes, hanem a vásárlás 

egyéni döntéseire is. Barry Schwartz amerikai pszichológus a 

vásárlás paradoxonának nevezi ezt a jelenséget. A választás 

mindig pszichés teher és felelősség is. A számtalan választási 

                                                           
5 http://tudatosvasarlo.hu/jo_termekek 
6 A fejezet Szvetelszy Zsuzsanna: A bőség zavar című cikke alapján készült 

http://tudatosvasarlo.hu/cikk/boseg-zavar 

 

http://www.bevezetem.hu/cikk/vasarlas-extra-elmenye
http://tudatosvasarlo.hu/jo_termekek
http://tudatosvasarlo.hu/cikk/boseg-zavar


Felelős vásárlás és a natúrhatnám fogyasztó 

13 

lehetőség közepette sokszor túl sokat foglalkozunk azzal, hogy 

„mi lett volna ha”, ezáltal az esetleges kimaradt lehetőségekre 

gondolva csökken a megelégedettségünk. A növekvő kínálat 

nem könnyíti, hanem nehezíti a választást.
7
 Kényszeresen 

optimalizálunk, hátha sikerül lakóhelyünkhöz legközelebb a 

legjobb minőségből beszerezni a legolcsóbbat. A kínokat 

lényegében jövedelemtől függetlenül szenvedjük el, hiszen 

minden sávban áttekinthetetlenül megnőtt a választék.  
 

A felelős és még felelősebb termékek utáni hajsza 

csapdahelyzetet okozhat, ha a jó választásra való törekvés és a 

termékek közötti válogatás más, sokkal hasznosabb időtöltéstől 

veszi el az időt. A fogyasztó számára pedig az idő értéke egyre 

inkább felértékelődik, bizonyítja Fodor Mónika étkezési 

szokásokat vizsgáló értekezése.
8
   A több: kevesebb, állítja 

Schwartz. Az elég jó pedig tényleg elég, és jó is: „good enough 

is good enough”.  
 

6. Natúrhatnám polgár
9
 

Az öko- és biotermékek fogyasztása státusszimbólummá is 

vált, vásárlásuk egyfajta értékítéletet jelent: „nekem fontos a 

környezet kérdése”. A biotermék fogyasztás, a 

környezettudatosság, a túlhangsúlyozott egyszerűség 

divatjelenségként könnyen öncélúvá válhat. „A natúrhatnám 

polgár kevert fogyasztási struktúrával jellemezhető. Ugyanolyan 

örömmel vásárol, mint a diszkontfogyasztó, de érzelmeit 

megnemesíti, hogy biotermék került vesszőből font kosarába. A 

vásárlói élvezethez hozzátartozik az ökológiai felelősség 

megélése: lám, vigyázok a bolygóra, hisz biobanánt vettem! 

Társaságban ugyanúgy elcseveg a vásárlás aktusáról, mint a 

diszkontfogyasztó. Ám míg utóbbi azért csönget be a 

szomszédasszonyhoz, mert hallotta, hol kapható olcsó zsír, 

addig a natúrhatnám kifinomult tippeket ad: van egy bolt itt és 

                                                           
7 Dar-Nimrod, Ian; D. Rawn , Catherine; Lehman, Darrin R; Schwartz; Barry (2009): The 
Maximization Paradox: The costs of seeking alternatives Personality and Individual Differences 

46 (2009) 631–635 
8  Fodor M. (2009): Az élelmiszerfogyasztói preferenciák a munkahelyi étkeztetésben doktori 
PhD értekezés  
9 A fejezet ötlete és a kiemelt idézetek Szvetelszky Zsuzsanna (2003): Natúrhatnám polgár című 

cikkéből származik Liget 2003/7 
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itt, és ott tényleg minden százszázalékos, tényleg semmi adalék 

nincs benne, kézi és egyedi. Árakról szó sem esik.” 
 

A biotermék gyakran drágább, a fair trade pedig szinte 

minden esetben, mint a hasonló, de kommersz áru, a választás 

így gyakran nem az ismeretek és igények kérdése, hanem 

gazdasági kényszer. 
 

„A zöld tudás és a zöld fogyasztás különbsége nem 

elhanyagolható tényező. Aki műanyag tálban keveri a tésztát, az 

sem biztos, hogy azért teszi, mert megveti a kézzel faragott, 

öblös fatálakat, hanem mert másra nem futja neki. Akinek a 

fürdőszobájában bio-szemránckrémet (8. ábra) pillantunk meg, 

arról még ne feltételezzünk emelkedettséget, egyszerűen csak 

meg tudja fizetni, és az öregedéstől ugyanazzal a félelemmel 

menekül, mint a "kommersz vásárló".” 
 

8. ábra: Bio szemráckrém 2840 Ft-ért 

 
Forrás: http://www.egeszsegbolt.hu/285-arc-es-testapolas-/5254-dr.organic-bio-granatalma-

szemranckrem.html  

 

„Toby M. Smith A zöld marketing mítosza című könyvében 

ír arról, hogy a vállalatok az ökológiai diskurzus népszerű 

retorikáját meglovagolva mítoszt állítanak elő a környezetbarát 

jelleget hangsúlyozó reklámokkal. A mítosz aztán megvédi őket 

az ökológiai párbeszédtől, és feloldja az ellentmondásokat, a 

gazdasági növekedéssel kapcsolatos ideológiákat zöld 

meggyőződésbe ágyazza (ezzel mégis elismerve a növekedés 

miatt előálló ökológiai válság létét). A mítosz feladata, hogy 

támogassa és megszilárdítsa a fogyasztói identitást: nemcsak a 

gazdaság virul, de a termelés is egyre zöldül. Olvasmányfajta 

lett a huszadik században a termékleírás, a mosócédula, a 

csomagoláson feltüntetett összetevők listája.” A leíró vagy 

http://www.egeszsegbolt.hu/285-arc-es-testapolas-/5254-dr.organic-bio-granatalma-szemranckrem.html
http://www.egeszsegbolt.hu/285-arc-es-testapolas-/5254-dr.organic-bio-granatalma-szemranckrem.html
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reklámozó szöveg a terméknek néha csak egyetlen vonását 

emeli ki. 
9. ábra: Ökopelenka 

 
Forrás: http://www.dm-drogeriemarkt.hu/content/mimarkank/mimarkank_Alana.html  
 

„Az Alana öko pelenka (9. ábra) előállításánál mellőztük a 

felesleges alapanyagokat, ugyanakkor garantáljuk a megszokott 

prémium minőséget. A felhasznált cellulóz környezetbarát 

módon oxigénnel fehérített, és környezetkímélően megművelt 

erdőkből származik. A légáteresztő, nedvszívó magot körülvevő 

fólia biológiailag 100%-ban, a nedvszívó mag 20%-ban bomlik 

le. A pelenka csomagolása teljes mértékben komposztálódik.” – 

olvasható a pelenka ismertetőjében a cég honlapján. Hogy mi 

lesz a többi 80 százalékkal? Erről már nem tudunk semmit sem.  
 

A biotermékek iránti igény néhány furcsa termék 

keletkezéséhez is vezetett, mint a 10. ábrán is látható bio 

mangalicából készült szalonna. 
 

10. ábra: Bioszalonna 

 
Forrás: http://selyemfu-webaruhaz.hu/spl/706013/BIO_Husok_felvagottak 

http://www.dm-drogeriemarkt.hu/content/mimarkank/mimarkank_Alana.html
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LAKATOS VILMOS 

 

A KKV-K KONTROLLING SAJÁTOSSÁGAI KELET-

MAGYARORSZÁGON 

 

 

Bevezetés 

Magyarországon a rendszerváltás óta örökzöld gazdasági 

feladatként értelmezik a kis- és középvállalkozások helyzetének 

erősítését, stabilitását, kitüntetve e vállalkozási méretkategória 

szerepét a foglalkoztatásban, GDP termelésben. A KKV-k 

nemzetközi és hazai forrásokból történő sokrétű – elsődlegesen 

pályázati úton történő – támogatása makro- és mikroökonómiai 

elemzések szerint nem érte el a kellő hatékonyságot.  

Egy nehezen tervezhető gazdasági feltételrendszerben 

kiemelt szerepet kapnak azok a területek, amelyek erősíteni 

tudják magukat a vállalkozásokat és segítségükkel részben 

csökkenthető a tevékenység kockázata. E terület egyik 

legfontosabb elemeként a még mindig sok vezetőnek idegenként 

ható „kontrolling”szemléletet és módszereket lehet kiemelni, 

amelyek bevezetése és alkalmazása viszonylag rövid időtávon 

belül már kézzel fogható eredményekkel szolgál a vállalkozások 

vezetői, döntéshozó számára. 

 

A kontrolling valóban megváltás lehet a KKV-k vezetői 

számára? Nem! Ez csupán egy lehetőség, hogy a vezetők – és ez 

sok esetben az igazi probléma – többlet idő, energia és sok 

esetben ezen felül még anyagi ráfordításokkal jussanak olyan 

információkhoz, amit az információhoz való jutás után úgy 

értékelnek: ezt már sejtettem; vagy: ezt amúgy is tudtam. Több 

kisvállalkozás vezetőjével beszélgetve érezhető az a probléma, 

hogy az információhoz való jutást ugyan nagyon fontosnak 

tartják, de ez túlnyomó részben csak a külső információkra – 

beszállítókra, vevőkre, konkurenciára – vonatkozik, s a 

vállalkozási tevékenység részletesebb belső információinak 

többségét saját szürkeállományukban gyűjtik - dolgozzák fel – 

elemzik – értékelik – s ezek alapján hoznak döntéseket 

másodpercek töredékei alatt. Tudjuk, hogy az emberi agy 

szuperszámítógép, de mégis rendelkezik bizonyos korlátokkal, 
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különösen a múltbeli, sőt a közelmúltbeli információk tárolása, 

újbóli felelevenítése, értékelése terén. Éppen ezek azok az 

információk, amelyek viszont nagy szerepet játszanak az 

optimális döntések előkészítésében, meghozatalában és 

segítenék a vállalkozás sikeres működtetését. Ennek feltétele az 

adatok, információk folyamatos gyűjtése, dokumentálása, 

rendszerezése, feldolgozása, összesítése, gazdasági számítások 

végzése, az eredmények értékelése.  

Mi szükséges ehhez, ha csak ennyin múlik a siker? 

A legegyszerűbb válasz: még egy ember a vállalkozás 

alkalmazásában, aki teljes elkötelezettséggel informatikai 

eszközök (megfelelő, a vállalkozás igényeihez igazodó hardver 

és szoftver) igénybevételével végrehajtja az információkkal 

kapcsolatos fentebb említett feladatokat. 

A kisvállalkozás vezetőjében rögtön felmerül a kérdés: 

mennyibe kerül ez nekem? S egy gyors fejszámolás után – 

amiben már amúgy is van rutinja – rájön: rengeteg költséget 

jelent, ha csak minimálbérben gondolkozik – (miben másban?) – 

járulékostól közel 1 200 000 forintot.  

A jég hátán is megélni igyekvő vállalkozó, ha nem is ismeri 

konkrétan, de rögtön alkalmazza az egyik számviteli alapelvet: 

arányban áll az így nyert információkkal előállítható bevétel az 

információ szerzés költségeivel, s elbizonytalanodik… 

Mit tehet akkor a vállalkozás vezetője? Továbbra is saját 

magára, esetleg a vezetőtársára-társaira számítva kell az 

információkat „kitermelnie” a döntésekhez, de nem esetleges, 

„fejszámolóbűvész” módon, hanem a vállalkozás 

feltételrendszerét, a vezető(k) igényeit figyelembe vevő „mini” 

vállalatirányítási programok bevezetésével és alkalmazásával.  

Mit igényel ez a vállalkozás vezetőjétől? Sajnos több időt-, 

energiát-, s részben anyagi ráfordítást, hiszen ha nem is napi 

szinten, de hetente legalább egyszer a szükséges adatokat fel 

kell vinnie a számítógépre, s ha már ezt megtette a következő 

lépésben a számolt mutatókat illik lekérdeznie, értelmezni, 

értékelnie.  

E sok összetevős folyamatot az előbbiek során 

leegyszerűsített formában mutattam be, hiszen egy jól működő 

vállalkozási információs rendszer sem biztos, hogy garantálja a 

sikert, de legalább jelzi a költség, árbevétel trendeket és felhívja 
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a figyelmet a változásokra, eltérésekre, amelyek alapján a 

vezető, ha akar, döntéseket hozhat, s ez már önmagában nagy 

eredmény! 

És ez már kontrolling módszerek alkalmazását is jelenti 

egyben! 

 

Konkrét vizsgálataimban az előzőekben megfogalmazott 

folyamatokat elemeztem. 2011 tavaszán kérdőíves felmérés 

keretében információkat kaptam 82 vállalkozás tervezési, 

működési és elemzési sajátosságairól, a végleges feldolgozásba 

73 vállalkozás került be, amelyek megfeleltek a KKV méretnek 

és a tanulmány címében megfogalmazott földrajzi kritériumnak. 

 

1. Vizsgálatok, eredmények 

A vizsgált vállalkozások három kelet-magyarországi 

régióból kerültek ki az 1. ábrán látható területi elosztásban. 
 

1. ábra A vizsgált vállalkozások régiók szerinti megoszlása, % 

Forrás: Térkép: Zentai L., 2006, adatok: saját számítás 

 

A vállalkozási tevékenységhez természetesen szükség van 

szakmai hozzáértésre, tapasztalatra és elvárt a megfelelő 

szakmai végzettség is. A vállalkozások 86%-nál ez adott volt, a 

vezetők vagy már a vállalkozás indításakor eleve rendelkeztek 

szakirányú végzettséggel, vagy a kezdeti működés során 

szereztek végzettséget tanúsító bizonyítványt. A szakmai 

10% 

46% 
26% 

18% 
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hozzáértést mutatja az a tény is, hogy a menedzserek 63% -a 

felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A kérdőív rákérdezett a 

vállalkozás irányításához kapcsolódó szakmai ismeretek 

meglétére, amely a gazdasági folyamatok tervezési, szervezési, 

pénzügyi területére vonatkozott, tehát a vállaltirányítási 

tevékenységre. A helyzet e tekintetben már kedvezőtlenebb, 

mint a szakmai hozzáértésnél volt tapasztalható. A menedzserek 

mindössze 38%-a szerzett korábban dokumentáltan 

gazdálkodással összefüggő ismereteket, 48%-uk vélekedett úgy, 

hogy bár nem tanultak, de az évek során tapasztalati úton szert 

tettek rá – illetve a vállalkozáson-családon belül hozzáférhető ez 

a fajta szaktudás, s mindössze 14%-uk jelezte, hogy nincs és 

hiányzik is nekik az ilyen típusú ismeret (2. ábra) 
 

2. ábra A vállalkozók gazdálkodási szakismerettel való rendelkezése 

 
Forrás: saját 

 

A fenti ábrából kitűnik, hogy a vállalkozások közel 

kétharmadánál biztos, hogy hiányoznak a vállalatszervezéshez-

irányításhoz szükséges korszerű gazdálkodási ismeretek. Akik 

számára hiányzik e szaktudás, még kedvezőbben minősíthetők, 

mint azok, akik úgy vélik, hogy a tapasztalati úton megszerzett 

tudással hosszú távon tervezni és megalapozott döntéseket 

tudnak hozni. A gazdasági folyamatokban ez a réteg minősíthető 

a legveszélyesebbnek akár a környezetükre, akár saját magukra 

nézve is, ugyanis a döntéselőkészítési folyamataikra a rutin és 

nem a megalapozottság a jellemző. 

 

A vizsgálatba vont vállalkozások 85%-a nyilatkozta, hogy a 

működés során már merültek fel likviditási gondok. A válaszok 

nehezen kategorizálható minőségi jellemzőkként nem voltak 
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alkalmasak kvantitatív mérőszámokkal is alátámasztható 

reprezentatív értékelésre. Likviditási zavarként értelmezték a 

néhány napos fizetési késedelemtől a több hete-hónapja, 

esetenként már peres eljárás alatt lévő nem teljesített 

kötelezettségeket egyaránt. A nagy arányban megjelenő fizetési 

gondok még jobban felhívják a figyelmet a folyamatok 

tervezésére, kontrollálására még kis-és közepes vállalkozási 

méretek esetén is, bár ennek ellentmondanak azok a vállalkozói 

megjegyzések, amelyek a kiszámíthatatlan 

követelésteljesítésekről, a megrendelések ingadozásáról, végső 

soron a bevételek realizálásának nehézségeiről tesznek említést. 

 

A vállalkozásoknak csupán 23%-a rendelkezett a 

tevékenység indításakor üzleti tervvel. A működés során már 

többségük rendelkezett teljes vagy részleges tervvel, amelyek 

operatív szintűek voltak (3. ábra).  
 

3. ábra A vállalkozások üzleti terv készítési jellemzői, db 

 
Forrás: saját 

 

Az ábráról jól kitűnik, hogy a vállalkozások zöme az 

értékesítést, a beszerzést, készleteket, a termelést, a bevételeket 

és a költségeket tartja érdemesnek megtervezni. A KKV-k 

többsége nem érzi fontosnak a létszámok, a bérek és ami 

meglepő a likviditás és a cash flow tervezését. Ezen tervarányok 

is jól érzékeltetik a vállalkozások értékítéletét az egyes vállalati 
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funkciók terén, valamint a gazdálkodási folyamatok 

kiszámítható – ésszerű tervezhetőségét illetően. 

A kérdőív a vállalkozások ténylegesen kontrolling 

tevékenységére is rákérdezett. A válaszokból kiderült, hogy a 

kis méret, a viszonylag szűk tevékenységi kör, a humánerőforrás 

hiánya és a viszonylag magas ráfordítási igény miatt nem 

alkalmaznak tudatosan és rendszeresen kontrollingmódszereket 

a működésük során (88%). A részletesebb rákérdezések viszont 

igazolták, hogy a vállalkozók többsége mind a termeléshez, 

mind az értékesítéshez, mind az egész válallat értékeléséhez 

rendszeresen felhasznál a kontrolling által használt mutatókat: 

közvetlen és általános költségekett, tőke-, illetve 

költséghatékonyságot, fizetőképességet, fedezet-képességet, 

nettó forgó tőkét, ROA, ROI mutatókat, pénzáramlásokat, stb. 

S kik szolgáltatják ezeket az adatokat a vállalkozóknak 

tényeleges kontrollingot végző alkalmazottak hiányában? Sok 

vezető hajlandó fizetni ezekért a szolgáltatásokért a könyvelő 

irodák felé, ahol az input adatok többsége a pénzügyi számviteli 

nyilvántartásokból amúgy is rendelkezésre áll. Tendenciaként 

említhető, hogy a családi vállalkozások fiatalabb résztvevői 

felsőoktatási tanulmányaikat felhasználva segítik a tevékenység 

sikerességét, s nem utolsósorban maguk a menedzserek érzik 

szükségességét az ilyen jellegű kimutatásoknak, s ennek 

lrdekében saját magukat képzik, hogy ez se jelentsen többlet 

terhet az amúgy is szűkös vállalkozási költségvetésnek. 

 

Összefoglalás 

A 2011-es felmérés értékeléséből kitűnik, hogy a KKV-k 

vezetői tisztában vannak azzal a ténnyel, hogy korszerű 

vállalatirányítási –kontrolling szemlélet nélkül hosszú távon 

nagy valószínűséggel csökken az eredményességük azokkal 

szemben, akik ezeket a módszereket a folymatokba építetten 

rendszeresen alkalmazzák. Ennek kivédése érdekében 

pótlólagos ráfordítások felhasználásával a vállalkozás 

sajátosságaira illesztett információs rendszer kialakítása 

szükséges, amelynek működtetésével a vállalkozás 

alkalmazkodókészsége, rugalmassága és versenyképessége is 

fokozható. 
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KRAJCSÓNÉ KRASZKÓ ILONA - TÓTH JÁNOS  

 

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER ADATAINAK 

ÉRTÉKELÉSE A SZIE-N 

 

 

A hallgatói vélemény – mint a felsőoktatásban végzett 

munka minőségéről értékelést adó legfontosabb vélemény -, 

rendkívül fontos eleme a felsőoktatás minőségbiztosításának. 

Ezek megvalósítását a fejlett világban, a jogszabályi környezet 

is előírja. Ennek megvalósítása keretében történik több helyen a 

hallgatók megkérdezése, így ez a Diplomás Pályakövető 

Rendszer SZIE-n megvalósuló formája. Ezek keretében több 

megkérdezés, kérdőíves felmérés történt a hallgatók körében, 

így a végzett hallgatók körében is. Ezeknek a felméréseknek a 

feldolgozására vállalkoztunk, konkrétan a hallgatók társadalmi, 

kulturális hátterét, az ezt alátámasztó összetételét tettük 

vizsgálatunk céljává. 

Ebben a tanulmányban vizsgálni fogjuk a választ adók 

összetételét, különböző szempontok szerint. Ez kiterjed többek 

között nemek, lakóhely, életkor kérdésekre. 

A rendelkezésre álló adatok közül a 2011. tavaszi felmérés 

adatait dolgoztuk fel kizárólag, többféle aspektusból.  

A feldolgozás során adatelemzési célt tűztünk magunk elé. 

Ennek keretében a leíró statisztika módszereit használtuk döntő 

mértékben, vagyis a statisztikai elemzés egyszerűbb eszközeit 

választva végeztük el az adatok feldolgozását. 

 

1. A választ adók lakóhelye 

A választ adó összes hallgató több mint 50 %-a két 

megyéből –Békés és Pest -, és Budapestről kerül ki a SZIE 

egészére vonatkozóan (1. számú táblázat). Ezen belül is 

különösen magasnak tekinthető a budapesti lakóhellyel 

rendelkezők aránya, a közel 30 %-os megoszlással. A két 

említett megye 13-13 % körüli aránnyal rendelkezik, az összes 

választ adó között. Az ország minden megyéjéből van hallgatója 

a SZIE-nek – azaz országos beiskolázási körzettel rendelkezik -, 

de az említett két megye kivételével mindenütt alacsonyabb az 

arány a választ adók 10 %-ánál.  
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1. táblázat: A választ adó hallgatók adatai megye és nem szerint a SZIE 

egészében 

Megye 

Férfi Nő Összesen 

Lét-

szám 

Megosz-

lás 

Lét-

szám 

Megosz-

lás 
Létszám 

Megosz-

lás 

(Fő) (%) (Fő) (%) (Fő) (%) 

Bács-Kiskun 16           7,4  14           3,4  30           4,8  

Baranya 3           1,4  5           1,2  8           1,3  

Békés 14           6,5  63         15,3  77         12,3  

Borsod-Abaúj-

Zemplén 
9           4,1  25           6,1  34           5,4  

Budapest 68         31,3  117         28,5  185         29,5  

Csongrád 12           5,5  21           5,1  33           5,3  

Fejér 3           1,4  8           1,9  11           1,8  

Győr-Moson-
Sopron 

2           0,9  5           1,2  7           1,1  

Hajdú-Bihar 3           1,4  8           1,9  11           1,8  

Heves 12           5,5  6           1,5  18           2,9  

Jász-Nagykun-

Szolnok 
4           1,8  24           5,8  28           4,5  

Komárom-

Esztergom 
2           0,9  9           2,2  11           1,8  

Nógrád 3           1,4  6           1,5  9           1,4  

Pest 36         16,6  51         12,4  87         13,9  

Somogy 3           1,4  5           1,2  8           1,3  

Szabolcs-

Szatmár-Bereg 
14           6,5  18           4,4  32           5,1  

Tolna 2           0,9  2           0,5  4           0,6  

Vas 2           0,9  4           1,0  6           1,0  

Veszprém 4           1,8  14           3,4  18           2,9  

Zala 5           2,3  6           1,5  11           1,8  

Összesen 217       100,0  411       100,0  628       100,0  

 

Három megyében találunk 5 % feletti megoszlást, ezek a 

képző helyek valamelyikéhez földrajzilag közel találhatók, 

Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyék az 5 %-ot meghaladó megoszlással rendelkezők. 
 

A nemek szerinti adatokban hasonló tendencia figyelhető 

meg. Egy említésre méltó eltérés tapasztalható, mégpedig az, 

hogy Békés megyéből a férfi választ adók aránya a negyedik 
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helyre szorul a megyék rangsorában, ebből értelemszerűen 

következik az, hogy ebből a megyéből a női választ adók aránya 

lényegesen magasabb lesz így, mint az együttes aránya ennek a 

megyének. Ez természetesen azzal magyarázható, hogy Békés 

megye képző helyein inkább a „nőies” pályák szakembereinek 

képzése folyik, elsősorban a pedagógus képzésre kell itt 

gondolnunk, majd ezt követően a gazdasági szakemberek 

képzésére. 
 

A megyék területi elhelyezkedése szerint azt tudjuk 

leolvasni az adatokból, hogy a Dunántúl megyéiből választ adók 

aránya lényegesen alacsonyabb, mint a Duna másik oldaláról 

válaszolóké. Összesen 13,6 % az ezekből a megyékből 

válaszolók aránya. Ezt természetes dolognak kell tartanunk, 

hiszen nyilvánvalóan, törekvés van a hallgatók részéről a 

lakóhelyükhöz közelebb lévő képző intézmény választására, 

praktikus okokból elsősorban. 

Ezek az adatok lehetőséget adtak a kapcsolat vizsgálatra is, 

amit el is végeztünk. Ennek alapján elmondhatjuk, hogy 

rendkívül laza kapcsolat áll fenn a lakóhely és a nemek között 

(2. számú táblázat). 
 

2. táblázat: Kapcsolatszorossági mutatók 

Adatpár χ2 N s t T 

megye-nem 35,7278 628 20 2 0,114 

megye-iskolatípus 105,248 627 20 3 0,165 

képzési forma-nem 13,2379 701 5 2 0,097 

iskolatípus-nem 9,05393 700 4 2 0,086 

 

2. A választ adók életkora 

A lakóhely megismerése után egy fontos információ a 

felmérésből az, hogy hány évesek, milyen korúak a választ 

adók. Erre először korcsoportos formában rendszerezett 

adatokból keresünk választ. 

A SZIE összesített adatait tekintve azt olvashatjuk le, hogy a 

legnagyobb hányadban a 26-30 év közöttiekkel találkozhatunk a 

választ adók között, 43,9 % az összesített arány ebben a 

korcsoportban 1. számú ábra). A férfi választ adók közül ebbe a 
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korcsoportba magasabb arányuk tartozik (51,2 %), mint a nők 

között (40 %). Ebből természetesen az következik, hogy lesznek 

olyan korcsoportok, ahol fordított aránnyal fogunk találkozni.  

Ezt a fordított arányt a következő legmagasabb arányt mutató 

korcsoportnál máris tapasztaljuk, ez pedig a 25 év alattiak 

korcsoportja. Ezt az életkort a választ adó 701 hallgató 23,5 %-a 

jelölte meg. Ezen belül a nők 25,7 %-a ilyen életkorú, ami 6,2 % 

ponttal magasabb, mint a férfiaké.  

 

74 választ adó, azaz az összes választ adó 10,6 %-a 31-35 

éves korú. A választ adó férfiak 12,2 %-a tartozik ebbe a 

korcsoportba, a nők esetében 2,5 % ponttal alacsonyabb ez az 

arány. 

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy közel 80 %-a a választ adó 

hallgatóknak  35 éves, vagy annál fiatalabb. Ezt a viszonylag 

fiatal korú válaszadói kört nyilván jelentősen befolyásolja az a 

dolog, hogy a megkérdezettek végzésének éve 2008 és 2010 

volt, vagyis a közelmúlt. Azt pedig, mint hosszú ideje a 

felsőoktatásban dolgozók tapasztalatból tudjuk, hogy egyre 

fiatalabb korúak a képzésben részt vevő hallgatók. Ez 

alapvetően a nem nappali tagozaton tanulókra igaz, illetve ott 

jelenik meg markánsabban. Pozitívan ítélhetjük meg ezt a 

jelenséget - ami ma már tendenciának is nevezhető -, elsősorban 

pedagógiai szempontból, hiszen a fiatalabb korban végzett 

tanulás sokkal jobb hatékonyságú. Az is mellette szól, hogy ha 

fiatalabb korban szerzik meg a képzettséget, akkor ettől a fiatal 

kortól tudnak nagyobb értékalkotást végezni, lesznek 

hasznosabb tagjai a társadalomnak.   
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1. ábra: A válaszadók korcsoport szerinti megoszlása 

 
 

Az életkor szerinti vizsgálatnál lehetőség volt az átlag, a 

módusz, a medián és a szórás mutatóinak a kiszámítására is (3 

számú táblázat).  
 

3. táblázat: A választ adók átlagos életkora 

Egység Létszám (fő) 
Életkor (év/fő) 

Átlaga Mediánja Módusza Szórása 

ABK 70 34,7 29 többszörös 11,0 

ÁOTK 27 27,5 27 27 2,1 

EKI 36 35,6 34 25 10,5 

GÉK 44 29,3 27 26 4,9 

GK 112 30,1 28 25 6,5 

GTK 190 31,9 28 27 8,7 

MKK 97 28,3 27 27 4,7 

PK 34 30,6 27 27 7,4 

VKK 10 33,1 27 26 14,2 

YMÉK 80 28,8 27 25 5,6 

SZIE 700 30,9 27 27 7,9 

 

A SZIE egészére 30,9 éves átlagos életkor olvasható le, 

valamint az, hogy a leggyakrabban előforduló és a középső 

életkori érték megegyezik egymással. Az egyes hallgatók 
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életkora az átlagos életkortól 7,9 évvel tér el átlagosan, vagyis 

20 % feletti az eltérés. Hat olyan szervezeti egységet találunk, 

ahol az életkor átlaga alacsonyabb a SZIE együttes értékénél. 

Ezek az ÁOTK (27,5 év), a GÉK (29,3 év), a GK (30,1 év), az 

MKK (28,3 év), a PK (30,6 év) és az YMÉK (28,8 év). 

Viszonylag alacsony ezeknél a karoknál a szórás mutatója is, 

például az ÁOTK-nál nem éri el a 10 %-ot sem. Az átlagos 

életkor szempontjából három olyan kart emelnénk ki, ahol 

lényegesen magasabb értéket tapasztalunk, mint a SZIE 

egészére, ezek pedig az ÁBK (34,7 év), az EKI (35,5 év) és a 

VKK (33,1 év) Ezeknél az egységeknél a szórás is lényegesen 

nagyobb, mint a SZIE egészében 

 

Összegzés 

A beiskolázás területeit tekintve, országos beiskolázás 

figyelhető meg a SZIE egészében. A karok vonatkozásában 

szűkülő körrel találkozhatunk, sokszor néhány megye képezi 

egy-egy kar beiskolázási területét.  

A választ adók életkorát tekintve, fiatalnak mondható a 

hallgatóság, a maga 30,9 éves átlagos életkorával. 

Kiegyenlítettnek tekinthető életkor szempontjából a hallgatók 

állománya. 

 

Abstract 

The aim of the study was to reveal the main parameters of 

the social-cultural background of the focus group of students. 

The results showed that the proportion of the sex of the students 

was about the same. Studied by counties of the residence of the 

students SZIE covered the whole country, however the 

organizational units provided a more heterogeneous picture, the 

area they covered regarding their students was significantly 

narrower than in case of overall SZIE. On the whole the age 

level of the students is young, with the average years of about 

31.  

 

Key words: enrolment area, average age 
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MICHELLER MAGDOLNA  

 

Az MTA SZAB Békés Megyei Tudományos Testületének 

tevékenysége 1996-2011 között
10

 

 

 

Talán elsősorban az évente szervezett Magyar Tudomány 

Ünnepe tudományos rendezvényeinek köszönhetően ma már 

egyre közismertebb, hogy elsősorban Széchenyi István 

felajánlásának és ezüst forintjainak köszönhetően 1825. 

november 3. napját tekintjük a magyar tudomány napjának és a 

magyar akadémia születésnapjának is egyben. 

1825-től 2011-ig azonban többféle rögös út vezetett a 

magyar tudomány házának felépítéséig (Pesten a Lánchíd 

lábánál), valamint a tudós társaság országos kiépüléséig, a 

tudományterületek magyar nyelvű műveléséig, szakmai viták és 

publikációk (köztük a könyvkiadás) közzétételének 

megszervezéséig. A nagy társadalomtörténeti cezúrák (1848-49, 

1918-19, 1945-49) erős nyomot hagytak a tudományszervezés 

országos és helyi törekvésein. 

A Kádár-korszak liberalizálódó politikája, vidékfejlesztő 

törekvése tette lehetővé, hogy a tudományt ne csak a fővárosban 

műveljék, s főleg intézményeit vidéken (azaz nem csak 

Budapesten) is kiépítsék, fejlesszék. A Dél-alföldön Szegeden 

hoztak létre akadémiai bizottságot (1961). Ez a koordináló 

testület ily módon, Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB) 

néven 50 éve működik. Az adott bizottság jelenleg 17, 

tudományterületenként szerveződő munkabizottság munkáját 

koordinálja, és 27 akadémikussal büszkélkedhet
11

. A SZAB 

hatásköre a Dél-alföld három megyéjére (Bács-Kiskun, Békés, 

Csongrád) terjed ki, de a felsőoktatás történeti múltjából és 

minőségi szintjéből következően természetesen elsősorban a 

Szegeden oktató és alkotó tanárokból, kutatókból kerülnek ki a 

meghatározó tudósok. Az orvostudomány és a 

természettudományok túlsúlyának lehetséges fejlesztését és 

                                                           
10 Jelen közlemény az adott testület tájékozató közgyűlésén (Békéscsaba, Vigadó, 2011. 

szeptember 29-én) elhangzott előadás szerkesztett változata 
11 Köztestületi tagok 2003. MTA, Bp. Szerkesztette Tolnai Márton. Előszó: Vizi E. Szilveszter 
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művelését még Klebelsberg Kuno teremtette meg Szegeden a 

20. század első harmadában. 

A SZAB törekvései a másik két megyére is hatnak. Ez 

esetben is a kutató intézetek és a felsőoktatás régebbi vagy újabb 

alapítású főiskolái (egyetemek kihelyezett tagozatai) jelenthették 

a tudományszervezés háttérintézményeit (1. ábra).  
 

1. ábra: Kutatóhelyek Békés megyében – 1996. 

 
Békés megyében, Békéscsabán a megyei székhelyek közül 

a 19-ből 18. helyen, csak 1986-ban indult főiskolai képzés. 

Ennek a kezdésnek idén van a 25. éve. Talán már nem érdemes 

felemlegetnünk azt a városi, megyei igénytelenséget, ami e 

kezdeményezés elmaradásának hátterében meghúzódott. Talán 

helyesebb, ha arról a kezdeményezésről emlékezünk, ami 25 éve 

indult. Az újat akaró vezetés néhány prominens 

személyiségének nevét itt is leírjuk. Így Szövényi Zsolt (a 

minisztérium képviseletében), Földesi Béla (első főigazgató 

Debrecenből ide helyezve), valamint a megyei vezetésből id. 

Vámos László osztályvezető és Becsei József az akkori megyei 

tanácselnök-helyettes. Utóbbinak a közelmúltban ajánlhattuk fel, 

hogy a 15 éve működő Békés Megyei Tudományos Testület 

(továbbiakban Bm-i TT) elnöke legyen, immár emeritus 

professzorként. 

A békéscsabai főiskolai képzés indulásának 10. 

évfordulóján, 1996 áprilisában merült fel az a gondolat 

(részben a Nyíregyháziak törekvését a mi helyzetünkre 

adaptálva), hogy az MTA SZAB keretében megyei tudományos 

testület létrehozását kezdeményezzük. Ezt az alapító szándékot 

dokumentáló levelet 50 tanár, kutató írta alá. A felhívást minden 
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olyan tudománnyal, felsőoktatással, oktatással foglalkozó 

személyiségnek elküldtük, aki a megyében született és/vagy a 

megyében született és itt végzi munkáját, ill. aki a megyében 

dolgozik az adott területek valamelyikén
12

. Az aláírók többsége 

egyetemi doktori címmel rendelkezett, 1-1 akadémikus, illetve 

akadémiai doktor, 4 dr. univ címmel rendelkező tudós kolléga 

mellett a 13 kandidátus (2. ábra) jelentős tudós hátteret (az 

aláírók 26%-a) jelentett az akkor 10 éves főiskola körül. 
 

2. ábra: A BMTT összetétele – 1996. 

 
 

Külön is megemlítjük, hogy a kezdeményezést támogató 

akadémikus Pál Lénárd megyei születésű tudós, illetve az 

akadémiai doktor Gáspár László tanár úr volt. Utóbbi már nincs 

az élők sorában. Ugyancsak a szellemi világból követheti már 

csak munkánkat Dr. Virág László tanár úr, aki korábban a város 

művelődési osztályát vezette. Nem a mai divatos tendenciák 

okán, hanem a korabeli tények különössége miatt említjük, hogy 

a tudományos testületbe nem kérhette felvételét Gyulai Endre 

Szeged-Csanádi megyei püspök (nem lévén doktori címe), de 

támogató levelében az Isten áldását kérte törekvésünkre. A 

kandidátus alapító tagok közül a ma is aktív Köteles Lajos, 

Simon Imre és Timár Judit (RKK) nevét emeljük ki. 

Az előírásoknak megfelelően hét tagú elnökség kezdett 

munkához. Az elnöki teendőket két ciklusban Sipos András 

tudományos főmunkatárs, kandidátus, a Szarvasi arborétum 

igazgatója látta el nagy elánnal és elkötelezettséggel. Őt Patay 

István egyetemi tanár, rektor követte az elnöki székben. Míg 

Sipos András a SZAB-bal való kontaktusokat szorgalmazta, 

                                                           
12 Az MTA SZAB Békés Megyei Tudományos Testületének működési szabályzata. 1996. 

december 9. Jóváhagyó aláíró: Dr. Telegdy Gyula akadémikus, a SZAB elnöke 
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addig Patay István a megye önkormányzati vezetőivel teremtett 

élő kapcsolatokat.  

A titkári teendőket pedig e sorok írója, maga is alapító tag, 

kandidátus látta el 15 évig. Az elnökség fiatalítása a 2011. 

júniusi ülésén nyert megerősítést (1. kép).  
 

1. kép: Elnökségi ülés a SZIE GK könyvtárában 

 
 

Ugyancsak kezdetektől azt vállalta fel az elnökség, hogy 

céljainak megfelelően a térség polgári fejlődése érdekében a 

megye tudományos eredményeit megjeleníti, képviseli (lásd 

szabályzat 1. pontja). E cél hatékonyabb s részben újszerű 

megvalósítása érdekében mindegyik központi szerepben lévő 

városnak (Békéscsaba, Gyula, Szarvas) azt a feladatot 

fogalmazta meg az elnökség, hogy ki-ki sajátosságainak 

megfelelően erősíti a főiskola(k) körüli szakmai gyűrűt, a 

város és a képzőhely (campus) tudományos, oktatási, művészeti 

kötődéseit. 

Talán szerénytelenség nélkül említhetjük, hogy 

Békéscsabán 1996-tól 2008-ig, azaz 12 évig működtettük a 

Testület Közéleti Szalonját. A szegedi Közéleti Kávéház 

modelljét helyi sajátosságokra alakítva vettük, hoztuk át. Helyet 

a Szlovák Kultúra háza biztosított. Illesse vezetőiket e helyről is 

köszönet. A Közéleti Szalon általában félévente 1-2 alkalommal 

nyitott. A 12 év alatt összesen 25 sikeres, írásos meghívóval is 

dokumentálható tudományos, szakmai estet szervezett. Az estek 

témái igen változatosak voltak a magyar-román gazdasági 

kapcsolatoktól a magyar mezőgazdaság új útjaiig, valamint az 

antiszemitizmustól az evangelizáció mai üzenetéig. 2008-ban 

úgy ítéltük meg, hogy a sorozat elérte célját. Népszerűsítettük az 
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esteken szereplő kollégák legújabb tudományos eredményeit, s 

barátokat szereztünk a város adott szellemi körében a főiskolai 

képzésnek, számos átszervezésnek és átalakulásnak.  

A békéscsabai Közéleti Szalon előadói között szarvasi, 

gyulai, debreceni és budapesti személyiségek is szerepeltek. A 

többi megyei város nyilván más eszközökkel népszerűsítette 

tudományos eredményeit. Talán a legnehezebben Békéscsaba 

város és a Békés Megyei Önkormányzat vezető testületeivel 

épült, épül a kapcsolat. Ennek okait most nem feladatunk 

elemezni, de a hatékonyság egyik mutatója az is, hogy egy város 

milyen tudományos potenciállal rendelkezik, s azt hogyan 

hasznosítja az ott élők érdekében
13

. 

A Bm-i TT elnöksége (1. sz. melléklet) az MTA és a SZAB 

elnökség alapelveivel, valamint a Szent István Egyetem (SZIE) 

rektori vezetésének törekvéseivel összhangban
14

 néhány éve, s 

jelenleg is azt szorgalmazza, hogy a felsőoktatási intézmények 

intézeteiben tudományos hangulatot, s a tudomány művelésének 

igényét és örömét kell megteremteni
15

. E követelményhez jó 

kereteket kínál a Műhelyek kialakítása, működtetése (2. sz. 

melléklet). 

A SZIE önálló karain érdemi tudományos munkát végez 

minden kolléga, aki már minősítést szerzett, vagy belátható időn 

belül PhD fokozatot kíván szerezni adott tudományterületen. A 

Bm-i TT-nek 2011. szeptember 25-én 219 regisztrált tagja van 

(3. ábra), tudományterületi megoszlásban (4. ábra) pedig 

érdemes megjegyezni, hogy 14 tudományterület van jelen, s 

közülük az agrár, a föld, a nevelés és a gazdálkodás tudományok 

a jelentősebb súlyúak. Ugyanakkor újonnan jelent meg a 

zenetudomány és a nyelv és irodalom mellett a műszaki terület 

is. A továbbiakban is számítunk a művészetek területén aktív 

tagokra. Hisszük, hogy a tudomány mellett a zene, a festészet, a 

fotó is eredményesebbé, szebbé teszi, teheti életünket. 
 

                                                           
13 Kampis György és mtsai: A magyar tudomány intézményi szerkezete és kompetenciái 2001-

2010. Magyar Tudomány 2011/8. 963-980. old. 
14 Solti László: Egyetlen módszer van a minőséghez való ragaszkodás. 
Szent István Egyetem lapja, 2011. szeptember, 3-5. old. 
15 Palló Gábor: A tudományos siker kettős természete: fiatal kutatók és a siker. Magyar 

Tudomány 2011/4. 473-487. old. 
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3. ábra: Felsőfokú képzőhelyek Békés megyében - 2011 

 
 

 
 

Az elnökség azt javasolja, hogy a továbbiakban a Műhelyek 

regisztrálják tagjaikat. Szeretnénk továbbra is a műhelyek 

soraiban látni, hallani a tapasztalt tudós-tanárokat, kutatókat. 

Ugyanakkor a TDK (tudományos diákkör) már vagy jelenleg 

aktív diákoknak is mindig szól a meghívó. Így felelünk meg 

igazán a tudományos tevékenység állandó és folytonos létének, 

jövőjének is. 
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1. melléklet: A jelenlegi elnökség tagjai 

elnök Becsei József 
MTA dr. földrajztud., 

professzor emeritus 

elnökhelyettes Dankó Miklós orvosi tud. kand., f. tanár 

ügyvezető 

elnök 
Micheller Magdolna nev.tud.kand., f.tanár 

titkár Simon Sándor PhD közgazd.tud., e.docens 

szervező titkár Árpási Zoltán PhD hallg. gazdálk. tud., ts. 

műhelyvezető Köteles Lajos tört.tud.kand., f.tanár 

műhelyvezető 
Virágné Horváth 

Erzsébet 

e.dr. tört. tud, PhD irod. tud. 

f. tanár 

 
2. melléklet: A tudományos műhelyek és vezetőik 

Egészségtudomány Dankó Miklós, Fodor Lajos 

Óvodapedagógia, 

nemzetiségpedagógia 
Lipcsei Imre, Szakács Mihályné 

Klaszterek a mezőgazdaságban Puskás János 

Művelődéstörténet Köteles Lajos 

Regionalizmus Borzán Anita, Simon Imre, Bodnár Gábor 

Üzleti intelligencia 
Simon Sándor, Lakatos Vilmos, Avramucz 

István 

Nemzetiségek, kisebbségek 
Micheller Magdolna, Máthé Ilona Csajányi 

Melinda 

Irodalom Virágné Horváth Erzsébet 

Művészetek 
Szemenyei Sándor, Lonovics László, Várkonyi 

János 

 

Megjegyzés: A közlemény ábráit a szerző tervei alapján Simon 

Sándor egyetemi docens szerkesztette. 



Nagy Rózsa 

36 

NAGY RÓZSA 
 

NAPJAINK PÉNZÜGYI VÁLSÁGA AZ 

EURÓÖVEZETBEN 

 

 

Fennáll a veszélye egy újabb gazdasági világválságnak, és 

ez összefügg azzal, hogy Európában és az Egyesült Államokban 

gyenge a gazdasági vezetés. Miközben a piacok érdemi lépésre 

várnak, Amerikában hónapok óta ideológiai viták zajlanak. A 

pénzügyi piacoknak szükségük van politikai tájékozódási 

pontokra. Ehelyett azt tapasztalják a piacok, hogy az Egyesült 

Államokban ideológiai vita zajlik a takarékossági csomagról, és 

az Európai Unió túl későn és túl gyengén reagál az 

adósságválságra. Egyre gyakrabban hallani, hogy az euró 

kötvény bevezetése segíthetne az európai adósságválság 

elhárításában, de kötelező költségvetési fegyelemmel együtt.  
 

A pénzügyi piacok szerte a világon válságba kerültek a 

2007. augusztusi amerikai jelzálogválságot követően, ami arra 

késztette a központi bankokat, hogy sürgős 

készpénzinjekciókkal biztosítsák a gazdaságok működését és 

elkerüljék a likviditási válság fenyegetését. A helyzet akkor vált 

igazán kritikussá, amikor egyre több és egyre jelentősebb 

államokat ért el a válság, kihatott a Wall Street működésére is és 

az Egyesült Államokat recesszióba taszította.  

Bár Európát eleinte elkerülte a krízis, mégis begyűrűzött ide 

is. Minden EU-tagállam drasztikus intézkedések 

foganatosítására kényszerült annak érdekében, hogy megmentse 

bankrendszerét és elkerülje gazdasága összeomlását. Ez többek 

között készpénzinjekciókat, bankközi kölcsönöket, részleges 

vagy teljes államosításokat és a bankbetétek garanciáinak 

emelését jelentette a polgárok megnyugtatása céljából.  

A válság hatásai között a befektetések és a fogyasztás 

visszaesését, a munkanélküliség növekedését és a recessziót 

emlegetik a leggyakrabban. 
 

1. Európai Unió euróövezete 

Az Európai Unió euróövezetének a GDP-je 2010-ben 12456 

milliárd dollár volt, ami a világ GDP-jének a 20%-a. Az egy 
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főre jutó GDP-je a világon a huszonkettedik. Az euróövezet 

népessége 329.6 millió fő és jelenleg 17 országból áll. Az 

euróövezet egy gazdasági és monetáris unió, ami azon országok 

együttese az Európai Unión belül, ahol az euró a hivatalos 

pénznem. 

A fiskális politika országonként eltérhet, de vannak 

betartandó irányelvek. A költségvetési fegyelem megteremtése 

érdekében, létrehozták a Stabilitási és Növekedési Paktumot. 

Ebben meghatározzák, hogy a költségvetési hiány nem 

haladhatja meg a GDP 3%-át, az államadósság pedig a GDP 

60%-át. Az euróövezeten belüli országok monetáris politikájáért 

az Európai Központi Bank (ECB) a felelős. Az európai 

monetáris hatóság a FED től eltérő politikát alkalmaz, neki a 

legfontosabb feladata az árstabilitás biztosítása, de a jelenlegi 

helyzetben az európai pénzügyi rendszer megmentésében vállal 

aktívan szerepet. 
 

2. A válság hatása az euróövezet GDP-jére 

Az euróövezetet GDP-je 5%-ot is csökkent a válság alatt, 

ami nagyobb, mint az Egyesült Államok GDP-jének a 

csökkenése. 

Az ösztönzések indukálta fellendülés is kisebb mértékű, 

mivel az euróövezet esetén ez 2 %, ellenben az Egyesült 

Államokban 2.8%. 
 

ECB hivatalosan nem folytat quantitative easing-et, de két 

éve gyakorlatilag korlátlan likviditást biztosít az eurózóna 

bankrendszerének és nagy szerepet játszik az euróövezet 

államadósság-válság kezelésében. 2010 májusa óta a piacon 

vásárolja a monetáris unió legkockázatosabb államkötvényeit, 

eddig mintegy 70 milliárd eurót költött és a további 

kötvényvásárlásokat szükség esetén folytatja. Ez érvényes a 

repóhitelekre is, amin keresztüli korlátlan finanszírozását 

biztosít a bankrendszer számára. Az Európai Központi Bank az 

alapkamatot 2009-óta 1%-os szinten tartja, amit idén áprilisban 

1.25%-ra emelt fel. Mivel 2011-től az infláció tartósan 2% fölött 

tartózkodott kénytelen volt meglépni ezt a lépést. 
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Az ECB kommunikációja meglehetősen ellentmondásos, 

mivel hivatalos közleményeinek túlnyomó részét az árstabilitás 

felett való őrködés teszi ki. 

Ennek megfelelően az európai monetáris hatóság még a 

gyanúját is el akarja kerülni annak, hogy a pénznyomtatás 

eszközéhez nyúlna. Az európai pénzügyi rendszer havi 

rendszerességgel szerepel a hírekben, hogy össze akar omlani, 

valamelyik tagország túlzott eladósodása miatt. Az ECB 

kötvényvásárlásai az a célt szolgálja, hogy fenntartsa a piacok 

bizalmának szükséges minimumát, amíg az európai kormányok 

megoldását nem találnak. 

 

3. Legfontosabb kockázatok 

A tagállamokban hatalmas az államadósság állománya és 

ezek miatt kialakuló adósságválság, komoly problémát jelenthet. 

Görögország, Írország, Portugália és Spanyolország azok az 

országok, amelyek túlzottan magas adósságokkal rendelkeznek. 

Ha az euróövezetben az államadósság-válság újabb hullámai 

söpörnek végig a kockázatosabb országokban, akkor az ECB 

újra nehéz helyzetbe kerülhet és a vészjósló hangok ismét az 

euró megszűnését skandálhatják. Ezért az Európai Unió 

euróövezetének országai egységesen fiskális szigort hirdettek, 

amivel nem engedik, hogy tovább növekedjen az adósság 

állományuk. Emellé párosul azért egy likviditási program, de 

ennek volumene elmarad az Egyesült Államok ösztönzéséhez 

képest. Az országoknak meg kell találniuk a megoldást arra, 

hogy a  fiskális szigor ne vesse vissza jobban a gazdaságikat és 

emellett törleszteni tudják adósságaikat.  Mivel a kormányok az 

adósságaik törlesztésére fordítják a bevételeiket, így kisebb rész 

jut a kormányzati vásárlásokra, hogy ösztönöznék a gazdaságot. 

Természetesen csökkentett bevételek mellett, amik nem 

tartalmaznak hitelfelvételt és adó emelést. Ha a bevételi oldalt 

sikerül növelni mondjuk bankadóval, akkor máris teret 

engedünk a kormányzati vásárlások volumenének növelésére. A 

bankadó vagy más tőkeátcsoportosítás azért jelenthet problémát, 

mert olyan torzításokat okozhatnak az egyes szektorokban, vagy 

a gazdaságban, amelyek csak további nehézségeket 

eredményezhetnek. A kormányzati bevételek helyes 

megválasztása, ezek a szempontok miatt nagyon fontosak. 
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Európában általánosságban elmondható, hogy kedvelt eszköz a 

bankadó, de vannak országok, ahol más szektorális adókat is 

alkalmaznak. Az biztos, hogy ahhoz, hogy törleszteni tudják az 

országok a hiteleiket, be kell indítani a gazdaságot, hogy legyen 

egyáltalán miből törleszteni az adósságot. Emiatt az 

országoknak olyan fiskális politikát kell, hogy folytassanak, ami 

beindítja a gazdaságot és ezáltal a tagállamok vissza fogják 

tudni fizetni kötelezettségeiket, de ha olyan intézkedéseket 

léptetnek életbe, mint a bankadó, vagy más szektorális adók, 

ami rövidtávon csökkenti igaz a hiányt, de elvonják a pénzt a 

gazdaságból és a beruházásoktól, hogy befoltozzák az 

adósságokat. Ez esetben sokkal hosszabb időbe fog az telni, 

hogy beinduljon a gazdasági növekedés, mivel ez pont ezt fogja 

korlátozni. Az euróövezet országai előtt nagyon hosszú út áll 

még és az sem biztos, hogy ez a megfelelő út. Az biztos, hogy a 

magas államadósság miatt megnövekedett törlesztések nem 

fenntarthatóak, mivel ez csökkenti a nemzeti megtakarítást, ami 

miatt magasabb kamatok alakulnak ki. Ezek pedig visszafogják 

a hitelezést és a beruházási aktivitást. Tehát a lecsökkentett 

államadóság vonzó lehet a hazai és külföldi befektetőknek a 

beruházások végett.  

Mivel a fiskális politika országonként változik, és eltérő 

helyzetben vannak a tagállamok, a növekedés és az 

államadósságok terén, ezért általánosságban elmondható az, 

hogy igaz a költségvetési szigor az eurózónában, de hogy ez 

mennyire effektív a gazdaság növelése szempontjából az más 

kérdés. Az biztos, hogy az adósságot csökkenteni kell, de nem a 

növekedés terhére. 
 

4. Mi várható az eurózóna néhány országában? 

Görögország valószínűleg egy éven belül csődbe jut, miután 

felőrölte az euróövezeti tagországok türelmét, de az euró 

feladásának esélye mindössze egy az öthöz - derül ki a Reuters 

hírügynökség által gazdasági szakértők körében végzett 

felmérésből. 

Görögország számára összeállított első, 110 milliárd eurós 

mentőcsomag aktuális részletének kifizetése előtt az Európai 

Unió delegációja látogatást tette, majd az MTI által idézett 

beszámolók szerint "feldúltan" távozott. 
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A delegáció azért szakította meg a tárgyalásokat, mert 

elégedetlenek voltak a görög kormány reformintézkedéseivel, és 

úgy látták, nem teljesül a Görögország számára erre az évre 

(2011) kitűzött deficitcél. Úgy vélik, a görög kormánynak nem 

annyira a gazdaságot fékező új adókkal, hanem a megígért 

szerkezeti átalakításokkal és a privatizációval kellene segítenie 

az adóssággondon. 

Az unió és az IMF támogatása nélkül a görög állam 

pénzzavarba kerülhet, már csak október közepéig van elég forrás 

a kötelezettségek teljesítésére, például a nyugdíjak és az állami 

alkalmazottak bérének kifizetésére. 

A görög szerkezeti átalakítással foglalkozó uniós bizottság 

ajánlása szerint közel 8 milliárd eurónyi olyan programot 

találtak, amely a kohéziós, azaz felzárkózási támogatások 

kifizetésének gyorsítására alkalmasak. Görögország a 2007-

2013 közötti költségvetési ciklusban az őt illető 20,2 milliárd 

eurónak csak 30 százalékát tudta lehívni. 

Az egész eurózónát megrengetné, ha Görögország, Írország 

és Portugália után az olasz vagy a spanyol gazdaság is 

csődközeli helyzetbe kerülne. A befektetők egyelőre nem 

temetik egyik országot sem, az olasz és a spanyol kormány 

pedig látszólag tisztában van a kényes helyzettel, úgyhogy 

megszorításokkal és a hatalmas tartalékokkal rendelkező 

Kínának való udvarlással próbálják megelőzni a problémákat. 

Az egyensúly azonban törékeny, ráadásul a befektetők borús 

jóslatai eddig önbeteljesítők voltak. 

 

A nemzetközi befektetők az eurózóna szélén lévő államokat 

az úgynevezett PIIGS-csoportba sorolják. A csoport Portugália, 

Olaszország, Írország, Görögország, Spanyolország angol 

nevének kezdőbetűiből kapta a nevét, amely angolul azt jelenti, 

disznók (igaz, egy i betűvel több van benne, mint a pig szóban). 

A csoport három tagja jelentős EU-s gazdasági segítséget kapott. 

A spanyol és az olasz csőd sokkal komolyabb 

következményekkel járna, mivel a két ország gazdasági súlya 

jóval jelentősebb, mint a görög, az ír vagy a portugál gazdaságé. 

 

Eddig dominóeffektus jellemezte az európai 

adósságválságot, vagyis egymás után kértek segítséget azok az 
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országok, amelyekért a piac korábban aggódott. Azt lehetett 

látni, hogy a befektetők bizalma megingott Görögország, 

Írország, majd Portugália esetében, később pedig bejött a 

befektetők jóslata, az említett az országok sorra mentőcsomagért 

fordultak az Európai Unióhoz és a Nemzetközi Valutaalaphoz.  

 

Ha eddig beváltak a jóslatok, adódik a kérdés, hogy ki lehet 

a következő: Spanyolország, esetleg Olaszország? Bár 

kétségtelen, hogy óriási az olasz államadósság, a GDP-hez 

mérten meghaladja bőven a 100 százalékot, de egyelőre a piaci 

árazások azt jelzik, hogy a befektetők nem számítanak 

fizetésképtelenségre sem Olaszország, sem pedig Spanyolország 

esetében. 

 

 
Felhasznált irodalom 
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ia 
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http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20110413-hogyan-alakul-az-adossagvalsag-portugalia-nehez-helyzetben-az-olaszokat.html
http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20110413-hogyan-alakul-az-adossagvalsag-portugalia-nehez-helyzetben-az-olaszokat.html
http://cimkezes.origo.hu/cimkek/portugalia/index.html?tag=Portug%E1lia
http://cimkezes.origo.hu/cimkek/portugalia/index.html?tag=Portug%E1lia
http://cimkezes.origo.hu/cimkek/valsag-portugaliaban/spanyolorszagban/index.html?tag=v%E1ls%E1g+Portug%E1li%E1ban&tag2=Spanyolorsz%E1gban&target=1
http://cimkezes.origo.hu/cimkek/valsag-portugaliaban/spanyolorszagban/index.html?tag=v%E1ls%E1g+Portug%E1li%E1ban&tag2=Spanyolorsz%E1gban&target=1
http://cimkezes.origo.hu/cimkek/valsag-portugaliaban/spanyolorszagban/index.html?tag=v%E1ls%E1g+Portug%E1li%E1ban&tag2=Spanyolorsz%E1gban&target=1
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SIMON SÁNDOR 

 

A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KISZÁMÍTÁ-

SÁNAK MODELLEZÉSE A MICROSOFT VÁLLA-

LATIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉBEN 

 

 

Összefoglaló 

Az információs társadalom kialakulása, a globalizáció olyan 

átalakulási folyamatokat indított el az ember és a természeti 

környezet viszonylatában, melyek hatásának mérésére kevés 

eszköz áll rendelkezésünkre. E folyamattal igyekszik lépést 

tartani a környezetpolitika is, és olyan jogszabályi előírásokat, 

piaci ösztönző eszközöket hoz létre, melyek alkalmazása új 

követelményeket támaszt a gazdasági életben, melyekre sok 

vállalat döntéshozatali mechanizmusa nem készült fel kielégítő 

mértékben. A vállalati döntéshozatalban nagyon fontos a 

hatékony információáramoltatás és feldolgozás. A Microsoft 

számítástechnikai vállalat Dynamics NAV elnevezésű szoftvere 

olyan komplex vállalatirányítási rendszer, amely nemcsak a 

teljes termelési folyamatot tudja a bizonylati rendjén keresztül 

modellezni, de megfelelő szoftveres fejlesztésekkel pl. az egyes 

esetekben a csomagoláshoz kötődő környezetvédelmi termékdíj 

kiszámításában, nyilvántartásában és számviteli elszámolásában 

is hasznos lehet. 

 

1. A környezetvédelmi termékdíj gazdasági háttere 

Az uralkodó gazdaságfilozófiai elméletek alapján a 

környezetpolitika eszközrendszerében a hagyományos normatív 

módszereket felváltotta a közvetett, gazdasági érdekekre ható 

szabályozás. A magyarországi vonatkozó dokumentumok közül 

kiemelkedő jelentőségű a Nemzeti Környezet- és 

Természetvédelmi Koncepció, Környezetvédelmi törvény, 

Nemzeti Környezetvédelmi Program. Ezek szinte egységesen 

tartalmazzák a „"szennyező fizet" és a "használó fizet" 

”alapelvet. 

A modern, preventív típusú környezetvédelemben a károk 

következményeinek a felszámolása helyett a károk megelőzésén 

(az "okozói elv" helyett az "előzetes gondoskodás elvén") van a 
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hangsúly, azaz olyan eljárásokon, amelyek takarékosan bánnak a 

nyersanyaggal és az energiával, ugyanakkor nem terhelik a 

környezetet. Az adók és a díjak is jól alkalmazhatók e 

szempontból pénzügyi ösztönző jellegük miatt. (Szalay 1998),  

 

2. A termékdíj számítás és nyilvántartás számviteli háttere 

A díjak olyan kifizetések, melyért cserébe termékek és 

szolgáltatások járnak. A termékdíjakat olyan termékekre vetik 

ki, amelyek a termelési, a fogyasztási vagy az értékesítési 

folyamat során veszélyesek a környezetre, amelyek környezeti 

problémákat okozhatnak mennyiségük miatt, vagy pedig, mert a 

környezetre különösen veszélyes anyagokat tartalmaznak. 

(Európai Parlament, Tanács 1994) 

A termékdíj – a termékdíj törvényben leírt kivételekkel, az 

adózás rendjéről szóló törvény eljárási szabályai alapján - 

meghatározott termékek után fizetendő. A termékdíjat annak 

kell megfizetnie, aki a termékdíjköteles terméket először 

Magyarországon forgalomba hozza, vagy saját célra 

felhasználja.  

Általános esetben a termék vámtarifaszáma a meghatározó. 

A rendelet a vámtarifaszámok segítségével határolja le a 

termékdíjköteles termékeket. (Környezetvédelmi és 

területfejlesztési miniszter 1995) Az általános szabály alól 

kivétel a csomagolás. A csomagolás esetében a termékdíjfizetési 

kötelezettség nem a csomagolószer (csomagolóeszköz, 

csomagolóanyag, csomagolási segédeszköz) forgalmazásához 

kapcsolódik, hanem a csomagolás forgalomba hozatalához, vagy 

saját célú felhasználásához. 

A vonatkozó törvény (Törvény 1995) alapján 

termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozatala vagy 

saját célú felhasználása (ami a gyűjtő és szállítási 

csomagolásának a terméktől történő elválasztását jelenti) esetén 

környezetvédelmi termékdíjat kell fizetni. 

A behozott és forgalomba hozott termékdíjköteles 

termékekről, valamint azok csomagolásáról ún. termék-

specifikus nyilvántartásokat kell vezetni. A termék-specifikus 

nyilvántartások kialakítása során külön-külön kell rögzíteni és 

kezelni az áruk törzsadatait, majd ezeket a termék-törzsadatokat 

ki kell egészíteni azokkal a speciális adatokkal, amelyek a 
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termékdíj-fizetési kötelezettség kiszámításához, illetve a 

termékdíj bevallások elkészítéséhez szükségesek. A 

folyamatosan karbantartott és a forgalmi adatokkal kiegészített 

termék- törzsadatokból meghatározható a termékdíj alapja, 

amely a megfelelő termékdíj-tétellel szorozva megadja a 

termékdíj- fizetési kötelezettség összegét. 

A minimális termék-törzsadatok, amelyeket egy 

értékesítendő áru esetében nyilván kell tartani, a következők: a 

termékdíjköteles termék (összetevő) megnevezése, a 

termékdíjköteles termék (összetevő) belső azonosítója (pl. 

cikkszám), a termékdíjköteles termék (összetevő) külső 

azonosítója (pl. GTIN szám), a termékdíjköteles termék 

(összetevő) vámtarifaszáma, a termékdíjköteles termék 

(összetevő) 7 jegyű KT kódja, a termékdíjköteles termék 

(összetevő) egységnyi tömege (kg), és a termékdíjköteles termék 

(összetevő) termékdíj-tétele (Ft/kg). 

 

3. Informatikai kivitelezés a Ms Dynamics NAV-ban 

Bár alapesetben a forgalomba hozatal során kiállított 

számlán feltüntetett teljesítés napja a fizetési kötelezettség 

keletkezésének az időpontja, az 1995. évi LVI. törvény 2008. 

évi módosítása lehetőséget ad a készletre vételkor teljesíteni a 

termékdíjjal kapcsolatos kötelezettségeket, így ebben az esetben 

a beszerzéskor kell megállapítani a kötelezettséget. Sem a 

szoftver alapváltozata sem a magyarországi lokalizációja nincs 

felkészítve erre, ezért a gyártó kiadott egy kiegészítő szoftvert, a 

Microsoft Dynamics NAV 5.0 SP1 FP 1-et. A következőkben 

ennek az alkalmasságát fogom értékelni a csomagoláshoz 

kötődő termékdíj kiszámítását és nyilvántartását illetően. Az 

ERP rendszerek controlling funkcióinak és a csomagoláshoz 

kötődő díjak vizsgálata igen népszerű. (Decker 2008; Daneva et 

al. 2008; Rhoma et al. 2010; Zhang et al. 1996) 

Az FP1-et telepítve kiegészítő táblázatok (table) és modul 

menüpontok épülnek be a rendszerbe. Az 1. ábrán látható 

“Package Material” (csomagoló anyag) elnevezésű új táblázat 

lehetőséget ad a mezők sorrendjében listaszerűen kóddal ellátni, 

megnevezni a csomagolóanyagokat, a csomagolóanyag 

mennyiségi egységéhez kötött termékdíjtételt, a környezetbarát 

http://portal.acm.org/author_page.cfm?id=81100438806&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=8464968&cftoken=70474797
http://portal.acm.org/results.cfm?query=Name%3A%22F%2E%20Rhoma%22&querydisp=Name%3A%22F%2E%20Rhoma%22&termshow=matchboolean&CFID=9528731&CFTOKEN=90832043
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minőség után igénybe vehető kedvezmény arányát, és a 

termékdíjmentesség százalékos arányát.  

A 2. ábrán látható a cikk-kartonnak a telepítést követő 

módosuló változata. Az “Item” (cikk) menüpont almenüjének 

felnyílásakor megjelenik egy hivatkozás “Package Material” 

felirattal, és kattintásra a 3. ábrán található táblázat nyílik meg. 

Ezzel a cikk karton módosításakor, például készletrevételkor 

könnyen megadhatók a termékdíjszámítás bemeneti adatai is, 

ugyanis az “Item Package Materials” nevű táblázatban lehet 

megadni listaszerűen a mezők sorrendjében a díjköteles 

termékek és csomagolóanyagok mennyiségi mértékegységének 

kódját (pl. kg), majd a “Package Material” táblázatra hivatkozva 

a csomagoló anyag kódját, és a csomagolóanyag mennyiségi 

egységeinek számát. 

A forgalomba hozott termékek után fizetendő termékdíj úgy 

kérdezhető le, hogy a “Pénzügy” modul “Készletek” almodul 

“Jelentések” menüpontjába újonnan beépülő “Package Tax 

Calculation” almenüpontra kattintva egy szokott formátumú 

NAV jelentést készíttetünk el. 

Értékelve a szoftver lehetőségeit megállapítható, hogy a 

“Ms Dynamics NAV 5.0 SP1 Feature Pack 1” névre keresztelt 

szoftverkiegészítés  igazán hasznos konstrukció. A 

környezetvédelmi termékdíj kiszámítható könnyen, és a 

számviteli elszámolás menete is automatikussá tehető. A 

számítás bemeneti adatai könnyen rögzíthetők: a 

szoftverkiegészítéssel új táblák épülnek be a rendszerbe, 

amelyek főként a “Cikk” karton mezőivel kerülnek 

szinkronizálásra. A “Cikk” kartonról megnyitható űrlapok 

segítségével a tematikusan is összetartozó információk 

egyszerre rögzíthetők, így a cikkspecifikus termékdíjkalkulációs 

adatok (a csomagoló anyag kódja, a csomagolóanyag 

mennyiségi egységeinek száma) a cikk alapvető paramétereinek 

megadásakor is bevihető.  

A 2. pontban ismertetett minimális termék-törzsadatok egy 

része könnyen rögzíthető az ábrákon bemutatott űrlapokon, de a 

GTIN szám, a vámtarifaszám és a KT kód részére egy-egy 

mezőt célszerű lenne beszúrni. Ehhez a módosításhoz szükséges 

némi programozási nyelvismeret, amely gyakran egy átlagos 

ügyviteli felhasználó számára nincs meg. A kalkulációt záró 
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jelentés szabatos, tartalmazza a táblázatokon bevitt adatok 

mindegyikét valamint azon vevők legfontosabb adatait, melyek 

felé történt értékesítés során termékdíj lett meghatározva és 

könyvelve. További „szépséghibája” a szoftverfejlesztésnek, 

hogy a magyarországi lokalizáció bemutató adatbázisa 

objektumait nem támogatja, így csak az angol nyelvű verziót 

tudtam demonstrálni.  
 

1. ábra: A csomagolóanyagoknak a termékdíj számításhoz kötődő 

adatai 

 

2. ábra: A módosított cikk karton menürendszere 
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3. ábra:A cikkhez kötődő csomagolóanyag szükséglet 
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HORVÁTHNÉ KÖKÉNY ANNAMÁRIA 

 

MERRE TART AZ INGATLANPIAC? 

 

 

Összefoglaló 
A hitelezés és a megtakarítások közötti egyensúly 

eltolódott. A biztonságos hitelfelvételnek a hosszú távú 

előtakarékoskodás az egyik elengedhetetlen feltétele. Az állam 

szabályozó szerepe fontos, mind a hitelfeltételek szigorításánál, 

mind az ingatlanpiac szabályozásában, mind az építőipar 

helyzetének stabilizálásában. Tanulmányomban az 

ingatlanpiacot befolyásoló állami intézkedéseket szeretném 

bemutatni és azok hatását elemezni.  

 

Bevezetés  

A magyar lakáspiac 2010. évben mélypontra zuhant. A 

kiszámíthatatlan gazdasági környezet, a magas hiteltörlesztő 

részletek és a bonyolult támogatási rendszerek, valamint a 

hitelbírálatok szigorúsága miatt sokan elhalasztják 

lakásvásárlásukat, vagy teljesen le is mondanak róla.  

 

1. Lakáscélú állami támogatások  
A lakhatás feltételeinek biztosítása kiemelt közfeladat. Egy 

megfelelő otthonteremtési program támogatja a lakásépítést, a 

felújítást, az új és a használt lakás vásárlását is. Alapvető 

követelmény a mindenkori kormánnyal szemben, a fiatalok 

lakáshoz jutási támogatása. Az igényelhető lakáscélú állami 

támogatások mértékét, és feltételeit a 12/2001. (I. 31.) 

Kormányrendelet szabályozza. A korábban hatályos állami 

lakáscélú támogatások nagy része 2009. július 1.-vel megszűnt. 

A korábbi vissza nem térítendő állami támogatást 

kamattámogatás váltja fel. A 134/2009. (VI. 23.) 

Kormányrendelet alapján a kamattámogatást 35 év alattiak, 

valamint a 45 év alatti, 2 vagy többgyermekes családok 

igényelhetik új lakás építéséhez, új lakás vásárlásához, illetve 

meglévő lakás korszerűsítéséhez. A fiatalok lakáskölcsönéhez 

kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének 

részletes szabályait a 4/2005. (I. 12.) Kormányrendelet 
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szabályozza. A korábbi vissza nem térítendő állami támogatás, 

azaz megelőlegező kölcsön
16

, állami kezességvállalás melletti 

kölcsönné alakult át.  
 

1. ábra: Engedélyezett lakáscélú hitelek összegének alakulása és állami 

támogatás szerinti megoszlása Magyarországon (adatok millió 

forintban) 

kék: államilag támogatott, bordó: állami támogatás nélküli 
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Forrás: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zrh001.html, 

2011.07.26. 

 

A 35 év alatti fiatal házaspárok, élettársak vagy 

gyermeküket egyedül nevelők igényelhetik. Ezek a támogatott 

személyek, lakáshitelhez kapcsolódó állami készfizető kezesség 

biztosításával vásárolhatnak lakást, amennyiben legalább 30 

százalékos önerővel rendelkeznek. 

 

1. Lakástakarékpénztárak 

1997. január 1-jén életbe lépett az 1996. évi CXIII. törvény 

a lakástakarékpénztárakról. A lakáscélú betétek gyűjtésére 

szakosodott lakástakarékpénztárak azoknak nyújtanak 

segítséget, akik több éves, rendszeres megtakarítást tudnak 

vállalni lakáscéljaik megvalósítására. (Kiss, 1997) A 

lakáselőtakarékosság az öngondoskodás elvén alapul. Nincs 

szükség hozzá induló tőkére. A lakáselőtakarékosság 

megtakarítás és hitellehetőség is egyben. Négy részből áll: az 

ügyfél rendszeres megtakarításaiból, az adott évben befizetett 

betétekre évente jóváírt 30%-os - de maximum évi 72000 

                                                           
16 A fiatal házaspár az önerő növelése érdekében kérhette a kedvezményre jogosító feltételek 

fennállása esetén a kedvezmény kölcsönként történő megelőlegezését a még meg nem született 

gyermekek után. A gyermektelen fiatal házaspár két születendő gyermek, az egygyermekes fiatal 
házaspár további egy születendő gyermek vállalása esetén volt jogosult a megelőlegező kölcsön 

igénybevételére. A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő, amely egyben a 

megelőlegezés időtartama is, egy gyermek esetében 4 év, két gyermek esetében 8 év volt. 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zrh001.html
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forintos
17

 - állami támogatásból és az ezekre jóváírt kamatból, 

valamint a megtakarítási idő lejártát követően a rendkívül olcsó, 

fix kamatozású forint alapú lakáshitelből.  

 

2. Személyi jövedelemadó lakáscélú kedvezménye 

2002. január elsejétől a korábbi 20 százalékos 

adókedvezmény 40 százalékra, illetve a korábbi 35000 forint 

240000 forintra növekedett. 2004. január elsejétől 120000 

forintra csökkent. Emellett különbséget tett a törvény az új és a 

használt lakás utáni kedvezmény között, ugyanis a használt 

lakás megszerzésére felvett hitelek utáni kedvezmény 40%-ról 

30%-ra csökkent. Ezt a 30 és 40 százalékos adókedvezményt a 

magánszemély csak akkor tudta teljes mértékben érvényesíteni, 

ha az éves jövedelme nem érte el a 3400000 forintot.
18

 2007. 

január 1-jétől kikerültek az adókedvezmények köréből a 

lakáscélú kedvezmények. Ennek ellenére a lakásvásárlások nem 

akkor csökkentek le nagymértékben, hiszen ez az időszak a 

devizahitelezés fénykora volt.  

 

3. A hitelezés szabályozása 

Az új hitelek igénylésekor szigorodott a jövedelem 

ellenőrzés a hitelfelvételek során, illetve a devizahitelek 

esetében több önerőre volt szükség. A korábbi évek 

gyakorlatától eltérően az ingatlan értékéhez képest kevesebb 

hitel kapható. Megalkották a 361/2009. (XII. 30.) 

Kormányrendeletet a körültekintő lakossági hitelezés 

feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról. A kormányzat célja 

a hitelállomány összetételének megváltoztatása volt. Valójában 

a bankok belső szabályzatai ugyanilyen irányba terelték az újabb 

hitelkihelyezéseik esetében a deviza és forint hitelek állományát. 

Az ügyfelek is jobban érzékelték 2008. év végétől a 

devizahitelekben rejlő pénzügyi kockázatokat és ezek 

következményeit. Egyre inkább a forint hiteleket részesítették 

előnyben. Az akcióterv a már kialakult helyzetet próbálja 

megoldani, külön-külön megoldási módozatot kínálva a 

tulajdonjogukat elvesztettek, illetve a tulajdonjogukat még 

                                                           
17 Kivételek a társasházak, illetve lakóközösségek, ahol 241-nél több lakásos épület esetén a 

maximális állami támogatás értéke 324.000 Ft/év. 
18 1995. évi CXVII. törvény 38. § (4) 2004-ben hatályos törvényszövege alapján 
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megtartani tudók számára. Az árfolyamrögzítés melletti 

törlesztést azoknak célszerű választani, akik már alig tudják 

fizetni a piaci árfolyam melletti törlesztő részleteiket, de még 

erőn felül is próbálják a tulajdonjogukat megtartani az 

ingatlanok felett. Azoknak viszont, akik még tuják fizetni piaci 

árfolyam mellett is a hiteleiket, nekik nem éri meg ezt a 

lehetőséget választani, ugyanis kamatos kamattal kell ezt később 

visszafizetniük. Azok az ügyfelek, akik már nem képesek fizetni 

a hiteleiket, tisztában kell lenniük azzal, hogy a tulajdonjoguk 

nem maradhat meg az ingatlan felett. Ennek megoldását 

szolgálja az eszközkezelő társaság felállítása, amely a 

tulajdonjog átruházása mellett jelent megoldást a lakás nélkül 

maradtaknak is.  

Jelenleg folyik az ingatlanfedezetű devizahitelek 

végtörlesztéséhez kapcsolódó szabályok kidolgozása. Ez 

várhatóan nagymértékben befolyásolni fogja az ingatlanpiac 

jövőjét. 

 

4. Ingatlanpiac helyzete 

A hazai építőipar válságban van. Az ország építőipari 

teljesítménye 2009-ről 2010-re 9,2%-kal csökkent, viszont a 

2006. évhez képest közel 20 százalékkal. 40 %-kal kevesebb 

építési engedélyt adtak ki, ami a 2003. évben kiadott építési 

engedélyek 26,8%-át teszi csak ki. 2003-ban volt a legtöbb az 

engedélyezett hitelek száma, 196671 db, amiből állami 

támogatásban 133620 hitel részesült. Ez folyamatosan csökkent, 

2009-ben már csak 14054 támogatott hitelt engedélyeztek. 

 
2. ábra: Az összes kiadott új építési engedély (kék oszlop) és épített 

összes lakás (bordó oszlop) Magyarországon (adatok db) 
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Forrás: http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?page=2&szst=ZRP, 2011.07.26. 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?page=2&szst=ZRP
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2003-ban 713685 millió forint volt az összes államilag 

támogatott lakáshitel, 2009-ben pedig már csak 78754 millió 

forint. A 2004. évi személyi jövedelemadó lakáscélú 

adókedvezményének nagy mértékű szabályozásával kevesebb, 

mint felére csökkent a felvett hitelek száma. A deviza alapú 

hitelek 2004-ben történő megjelenésével fokozatosan 

visszaszorultak a forint alapú hitelek, azok kedvezőtlenebb 

feltételei miatt. Amíg 2004-ről 2005-re az engedélyezett hitelek 

forintban számított értéke csak 5%-kal emelkedett, addig a 

deviza alapú hitelek aránya 20,8%-ról 57,1%-ra nőtt. Ez az 

arány 2008-ban már 88,9%, azaz az engedélyezett hitelek már 

csak 11,1%-a volt forint hitel a pénzügyi válság megjelenésekor. 

2009-re az összes engedélyezett hitelállomány 951569 millió 

forintról 322527 millió forintra esett vissza, ami 66,1%-os 

csökkenést jelent. 2010-es évben még tovább csökkent az 

engedélyezett hitelek száma és összevont értéke.
19

 A 

hitelfelvételek csökkenésének következménye az építőipar 

teljesítményének romlása, ráadásul az ágazatot jellemzi a rossz 

fizetési morál is. Az Új Széchenyi terv megbízásai talán 

fordulópontot jelenthetnek az ágazat számára, bár a szakma 

pesszimista a jövőt illetően. További teljesítménycsökkenés 

várható az ágazatban. 

 

Összegzés 

A lakosság az elmúlt években nagymértékben eladósodott. 

A 2004-2008 közötti időszakban egyrészt könnyebben jutottak 

hitelhez a hitelfeltételek enyhítései miatt, másrészt a lakosság 

nagy hányada devizában vette fel a hitelét. A gazdasági válság 

következtében sokan elvesztették állásaikat is. Egyre nehezebbé 

vált a hitelek törlesztése. Hitel nélkül nagyon nehéz a lakhatás 

saját tulajdonban történő biztosítása. A megfelelő önerő megléte 

sem biztosított nagyon sok esetben. Nem megfelelő az emberek 

pénzügyi kultúrája. Hiányzik az emberek szemléletéből az 

öngondoskodás, a hosszú távú felelős gondolkodás. Az ingatlan 

vásárlásához és építéséhez kapcsolódó állami támogatások 

nagymértékben lecsökkentek. A lakáscél személyi 

jövedelemadó kedvezményként való támogatása is megszűnt. 

                                                           
19 http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhr001.html, 2010. 10. 01. 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhr001.html
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Az ingatlanok iránti kereslet lecsökkent, amelynek 

következtében csökkentek az ingatlanok piaci árai is. Az 

építőipar vállalatai egyre nehezebben tudnak talpon maradni. 

Összehangolt állami szabályozás szükséges a hatékony 

megoldás érdekében.   

 

Abstract 
There is a crises of the global financial world and of the 

lending based on the real estate. The balance between crediting 

and savings has changed. By means of selfcare people postpone 

purchases, what is more, they complement it by borrowing 

credit. The long time advance savings is the precondition of the 

borrowing credit in secure. Banks have increased the severity of 

conditions of lending. More own resource is necessary for a 

housing loan. The regulator task of the state is important both at 

increasing the severity of preconditions of lending and at 

regulating the real estate market as well as at stabilizing the 

position of building industry. In this study I will show the 

actions of the state influencing the real estate market and 

analyse the effects of them.  
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KOVÁCS MIHÁLY 

 

AZ EURÓPAI UNIÓ REGIONÁLIS POLITIKÁJA 

 

 

Összefoglalás 

Tudományos kutatásom célja, megvizsgálni a közigazgatás 

területi szerkezetének változását, a változással kapcsolatos 

közgazdasági nézőpontokat. A vonatkozó uniós normaanyag 

ismerete ehhez elengedhetetlen. A rendszerváltást követően a 

mindenkori magyar kormányzatok követendő irányként az 

európai integrációt jelölték meg. A területfejlesztés kérdésköre 

regionális politika elnevezéssel az Unió egyik magasan preferált 

politikája. Ismernünk kell jelentőségét, cél- és eszközrendszerét, 

hiszen a magyar szabályozást is ezzel kompatibilis módon 

törekedtek kialakítani a ’90-es évek második felétől, illetve 

uniós tagállamként természetesen napjainkban és a jövőben is ez 

jelenti a zsinórmértéket a területfejlesztési politika alakításában.  

 

1. Az Európai közigazgatási tér 

Arra a kérdésre, hogy létezik-e valamiféle „európai 

közigazgatási modell”, melynek 2004. május 1. után meg 

kellene felelnünk - a válasz egyértelmű: nem. Az unió tagállami 

kompetenciában hagyta a kérdéskört, egy ilyen irányú normatív 

szabályozás súlyosan érintené a szuverenitásukat, sőt egész 

egyszerűen meg is bukna azon. (Így 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 soft 

law szintjén kialakult egy új dimenzió, melynek trendjei 

vitathatatlanul alakítják a jelen közigazgatási struktúráját, 

működését; valamint iránymutatással kell, hogy szolgáljanak 

egy jövőbeli közigazgatási reformhoz is. 

Amióta megalkották a fogalmát, „európai közigazgatási tér” 

(European administrativ space), nem teljesen egyértelmű, és a 

mai napig szakmai viták tárgya, hogy tulajdonképpen mit is 

értünk alatta. Vannak, akik szerint egyáltalán nem létezik, a 
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bizonyos európaizálódást kiváltó folyamatok általánosan 

köthetők a társadalom modernizálódáshoz kapcsolódó 

követelményekhez. 

Lényegében az Európai Közösség által vallott és gyakorolt 

értékek, alapelvek alkotják. Ilyenek a közszféra- és a 

magánszféra elválasztása, a politikai és a közigazgatási terület 

megkülönböztetése, a közszféra magasabb szintű foglalkoztatási 

védelme, stabilitása kiszámíthatósága, a területi igazgatással 

kapcsolatban a decentralizáció követelménye. A „koppenhágai 

kritériumoktól” kezdve folyamatosan fogalmaztak meg irányadó 

elveket az egyes csúcstalálkozókon. Ezek az alábbiak: jó térségi 

megközelíthetőség, átláthatóság, hatékonyság, eredményesség, 

méltányosság, stabilizáció, legitimáció, fenntarthatóság, 

versenyképesség, innováció. 

 

Az együttműködés kereteit 2001 óta két éves középtávú 

programokban határozzák meg a szakminiszterek. A jelenleg 

érvényben lévő 2004-2005-re szóló középtávú programot 2003 

júliusában fogadták el a rodoszi találkozón. A program főbb 

területei a következők: e-kormányzás (A), innovatív 

közszolgálat (B), emberi erőforrás menedzsment (C). A témák 

elemzésével munkacsoportok foglalkoznak, az elfogadott elvek 

és irányok gyakorlati megvalósításáról a főigazgatók 

gondoskodnak.  

 

A fenti uniós elvárásokat a hazai gyakorlattal összevetve 

arra juthatunk, hogy lemaradásunk e téren igen jelentős. 

Ugyanis még újnak, idegennek, és sokszor feleslegesnek érzik 

ezek teljesítését, különösen az elmaradottabb térségekben. De ez 

érthető is egy olyan rendszerben, amelynek az alapjai hiányosak, 

hiszen nincsen egy olyan integráló intézmény, amely a 

tervezésre lenne „szakosodva”. A modern uniós közigazgatási 

hatékonysági kívánalmak pedig kvázi a hajtásai egy képzeletbeli 

fának, melyek stabil gyökerek illetve ágak hiányában nem 

virágozhatnak.  Magyarország mégsem maradhat le az „európai 

közigazgatási versenyben”, fel kell készülni a fent vázolt 

kritériumok teljesítésére. A forráshiányos kistelepülések 

különösen nem képesek önállóan megfelelni az elvárásoknak, 

szükség van valamiféle együttműködésre.  
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2. A regionális Charta 

A Regionális Önkormányzatok Európai Chartáját (a 

továbbiakban Charta) 1997-ben fogadta el a Helyi és Regionális 

Hatóságok Európai Kongresszusa
20

. Ez a szerv az Európa 

Tanácson belüli fórum, mely a tagországok (és nem régiók) 

képviselőit tömöríti. Célkitűzése a helyi és regionális 

demokrácia elősegítése, működésében kevésbé markánsan 

jelenik meg a regionalizmus erősítése, inkább az 

„országképviseleti” szempont hangsúlyosabb.  

A Charta tartalma: első cikkelyében rögzíti, hogy a régiókat 

alkotmányos elismerésben illetve védelemben kell rögzíteni.  

Majd részletezi, hogy a régiók határa hozzájárulásuk nélkül nem 

módosítható, jogaik védelmében bírósághoz fordulhatnak, 

tevékenységük felett csak utólagos törvényességi ellenőrzés 

gyakorolható.  

Ezt követően a régió fogalmát is megadja a Charta: az állam 

legnagyobb területi egysége, amelyik a helyi önkormányzatok és 

a központi állam között helyezkedik el, és választott testülettel 

rendelkezik. A mai szabályozásunkban ez a megyei szint, mivel 

pl. a tervezési statisztikai régiók már az előző kritériumoknak 

sem felelnek meg, hasonlóan a regionális fejlesztési 

tanácsokhoz, amelyek tagjait ráadásul delegálják, nem 

közvetlenül választják.  

A régióknak saját és átruházott feladataik megvalósításához 

megfelelő szabályozási és végrehajtási eszközzel kell 

rendelkezniük.  A régiókat általános hatásköri felhatalmazással 

kell ellátni, a szubszidiaritás elvét követve, mind a 

településekkel, mind a nemzeti állammal való 

viszonyrendszerben. Ez a megyék tekintetében hiányosság, 

hiszen a szűkre szabott célfeladatokra rendeltettek, amelyek 

közel sem nevezhetők valódi, erős, általános hatáskörnek.  

 

A következőkben a Charta az egyfajta finanszírozási 

kiegyenlítő szerepet javasol a helyi önkormányzatok irányában. 

Ez egyfajta hierarchiát feltételezne a helyi és a középszint 

irányába, ami sértené a helyi önkormányzatok autonómiáját. 

Sem Magyarországon, sem a legtöbb európai országban nem 

                                                           
20 Congress of Local and Regional Authorities in Europe, CLRAE 
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tesznek ennek eleget, ebből a passzusból is fakad az, hogy a 

Charta immáron nyolc éve csak tervezet formájában létezik, 

maradéktalan elfogadásához hiányzik az összeurópai 

konszenzus. 

A charta külön kiemeli az interregionális kapcsolatok, a 

határon túli együttműködés jelentőségét.   A gyakorlatban főleg 

utóbbi mutat növekvő tendenciát, az elmúlt években számos 

határon átnyúló együttműködés jött létre egész Európában, 

melyek igen eltérő természetűek, de átfogóan „eurorégiónak” 

nevezzük őket. Nem rendelkeznek önálló önkormányzattal, 

nincs politikai hatalmuk, tevékenységük az őket alkotó helyi és 

területi hatóságok hatáskörébe tartozik. Az eurorégiók tehát nem 

képeznek adminisztratív szintet egyik országban sem, csak az 

egyes államok közigazgatási egységeinek megállapodása hozza 

létre őket. Ilyen például a DKMT Duna-Kőrös- Maros-Tisza 

Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség- Közhasznú Társaság, melyek 

tagjai az Arad Megyei Önkormányzat, a Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzat, a Csongrád Megyei Önkormányzat, a Hunyad 

Megyei Önkormányzat, a Kassó-Szörény Megyei 

Önkormányzat, a Temes Megyei Önkormányzat és Vajdaság 

Autonóm Tartomány.  Inkább a regionális fejlesztésben 

fontosak, ezért ott bővebben visszatérek az eurorégiókra. 

Közigazgatási aspektusból ehelyütt annyiban van jelentőségük, 

hogy szintén nincs előírás, milyen szintű közigazgatási egységek 

foghatnak/fogjanak össze, tehát a Charta ezen kitételénél nem 

kaphatunk támpontot a „régió vagy megye?” kérdés 

eldöntéséhez. A magyar gyakorlati tapasztalatok általában a 

megyék együttműködését mutatják, hiszen az eurorégiók 

jellemzője, hogy alulról építkezve, bottom up” módon alakulnak 

ki, főbb egyesítő tényezői közé tartoznak a közös kulturális 

gyökerek, közös történelmi periódusok- melyek hazánkban a 

megyék szintjén alkotnak szerves egységeket. 

 

A folytatásban a Charta kiköti a régiók részvételi jogát az 

őket érintő nemzeti döntéshozási eljárásban. A Charta deklarálja 

a régiók részvételi jogát az európai intézményekben és a 

nemzetközi kapcsolatok alakításában. Uniós szinten ennek 

konzultatív fóruma az Európai Régiók Bizottsága. 1994. 

márciusában jött létre, s azóta a régiók, városok és a helyi 
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települések hangadó szerepét tölti be- politikai képviselőiken 

keresztül- a közösségi döntéshozatal folyamatában, 

Megalakulása jelentős lépés volt a szubszidiaritás elvének 

érvényesítésében illetve a tagállamok és alsóbb szintű egységeik 

közötti gazdasági és szociális kohézió elősegítésében. Az eltelt 

több, mint tíz év alatt valamelyest megerősítette helyzetét az 

uniós döntéshozatal folyamatában, azonban még nem 

rendelkezik intézményi ranggal, még az Unió jogalkotásában 

sem elég jelentős a szerepe, és nincs joga arra sem, hogy 

írásban, vagy szóban kérdéseket intézzen az Európai 

Bizottsághoz. A Bázeli Nyilatkozatnak egyébként ez a fajta 

konzultatív szerepkör egyáltalán nem felel meg, sokkal nagyobb 

beleszólási jogosultságot találna megfelelőnek.  

Deklarálják, hogy a régióknak saját forrásokkal kell 

rendelkezniük, amely magában foglalja az adó-megállapítási és 

kivetési jog biztosítását 

Kérdéses, hogy mikorra várható a Charta elfogadása. 

Hiszen egyrészt nem érintheti az államok szuverenitását, 

másrészt ha áttekintjük az egyes tagállamokban lezajlott, vagy 

éppen zajló regionalizációs folyamatokat, igen sok kudarcnak 

lehetünk szemtanúi. Nagy-Britanniában megtorpant a 

regionalizáció, a régiókban a meghirdetett választási és 

kormányprogram ellenére nem került sor önkormányzatok 

kialakítására, illetve megválasztására (leszámítva Nagy-London 

Tanácsát és a Skót Parlamentet) csupán ügynökségek, 

kormányhivatalok illetve regionális delegált gyűlések 

működnek, évekig folyt egy regionális kísérleti program, végül 

is lekerültek a kísérleti régiók a közigazgatási térképről. 

Görögországban ugyan létrejöttek a régiók, ám a hatalom a 

prefektus és a választott testületek között egyelőre jelentős viták 

tárgya, így a decentralizációs út hosszadalmasnak és rögösnek 

látszik. 

 

Abstract 

My research topic is to analyse the change of the territorial 

structure of the public administration as well as the related 

economic perspectives. Being familiar with the applicable EU 

laws is essential in this regard. Following the regime change 

(1989) the Hungarian governments clearly targeted the 
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European integration. The regional policy is one of the most 

significant policies within the European Union. The importance, 

targets and assets thereof shall be known since the Hungarian 

legislation has been designed accordingly from the late 90s. For 

Hungary being a Member State obviously the EU legislation is 

and will be the standard in planning the regional development 

policy. 
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FODOR ÁKOS 

 

A TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEK MÉRÉSE 

NUTS 2 szintű különbségek a Visegrádi Országokban 

 

 

Összefoglaló 

A globalizáció miatt egyre inkább fontossá válik azon 

gazdasági folyamatok feltárása, melyek alapján értelmezhető az 

életminőség differenciálódása a térben. Feltételezésem az, hogy 

viszonylag kisméretű, összefüggő és világviszonylatban 

homogén területeken is fennállnak jelentős életszínvonalbeli 

különbségek, ezek számszerűsített mérésére teszek kísérletet. A 

nehézség mindenekelőtt az, hogy az életminőség kifejezésére 

használt HDI (Human Development Index) nem túl hatékonyan 

alkalmazható, főként azért, mert a mutatót globális különbségek 

mérésére alkották, így annak egyik tényezője (az 

összekombinált írástudási hányados és beiskolázási arány) nem 

tekinthető relevánsnak európai összehasonlításokban. 

 

Kulcsszavak: regionális differencáltság, életszínvonal, Közép-

Európa 

 

 

Bevezetés 

Széleskörűen elfogadott és könnyen belátható az az állítás, 

hogy gazdaság és társadalom nem függetleníthető el egymástól. 

Sokan úgy gondolták, hogy a kapitalizmus térhódításával 

csökkent a gazdaság társadalmi beágyazódása (ami egyébként 

igaz), ezért is jelent meg és a mai napig használatos a döntéseit 

tisztán a racionalitás mezején meghozó ember mint gazdasági 

szereplő. Az utóbbi húsz év kutatásai azonban bebizonyították, 

hogy a gazdaság és a társadalom összefonódása még mindig 

nagyon erős. Meggyőződésem, hogy a gazdaság és a társadalom 

szövevényes kapcsolata egy az életminőséget fókuszba vevő 

mutató segítségével fogható meg a leginkább. 

Dolgozatomban megkísérlek egy, az életszínvonal finom 

különbségeinek jelzésére alkalmas indikátort megalkotni majd 

ezt egy világviszonylatban viszonylag homogén ország csoport 
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régióinak összehasonlító elemzésére felhasználni. Némi 

közgazdasági elfogultsággal, a világosságra és a mérhetőségre 

törekedve „utilitarista” koncepciók vezérlik gondolatmenetem. 

 

1. Módszer 

Átfogó szakirodalmi áttekintést követően megállapítottam 

(Horváth 2006, Lengyel-Rechnitzer 2004, ESPON 2006), hogy 

– az adatok hozzáférhetőségét figyelembe véve – a következő 

tényezők meghatározó jelentőségűek az európai életszínvonal 

mértékének alakulásában: 

1. Születéskor várható élettartam, mely a hosszú és egészséges 

életet reprezentálja (HDI) 

2. A tudomány és technológia területén hasznosuló humán 

erőforrások aránya, mely elősegíti az összhangot a 

gazdasági növekedés és a társadalmi fejlődés között 

3. Foglalkoztatási arány, hiszen az egyén boldogulásának 

alapvető feltétele az anyagi erőforrásokhoz jutás, valamint 

segíti a társadalmi integritás megőrzését és a státusz 

leggyakoribb forrása is 

4. Bruttó hazai termék, mely az egyéni forrásokból útján 

realizálódó szükséglet-kielégítés mellett tartalmazza a 

közjószágokból való részesülést is (HDI) 

5. Az internetkapcsolattal rendelkezők aránya, azzal 

indokolva, hogy az internetes jelenlét megkönnyíti a 

szociális hálóba való bekapcsolódást 

 

Mivel az 1-es és 4-es számú faktorok az ENSZ HDI-t 

részletező módszertanában megtalálhatók, valamint a számítás 

menetét is onnan vettem át (Husz 2001), ezért munkámban csak 

a többi alkalmazásának létjogosultságáról fontos említést tenni.  

A 2-es számú humánerőforrás tényező a hazánkban 

napjainkban is tartó tudás vagy tanulás alapú gazdaság 

térhódítása miatt lesz meghatározó. „A magasan-képzett humán 

erőforrás nélkülözhetetlen a fejlődés és a tudás felhalmozásának 

és áramoltatásának szempontjából, hiszen kapocsként játszik 

szerepet a technológiai változás, a gazdasági növekedés, a 

társadalmi fejlődés és az általános jólét között.” (EC 2008). A 

HRST mutató tehát a tudásbázis méretének, fejlettségének 

jelzőszáma, mely a vállalatok számára igen felértékelődött 
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erőforrás, ily módon nagyon fontos tényezője az 

életminőségnek. A következő két kritérium közül legalább az 

egyiknek megfelelő személyek kvalifikálják magukat 

tudományos és technológiai téren hasznosuló emberi 

erőforrásként: 

1. Iskolázottság alapján – felsőfokú végzettséggel rendelkező 

egyének 

2.  Foglalkoztatottság alapján – tudományos ─ technológiai 

területen munkát végzők 

Európai Uniós szélsőértékei (%): 

Maximum: 60,1 (Prov. BrabantWallon) 

Minimum: 15,9 (Nord-Est, Románia) 

 

A foglalkoztatási arány azért játszik fontos szerepet, mert 

egyes társadalomtudományi elméletek szerint az 

esélyegyenlőség egyik tényezője a munkáhozjutás, az 

(esély)egyenlőség megléte pedig a jóléti államok 

alaptulajdonsága, valamint a jólléti koncepciók kiindulópontja.  

EU-s szélsőértékei: 

Maximum: 85,1 (Izland) 

Minimum: 43,7 (Campania, Olaszország) 

 

Társadalmi szinten értelmezve egy olaszországi példán 

keresztül bizonyított (Putnam, 1993), hogy a demokratikus 

intézmények működésének sikeressége függ a „civil közösség” 

szerveződésének szintjétől. Civil közösségnek számít az 

állampolgárok mindenféle szerveződése, melyek általában 

különféle szabadidős klubok, szakszervezetek
21

. Az ilyen jellegű 

tömörülések társadalmi tőkét teremtenek, mivel megkönnyítik 

az egymás közötti kommunikációt, a másik megbízhatóságával 

kapcsolatos információk birtoklása pedig felerősíti az egymás 

iránti bizalmat, valamint megszilárdítja a reciprocitást mint 

konvenciót. Következésképp elősegíti a kooperációt, hiszen 

növeli az opportunista vagy tisztességtelen magatartás költségét, 

                                                           
21 A közismert érdeklődési kör által meghatározott és rajongói klubok mellett léteznek a szociális 

hálóba történő bekapcsolódást nagymértékben elősegítő egyéb online közösségek is, mint 

például: 
www.couchsurfing.org 

www.mitfahrgelegenheit.de 

www.facebook.com 

http://www.couchsurfing.org/
http://www.mitfahrgelegenheit.de/
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mivel azok kockáztatják a kapcsolatokból származó előnyöket, 

melyeket az tagok a részvételtől várhatnak, jellemzően hosszabb 

távon és folyamatosan. 

Amennyiben a hozadékokat egyéni szinten értelmezzük, 

úgy a kapcsolati tőkére kell gondolni. Granovetter (1982) szerint 

a szociális hálókban kétféle kötés létezik, erős és gyenge. Ezek 

elkülönülése a kapcsolat ápolására fordított idő, az érzelmek 

szintje, intimitás, illetve a kölcsönös szolgáltatások cseréjének a 

függvénye. Erős kötés van tehát a közeli barátok, családtagok és 

gyenge az ismerősök között. Ezek a gyenge kötések összekötő 

kapocsként funkcionálnak a társadalmi hálók egymástól 

egyébként teljesen elhatárolódószigetei között. 

 
1. ábra: Erős és gyenge kötések, társadalmi tőke 
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Eredmények: 
1. sz. ábra: A NUTS 2 szintű életszínvonal-különbségek a „Visegrádi 

Négyek” országaiban a Well-beingIndex mutató alapján (2007) 

WBI
15.00

25.00

35.00

45.00

55.00

65.00

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Várakozásainknak megfelel a négy központi régió jó 

eredménye. Prága az első, Pozsony régiója a második, Közép-

Magyarország a harmadik, míg a lengyel Mazowieckiea hatodik 

helyre került. Fontos megjegyezni, hogy ezen régiók ugyan 

mindegyike regionális értelemben vett központi térség 

(fővárosi), de tartalmuk korántsem hasonló egymáshoz. Míg 

Csehországban a főváros maga, addig Szlovákiában már a 

pozsonyi metropolitán térség, Magyarországon Pest megye, 

Lengyelországban pedig a Krakkót körülölelő vajdaság alkot 

egy-egy NUTS 2-es régiót. Fontosnak tartom kiemelni mennyire 

gyengén teljesít élettartam szempontjából a közép-

magyarországi régió versenytársaihoz képest,  mivel csak a 18. 

helyezést érte el, nem kevesebb, mint 3,3 évvel lemaradva Prága 

mögött. Mazowieckie ezzel szemben internet lefedettségben 

könyvelhet el óriási lemaradást. Ott ugyanis háztartások 

kevesebb, mint fele rendelkezik internet hozzáféréssel otthon, 

ami pontosan 15%-kal kevesebb az életszínvonalban vezető 

csehrégió hasonló adatánál. Közép-Magyarország nyilvánvalóan 

a kimagasló egy főre jutó GDP-jének és igen kedvező internet 

lefedettségének köszönhetően vezeti e csoportot. Az előbbi 103 

%-a az EU 27-ek átlagának, míg az internet lefedettség 71 %, 
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ami az egész felmérésben a második legjobb Pozsony (75%) 

mögött. 

A következő, divízióba érdekes módon mindössze két cseh 

régió került, Severovýchod és StredníMorava, ezek a 8. és 9. 

legjobb életszínvonallal rendelkező régiók. GDP-jük ezt hűen 

tükrözi, míg foglalkoztatási ráta és várható élettartam alapján 

kicsit jobb helyet (5-7.) érdemelnének, ám HRST-jük, de 

különösképp az internet lefedettségük (rendre 26. és 24. legjobb) 

lényegesen lerontja az összesített eredményüket. 

A negyedik divízió foglalja magába a felmérés tárgyát 

képező régiók csaknem felét, hiszen 17 térség tartozik ide. E 

csoport belső homogenitása a benne foglalt területi egységek 

nagy száma ellenére nagyon magas, vagyis egyenként 

jellemezni nem kívánom a tagjait, mivel azok közt a különbség 

nem jelentős mértékű. Az adatsorokat jobban szemügyre véve 

azonban egy érdekes jelenségre lehetünk figyelmesek, amit a 

szociológiában ismert „belső státusz-inkonzisztencia” mintájára 

belső tényező-inkonzisztenciának nevezek el. Arra kell 

gondolni, hogy bár egymáshoz nagyon közeli WBI értékeket 

vettek fel a negyedik divízió régiói, azok az egyes tényezők 

skáláin egészen máshol helyezkednek el. Az első 

ZápadnéSlovensko például GDP, foglalkoztatás és internet 

lefedettség tekintetében a helyezésének megfelelő értékekkel 

rendelkezik, míg várható élettartam szerint a 23-ik, HRST-ben 

pedig csak a 25-ik helyre kerül. Małopolskie lengyel régió 

viszont éppen internet lefedettség és GDP dimenziókban nagyon 

gyenge (20. és 23.), míg HRST szerint összesített eredményének 

megfelelő, várható élettartamban pedig kiemelkedő értékkel 

(76,9 év) rendelkezik, ami a felmérésben a nyolcadik legjobb. 

Végül fordítsuk figyelmünk az életszínvonal szempontjából 

leggyengébb csoportra. Észak-Magyarország, Észak-Alföld és 

Dél-Dunántúl régióknak kizárólag GDP és HRST mutatójuk 

nincs a legutolsó helyeken, melyek közül GDP-ben csupán Dél-

Dunántúl, HRST szerint pedig Észak-Magyarország és Dél-

Dunántúl kap helyet valamivel a 30 előtt. 

Dél-Dunántúl, Észak-Alföld és Észak-Magyarország 

minden életszínvonalat meghatározó mutatója nagyon 

kedvezőtlen, azaz nincsen egyetlen olyan kiugróan magas faktor 

sem – egyes lengyel régiókvárható élettartamához, a csehek 
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GDP-jéhez, vagy a szlovákok internet-lefedettségéhez 

hasonlóan – mely kicsit javítaná helyzetüket. 

Az előző részben elvégzett vizsgálaton túl érdemesnek 

tartottam megnézni, hogy a WBI indikátor által kijelölt 

divíziókban hány ember él, vagyis a lakosság mekkora hányada 

tartozik a különböző életszínvonallal megbélyegzett térségekbe. 

Részletes elemzésbe nem bocsátkozok, mivel ahhoz 

figyelembe kellene venni a népsűrűséget is az egyes régiókban, 

ám aggregáltan szemlélve, a részletesség igénye nélkül 

elmondható, hogy a V4-ek lakosságának elenyésző része, 

mindössze 2,83 %-a él a térségben kimagaslónak számító 

életszínvonalon. Ha pedig összeadjuk az első három divízió 

népességszámát, akkor megkapjuk a megítélésem szerint EU 27-

ek átlagához közeli életminőséggel rendelkezők számát, ami 

hozzávetőlegesen 18,5 millió fő, a teljes lakosság csupán 27 %-

a. 
1. táblázat: A különböző életszínvonalú területeken élők száma  

a V4-ekben
22

 

 PL CZ HU SK sum 

1 0 1200,1 0 608,8 1808,9 

2 5180,1 4027,1 2885 0 
12092,

2 

3 0 1492,9 0 1863 3355,9 

4 
23903,

1 
3614 2104,8 

2925,
5 

32547,
4 

5 9037,5 0 1338,4 0 
10375,

9 

6 0 0 3727,7 0 3727,7 

s
um 

38120,
7 

10334,
1 

10055,
9 

5397,
3 

63908 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A társadalom rétegzettségének térbeliségére, illetve a 

rétegzettség mértékére is tehető becslés az adatok alapján. Ehhez 

a középső, 3-as jelű régió által elhatárolt relatíve magas és 

alacsony életszínvonallal rendelkező lakosság társadalom 

tömegét hasonlítom egymáshoz (2. táblázat).  

                                                           
22 Megjegyzés: a táblázat színei a 1. sz. ábra által jelölt területekhez köthetők. 
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2. sz. táblázat: A „felső és alsó” WBI divíziók megoszlása 

országonként (%) 

 PL CZ HU SK 

(1+2+3)/s

um 
13,6 65,1 28,7 45,8 

4/sum 62,7 35 21 54,2 

(5+6)/sum 23,7 0 50,3 0 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az elvégzett vizsgálatok segítségével egyértelműen 

bizonyítható az életszínvonal térbeli differenciáltságának a 

megléte. A felmérésemben mindvégig elsősorban a régiók 

egymáshoz viszonyított – relatív – életszínvonalát tartottam 

szem előtt. Ennek köszönhetően könnyen észrevehető az a 

jelenség, hogy a magasabb életszínvonaltól az alacsonyabb felé 

fokozatosan egyre csökken a térségek közötti differencia 

mértéke. Kimondható tehát, hogy a V4-ek lakossága heterogén 

WBI területekből áll, melyek különböző mértékű belső 

homogenitással rendelkeznek régióik szerint. Ez a kapcsolat 

ugyan nem függvényszerű (a negyedik divízió belső szórása a 

legkisebb), de világos tendencia mutatja, hogy a belső 

homogenitás a magas életszínvonalú régiók esetén kisebb, mint 

az alacsonyabbak esetén. A csoportokon belüli szórás az 

életszínvonal nagysága szerint sorba rendezett régiók elején 

jóval, a végén pedig valamivel nagyobb, ami a társadalom 

térbeli kohéziós erejének a gyengeségét jelzi, hiszen az 

átlagosnál jobb és rosszabb életszínvonalú térségek az átlagosak 

csoportjától mintegy egyedi módon szétcsúszva helyezkednek 

el. 

Az térbeli differenciálódás oka általában több (eseteként 

minden) tényező együttes hatásának az eredménye. Ez alapján 

megállapítható, hogy az életszínvonal mérésére korlátozottan 

alkalmas GDP és az életszínvonal egyéb meghatározói között 

pozitív korreláció rejlik, vagyis egy nagyobb GDP-vel 

rendelkező régió valószínűsíthetően magasabb életszínvonallal 

is rendelkezik. Ugyanakkor e megállapítás alól számos kivétel 

létezik, következésképp a GDP valóban nem alkalmas az 

életszínvonal pontos kifejezésére. 
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Abstract 

Due to globalization, regional economics call for a growing 

need for the accurate description of regional economic 

processes.Its findingsgive a reasonable basis to assume that 

those have a considerable impact on the well-being and living 

standard of local communities. My assumption comprises that 

even small, continuous, globally relatively homogenous 

territories are made up of areas with diverse extent of well-

being. I intend to measure and express this diversion in 

numbers. It is a difficulty that the index representing living 

standard, i.e. Human Development Index is not applicable 

effectively, chiefly because it was designed for global 

comparisons, hence one of the factors (literacy rate combined 

with educational participation) is not relevant in European 

comparisons. 
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JAKAB DÁNIEL 

 

ÚJ, NEM SZÉNHIDROGÉN EREDETŰ ENERGIAFOR-

RÁSOK FÖLTÁRÁSÁNAK ÉS HASZNÁLATÁNAK 

LEHETŐSÉGEI BÉKÉS MEGYÉBEN 

 

 

Összefoglaló 

A dolgozat koncepciójának legfontosabb eleme: Békés 

megye gazdasági fellendítése a mezőgazdasági termékek 

feleslegének és melléktermékeinek energiává való átalakítása 

révén. A bioüzemanyagok felhasználásának és a 

melléktermékek hő, illetve villamos energiává alakítása 

lehetőségeinek bemutatása, továbbá Békés megye 

termálkincseinek hasznosítása. A dolgozat célja lényegében: 

feltárni az igen nehéz helyzetben lévő agráriumok jövőjének és 

fellendítésének folyamatait, lehetőségeit, bemutatva Békés 

megye mezőgazdaságában lévő azon lehetőségeket, amelyek 

társadalmi, gazdasági és tudományos felzárkózást jelenthetnek 

az Európa Unió régióihoz.  

 

Kulcsszavak: mezőgazdaság, megújuló energia, bioüzemanyag, 

munkanélküliség csökkentése 

 

 

Bevezetés 

Megújuló energiahordozók vagy energiaforrások alatt 

azokat az energiaforrásokat értjük, amelyek felhasználása illetve 

hasznosítása közben nem csökken a kinyerhető forrás, hanem 

azonos, vagy minimális idő elteltével újratermelődik, megújul. 

Alapvetően a szélenergia, a napenergia, a geotermikus energia, a 

vízenergia és a biomassza tartozik a megújuló energiaforrások 

közé. 

A megújuló energiaforrások jelentősége, hogy használatuk 

összhangban van a fenntartható fejlődés alapelveivel, tehát 

alkalmazásuk nem rombolja a környezetet, ugyanakkor nem is 

fogják vissza az emberiség fejlődési lehetőségeit. Szemben a 

fosszilis (kőszén, kőolaj, földgáz stb.) használatával, nem 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fenntarthat%C3%B3_fejl%C5%91d%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91sz%C3%A9n
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91olaj
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldg%C3%A1z
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okoznak olyan halmozódó káros hatásokat, mint az 

üvegházhatás, a levegőszennyezés, vagy a vízszennyezés. 

Amilyen sokrétű a megújuló energiák fajtái, annyira 

sokoldalú a felhasználási terület is. Hagyományosan 

legfontosabb alkalmazási területük a fűtési célú hőenergia-

termelés, az utóbbi időkben azonban a villamosenergia-termelés 

vált hangsúlyossá. Ez utóbbi két terület jelentősége nemzetközi 

viszonylatban is meghaladhatja a megújuló energiahordozók 

villamosenergia-termelésében játszott szerepét. Az említett 

alkalmazási lehetőségek ma a fosszilis energiahordozó 

felhasználás elsődleges területei, amelyek megújuló 

energiahordozókkal való kiváltása jelentős gazdasági és 

társadalmi előnyökkel járhat. A megújuló energiahordozóknak a 

fosszilis energiahordózókkal szemben óriási előnye van, mivel 

az utóbbinak nincs környezetkárosító hatása. Gazdasági 

szempontból előtérbe helyeződhet a megújuló energia a fosszilis 

energiahordozók folyamatos áremelkedése és a készletek 

fogyatkozásával szemben. Annak ellenére, hogy a megújuló 

energia felhasználás nagy múltra tekint vissza, európai 

méretekben jelentősen alacsony hányadát teszi ki az 

energiafelhasználás tekintetében, így Magyarországon is. 

A megújuló energia piac dinamikusan fejlődő ágazat. A 

következő évek, évtizedek egyik legnagyobb lehetősége mind az 

energiaipar, mind a mezőgazdaság számára. A megújuló 

energiahordozók ágazata sok részterületet foglal magában, ahol 

elsősorban a mezőgazdasághoz a biomasszára alapozott 

energetika tartozik.  Biomassza alatt minden olyan 

mezőgazdasági produktumot, mellékterméket értünk, amiből 

hasznosítható hő-, villany-, üzemanyag típusú energia. Békés 

megye mezőgazdasági és geotermikus adottságai révén kerülhet 

előtérbe a megújuló energiaforrások tekintetében. 

 

1. A biomassza hasznosítás lehetőségei Békés megyében 

Békés megye területe mintegy 5631,05 négyzetkilométer, 

ebből több mint 3915,19 négyzetkilométer szántó művelési ágú 

terület. A megye legfontosabb természeti kincse a termőföld és 

annak ellenére, hogy a talajminőség változatos, arányait tekintve 

a Békés megyei földek a legjobb minőségűek az országban. 

Ebből következik az, hogy Békés megyének kiváló adottsága 

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cvegh%C3%A1zhat%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Leveg%C5%91szennyez%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADzszennyez%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Term%C5%91f%C3%B6ld&action=edit&redlink=1


Jakab Dániel 

71 

van a mezőgazdaság és az ezzel kapcsolatos megújuló 

energiaipar területén. Ez a tény most is elmondható, de az ipari 

fejlődés és a növekvő energiaszükséglet következtében alacsony 

hatékonysági fokon van. A következő táblázatból kiderül, hogy 

Békés megye területén nagy mennyiségű mezőgazdasági 

terméket állítanak elő. 

 
1. Táblázat: Békés megyében előállított mezőgazdasági termékek 

(2004-2008, 1000 kg) 

Ha Békés megye bioüzemanyag előállító üzemeket 

létesítene és a felesleges gabonából gyártana etanolt, vagy 

biodízelt, akkor egyrészt foglalkoztatási szempontból 

serkentenénk a térséget, az így is magas 8,2 %-os 

munkanélküliséget csökkenteni lehetne. Ezt a hatékonyságot jól 

kidolgozott hasznosítási tervvel növelhetjük, a térségben 

keletkezett felesleges gabonát biodízellé, vagy bioetanollá 

alakíthatná. 

A biodízel telítetlen zsírsavakból előállított metil-észter. 

Alapanyagai leggyakrabban a növényi olajok, állati zsiradékok 

és használt sütőolajok. Békés megye e téren kiváló 

agroökológiai adottságokkal rendelkezik, amelyek alapján a 

legfontosabb termesztett alapanyag a repce és a napraforgó 

lehet. A feldolgozás folyamata közben több, szintén 

felhasználható melléktermékkel számolhatunk. Az olajpréselés 

során jelentős mennyiségű olajpogácsa keletkezik, amely 

értékes, fehérjében gazdag takarmányként, vagy energetikai 

célra is használható. A biodízel előállításának felfutása 

lehetőséget biztosíthat a termelőknek a repce és napraforgó 

értékesítésére, így magasabb jövedelmezőséget jelentő terméket 

tudnak előállítani. A biodízelen kívül óriási teret hódíthat a 

benzint kiváltó bioetanol. 

 2004 2005 2006 2007 2008 

kukori-

ca 
622 677 684 773 671 585 435 790 736 916 

búza 781 211 543 726 416 207 465 097 570 637 

napra-

forgó 
112 890 73 630 100 320 146 344 161 820 

össze-

sen 
1 516 778 1 302 129 1 188 122 1 047 231 903 129 
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A bioetanol magas tisztasági fokú víztelenített finomszesz. 

Üzemanyagként való felhasználása történhet eredeti formájában 

benzinbe keverve, illetve tisztán, E85 (85 százalékban bioetanol, 

15 százalékban benzin) jelzéssel ellátott üzemanyagként. A 

bioetanol felhasználást az Európai Unió is ösztönzi. 2010. január 

1.-je óta Uniós elvárás a benzinben 5,75 százalékos bioetanol 

arány biztosítása. A bioetanol leggyakrabban cukorból és 

keményítőtartalmú növényből állítják elő, illetve második 

generációs eljárással cellulóz tartalmú anyagokból 

(kukoricaszár, szalma). Az ár- és költségviszonyok 

figyelembevételével a legelterjedtebb alapanyagok a kukorica és 

a kalászosok lesznek, ezzel új értékesítési csatornát biztosítva a 

gazdálkodó termelőknek a termékeik értékesítésére illetve 

melléktermékeik hasznosításával magasabb fokú 

jövedelmezőségre tudnak szert tenni, amelyek rövidtávon a 

gazdák gazdasági helyzetét javítaná, hosszú távon újabb 

beruházásokat, gépvásárlásokat ösztönözne, amely serkentené a 

gépgyártást és az ezzel párosuló ipart, amely újabb munkahelyek 

létesítését jelenti.  

A mezőgazdasági hulladék hasznosítása tovább növelné a 

mezőgazdaságban dolgozó gazdák kilátásait, mivel ebben az 

esetben a növény többi része is értékesítésre kerülne.  Erre nyújt 

megoldást a „biogáz program”. A biogáz szerves anyagok 

anaerob bomlásával keletkező, elsősorban metánt és szén-

dioxidot tartalmazó gázkeverék. Felhasználása elsősorban hő 

előállítására irányul, de ennél sokkal kevésbé közismert, hogy a 

minőségi követelményeknek megfelelő biogáz közvetlenül 

bevezethető az országos gázhálózatba, vagy más csatornákon 

tovább értékesíthető. Felhasználható különböző mezőgazdasági 

gépek motorjainak meghajtására, így akár a gazdálkodók saját 

maguk tudnák előállítani a gazdaságuk üzemeltetéséhez 

szükséges energiát. A biogáz előállítása hangsúlyosan 

környezetvédelmi kérdés, amely során a szerves hulladékok 

kezelés, ártalmatlanítása korszerű módon, energia-előállítással 

összekapcsolva valósulhat meg. A biogáz alapanyagát a 

mezőgazdaságban keletkező magas szerves anyag tartalommal 

bíró melléktermékek, illetve az állattartó telepeken keletkező híg 

és szerves trágya adhatja. Ezeken az állattartó telepeken a 

trágyakezelést olyan módon valósíthatják meg, amely során a 
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trágyatároló nem holttőkét jelent, hanem biogáz hasznosításával, 

értékesítésével megtérülő beruházássá válhat, illetve növelheti 

az állattartás jövedelmezőségét.  

Azonban Békés megyében egy jelentősen nagyobb 

energetikai lehetőség lapul, ez a biomassza. A biomassza 

energetikai felhasználásának jelenleg legelterjedtebb módszere 

annak eltüzelése. Számolni kell a teljes növényből előállított 

második generációs energiaforrásokkal. Ugyanis annak sokkal 

jobb az energiamérlege, ha nem csak magát a szemeket, de a 

szárat is hasznosítjuk például hőerőművekben, villamos energia-

előállításra. A gazdálkodók részére a biomassza-tüzelés több 

irányú lehetőséget jelenthet. Elsősorban alternatív, a termőhelyi 

adottságokhoz jobban alkalmazkodó kultúrák termesztésére 

nyílik lehetőség, ezzel együtt a melléktermékek (szalma, szár 

stb.) és hulladékok (venyige, nyesedék stb.) értékesítésére. 

További fontos lehetőség, hogy biomassza kazánok üzembe 

állításával a termelők a saját költségeiket is csökkenteni tudják, 

ezáltal függetlenebbé válhatnak a külső energiáktól és azok 

növekvő áraitól. Tüzeléstechnikai alapanyagként alapvetően 

szinte bármilyen biomassza felhasználható, a fás szárú 

energiaültetvény, a szántóföldi lágy szárú energianövény, a 

különböző szántóföldi melléktermékek és kertészeti hulladékok. 

Magyarországon a gabonapiac beszűkülése következtében a 

megújuló energiaforrásként felhasználandó faültetvények jó 

termőképességű területeken létesültek, a szántóföldi 

gazdálkodás terepviszonyai mellett. Tehát olyan területeken, 

amely egykor mezőgazdasági tevékenység folyt vagy folyhatna 

jelenleg is, de a mezőgazdasági termék iránti kereslet jelenleg 

hiányzik. A biomassza felhasználás növelésével illetve bioetanol 

és biodízel előállításának ötvözésével meg lehetne találni az 

ideális egyensúlyt, hogy a silányabb minőségű termőterületeken, 

illetve a szikes, szódás, homokos területeken energiaerdőket, a 

jó minőségű területeken pedig a nemes mezőgazdasági 

kultúrákat és gabonanövényeket termelhetnénk. A fás szárú 

energiaültetvények nem keverendők össze a „hagyományos” 

erdővel, ezek energetikai célra telepített, sűrű faállományú 

speciális ültetvények. Lágy szárú energianövények lehetnek a 

különböző kender-, fű-, nádfélék és egyéb energianövények. A 

biomassza tüzelése, tárolása történhet közvetlen formában vagy 
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mechanikai átalakítást követően. A mechanikai átalakítás 

leggyakoribb formája a fa brikett és pellet készítése. A 

tüzeléstechnikai felhasználás célja lehet kisebb, egyedi 

fogyasztók hőellátása, ipari cél, vagy technológiai gőz 

előállítása, illetve nagyobb erőművekben történő kombinált hő 

és villamosenergia-előállítás. A célirányosan termesztett lágy és 

fás szárú energianövények nagyon fontos, alternatív 

kultúraválasztási lehetőséget biztosít a gazdálkodóknak. Ezek 

közül nagyon sok kultúra olyan területeken is termeszthető, ahol 

a hagyományos élelmiszernövények már nem vagy csak nem 

kielégítő termésátlaggal kecsegtetnek. Ez által bővülhet a 

kultúraválaszték a szikes vagy belvizes terülteken és a növekvő 

kereslet hatására ezeknek a területek az értéke is nőhet, sőt a 

továbbiakban nőhet a mezőgazdaságba becsatolt területek száma 

is, ezzel lehetőséget adva több gazdálkodónak is birtoka 

növelésére, amely újabb munkaerőigénnyel jelentkezne, mivel 

ezek az ültetvények telepítésé kézi erőt követel.   

 

2. A geotermikus energia hasznosításának lehetőségei 

Békés megyében 

Magyarország a mezőgazdaságban rejlő lehetőségek 

mellett, egy természeti „kincs” is hatalmas megújuló energia 

„lelőhelyet” biztosít. Ez a geotermikus energia.   A geotermikus 

energia a Föld belső hőjéből származó energia. A Föld 

belsejében lefelé haladva 100 métereként átlagosan 3 Celsius-

fokkal emelkedik a hőmérséklet.  

A geotermikus energia hasznosítása szempontjából nagy 

jelentősége van annak, hogy a Föld belseje felé haladva milyen 

gyorsan emelkedik a hőmérséklet.  

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld
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Magyarországon ez az érték 100 méterenként 5 Celsius-fok, 

ami a világátlag több mint másfélszerese. A geotermikus energia 

hasznosításának két típusát különböztetjük meg, a sekély 

mélységű és a nagy mélységű geotermikus hasznosítást.  A nagy 

mélységű, vagy mélységi hasznosítás érdekében fúrt kút akár 

5000 méter mélységre is lenyúlhat. Sekély mélységűnek számít 

a 300-400 méter mélységig terjedő hasznosítás.  

 

A mélységi geotermikus energia hasznosítása geotermikus 

hőerőművekkel történik. A geotermikus erőmű föld mélyebb 

rétegeiben található magas hőmérsékletű és nyomású víz 

energiáját alakítják át villamos energiává. A földtörténet során 

az egymásra rakódó kőzetrétegek között megrekedt víz közelebb 

kerül a föld köpenyéhez, így egyre magasabb hőmérsékletű lesz, 

míg a mélységgel a nyomás is folyamatosan növekszik. 

Megfelelő mélységben ezen rétegek között a hőmérséklet 

meghaladhatja a 350 Celsius-fokot is, míg a víz a magas nyomás 

hatására folyékony állapotban marad. A rétegek közül 

természetes úton a felszínre törő jelenségeket nevezzük 

gejzírnek. Ha emberi segítséggel kerülnek a felszínre, akkor azt 

geotermikus erőműben villamos energia előállításra 

felhasználhatjuk. Amint már az említettem Magyarország 
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geotermikus energia szempontjából különösen jó adottságokkal 

rendelkezik. Ami az ábrán is látszik, hogy Magyarországon, 

Békés megye területén is számos termálkút található, ezzel 

szemben ez a tiszta energiaforrás még kihasználatlan. 

A geotermikus energiát áramtermelésen kívül is 

sokféleképpen lehet hasznosítani: belső terek fűtésére, melegvíz-

szolgáltatásra, termálfürdőkben, ipari célokra és a 

mezőgazdaságban. A termálvíz fűtési és melegvíz-szolgáltatási 

hasznosítása általános és a mezőgazdaságot is érinti (p. 

növényházak, fóliaházak, baromfitelepek, istállók stb. fűtése), 

de ebben az ágazatban lehetőség nyílik speciális alkalmazásokra 

a fűtési időszakon kívül is (terményszárítás, haltenyésztés). 

Ezeknél az alkalmazásoknál a termálvíz előnye nem csupán 

fűtőolaj vagy földgáz megtakarításában jelentkezik, hanem a 

koncentráltság és a sokrétű hasznosíthatóság miatt vállalkozások 

alapítására, kereskedelmi tevékenység indítására is alkalmat 

nyújt, valamely térség komplex fejlesztéséhez (termelés, 

kommunális ellátás, termálfürdő, sportuszoda) járul hozzá. 

 

Összegzés 

Békés megye revitalizációjának folyamatában a 

közeljövőben a biomassza és a gabonatöbblet, valamint a 

mezőgazdaságban keletkező összes melléktermék energiává 

alakítása fontos szerepet játszhat.  Ezeknek, valamint a 

geotermikus energia hasznosításában rejlő lehetőségeknek a 

kihasználásával javítani lehetne munkanélküliség illetve  a 

gazdák helyzetét. A nemzeti fejlesztési tervek és az Új 

Széchenyi Terv megvalósítása már a közeljövőben pozitív 

változásokat hozhat. 

 

Abstract 

The most important elements in the concept of paper: how 

to initiate the Békés County's economic boost utilizing the 

surplus of agricultural products and by-products by converting 

them into energy. To give an outline of use of bio-fuels and by-

products for heat and electrical energy production, and the 

utilization of Békes county thermal water resources as well. The 

main goal of the paper is in essence: to analyze the future 

opportunities and recovery processes of agrarian regions 
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focusing on those capabilities of Békes County’s agriculture 

which give a chance for social, economic and scientific 

convergence to the more developed regions of the European 

Union. 

 

Keywords: agriculture, renewable energy, bio-fuels, 

unemployment 
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VÉGH SÁNDOR 

 

AZ ATOMENERGIA SZÜKSÉGESSÉGE MAGYAROR-

SZÁGON 

 

 

Az atomenergia hatvan éve osztja meg a közvéleményt. 

Keményebben fogalmazva nagy a hisztéria napjainkban az 

atomenergia körül. Sajnos a Fukusimában történtek hatására 

tízméteres hullámokkal érkező cunamihoz hasonlóan csapott át a 

világon a félelem. Ugyanakkor a fosszilis tüzelőanyagok 

csökkenése, a megújuló energiaforrások magas ára és 

bizonytalan rendelkezésre állása, valamint az a tény, hogy több 

mint négyszáz atomerőmű mégiscsak biztonságosan működik, 

nyilvánvalóvá tették, hogy a jövőben nem nagyon tudunk 

meglenni atomenergia nélkül. A laikusok többségének azonban 

csak félinformációi vannak erről a technológiáról, nem árt tehát 

összeszedni a vonatkozó alapismereteket és rácáfolni néhány 

tévhitre, mielőtt túlzottan megijedünk. Ráadásul a nemzetközi, 

és hazai média kevés bölcsességet közvetít/tanúsít a 

nagyközönség felé. 

 

1. Egy bonyolult vízforraló 

Az atomerőművek működési elve sok ponton hasonlít a 

fosszilis tüzelőanyagokkal működő hőerőműkéhez. Az 

utóbbiakban a tüzelőanyaggal vizet melegítenek, a megtermelt 

vízgőzt turbinákra engedik, az így nyert mozgási energiával 

pedig generátorokat hajtanak meg , a többlépcsős folyamat 

végén ezek termelik a villamos energiát. 

Az atomerőművek lényegében csak az első lépésben, a 

vízforralás módjában különböznek ettől. (Einstein mondta, hogy 

az atomerőmű a vízforralás legbonyolultabb módja.) Ezekben a 

létesítményekben a maghasadás, illetve a nukleáris láncreakció 

során felszabaduló hőenergia melegíti fel a vizet, a keletkező 

gőz aztán ugyanúgy turbinára megy, azok pedig generátorokat 

hajtanak 
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2. Kivált akár több szénerőművet 

Egy atomerőmű energiatermelése a reaktorok (blokkok) 

számától és azok teljesítményétől függ. A ma üzemelő 

erőművek többsége a hatvanas-hetvenes években épült, ezek 

blokkonként általában 500-600 megawattot tudnak termelni. A 

később épültek többnyire nagyobb villamos teljesítményűek, 

reaktoronként 1000-1600 megawatt is összejön. A nagyobb 

teljesítmény irányába azért mozdultak el a későbbi mérnökök, 

mert gazdaságos volt: egy 1000 megawattos blokk építése nem 

kerül kétszer annyiba, mint egy 500 megawattosé. A fosszilis 

(szén-, gáz- vagy olajtüzelésű) erőművek között léteznek 

néhányszor tíz megawattosak is, de inkább a néhányszor száz 

megawatt a jellemző. Egy atomerőmű tehát ki tud váltani egy 

szénerőművet (akár többet is), sőt a jelenlegi erőműfajták közül 

az atomerőműben a legnagyobb a teljesítménysűrűség: kis 

helyről jön akár több ezer megawatt. Ráadásul az atomerőművek 

általában folyamatosan, száz százalékos teljesítményen 

termelnek áramot, míg más erőműtípusoknak nem ilyen jó a 

kihasználtságuk. Különösen a szél- és naperőművekkel 

összehasonlítva látszik a különbség, melyeknél a 20%-os 

kihasználtság már nagyon jónak mondható. 

 

3. A csernobili veszélyes konstrukció volt 

A fukusimai, a csernobili és a paksi atomerőmű eltérően 

működik. Attól függően, hogy a termelődő hőt elvezető 

vízközeg elforr-e a reaktorban, megkülönböztetünk 

nyomottvizes és forralóvizes reaktorokat. A nyomottvizes 

típusban a víz olyan nagy nyomáson van, hogy kétszáz-

háromszáz Celsius-fokon sem tud elforrni. A forralóvizes 

reaktorok esetében a víz elforr, a primer körben gőzt termelnek, 

és azt engedik közvetlenül a turbinára. 

A nyomottvizes erőművekben a primer körben áramló víz 

nem érintkezik a turbinával: egy hőcserélőn (gőzfejlesztőn) 

keresztül adja át az energiát a szekunder körben áramló víznek, 

és az ott keletkező gőz kerül a turbinára. Ez azt jelenti, hogy a 

nyomottvizes reaktorok tisztábbak, mert a primer közeg 

radioaktív gőze nem éri a turbinát – ez biztonsági kérdések 

mellett a karbantartás szempontjából sem mindegy. A fukusimai 

erőművek forralóvizesek, a paksi nyomottvizes. 
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Az atomerőműveket a moderátorközegük szerint is 

megkülönböztetik. A világ atomerőműveinek többsége 

vízmoderálású, a volt Szovjetunióban viszont épültek olyan 

erőművek, amik grafitot használtak moderátornak. A csernobili 

baleset óta a forralóvizes, grafitmoderálású erőműveket gyakran 

csernobili típusú erőműként emlegetik. Ezekben nincs 

reaktortartály, ezért kevesebb korlátozással építhető, viszont a 

grafit óriási biztonsági kockázatot jelent. A csernobili 

katasztrófa hatása is ezért volt olyan pusztító: a grafit kigyulladt 

és hosszú ideig égett. Ilyen baleset Fukusimában a legrosszabb 

forgatókönyv esetén sem történhetett volna. 

Atomerőművek esetében három alapvető cél, hogy a 

hasadások számát szabályozni lehessen, a hűtés folyamatosan 

biztosítható legyen, illetve hogy ne kerüljön a környezetbe 

radioaktív anyag. Az utóbbit többek között különféle fizikai 

gátakkal, védőrétegekkel érik el, ilyen például magának az 

üzemanyag-kazettának a burkolata, a reaktortartály általában 

több mint tíz centis vastagságú acélfala vagy a tartályt körülvevő 

acél- vagy vasbetonszerkezet, a konténment. 

A biztonsági funkciókat független rendszerekkel és 

redundáns módon oldják meg, tehát ha például az atomerőmű 

leáll, akkor a maradványhőt termelő fűtőelemek hűtéséhez 

szükséges villamos energiát külső távvezeték-hálózatról 

biztosítják, ha pedig arra sem lehet számítani, mindig vannak 

kéznél dízelgenerátorok. Fukusimában a földrengés hatására 

azonnal leálltak a reaktorok, és ugyan az országos távvezeték-

hálózat összeomlott, a hűtés is rendben elindult a 

dízelgenerátorokról. Azonban ezeket elsodorta a földrengés után 

érkező cunami, tehát a pót-pótrendszer is kiesett, ezért alakult ki 

a krízis. Hangsúlyozni kell! A fukusimai baleset semmiben nem 

hasonlít a csernobili balesethez! A csernobili emberi hiba volt, 

Fukusimában pedig megmutatta a természet azon rettenetes 

pusztító erejét, amit nem lehet kiszámolni, illetve megjósolni. 

A villamos alapterhelésben jól alkalmazható atomerőműről 

Magyarország nem mondhat le, hiszen ezeknek a 

berendezéseknek az éves rendelkezésre állása 90 százalék felett 

van, a hazai termelés legolcsóbb forrásai, üzemanyaga kis 

helyen elfér, és akár évekre előre is jól készletezhető. Az 

atomerőművek működésük közben nem bocsátanak ki szén-
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dioxidot, ami a klímavédelem szempontjából felbecsülhetetlen 

előny. Az Európai Unióban ma működő atomerőművek annyi 

szén-dioxidot takarítanak meg, amennyit az unióban közlekedő 

gépkocsik kibocsátanak. Vagyis,ha leállítanánk az összes 

európai uniós atomerőművet és annyi szén-dioxidot akarnánk a 

légkörbe juttatni, mint ma, akkor valamennyi gépkocsit ki 

kellene vonni a forgalomból. 

Az a tény késztetett ezen cikkem megírásához, hogy évente 

mindig megszavaztatom a diákjaimat a magyar atomerőműről. 

A kérdésem mindig az, hogy ha népszavazást kellene tartani, 

vajon mire szavaznának? Zárjuk be és szereljük le Pakson az 

atomerőművet, vagy dolgozzon tovább rendületlenül? 10 évvel 

ezelőtt a diákság több mint 60 százaléka Paks megtartása és 

további üzemeltetése mellett voksolt. Ma viszont, a fukusimai 

baleset óta 70 százalék fölött volt az idei szavazó diákság Paks 

ellen, azaz bezártatná a kormánnyal az atomerőművet. No, ez 

nagyon engem megdöbbentett. Egyértelmű a helyes ismeretek 

hiánya, a média, adós a korrekt ismeretterjesztéssel. Mert nem 

csak a hírek közlése a feladat, hanem a hírmagyarázat is része a 

műsoroknak. Ha a tömegek felszínes tudással és ismerettel 

rendelkeznek, az bizony nagy veszélyt és rossz döntések 

sorozatát hozza magával a későbbiekben. Érdemes ugyanakkor 

megjegyezni, hogy normál üzemi körülmények között az 

atomerőművek nem engednek ki radioaktív anyagot, a 

széntüzelésű erőművekből viszont rendszeresen távozik ilyen, 

mert a szénben levő, kis mennyiségű radioaktív anyag a szén 

égetésével feldúsul, és a füsttel a környezetbe kerül. Sokszor 

lehet hallani, hogy a megújuló energiaforrások és az 

energiahatékonyság növelése megoldja az ellátás kérdését. Jó 

lenne, ha igaz lenne, de a tények mást mondanak. Például 

Németországban a szélerőművek beépített kapacitása 2008–

2010 között 3500 MW-tal növekedett, a szélkerekekkel termelt 

áram mennyisége viszont ez idő alatt 10 százalékkal csökkent. 

Szélerőművet építeni mindenkinek jó, nem csak 

Németországban, máshol is. Jelentős beruházási támogatást 

lehet rá kapni, a megtermelt csekély mennyiségű áramot az 

átlagárnál jóval drágábban el lehet adni, mert erre is van 

támogatás. Az ilyen befektetés – a közpénzekből történő, illetve 

a fogyasztókra hárított támogatásnak és nem a technológia 
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előnyeinek köszönhetően – hamarosan pénzügyileg megtérül, 

csak az energiaellátás nem oldódik meg. Egy reális 

energiastratégia valamennyi forrással és lehetőséggel 

megalapozottan számol, és igyekszik felhasználni azok 

valamennyi előnyét. Ugyanúgy helytelen lenne a következő 

évtizedek áramellátását csak az atomenergiára alapozni, mint 

ahogy helytelen azt hinni, hogy a megújuló források képesek 

lesznek minden környezetterhelést eltüntetve elegendő villamos 

energiát termelni. Ezért úgy véljük, hogy az elkövetkező ötven 

évben az atomenergiának meg kell tartania jelenlegi szerepét a 

magyar gazdaságban. Ehhez pedig mind a meglévő paksi 

blokkok üzemidejének meghosszabbítására, mind pedig új 

blokkok építésére szükség van. No meg Magyarország területe 

például kevésbe szeles, nem lehet egy Dániával 

összehasonlítani, ahol sokkal gyakoribb és erősebb a széljárás.. 

Pakson 1982 és 1987 között négy reaktor kezdte meg 

működését - az atomerőmű jelenleg az ország villamosenergia-

termelésének 40 százalékát adja. A paksi atomerőmű már húsz 

évvel ezelőtt végrehajtott biztonsági intézkedéseket, többek 

között megnövelte a blokkok földrengésállóságát. 

A német kancellár, Angela Merkel nemrégiben jelentette be, 

hogy Németország 2022-ig lekapcsolja mind a 17 működőképes 

atomerőművét ehhez pedig az is kell, hogy az energiahasználatot 

10 százalékkal csökkentsék 2020-ig, a megújuló 

energiaforrások, mint a szél- és a napenergia használatát pedig 

tovább növeljék.  

Ezen hírekhez hozzáfűzném azt, hogy ha egy ilyen hatalmas 

ipari ország, mint Németország visszaállna a fosszilis 

energiahordozók égetésére, akkor legyen az bármilyen körszerű 

égetőmű, katasztrofális mennyiségben termelnék a légkörbe a 

szén-monoxid, kén-monoxid, nitrogén-monoxid, a szén-dioxid, 

a kén-dioxid, a nitrogén-dioxid gázokat. Több millió köbmétert 

naponta. 

A hagyományos energiahordozók szerepének növekedése 

az atomenergia kikapcsolásával azonban többekben kételyeket 

ébresztett. A svéd környezetvédelmi miniszter, Andreas 

Carlgren azt nyilatkozta, hogy a berlini döntés „irreális” és 

kockáztatja egy életbevágóan fontos küldetés, a szén-dioxid 

kibocsátás csökkentés teljesítését. „Hogy fogunk tudni eleget 
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tenni a kettős kihívásnak, hogy egyszerre csökkentsük az 

atomenergia-függőséget és a (nem csak)szén-dioxid 

kibocsátást?” - tette fel a kérdést. 

A mai mezőgazdaság, gyáripar, acélgyártás, 

műanyaggyártás, stb. szintén rendkívül erősen függ ezektől. 

Kiváltásuk során gyakran megváltóként emlegetik az 

atomreaktorokat, azonban ha Föld áramigényében, az 

ősmaradványi források okozta hiányt atomenergiával kívánnánk 

fedezni, hetente kellene egy atomerőművet építeni, 5 éven 

keresztül. Erre már nincs sem elegendő időnk, sem elegendő 

urán, így más megoldásokat kell keresnünk... 

 

4. Az urán nem is lesz tartós megoldás. Készletek: 
Az uránkészletekből 2.3 millió tonnát már kitermeltek, 

jelenleg már csak Kanadában vannak olyan ércek, melyekben az 

urántartalom meghaladja az 1%-ot. A világ többi részén ez a z 

arány 0.1% alatt van, és a bizonyított készletek harmada esetén 

ez 0.06% alatti. Fontos megjegyezni, hogy minél kisebb a relatív 

urántartalom az ércben, annál drágább kinyerni belőle a 

hasznosítható anyagot, és 0,01-0,02%-os urántartalom alatt, 

nettó energianyelővé válik az uránbányászat. 

Jelenleg az erőművek 67 ezer tonna uránt igényelnek évente, 

ebben 42 ezer tonnát biztosít a kitermelés, a maradék 25 ezer 

tonnát az 1980 előtt felhalmozott készletek adják. Mivel ez a 

készlet 10 éven belül kimerül, ezért a kitermelést 50%-al meg 

kell növelni, hogy fedezze az igényeket. 

A Föld jelenleg ismert készletei 4.5 millió tonna 

kitermelhető uránt tartalmaznak. Ez árban 130 $/kg-os uránt 

jelent. Ezen felül józanul feltehető, hogy még vannak fel nem 

fedezett készletek is, összesen 2.53 millió tonna mennyiségben. 

A készleteket jelentősen túlbecsülték az 1980-as években, 

azokon mostanában 20-30%-os csökkentést hajtottak végre (pl. 

USA, Franciaország esete). 

Már kamasz koromban a 70-években kijelentette a 

tudomány, hogy az uránium készletek hamarabb el fognak 

fogyni, mint ahogy azt az emberiség szeretné. Lám ez a jóslat 

napjainkra kezd megvalósulni. Az összes atomerőmű, 

születésüktől számolva, két emberöltő után valószínűleg ipari 

műemlék lesz csupán. Akkor mire ez a nagy hisztéria? 
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Mindenesetre az USA bányái már lényegében kimerültek. 

Franciaország bányái ugyanígy kimerültek, ennek a vizsgálatnak 

a párját ott is el lehet végezni.  

Teller Ede a halála előtt pár évvel, az újabb technológiák 

kifejlesztését húsz-huszonöt éven belül jósolta. Továbbá a 

jelenlegi uránkészletek nem elegendőek ahhoz, hogy kiváltsák 

az áram termelésében a fogyatkozó ősmaradványi erőforrások 

helyét A civilizáció vívmányainak az élvezetéhez rengeteg 

energia kell. Ásványkincsekben szegény Magyarországnak 

energia ügyekben nagyon bölcs döntéseket kell hozni. A magyar 

emberek sem maradhatnak ki megfizethető energiahordozók 

mindennapi felhasználásából. Mi magyarok, nem vagyunk meg 

az „atom” nélkül. Nagy atomtudósunk Teller Ede is ezt javasolta 

nekünk. Ellenkező esetben megfizethetetlenül drága lenne az 

életünk. 
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MOLNÁR ISTVÁN 

 

AZ ELSŐ n POZITÍV EGÉSZ SZÁM p-EDIK HATVÁNYA 

ALTERNÁLÓ ÖSSZEGÉNEK KISZÁMÍTÁSA 

MÁTRIXOS MÓDSZER SEGÍTSÉGÉVEL 

 

 

Matematikai problémák megoldása során gyakran felmerül 

különböző alternáló hatványösszegek kiszámításának kérdése. 

Ennek okán jelen dolgozat tárgya az 
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A probléma egyik „klasszikus” megoldása az első n pozitív 

egész szám p-edik hatványa összegére való visszavezetésen 

alapszik. Itt két esetet kell vizsgálnunk, az alábbiak szerint: 
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A következőkben egy olyan módszert mutatunk be, 

amelynél szintén egy rekurziós összefüggést vezetünk le, ezúttal 

azonban az *

pS  sorozat tagjai között. Itt nagy előny, hogy az 

eredményekhez nincs szükségünk az pS  hatványösszegekre. 

 

1. Mátrixos összegzés 

A bemutatásra kerülő módszer használatához nem 

szükségesek „mélyebb” matematikai ismeretek. A 

mátrixaritmetikai alapismeretek segítséget nyújtanak ugyan, de 

– mint majd látni fogjuk – lényegében ezek ismerete sem 
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szükségszerű. Olyannyira nem, hogy a „mátrix” szó helyett a 

„táblázat” megnevezést is használhatjuk. Az ismertetendő 

módszer lényege, hogy egy adott mátrix elemeit különböző 

csoportosításokban összegezzük és így jutunk el a kívánt 

rekurzióhoz. 

Tekintsük a következő nxn -es mátrixot: 
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Ezután tekintsük a következő mátrixokat: 

- legyen 1A  az A-hoz rendelt felső háromszögmátrix, 

- az 2A  az A-hoz rendelt alsó háromszögmátrix, 

- míg 3A  az A-hoz rendelt diagonális mátrix. 

Az 1A  mátrix elemeit oszloponként összegezve kapjuk, hogy 
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Az 3A  mátrix elemeinek összege: 
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Felhasználva, hogy 321 AAAA  , a (2)-(5) 
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2. „Lépcsős” összegzés 

Ha egyáltalán nem akarunk mátrixaritmetikai fogalmakat 

használni, akkor az előző módszerhez képest szignifikánsan más 
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táblázat alapján a (6) összefüggéshez a következőképpen: 
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Ha a lépcsőzetes kiszámítást végezzük el, akkor az egy 

„lépcsőn” (pl. a k-adikon) lévő elemek összege: 
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Ez utóbbi egyenlőséget átrendezve a már ismert (6) 

összefüggéshez jutunk. 

A lépcsős összegzési módszer egy relatív „egyszerű” és jól 

használható eszköz, amelynek nagy előnye, hogy – mint láttuk – 

csak elemi matematikai ismeretekkel dolgozik, nem használ – a 

mátrixos (táblázatos) módszerrel ellentétben – mátrixaritmetikai 

fogalmakat és eszközöket. 

 

Alkalmazások 

Ha 1p , akkor a (6) összefüggés alapján 

   
 

       





 






















*

0

*

0
1

1

1

*

0

1

1

*

0
1

*

0;

*

0

*

1

2

1
111

2

1
1

2

11
11

SnSnSn

SnSSnS

n

k

k
n

k

n

k

k
n

k
k

 

       
.

4

1211

4

212112

22

11

2

12

22

12

11

1

*

0






















nnnn

nnn
S

n

nn

n

 

 

 



Az első n pozitív egész szám p-edik hatványa alternáló 

összegének kiszámítása mátrixos módszer segítségével 

90 

Tehát: 
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Összefoglalva kijelenthető, hogy sem a mátrixos, sem a 

lépcsős összegzés nem igényel felsőbb matematikai ismereteket, 

így könnyen tanítható, akár középiskolai diákoknak is, 

gazdagítva ezzel matematikai módszertani apparátusukat. 

 

 
Felhasznált irodalom 

 Skljarszki D.O. – Csencov N.N. – Jaglom I.M.: Válogatott feladatok és 

tételek az elemi matematika köréből I., Typotex Kiadó, Budapest, 2000 
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SZILÁGYI MIRON 

 

A KLASZTEREK SZEREPE A REGIONÁLIS 

POLITIKÁBAN 

Lehetőségek a Dél-alföldi régióban 

 

 

Összefoglaló 

Jelen tanulmány arra törekszik rávilágítani, hogy mennyire 

fontos illetve nagy szerepet töltenek be a klaszterek 

Magyarországon, valamint hogyan lehetne továbbfejleszteni a 

sokak számára még ismeretlen klaszter típusú együttműködési 

formát. Igyekeztem minél több észérvet, ötletet felsorolni, 

amelyekkel elő tudom segíteni a helyes döntések meghozatalát a 

saját nemzedékem és a jövő generációi számára. 

 

Kulcsszavak: klaszter, Dél-alföldi régió, termálvíz, turizmus, 

gyógyfürdők 

 

 

Bevezetés 

Mit nevezünk klaszternek? Olyan cégek gazdasági hálózatát, 

amelyek ugyanabban az ágazatban (előállítók, szállítók, kutatók, 

szolgáltatók) dolgoznak, illetve azonos ágazatokat fognak össze 

(Kereskedelmi és Iparkamarák). 
 

Az idegenforgalom és a vendéglátás egyaránt a szolgáltató 

szektorba tartoznak. Azonban mint ahogy minden szolgáltató 

szektor, ez a kettő is fejlesztésre szorul. Értem ez alatt, az 

idegenforgalom területén belül a közlekedési 

útvonalakat,(vasúthálózatok, autópályák használatának 

megkönnyítése) valamint a külföldről érkező vendégek, turisták 

elszállásolásának módját. Magyarország jelentős „turistavonzó” 

képességgel rendelkezik, amelynek köszönhetően évről évre 

rendszeresen nagy számban érkeznek más országokból 

látogatók, üdülni vágyók. Az idegenforgalom és a vendéglátás 

agrárrégiókban tervezett fejlesztései kapcsán meg kell említeni 

azokat a gazdasági társaságokat, vagy másképp fogalmazva, 
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nélkülözhetetlen ágazatokat, amelyek nélkül egyik szolgáltatási 

szektor sem tud hatékonyan és eredményesen működni. Ezen 

területekhez tartoznak az előállítók, beszállítók, valamint a 

kutatást végző csoportok. Napjaink egyik favorizált fejlesztési 

eszköze a különböző szolgáltatási szektorok klaszterekbe 

szervezése. Az idegenforgalom és vendéglátás területén 

vizsgálva a klaszterezés lehetőségét, meg kell határoznunk 

azokat a szolgáltatókat, beszállítókat, előállítókat, kutatókat, 

„szereplőket” akik e területen végeznek eredményes munkát, és 

tevékenységükkel elősegíthetik a klaszter szerveződés 

előnyeinek kihasználását. 

E témakörben a jelenleg Gyulán élő, Dr. Albel Andor és Dr. 

Tokaji Ferenc végeztek korábban alapos kutató munkát aminek 

eredményeit könyv formájában is megjelentettek, „ Alföld Spa” 

címen, melynek alcíme, „Gyógyítás és wellness a Dél-Alföld 

termálfürdőiben”.Nem mellesleg, Dr. Albel Úr, a Dél-Alföldi 

Termál Klaszter létrehozója és egyben ezen közhasznú 

egyesületeknek az elnöke is. Jelen tanulmányban az elődeim 

által is fölvetett gondolatokat bontom, illetve egészítem ki a 

magam értelmezésében egy fiatalabb korosztály látásmódjával. 

 

1. A klaszterek lehetséges szerepe Dél-Alföld regionális 

fejlődésében 

1.1. A klaszter „szereplők” számának a természeti 

adottságokra alapozott növelése 

Dél-Alföld, mint agráradottságú régió óriási 

termálvízkészlettel rendelkezik, mely nincs teljes mértékben 

kihasználva. Ilyen fürdők Békés megyében pl. Orosházán a 

Gyopáros és Gyulai Várfürdő, Gyomaendrődi Liget Fürdő, 

Tótkomlósi Rózsa Fürdő valamint a Békéscsabai Árpád Fürdő. 

Ezen fürdők gyógy turizmus szempontból történő 

kihasználásában látszik leginkább a klaszterezés jelentősége. 

Országosan, de Európában is nagy számban élnek mozgásszervi 

betegségben szenvedő emberek, akiknek gyógyulását vagy 

rehabilitációját elősegíthetnék a klaszterezés révén létrejövő 

együttműködések valamint a tudományos eredmények terén 

szerzett tapasztalatcserék. Ebbe a rendszerbe kellene bevonni az 

utazási irodákat, TB intézményeket, de mindenekelőtt 

továbbfejleszteni és működtetni a békéscsabai repülőteret. 
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Ahhoz, hogy a külföldről gyógyulni vágyó betegeket ide tudjuk 

hozni, adott a már korábban említett békéscsabai repülőtér, ami 

jelentős mértékben megkönnyítené és lerövidítené az utazás 

időtartamát. Nemrég került átadásra ez a repülőtér, ami ugyan a 

legmodernebb technikával felszerelt, ugyanakkor mégiscsak a 

közepesnél kisebb repülőgépek fogadására alkalmas, mivel a 

leszálló pálya hosszúsága nem teszi alkalmassá nagyobb gépek 

fogadását. A kifutópálya meghosszabbítása ugyan komoly 

anyagi eszközöket igényelne, de megvalósítása alapfeltétele 

lenne a nagyobb repülőgépek fogadásának. Amennyiben ez a 

projekt megvalósulna, lényeges előrelépést jelentene a már 

említett betegszállítás szempontjából. Továbbá újabb kitörési 

pont a megye fejlődésének szempontjából is. Ezzel együtt be 

lehetne vonni a régiónkban a marketinggel és utazásszervezéssel 

foglalkozó vállalkozókat, vállalkozásokat, amelyek érdekeltek 

lennének abban, hogy külföldön is népszerűsítsék régiónk gyógy 

turizmusában rejlő lehetőségeket. Ezeknek a cégeknek lenne a 

feladatuk, hogy külföldi partnercégeiken keresztül 

megismertessék az itt fellelhető termálvizek összetételét és 

minőségét és bennük rejlő gyógyító hatásaikat. A légi 

közlekedés gyorsabbá és egyszerűbbé ugyanakkor 

kényelmesebbé tenné az utazást valamint európai országokban 

élő betegek számára is elérhetővé tenné ezt a régiót. A repülőtér 

kihasználásába a klaszter szerveződés révén be lehetne vonni a 

betegszállításban tevékenykedő vállalkozásokat, valamint a 

személyszállítással foglalkozó cégeket, egyéni vállalkozókat. Az 

ehhez kapcsolódó szolgáltatások, pl. wellness-szállodák, 

gyógyszállók, valamint hétvégi kikapcsolódásra alkalmas 

panziók, szálláshelyek bevonása tovább növeli a klaszter 

hatékonyságát. Ezen szálláshelyek beszállítói körébe be kell 

vonni a helyi őstermelőket, előállítókat. Az őstermelőktől kapják 

meg a szállodák az általuk megtermelt friss zöldséget, 

gyümölcsöt valamint a hústermékeket. Említésre méltóak a 

pékek, és az egyéb termelők, mint például tésztakészítők, 

mosodát üzemeltetők, takarító vállalkozók, 

rendezvényszervezők. A szállodák, gyógyszállók üzemeltetése 

érdekében együtt kell működni a képzőintézményeket, ahol a 

megfelelő szakembereket képzik.  
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1.2. A klaszter „szereplők” számának a kulturális 

szolgáltatásokra alapozott növelése 

A nem kimondottan gyógyulási szándékkal érkező 

vendégeket, hanem csupán pihenni, kikapcsolódni vágyó 

vendégek elhelyezésére is gondolva további szálláshelyek 

építése, válhat indokolttá. Ezen szálláshelyek megépítése szintén 

komoly tőkeerő bevonását igényli. Ahhoz, hogy a pihenni vágyó 

vendégek teljes ellátása és kiszolgálása biztosítva legyen, 

érdemes bevonni a helyi gasztronómiával foglalkozó 

vállalkozókat, termelőket, akik a szükséges alapanyagokat 

biztosítani tudják. Az egyik legfontosabb a gyógyulni vagy 

kikapcsolódni vágyó emberek étkeztetésében, hogy a lehető 

legfrissebb és természetes úton megtermelt ételeket szolgálják 

fel nekik. Ugyanis ha egy külföldről érkező csoport pihenni, 

kikapcsolódni, feltöltődni vágyik, a wellness központ éttermi 

részlegén belül meg kell ismertetni velük a helyi 

ételkülönlegességeket, gasztronómiai szokásokat, 

specialitásokat. A gasztronómiai élvezetek mellé, hogy teljes 

legyen a kiszolgálás, gondoskodni kell a megfelelő kulturális 

szórakoztatásról is. Ebben a helyi lehetőségekre támaszkodva, 

pl. a Munkácsy Mihály Múzeum valamint a nagy 

hagyományokkal rendelkező Békés Megyei Jókai Színház 

műsorainak továbbá az újonnan átadott Ibsen Palota kínál 

lehetőségeket. Ebből következik, hogy a Jókai Színházat be kell, 

vonjuk a folyamatos együttműködésbe, hogy egész évben 

gondoskodhassunk a kulturális igények kielégítéséről. Erre 

kiválóan alkalmasak a már hagyományokkal rendelkező 

események, mint pl. a Városházi Esték Békéscsabán, a Gyulai 

Várjátékok. A nemrégiben 50.-dik évfordulóját ünneplő Csabai 

Szimfonikus Zenekar programjait is be lehet vonni ezen 

kulturális események kínálatába, hiszen nemcsak az 50.-dik 

évforduló kapcsán hanem egyébként is igényes programokat 

tudnak nyújtani. A kulturális programok mellé az agrárrégióban 

igen népszerű lovas programok kínálata is fejleszthető pl. 

Mezőhegyesen, Orosházán és a régió egyéb lovas 

hagyományaival rendelkező településein. A golfpályák nem 

csak a sport hanem a kapcsolatteremtés szinterei is, az üdülni 

vágyók között nagy mennyiségben érkeznek olyanok, akik az 

üzleti életben aktívan tevékenykednek. Ezen üzletemberek 
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„nyitott szemmel” járnak, ami annyit jelent, hogy pihenő idejük 

közben is képesek kapcsolatokat kiépíteni és a térségben rejlő 

üzleti lehetőségeket felismerni, amelyek a későbbiekben 

hasznosak lehetnek számukra és a régió számára egyaránt. A 

kapcsolatok kiépítéséhez pedig megfelelő helyet tudnak 

biztosítani a golfpályák, ahol a játék közben a résztvevők új 

üzleti partnerekkel is találkozhatnak. 
 

2. Az energetikai klaszter kialakításának lehetőségei a Dél-

Alföldön 

2.1. A napenergia hasznosítására kialakítandó klaszter 

Régiónkban az évi napsütéses órák száma országosan a 

legmagasabbak közé tartozik. Ennek ellenére sajnos a mai napig 

igen csekély mértékben történik meg a napenergia hasznosítása. 

A tőlünk nyugatabbra elhelyezkedő európai országokban vannak 

helyek ahol erre szakosodott iparágak alakultak és bár 

látványban eléggé környezet idegennek tűnő, ugyanakkor mégis 

nagy valószínűséggel jócskán megtérülő beruházások az ott 

letelepített napkollektor parkok. Akár nagyüzemi módon 

telepítve, akár a lakosság részére kiépítve jelenthet óriási energia 

megtakarítási lehetőséget ezen napkollektorok működtetése. 

Németországban egészen nagy léptékben is láttam már a 

napenergia hasznosításának lehetőségét, ami számomra 

hihetetlennek tűnő mintegy 3 hektárnyi területet fedett le és egy 

mezőgazdasági szövetkezet energia ellátásának jelentős részét 

volt hivatott biztosítani. Németország dél-keleti részén a 

szélenergia hasznosítására is sok erőművet látni. Az Alföldön a 

már említett éves napsütéses órák számának alakulása miatt 

célszerűbb megoldásnak látszik a napkollektorok 

elterjesztésének lehetősége. Mivel környékünkön napkollektor 

gyártás, mint tevékenység igen gyerek cipőben jár, ezért 

érdemesebb lenne a fejlettebb technológiákat gyártó cégekkel 

felvenni a kapcsolatot, és elsősorban az értékesítésre és a 

napkollektorok telepítésére létrehozni egy napenergia hasznosító 

klasztert. Régiónkban, az utóbbi években egyre-másra jelentek 

meg a klímatechnikával foglalkozó cégek, melyeknek fő profilja 

főleg a rengeteg energiát igénylő hűtő-fűtő klíma technikai 

berendezések beépítése. Tovább növelve ezzel régiónk villamos 

energia felhasználását, pedig a valós cél, pont ennek az 
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ellenkezője lenne. Mai világunk kényelmi szempontjából, 

mindenképpen szükség van ezen berendezésekre, de 

környezettudatosságunk arra int minket, hogy ezeket a 

berendezéseket is, minél inkább környezetbarát energiával 

működtessük. Erre természetesen a napkollektorok telepítése az 

egyik legkézenfekvőbb megoldás.  
 

Összefoglalás 

Összefoglalva az elhangzottakat, térségünk a Dél-Alföldi 

régió földrajzi adottságainál fogva rendelkezik azon speciális, a 

klaszterezés szempontjából lényegesnek mondható 

lehetőségekkel, amelyek jelenlegi és a jövőbeni fejlődést 

biztosíthatják. Azok a termálvízkészletek, melyeket térségünk 

földjének mélye rejt magában illetve a nagy mennyiségű 

napsütéses órák száma mind-mind kiaknázásra váró feladat, 

mind a környéken élők, mind a környéken termelők és 

felhasználók számára egyaránt. Biztosítva ezzel a fenntartható 

fejlődést és az energiahasznosítás gazdaságosságát, mely a 

civilizáció fennmaradásának szempontjából igen fontos tényező.  

 

Abstract 

First of all, I would like to show the clusters importance in 

Hungary, how can we develop this cluster- type-form of 

cooperation which is still unknown for many people and what 

should we do to make it knowable? I tried to list as much ideas 

as possible which can contribute to my and the next generations 

to make the best decisions. I think this is the most important 

thing, I mean to make the right decisions.  
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BODÓCZI ISTVÁN  

 

A BORTURIZMUS BEMUTATÁSA ÉS GAZDASÁGI 

HATÁSAI AZ EGRI BORRÉGIÓ PÉLDÁJÁN 

 

 

Összefoglaló 

A magyar borászat és borkultúra nagy hírnévnek örvend, 

évről évre dinamikusan fejlődő gazdasági ágazattá vált. Az 

utóbbi tíz évben olyan szintre jutott, hogy külön speciális ágazat 

kezdett el köré fonódni, és a befektetők is fantáziát látnak benne. 

Észrevehető a gazdaságra tett hatása is, jelenleg az összturizmus 

körülbelül 2-3 százalékát teszi ki, de ez folyamatosan nő. 

Magyarországon vannak olyan területek, amik világhírnévre 

tettek szert ezen adottságaik alapján. A megvizsgált adatok azt 

mutatják, hogy a borral foglalkozó szolgáltató egységekre és 

szolgáltatást igénybe vevőkre vonatkozó adatok évről évre 

nőnek tehát folyamatos fejlődés tapasztalható. A rendelkezésre 

álló adatok alapján nem volt nehéz kiválasztanom azt a régiót, 

amely kutatásom fő tárgyát képezi, mert ez Magyarország egyik 

legközkedveltebb és legnagyobb hírnévnek örvendő borrégiója 

nevezetesen az egri borrégió. 

 

Kulcsszavak: borgazdaság, borturizmus, egri borrégió 

 

 

1. Az Egri Borrégió 

Az Eger környéki dombok irtáshelyeit a XIII - XIV. 

században telepítették be szőlővel. A megtelepedő cisztercita 

szerzetesek ezekből a szőlőkből fedezték borszükségletüket. 

Budapesttől mintegy hatvan kilométerre keletre emelkedik a 

Mátra messziről ma is óriási tűzhányóra emlékeztető vonulata. 

A Mátrát elhagyva, az M3-as autópályán tovább autózva jobb 

kéz felől továbbra is az Alföld sík vidékét, bal kéz felől pedig: a 

Bükk mészkőtömbjét láthatjuk. Száz kilométer hosszan a 

hegyek déli lejtőin folyamatosan szőlőskertekkel találkozunk: a 

Mátraaljai, az Egri és a Bükk aljai borvidéket soroljuk ebbe a 

régióba, amelynek legismertebb borai az Egri Bikavér, az Egri 

Leányka, a Debrői Hárslevelű és az olaszrizling. A nemzetközi 
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fajták közül elterjedt a chardonnay, muscat ottonel, a tramini, a 

vörösbort adó fajták közül az utóbbi években sokan 

kísérleteznek pinot noir-ral. A Mátra alján illatos és gyümölcsös 

borok készülnek reduktív technológiával. Az Északi-

középhegység déli lejtőire települt szőlőskerteket 8-900 méter 

magas hegyek védik az északi szelektől. A középhegységi táj 

teljesen eltérő hangulatot áraszt, mint a Dunántúl lágyan 

hullámzó dombvidékei. A régió falvaiban - néhány kivételtől 

eltekintve - kevésbé maradt fenn a hagyományos tájjellegű 

építészet, mint a többi régióban, Eger azonban Magyarország 

egyik legvonzóbb barokk városa. A várost minden irányban 

szőlők veszik körül, amelyek vulkáni eredetű kőzetekre 

települtek A régióban a XI-XII. századtól, már az írásos 

emlékek tanúsága szerint is folyt itt szőlő és bortermelés. A XV. 

században a már a nemzetközi kereskedelmi forgalomba is 

bekerültek az itt termelt borok. Legnagyobb felvevő piacuk Dél-

Lengyelország, Krakkó és környéke volt. Jelentős 

bortermelésről nem csak írásos emlékek vannak, ezt bizonyítják 

a régió települései alatt található kiterjedt ősi pincerendszerek is. 

Eger és környéke a török háborúk idején a XVII. században 

török megszállás alá került, ami visszavetette ugyan a 

bortermelést, de ebben az időszakban honosodtak meg a 

környéken a vörösborszőlők. A XVIII. század második felében, 

az Egerben termett borok túlnyomó többsége már vörösbor, ami 

legnagyobbrészt kadarkából és kékoportóból készült. Ezek a 

fajták voltak az alapjai a XIX. században híressé vált 

Bikavérnek. A kadarka mellett a késői szüret, a hosszú ideig 

tartó héjon áztatás és a két-három évig tartó érlelés alakította ki 

a régi Bikavér íz világát. A több fajta házasításából előállított 

Bikavér a filoxéra vész és az elmúlt évtizedek nagyüzemi 

szőlőtelepítéseinek következtében jelentősen átalakult. Ma már a 

Kadarka ültetvények eltűnése miatt a Bikavérben a kékfrankos 

dominál, amit nemzetközi fajták egészítenek ki. A régió nyugati 

részén mindig is a fehérbortermelés volt a meghatározó, a Mátra 

lejtőin a filoxéra vészt követően az olaszrizling, a leányka, a 

muskotály, és a hárslevelű terjedt el. Az utóbbi tíz évben egyre 

divatosabb a chardonnay és a tramini. A régió központja, Eger 

vonzó turisztikai célpont.  
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2. Az egri borrégió borvidékeinek rövid bemutatása 

A borvidék leghíresebb bora a Bikavér. Ez a bor több 

vörösborszőlő borának házasításával készül. Valaha a Kadarka 

különböző változatai adták az alapját, ma gyakran a kékfrankos. 

Magyarország eredetvédett borai közül ez az első. A hegyközség 

megalkotta a „Bikavér Kódex”-et 1997-ben. Talán az egyik 

legfontosabb szabálya hogy egy listában megadott 

vörösborszőlő-fajták közül legalább három borából kell 

házasítani a Bikavért. Annak ellenére, hogy az ökológiai 

adottságok a fehér szőlőnek kedveznek az Egri Bikavér tette 

híressé Eger városát és környékét. 

A Város alatt hatalmas kiterjedésű üreg és pincerendszer 

húzódik. Az összenyitott pinceágakon keresztül a város a föld 

alatt is teljes szélességében átjárható. Az üregek nagy része 

természetes eredetű, többsége mesterségesen kialakított 

faragásokkal díszített. 

5160 hektár területen húzódik el a klímájára a hűvös kevés 

csapadék, és a hosszú tél jellemzi. Talaja riolittufa és lávakőzet 

a következő boroknak az otthona: Kékfrankos, Cabernet, Merlot 

Kékoportó, (ezek alkotják az Egri Bikavér alapanyagát) 

Leányka és Olaszrizling. 

 

3. Az egri borrégió turisztikai elemzése 

 
1. ábra:100000 lakosra jutó vendégéjszakák száma  

a kereskedelmi szálláshelyeken (2008) 
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Az ábra a 100.000 lakosra jutó vendég éjszakák számát jelzi 

a Heves megyei térségek között. A legvilágosabb szín 

arányaiban a kevesebb vendégéjszakákat jelzik és egyre 

sötétülve a legsötétebbig eljutva a legtöbbet láthatjuk. Fontos 

hogy ezekben az adatokban az összes vendég éjszakák száma 

szerepel, ezért azt a következtetést lehet levonni, hogy talán 

meglepetésként, de a bélapátfalvai térség van leginkább 

kihasználva ilyen szempontból, tehát az emberek többsége 

választja szálláshelyéül Bélapátfalvát, mint például Eger 

térségét. A megyében, ahogy folyamatosan délre haladunk 

láthatjuk, hogy egyre csökkennek az arányok, ez azt mutatja, 

hogy a megye központi területeit Eger és Bélapátfalva térségei 

jelentik. 

 
2. ábra: 100000 lakosra jutó külföldiek által eltöltött vendégéjszakák 

száma a kereskedelmi szállásban (2008) 

 
 

Ez az ábra a 100.000 lakosra jutó külföldi vendégéjszakát 

mutatja a Heves megyei térségek között. Itt is mint az előzőnél a 

világos a gyengébben kihasznált területeket mutatja az egyre 

sötétedő pedig a minél jobban kihasznált területeket. 

Azt az érdekes következtetést vonhatjuk le az előzőhöz 

képest, hogy a külföldiek körében az Egri és a gyöngyösi 

vendéglátó, szállásadó helyiségek dominálnak inkább. Ez eltér 

attól, ha az összes vendégéjszakákat tekintjük. Ez többek között 

azért van, mert a külföldiek esetében elsődlegesen nem az ár 

dominál, hanem sokkal inkább a helynek a hírneve, és az arról 
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szerzett információk. Az egri térség nem csak a borainak a nevét 

képviseli, hanem mindenhol nagyobb hangsúlyt fektetnek a 

reklámozására ismertetésére. Továbbá annak is nagy része van 

benne, hogy az autópálya is azon a területen vonul el. És a 

külföldről érkezők elsősorban az autópálya vonalán érkeznek. 

A Diagramokból észrevehető a tény miszerint a hazai 

vendégéjszakák száma van túlnyomó előnyben a külföldiekhez 

képest. Ebből következik, hogy inkább a belföldi borturizmus a 

népszerűbb. A külföldi turizmus körülbelül 10%-át teszi ki az 

összes turizmus mutatójának a 2008. évben. 

Továbbá látható hogy Heves megye déli része kevésbé 

látogatottabb, mint az északi, és a mutatók figyelembevételével 

az Egri, a Bélapátfalvai és Gyöngyösi térségek a legjobban 

kihasználtak ilyen szempontból, ami részben a kiépítettségnek 

és a hírnévnek köszönhető. 

 
3. ábra:100000 lakosra jutó külföldi vendégek száma  

a kereskedelmi szálláshelyeken (2008) 

 
 

Ez az ábra a 100.000 lakosra jutó vendégek számát mutatja 

a 2008. évben Heves megye térségeiben. Míg a vendégek száma 

elég csekély a hevesi és a hatvani részeken, 320 és 750 darab 

addig a gyöngyösi és bélapátfalvai részen már 5820 darab 

éjszaka található. De ennek sokszorosát mutatja a majdnem 

45.000 darabbal az Egri térségben. Ez nagyon jól mutatja azt, 

hogy ha nem csak szálláshelyekről, hanem vendéglátó 

egységekről is beszélünk mennyivel népszerűbb ez a külföldiek 
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számára és sokkal inkább látogatottabb, mint Heves megye más 

részei. Ez köszönhető az infrastruktúrájának, és a megye 

térségei közül leginkább kiépítettségének, és felszereltségének. 

 
4. ábra: 100000 lakosra jutó vendégek száma összesen  

a kereskedelmi szálláshelyeken (2008) 

 
 

A következő ábra mutatja a 100.000 lakosra jutó vendégek 

számát összesen a kereskedelmi vendéglátóhelyeken a Heves 

megyei térségekben. Ezen a leginkább szembetűnő az, hogy 

megint csak a Bélapátfalvai térség a leginkább kihasznált közel 

220.000 vendéggel, amíg az egri és a gyöngyösi rész picit 

visszafogottabb közel 211.000 darabszámot képviseli. Ebből is 

az látható hogy mivel a borturizmus nagyobb részét a belföldiek 

adják, inkább az olcsóbb térségeket választva, ahol az 

árszínvonal kissé alacsonyabb az Egriéhez képest. 

Az első ábra azt mutatja, hogy a külföldiek inkább az egri 

térséget választják látogató helyként, viszont az alatta látható 

ábra már azt, hogy a belföldi szolgáltatást igénybe vevő 

vendégek adataival kiegészülve már a Bélapátfalvai térség 

dominál. 

Ennek az oka, hogy a külföldiek jobban értesülnek az Egri 

szolgáltatásokról és hírnévről, az itthon élő emberek pedig a 

számos jó lehetőségnek és ajánlatoknak köszönhetően 

kihasználják más heves megyei térségek szolgáltatásait is, mint 

szállást igénybe véve és éttermi vagy borkóstolási lehetőségeket 

és az egy napos programokat is ideértve. 
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5. ábra: Operatív programok turisztikai forrásai 2007-2013 

 
Forrás: ÖTM turisztikai Szakállamtitkárság 

 

Ezt az ábrát azért tartom fontosnak a publikáció 

szempontjából, mert részekre bontva látható a diagramon hogy 

melyik régió mennyi támogatást kap. 

Ebben a szakaszban jelentős összeget szántak a turisztikai 

források szétosztására, ami szám szerint megközelítőleg 300 

milliárd forintot jelent. Jól mutatja, hogy jelentős pénz bevételi 

forrást jelent ez a forgalmak és vendégek igényeinek kielégítése 

mellett. Ezt a területi fejlesztési koncepciót a hét régióra osztva 

látjuk és látható rajta, hogy az Észak Magyarországi régiónak 

van a legnagyobb része ebben, ami azt is bizonyítja, hogy nagy 

hangsúlyt kap, és ebben nagy mértékben Heves megye 

turisztikai felkapottságának és a borturizmusnak is szerepe van. 

 
6. ábra: Egy adófizetőre jutó összes belföldi jövedelem 2008 
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Ezen az ábrán az egy adófizetőre jutó összes belföldi 

jövedelmet láthatjuk Heves megye térségeiben. Itt a 

legfontosabb az, hogy Eger térsége kimagasló a többihez képest 

ez azért lehet, mert a belföldi turizmus Bélapátfalvára 

koncentrálódik inkább Egerre viszont emellett a külföldi is. 

Ebből az következik, hogy több színvonalasabb munkahelyet 

teremtett a borturizmus az egri térségben ez által valamivel az 

életszínvonal is jobb ott.  Ez a megye legfejlettebb térsége. 

 
7. ábra: Egy adófizetőre jutó összes belföldi jövedelem 2008 

 
 

Összehasonlítás képen az előző adatokat láthatjuk immáron 

egész Magyarország területén, annyi különbséggel, hogy az 

ország kistérségeivel tudjuk ez esetben összehasonlítani. Ami 

nagyon fontos ezen az ábrán az az, hogy Magyarország 

színvonalához képest az általam vizsgált részek a legelőkelőbb 

helyen szerepelnek. Ez azt is bizonyítja, hogy a turizmusnak 

milyen jótékony hatásai is vannak a gazdaságra nézve. 

 

Összefoglalás 

A kutatás elején már körvonalazódtak bennem azok a 

szempontok, amiket biztosan akarok vizsgálni. Fontos volt, 

hogy valamelyest kapcsolódjon a szakomhoz is ami Turizmus 

Vendéglátás. Mindenképpen még hozzá tartozik a kutatásomhoz 

a turizmus által generált pénzügyi mozgások és azok jótékony 

hatásai. Ki is derült, hogy ez az elmúlt évek folyamán 

folyamatosan nő. Egyre több pénzt invesztálnak bele, mint 
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magán emberek, társadalmi forrásokat is felhasználnak. Meg 

vizsgáltam, és összehasonlítottam az általános jövedelemi 

helyzetet más régiókkal és területekkel. Amiből az derült ki, 

hogy az általam vizsgált részek a legjobb helyen szerepelnek. 

Bár nagyon nehéz pontos és csak erre kiterjedő adatokat találni a 

KSH és TEIR oldalak nagy segítségemre voltak, amikor a 

turizmus jelenségének mértékét vizsgáltam az adott helyeken. A 

kutatásból bebizonyosodott az, hogy milyen jó szinten áll az egri 

borturizmus és borászat által az adott térség. Természetesen nem 

csak ez az ami hozzájárul gazdasági fejlettségéhez de 

mindenképpen a része van benne. 

 

Abstract 

The Hungarian wine culture and wine has great reputation, 

year after year has become a dynamic economic sector and in 

the last ten years reached such a level that a special sector 

started developing around it and investors interests is also 

increasing. There is a noticeable effect on the economy, the 

wine-related tourism currently gives about 2-3 percent of total 

tourism, but it continues to grow. In Hungary, there are areas 

that have gained worldwide fame on the basis of these abilities. 

The data examined show that the wine-service-units and 

recipients of services is increasing year by year i.e. there is a 

continuous improvement. On the basis of available data was not 

difficult to choose the region which is the main subject of my 

research because it is one of Hungary's most popular and most 

renowned wine regions namely the Eger Wine Region. 

 

Key words: vineyard, wine tourism, wine region of Eger 
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VOZÁR ANDREA TÍMEA 

 

A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ MEZŐGAZDASÁGÁNAK 

SZEREPE ÉS HELYE A VÁLSÁG ELŐTT ÉS A VÁLSÁG 

UTÁN, ÖSSZEHASONLÍTVA A TÖBBI MAGYAR 

RÉGIÓVAL 

 

 

A Dél-alföldi régió mezőgazdaságának helyzete a gazdasági 

válságot követően még inkább hátrányos helyzetbe került. A 

kiváló természeti adottságok ellenére az agrárszektor szerepe, 

részesedése fokozatosan csökken. A szerző fontosnak tartja a 

fejlődés érdekében kiaknázni a régióban lévő természeti 

kincseket, és megpróbálni kedvezményekkel, vagy különféle 

plusz juttatások segítségével növelni valahogy a 

mezőgazdaságban alkalmazásban állók létszámát. 

 

Kulcsszavak: Dél-Alföld, gazdasági válság, mezőgazdaság 

 

 

1. A Dél-alföldi régió fontosabb jellemzői 
A Dél-alföldi régió az ország déli, délkeleti részén terül el, 

magába foglalva Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyét. A 

régió központja Szeged. Ez a lehatárolt rész az ország 

legnagyobb kiterjedésű régiója, melynek területe 18.339 km
2
. 

(az ország összterületének 19,7%-a).(DAOP). A népsűrűség a 

régióban a 2010-es évben 72 fő / km
2
 volt. Ennek következtében 

a Dél-dunántúli régiót követően ez a térség számít a második 

legalacsonyabb népsűrűségű területnek hazánkban. Az ország 

népességének pedig 13,4%-a (1.325 ezer fő) él itt. (KSH 2009)  

Az Európai Unió statisztikai hivatalának (Eurostat) 2010-

ben kiadott elemzése alapján az EU 271 régiója közül az egy 

főre jutó GDP alapján a 20 legszegényebb Bulgáriában, 

Lengyelországban, Romániában és Magyarországon található. 

Ebben a legutolsó 20 régióban szerepel a Dél-Alföld is, három 

másik hazai régióval együtt. Ez annak is köszönhető, hogy a 

régiónkban található 25 kistérség közül 7 a gazdasági és 

társadalmi mutatóik alapján az ország 48 leghátrányosabb 
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kistérsége közé tartozik.  Ez a 7: Jánoshalmi, Bácsalmási, 

Kisteleki, Mórahalmi, Mezőkovácsházi, Sarkadi, Szeghalmi. 

A Dél-Alföld nagyon sokat köszönhet a sokrétű természeti 

adottságainak: elsősorban nagyon nagy előnyt jelent a régiónak, 

hogy jó klíma és kitűnő minőség talaj található itt. Bács – 

Kiskun megyében is a mezőgazdaságnak van fontos szerepe, de 

míg Békésben a növénytermesztés és az állattenyésztés lett a 

húzóágazat, addig a régió nyugati térségében megjelenő 

homokos talaj, és az országos átlaghoz képest nagyobb mértékű 

napsütéses órák száma a szőlő- és más gyümölcs termesztésének 

kedvezett és kedvez a mai napig is. Békés megyében még 

jelentős erőforrást jelent a termálvíz, amelyre sok város (Gyula, 

Orosháza) fürdőket építetett, és az erre kiépített gyógyturizmus 

jelentős bevételekhez juttatja a megyét, és ez által a régiót is. A 

régió harmadik megyéjében viszont inkább az ipar dominál az 

ott megtalálható szénhidrogénvagyon, vagyis a kőolaj és a 

földgáz miatt. 

 

2. Gazdasági világválság 

A napjainkra is hatással levő 2008-2009-es válság a nagy 

gazdasági világválság (1929-33) után a második 

legjelentősebbként van számon tartva.  Kirobbanásának voltak 

közvetlen és közvetett okai. Közvetlen oknak tekinthető az, 

hogy a bankok, főleg jelzálog hitelnyújtáskor nem voltak elég 

körültekintőek, és nem vizsgálták meg jobban a hitelt kérelmező 

anyagi hátterét. Mondván, hogy ha nem tud az ügyfél fizetni, 

elveszik az ingatlanát, azt értékesítik, és a bank, mondjuk, hogy 

jól jár. Azonban egy idő után a bankok egyre több ingatlan 

tulajdonosai lettek, amelyeket értékesíteni szerettek volna. 

Csakhogy ez által egyre több ingatlan jelent meg, a már amúgy 

is elég telített piacon, és ennek következtében az ingatlanok árai 

folyamatosan csökkentek. Így kezdtek el lassan csődbe menni az 

ingatlanirodák, majd számos olyan bank, amely 

jelzáloghitelezéssel foglalkozott. Így szép lassan válság kezdett 

kialakulni az USA-n belül. Azonban mivel az USA a mostani 

globalizált világunkban központi szerepet tölt be, így az eleinte 

helyi válság gyorsan világválsággá nőtte ki magát. 

Elemzők közvetett oknak tekintik például a gazdaság 

fellendítése helyett a 2008-as amerikai elnökválasztás 
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kampányára elköltött rengeteg pénzt, a különböző háborúkra 

elköltött nagy összegeket. 
 

3. Dél-Alföld mezőgazdasági helyzete a válság előtt 

Ugyan a mezőgazdasági termelés gazdasági jelentősége 

fokozatosan csökken, mégis vannak olyan régiók, ahol az 

agrárszektor szerepe ma is jelentős. Ilyen régió a Dél-alföldi is, 

hiszen itt megfelelő termelési és termőhelyi lehetőségek vannak 

jelen, kitűnő minőségű talaj, és klíma található itt, ezért 

maradhat a mezőgazdaság fontos gazdasági tényezőként jelen, 

főleg a kisebb településeken. Mégis a mezőgazdaság arányának 

csökkenése a bruttó hozzáadott termékből, mint minden más 

régióban, itt is megfigyelhető. Mind a négy vizsgált időpontban 

a legmagasabb értékek a Dél-alföldi régióban voltak: míg 1995-

ben az országos átlag több mint kétszeresét, addig 2006-ban már 

közel háromszorosát (2,85) termelte meg ez a térség. A Dél-

alföldi térségben 3,3%-os csökkenés következett be 11 év alatt, 

ezzel a harmadik jelentősebb változás, osztozva a Közép-

dunántúli, és az Észak-magyarországi régióval. (1. táblázat) 
 

1. táblázat (százalék) 

A mezőgazdaság aránya a bruttó hozzáadott értékből, régiónként 

Régió 1995 2000 2005 2006 

Változás 

1995-

2006 

között 

Dél-Alföld 15,0 10,2 11,7 11,7 -3,3 

Dél-Dunántúl 12,3 8,6 9,6 9,8 -2,5 

Észak-Alföld 12,6 9,1 8,5 8,5 -4,1 

Nyugat-

Dunántúl 
8,7 4,6 5,5 4,8 -3,9 

Közép-

Dunántúl 
8,1 4,1 4,8 4,8 -3,3 

Észak-

Magyarország 
7,8 4,4 4,9 4,5 -3,3 

Közép-

Magyarország 
1,5 1,0 0,8 0,7 -0,8 

Összesen 7,1 4,2 4,3 4,1 -3 

Forrás: A mezőgazdaság fejlettségének regionális különbségei, KSH, 2008 
 

A régiók részesedése is változott a primer szektor által 

előállított bruttó hozzáadott termékből. Voltak olyan régiók, 

ahol növekedett az érték, de volt ahol csökkent. Összességében 
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az mondható, hogy a változások -1,5 és +1,4 százalékpont 

között mozogtak. A legnagyobb növekedés régiónkban 

következett be: 2006-ban az ország mezőgazdaságából származó 

bruttó hozzáadott értéknek egynegyedét állította elő, ami 1,4 

százalékpontos növekedést jelentett az 1995-ös értékhez képest.  

2006-ban a két legrosszabb helyzetben lévő régió a Közép-, és 

az Észak-magyarországi volt, ugyanis régiónkban az ottani 

részesedéshez képest közel háromszoros részesedéssel bírt a 

mezőgazdaság által előállított GDP-ből. (2. táblázat) 
 

2. táblázat (százalék) 

A régiók részesedése az ország mezőgazdasága által előállított GDP-ből  

Régió 1995 2006 
Változás 

(+/-) 

Dél-Alföld  23,6 25,0 1,4 

Dél-Dunántúl 14,4 15,4 1,0 

Észak-Alföld 19,2 19,7 0,5 

Közép-Dunántúl 11,5 11,5 0,0 

Közép - Magyarország 8,8 8,1 -0,6 

Nyugat-Dunántúl 12,3 11,5 -0,8 

Észak-Magyarország 10,3 8,8 -1,5 

Összesen 100,0 100,0 - 
Forrás: A mezőgazdaság fejlettségének regionális különbségei, KSH, 2008 

 

4. Dél-Alföld mezőgazdasági helyzete a válság után 

Még 2009-es év elején az egyes gazdasági elemzők, és 

magyar politikusok úgy gondolták, hogy a gazdasági – pénzügyi 

válság nem lesz lényegi hatással a magyar mezőgazdaságra. 

Ezzel a feltevéssel kapcsolatban akkori agrárminiszterünk, Gráf 

József úgy nyilatkozott: „a magyar mezőgazdaságot és 

élelmiszeripart más ágazatoknál kevésbé érinti a jelenlegi 

gazdasági válság, mert a magyar élelmiszereknek megvan a 

piacuk, és így az ágazatban kevésbé eshet vissza a termelés”, és 

2008 „január és novembere között a magyar agrárágazat kivitele 

4,6 milliárd eurót tett ki. A behozatal 3,2 milliárd euróra rúgott. 

A pozitív szaldója így 1,6 milliárd euró.”
23

  

Azonban nem számoltak egyrészt azzal, hogy sok 

mezőgazdasági termelőnek van hitele, amely a 

jövedelemtermelő képességükhöz képest irracionálisan drága 

lett a válság következtében. Másrészt az időjárás 

                                                           
23 http://www.origo.hu/uzletinegyed/magyargazdasag/20090210-graf-szerint-a-mezogazdasag-

vedett-a-valsag-ellen.html letöltve: 2011. 04. 12. 

http://www.origo.hu/uzletinegyed/magyargazdasag/20090210-graf-szerint-a-mezogazdasag-vedett-a-valsag-ellen.html
http://www.origo.hu/uzletinegyed/magyargazdasag/20090210-graf-szerint-a-mezogazdasag-vedett-a-valsag-ellen.html
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viszontagságaival: a 2009 és 2010-es évek természeti 

csapásokban bővelkedtek, - vihar, belvíz, árvíz-, amelyek nem 

kedveztek az agrárágazatnak. Ezek az okok vezettek oda, hogy a 

mezőgazdaság is válságba jutott, és az élelmiszerárak jelentős 

mértékben megnőttek.  

 

Ha megvizsgáljuk hazánk GDP-nek, és az ehhez 

hozzájáruló agrárszektornak az alakulását, látható, hogy 2008-ig 

mind kettőnek az értékei növekedtek. A válság bekövetkezését 

követően viszont mindkettő csökkenésnek indult. A teljes GDP 

2,61 százalékkal csökkent 2008-hoz viszonyítva. Ehhez képest 

viszont a mezőgazdaság hozzáadott értéke nagyobb mértékben, 

24,71 százalékkal csökkent. (3. táblázat) 

 
3. táblázat  

A bruttó hozzáadott érték agrárszektor szerint (milliárd forint) 

 2006 2007 2008 2009 Változás 

(%) 

Agrárszektor 843,0 878,3 970,0 730,3 - 24,71 

Teljes GDP 23.785,2 25.419,2 26.753,9 26.054,3 - 2,61 
Forrás: Magyar statisztikai évkönyv, 2009, KSH 

 

A magyar agrárszektorban alkalmazásban állók létszámában 

is bekövetkezett változás: látható, hogy 2007-ről 2008-ra 

csökkenés következett be a Közép-magyarországi kivételével 

minden más régióban. 2009-re azonban már ott is csökkenés 

mutatkozott, ugyanakkor az Észak-magyarországi, és az Észak-

alföldi régiókban létszámnövekedés figyelhető meg a válság 

ellenére is. Dél-alföldi régióban a vizsgált években lassú 

csökkenés figyelhető meg. Ha 2007-hez viszonyítjuk a 2009-es 

adatokat, akkor elmondható, hogy egy olyan régió van csak, 

ahol növekedés figyelhető meg: Észak-Alföld (+110 fő) 

Régiónkban viszont elég jelentős mértékű csökkenés 

következett be (1.537 fő), ugyanakkor, ha ezt a többi régió 

helyzetéhez viszonyítjuk, akkor látható, hogy nem itt történt a 

legnagyobb változás, hanem a Közép-magyarországiban. (- 

1819 fő). Magyarországon pedig összességében 6800 fővel 

csökkent a mezőgazdaságban alkalmazásban állók létszáma (4. 

táblázat). 
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4. táblázat 

Alkalmazásban állók létszáma az agrárszektorban  

2007 és 2009 között (fő)  

Régiók 2007 2008 2009 
Változás 2007-

hez képest 

Közép-Magyarország 10.651 11.780 8.832 - 1819 

Közép-Dunántúl 13.477 12.834 12.074 - 1403 

Nyugat-Dunántúl 11.676 11.576 11.211 - 465 

Dél-Dunántúl 15.472 14.590 13.906 - 1566 

Észak-Magyarország 9.938 9.519 9.818 - 120 

Észak-Alföld 19.408 19.107 19.518 + 110 

Dél-Alföld 23.289 22.119 21.752 - 1537 

Összesen 103.911 101.525 97.111 - 6800 
Forrás: Területi statisztikai évkönyv, Dél-Alföld 2007, 2008, 2009, KSH 

 

5. Jövőbeni fejlődési lehetőségek: 

A KAP kiemelten foglalkozik a mezőgazdaságot érintő 

generációs kérdésekkel. Ugyanis fontosnak tartom megemlíteni, 

hogy az európai agrártermelőknek csak alig 7 százaléka 

fiatalabb, mint 35 év. Ugyanakkor több mint 4,5 millió 

mezőgazdasági termelő fog nyugdíjba vonulni az 

elkövetkezendő közel 10 évben. Ez, viszont ha belegondolunk 

riasztó szám, annak tükrében pedig főleg, hogy jelenleg 

Európában közvetlenül 13,6 millió ember dolgozik 

mezőgazdaságban, vagyis közel negyede hagyná abba a munkát. 

Ezért viszont nagyon fontos, hogy ezt a nyugdíjba vonuló részt 

sürgősen pótolni kell, különben későbbiekben komoly gondok 

adódhatnak az agrárszektorban, ezáltal az élelmiszer 

előállításban is. Ezért fontos a fiatalok ösztönzése, arra, hogy ne 

csak a szolgáltató szektorban próbáljanak érvényesülni, hanem a 

primer ágazatban is. Fontos a vidéket népszerűbbé tenni, mint 

amilyen most. És ezt szeretné az EU is.  

 

Úgy gondolom, hogy szükség van még a régiónkban 

megtalálható természeti erőforrások védelmére, és ésszerű 

kitermelésére. És az elmúlt években jelentősen felőrösödtek 

azok a gondolatok, amelyek szerint a vidék és a mezőgazdaság 

jövője az energiatermelésben van. Végre egy kitörési lehetőség 

lehetne, a túltermeléssel és megélhetési válsággal küzdő 

agráriumból élő társadalmi réteg számára. Sajnos azonban a 

tendenciák azt mutatják, hogy kezdünk átesni a ló túlsó oldalára. 
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Sok helyen a semmiből nőnek ki a bioetanol és biodízel 

elképzelések, azt figyelembe sem véve, hogy az ország 

adottságai milyen korlátokat szabnak, vagy azt, hogy a 

szabályozói környezetben milyen változásokra, változtatásokra 

van szükség. 

 

Abstract 

The situation of agriculture in the South-Eastern Region of 

Hungary has faced with increasing disadvantages after the 

economical crisis. Despite the excellent environmental 

conditions, the significance and the share of the agricultural 

sector has decreased continuously. The author highlights the 

importance of the use and exploitation of the available natural 

resources in the region, as well as the increase of the number of 

employees in the agricultural sector by offering discounts and 

additional allowances. 
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KARLOVITZ JÁNOS TIBOR 

 

OKTATÁSI-KÉPZÉSI MÓDSZEREK HÁTRÁNYOS 

HELYZETŰ FELNŐTTEK KÖRÉBEN 

 

 

Összefoglaló 

A statisztikákból világosan kiolvasható, hogy 

Magyarországon a felnőttképzésben inkább az iskolázottabbak 

vesznek részt: míg a diplomásoknak nagyjából a 22%-a vett 

részt az elmúlt években a felnőttképzések valamilyen 

formájában, addig ugyanabban az időszakban a nyolc általános 

iskolai évfolyam elvégzésével, vagy még annyival sem 

rendelkezők mindössze három százaléka. Mindez azt jelenti, 

hogy a magasan kvalifikált szakemberek között több, mint 

hétszer nagyobb a felnőtt korú tanulók aránya, mint a 

legalacsonyabb iskolai végzettségűek, illetve végzettséggel nem 

rendelkezők körében. Az andragógiai kutatásoknak ugyanakkor 

kiemelt területe a hátrányos helyzetű rétegek tanulás útján 

történő felemelése, társadalmi beillesztése. Tanulmányom 

alapját a Miskolci Egyetemen zajló, TÁMOP-4.1.1/A-

10/1/KONV sz. pályázat keretében végzett munkám adta, 

amelyben a hátrányos helyzetű felnőttek tanulási-fejlesztési 

lehetőségeit vizsgáltam. 

 

Kulcsszavak: felnőttoktatás, hátrányos helyzetű felnőtt, tanulási 

akadályozottság 

 

 

Az alábbiakban megpróbálom érzékeltetni, hogy mennyire 

kiemelten kell kezelnünk egy olyan réteget, amelynek 

felzárkóztatása, a munkaerőpiacra történő elvezetése különleges 

jelentőséggel bír (Torgyik, 2009). Ők azok a leszakadt, a 

munka- és legális jövedelemszerzés lehetőségeiből java részt 

kirekesztődött emberek, akik eddig jobbára segélyekből és 

alkalmi munkákból tengették saját és családjuk életét, létét. 

Közülük sokan egészen írástudatlanok (analfabéták), rossz 

körülmények között élők, halmozottan hátrányos helyzetűek. 

Munkához, jövedelemhez, kultúrához juttatásuk mégis az egész 
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magyarországi társadalom számára kulcsfontosságú, 

máskülönben a szegénység – és ami ezzel együtt jár: 

kiszolgáltatottság, bűnözés, leromlott egészségügyi állapotok 

miatti fertőzések, gyermekszegénység, szegregáció stb. – 

újratermelődik. 

A tanulási-képzési segítségre szoruló hátrányos helyzetű 

felnőtt csoportokat rendszerint a következő tulajdonságok 

jellemzik, illetve a következőképpen csoportosíthatók (Cserné 

Adermann et al. felosztása alapján, 2006 – módosítva): 

 alacsony iskolai végzettségűek, szakképzetlenek, 

 a munkaerőpiacon használható szakképesítéssel nem 

rendelkezők, 

 akadályozottak (korábbi szóhasználattal: fogyatékosok), 

 megváltozott munkaképességűek, 

 tartósan munkanélküliek, 

 45 éves felüli munkavállalók, 

 anyák, 

 kriminalizálódott felnőttek. 

 

Ezt a felosztást ki lehetne egészíteni továbbiakkal is. 

Ilyenek lehetnek például azok, akiknek jelentős adósságuk van, 

amelynek egyetlen fedezete utolsó vagyontárgyuk, a lakásuk. 

Vagy, akiknek egészen rosszak a lakáskörülményeik (nincs 

villany, víz, csatorna, vagy ezek díját már nem tudják 

megfizetni: vagyis kicsi arra az esélyük, hogy ápoltan, 

mosdottan jelenjenek meg potenciális munkahelyükön). Nem 

szerepelnek a listán azok a csoportok sem, akiknek a lakóhelye 

gyenge infrastrukturális színvonalú környezetben helyezkedik el 

(például azért nem tudnak eljárni dolgozni, mert nincs 

megfelelő, elérhető közösségi közlekedés). Kimaradtak azok is, 

akiknek annyira alacsony a legális munkavállalásból származó 

jövedelmük, hogy az az alapvető létfenntartási cikkek 

beszerzésére sem elegendő. Magyarországon számuk alapján 

jelenlétük még nem annyira feltűnő a nyugat-európai 

társadalmak egyik igen nagy szegényréteg-gondja, az eredeti 

hazájukból, szülőhelyükről, az úgynevezett „harmadik világból” 

gazdasági, politikai, vallási stb. okok miatt menekültek kérdése, 

sorsa, munkaerő-piaci felkészítésük lehetőségei. A felsorolásból 

kimaradtak a szenvedélybetegek – alkoholisták, drogfüggők, 
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gyógyszer-függők, játékszenvedély rabjai stb. – is, akik 

ugyancsak sajátos bánásmódot igényelnének: esetükben a 

munkaerőpiacra felkészítő képzéseket addiktológiai 

kezeléseknek is kellene kísérniük (feltéve, hogy erre ezek az 

emberek hajlandóak, vagyis ki akarnak jönni destruktív 

életállapotukból). 

Annak ellenére, hogy az andragógiai szakirodalom kiemelt 

helyen kezeli a hátrányos helyzetű felnőttek iskolai, tanulási-

képzési úton történő kitörését (például Mayer, 2005; Cserné 

Adermann et al., 2006), társadalmi felemelkedését, ugyanakkor 

igen kevés konkrétumot lehet találni arról, hogyan lehetne őket 

előkészíteni a tanulási, képzési folyamatokra (vö. Bábosik, 

2006). Már az 1990-es évektől elindult egy komoly módszertani 

munka a felnőttek tanulását segítő módszertani adatbankok 

kidolgozására, ám az ezekben fellelt módszerek igen kevéssé 

alkalmazhatók a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, 

alacsony iskolázottságú felnőttek körében. Sőt, mi több: 

igencsak úgy tűnik, a tanulásra és képzésre leginkább 

rászorulónak tartott felnőtt csoportok számára aligha találunk 

releváns módszertani gyűjteményeket. (Ilyen módszertani 

gyűjtemény Magyarországon a Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Intézetben jelent meg mind nyomtatottan, mind 

pedig elektronikusan – Szklenár, 2006.) Monitorozva a 

felnőttképzési vállalkozások gyakorlati tapasztalatait úgy tűnik, 

a meglevő, kidolgozott módszerek korlátozottan alkalmazhatók 

halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű 

felnőttek körében. (Hadd tegyük hozzá azt is, hogy az őket 

oktatók alkalmazott szakmai-módszertani repertoárja szűkösnek 

tekinthető, a módszertani adatbázisokban felhalmozott 

tudásbázist mérsékelten igénybe vevő.) A felnőttképző 

vállalkozások egyre többször arról számolnak be, hogy a 

legnagyobb gondot az analfabéta, illetve funkcionálisan 

analfabéta felnőttek „képzése” jelenti. 

Nehéz megítélni, hogy az alacsony iskolázottságú felnőtt 

rétegek tanulási nehézségeit csak a gyermek- vagy fiatalabb 

életkorban elmaradt tanulásnak tulajdonítsuk-e, vagy van-e, 

lehet-e olyan oka is, hogy a (rendszerint) nehezen élő, nélkülöző 

felnőtteket nem érdekli a tanulás: ők a közvetlen pénzszerzéssel, 

a mindennapi szükségleteik kielégítéséhez szükséges dolgok 
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megszerzésével vannak elfoglalva, a mindennapi túlélésért 

vívják saját gigászi küzdelmüket. Így a Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Intézet módszertani adatbankjában szereplő 

képzési módszerek valószínűleg jól alkalmazhatók lennének 

réteg-specifikusan adaptálva, ugyanakkor ez a felnőtt-réteg 

valószínűleg csak azokra az ismeretekre nyitott, amelyekkel 

adott pénzkereső tevékenységet a közeli jövőben (azaz majdnem 

azonnal) elvégezhetnek. 

Az szinte teljesen biztos, hogy a hagyományos képzés 

egyoldalúsága – a frontális szervezési módban nyújtott tanári 

előadás, tanári magyarázat túlsúlya, amely kevésbé hatékony a 

megértés szintjének rendszeres ellenőrzésében – csak azok 

esetében működőképes, akik annak idején legalább közepes 

szinten vették a közoktatási rendszerben elvégzett iskoláikban a 

tanulmányi akadályokat. 

Ebben a társadalmi rétegben mégis látszik egyfajta változás: 

szegénységben, mélyszegénységben élők gyerekeit egyre 

gyakrabban látni iskolai, közművelődési informatikai tereken 

mozogni. A pedagógikum óriási felelőssége, hogyan lehetne 

ezeket a gyerekeket az őket közvetlenül érdeklő játékok mellett 

a majdani munkavégzés szempontjából is értékes informatikai-

számítástechnikai ismeretekhez juttatni, illetve olyan feladatokat 

adni, amelyek később hasznosulnak. A teleház-rendszer, a 

közművelődési intézmények, az iskolák számítógép-állományát 

elsősorban az iskoláskorú korosztályok veszik igénybe, már 

csak azért is, mert ezek nyitva tartása többnyire a felnőttek 

munkaidejére esik. A felnőtt ember, ha dolgozik – akár alkalmi 

munkát végez, vagy ilyenre vár –, jobbára csak akkor jut 

számítógéphez és internetes hozzáférhetőséghez, ha van a 

családjában iskoláskorú gyermek, aki igényli és rendszeresen 

használja otthon is a számítógépet. A sokféle tényező 

eredőjeként a felnőttek között vannak, akik magas színvonalon 

képesek kezelni az IKT-technológiák előnyeit. Ők feltehetően 

hamarabb veszik észre, hogy saját maguk hol állnak a 

társadalomban, és vajon mit kell tenniük annak érdekében, hogy 

önképzéssel, átképzéssel, szakma-váltással, külföldi 

munkavállalással több jövedelemhez jussanak. Így a digitális 

írástudás önmagában elindítója lehet személyes életek, karrierek 

felívelésének – de ehhez legalább áramnak lennie kell a 
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lakásban, illetve telnie kell internetes hozzáférésre, 

telefonvonalra. Amely réteggel viszont most foglalkozom, ezek 

sokszor elérhetetlenek, megfizethetetlenek a számukra. 

Egyre inkább növekszik a szakadék az IKT-technológiához 

hozzáférő, azt rendszeresen használó, és az azt igénybe venni 

nem tudók tábora között. Akárhogyan is vesszük, szükséges egy 

bizonyos jövedelemszint ahhoz, hogy valaki birtokosa, és így 

rendszeres használója lehessen a technikai eszközöknek. Ez a 

halmozottan hátrányos helyzetű felnőttek körében szinte 

elérhetetlen – még ha lenne is olyan program, amely 

számítástechnikai eszközökhöz juttatná ezt a réteget, 

villanyáram nélkül, alapvető létfenntartási eszközök hiányában 

valószínűleg gyorsan túladnának ezeken a készülékeken. 

A módszertanok alkalmazhatóságát jelentős mértékben 

befolyásolják a felnőttkori élethelyzetek. Ilyenek például a 

családi állapot megváltozása, vagy családban történő események 

bekövetkezése (belépés párkapcsolatban, párkapcsolat vége, 

gyermek születése, családtag halála). Ilyenek az idősödéssel 

együtt járó folyamatok is: a húszas, harmincas évek „felfutását” 

követi a stagnálás időszaka az életút negyvenes-ötvenes éveiben, 

majd a pozíciótartás az ötvenesekben. A munkaerő-piaci 

szükségletek alakulásával járnak együtt a munkahely-váltások, 

időleges vagy tartós munkanélküli (állásnélküli) szakaszok az 

ember életében, a munkahelyi hierarchiában elfoglalt, betöltött 

helyek és funkciók változásai – és ezek kultúrája adott 

társadalmon, illetve mikrokörnyezeten belül. 

 

Abstract 

This study is based on survey in University of Miskolc no. 

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV, what is a complex program. In 

this essay I probe to explain what are the difficulties in learning 

in adulthood, especially when adults are poor and low educated 

people. I show in this study some educational methods what are 

useful in education for disadvantaged people. 
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HRABOVSZKI KATALIN 

 

A SZERVEZETI TUDÁS ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉ-

SEI 

 

 

Összefoglaló 

Tudásgazdaságban a tudás, mint erőforrás jelenti a centrális 

elemet a szervezetek stratégiájában. A tudás értelmezése 

azonban korántsem homogén. Az egyes irányzatok mást-mást 

tartanak a tudás lényegének. Az irányzatok eltérnek abban is, 

hogy mennyire tartják a tudást menedzselhetőnek, milyen 

szerepet rendelnek a felsővezetésnek. A tanulmány a szervezeti 

irodalom leggyakrabban hivatkozott három, egymással 

versenyző, ugyanakkor a tudás értelmezéséhez egymást 

kiegészítő irányzatát mutatja be és elemzi. 

 

A szervezeti tudás heterogén megközelítései az eltérő 

diszciplinákon (szervezetelméletek, stratégiai menedzsment, 

szervezetszociológia, társadalmi antropológia, evolúciós 

közgazdaságtan, kognitív pszichológia), paradigmákon 

alapulnak. Az egyes kutatási irányzatok különböznek aszerint, 

hogy: 

 milyen elemzési egységet tekintenek kutatásuk tárgyának 

 a szervezeti, ill. a hozzá illeszkedő tudásstratégiát mennyire 

tartják irányíthatónak, programozhatónak (a stratégiát a 

stratégiai tervek, programok által végrehajtandónak, vagy 

alulról kialakulónak tartják-e). Stratégiai menedzsment 

szempontból a szakirodalom a két irányzatot a management 

by design és a management by community kifejezésekkel 

társítja 

 milyen szerepet rendelnek a felsővezetésnek 

 hogyan értelmezik a tudást, mint birtok (possession), vagy 

mint folyamat (knowing) 
 

A különböző diszciplinák, paradigmák tudásfelfogásából a 

következő, a tudást, tanulást centrális elemként kezelő stratégiai 

menedzsment és szervezetelméletek bírnak kiemelkedő 

jelentőséggel: 
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 stratégiai menedzsment központú felfogás  

 evolúcióelméleti felfogás 

 a tudás, tanulás társadalmi antropológia alapú szemlélete 

 

1. Stratégiai menedzsment központú felfogás  

A stratégiai menedzsment domináns paradigmája az 

erőforrás alapú elmélet(ek), ill. az ehhez szorosan kapcsolódó 

alapvető kompetenciákra (Prahalad és Hamel, 1990) épülő 

folyamatelmélet(ek). A stratégiai menedzsment kutatások a 

vállalat teljesítményét a tudatosan megtervezett és végrehajtott 

vállalati stratégiához kötik. Értelmezésükben vállalati stratégia 

szándékolt, valamilyen tervezési folyamat eredménye. A 

stratégia kidolgozása ebben az értelemben menedzseri feladat. A 

szervezet felsővezetőinek feladata ezért a jövőképhez és a külső-

belső környezethez, a meglévő erőforrásokhoz és a felhalmozott 

tapasztalatokhoz illeszkedő stratégia kidolgozása, ill. a stratégia 

végrehajtását lehetővé tévő szervezeti forma és az ehhez 

kapcsolódó irányítási struktúrák kialakítása. Az erőforrás alapú 

elmélet értelmében a tudás a vállalat stratégiai erőforrása, ill. a 

tudást felhalmozását lehetővé tevő szervezeti tanulási 

folyamatok a versenyképesség szempontjából kulcsjelentőségű 

folyamatok.  

 

2. Evolúcióelméleti megközelítés 

Ellentétben a stratégiai menedzsment irányzattal az 

evolúciós szervezetelmélet és a szervezet társadalmi 

antropológia alapú szemlélete a stratégiát nem felülről irányított 

tervezési folyamat, hanem inkább alulról jövő folyamatok 

eredményének tekinti. Evolúcióselméleti nézőpontból a 

szervezetek túl komplexek ahhoz, hogy előre megtervezett 

beavatkozások révén, kiszámítható módon a kívánt állapotba 

kerüljenek (Kieser, 1995). 

Az evolúcióelméleti irányzat sem egyetlen elmélet, hanem 

elméletek gyűjtőneve. A Nelson és Winter (1982) munkásságán 

alapuló megközelítés a szervezetet a szervezeti rutinokban 

megtestesült tudástárháznak tartja, ahol a szervezeti rutinok 

azok az ismétlődő tevékenységek, amelyek elősegítik és 

kontrollálják a szervezet zökkenőmentes működését. A 

szervezeti rutinok alkotják a szervezeti tudás elemeit, a 
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kompetenciákat. Ilyen szervezeti kompetenciák pl. az eljárási 

irányelvek, szabadalmak, receptek, termék- és termelési 

technikák, a termelésirányítás eljárásai, az építési tervek, a 

számítógépes programok, szervezési tervek, munkaköri leírások, 

vezetési alapelvek és vállalati filozófiák. (Kieser, 1995)  

A szervezeti tudásbázis a variáció, szelekció (környezeti 

kiválasztódás), a megőrzés és reprodukálás folyamatain 

keresztül alakul. Ebben az értelemben az irányzat dinamikus, a 

hangsúlyt a változásra, a tanulásra helyezi, de a változást 

evolúcióelméleti értelmezésben nem a változtatást előidéző 

személyek szándékai hozzák létre. A szervezeti változások a 

rutintevékenységek közötti interakciókból bontakoznak ki.. A 

hagyományos rutintevékenységek és az új helyzetek közötti 

kölcsönhatás révén a szervezetek tanulnak, az új helyzethez való 

alkalmazkodás során megváltoznak a rutintevékenységek. A 

szervezeti rutinok a az építőtéglái a szervezeti dinamikus 

képességének. A menedzsment irányíthatja a változásokat a 

hatékonyabb rutinoknak a szervezet más részébe történő 

áttelepítésével, a nem hatékony rutintevékenységek 

kikapcsolásával, valamint új rutintevékenységek bevezetésével, 

de a stratégiai menedzsment irányzattal szemben az evolúciós 

megközelítésben a menedzserek kognitív szerepe nem 

elsődleges. Az elmélet a szervezet tagjai egészének közös, 

megosztott kognitív erőfeszítéseire helyezi a hangsúlyt.  

 

A tanulás társadalmi antropológiai szempontból történő 

megközelítése Lave és Wenger (1991), valamint Brown és 

Duguid (1991) munkássága nyomán terjedt el és vált 

népszerűvé. Az irányzat azokra a folyamatokra összpontosít, 

amelyek révén a társadalmi interakciók során létrejön és 

explicitté válik a tudás. A kutatási irányzat középpontjában a 

tudást a napi gyakorlat során működtető gyakorlatközösségek 

állnak. A tudás az interperszonális és kollektív kapcsolatokon 

keresztül működik, olyan tényezők támogatásával, mint a 

bizalom, a reciprocitás, narratívák, nyelv és szocializációs 

stratégiák. Ez a megközelítés a közösségek és szervezeti 

kultúrák társadalmi dinamikájára épül és a hangsúlyt a 

„csinálva” tanulásra, annak, tapasztalati és útfüggő természetére 

helyezi. 
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A három megközelítés különbözősége a tudás eltérő 

értelmezésén alapul. A nézetek különböznek abban, 

 Ahogyan értelmezik a tudás hordozóját (azt az entitást, 

amely aktiválja, raktározza, fejleszti a tudást). A stratégiai 

menedzsment szemléletében a kulcsszerep a kognitív 

képességekkel rendelkező egyéné (a stratégiaalkotó 

menedzsereké). Az evolúciós elmélet fókusza az egyén, ill. 

az a mód, ahogy az egyének kognitív tevékenységük során 

kialakítják a kollektív koordináció mintáit (a rutinokat). 

Társadalmi antropológiai megközelítésben a fókusz a 

„gyakorlatközösségeken” van. A tudás értelmezésükben a 

napi a társadalmi interakciók révén, a napi munkavégzés 

során jön létre és formálódik. Az elmélet abban a 

tekintetben új szemléletet vitt a stratégiai gondolkodásba, 

hogy az irodalom által korábban nem érintett csoportoknak, 

a napi munkájukat végző, kollektívát alkot egyéneknek 

(mint a tanulás és innováció letéteményeseinek) rendelt 

kulcsszerepet. 

 Különböznek a tanulási mechanizmusok értelmezésében. A 

stratégiai menedzsment megközelítés fókusza az a mód, 

ahogyan a szervezet különböző szintjein a menedzserek 

elősegítik és integrálják a tanulási folyamatokat. Az 

evolúciós elmélet középpontja a két fő tanulási 

mechanizmus: a keresés (searching) és a kísérletezés (trial 

and error), valamint az a mód, ahogy ezek interakcióba 

kerülnek a meglévő rutinokkal. Végül a tudásantropológiai 

nézetek szerint a fókusz a perifériákon fellelhető tanulási 

folyamatokon van. A három nézet a szervezeti 

kompetenciákat is eltérő módon értelmezi. Stratégiai 

menedzsment értelmezésben a versenyelőny forrásai a 

nehezen másolható kompetenciák, az evolúciós elmélet 

szerint a kompetenciák a hatékonyan működő szervezeti 

rutinokból eredeztethetők, míg tudásantropológiai 

nézőpontból a kompetenciák a gyakorlatközösségekbe 

ágyazottak, a szervezeti tudás a szervezet különböző 

pontjain létező gyakorlatközösségekben fellelhető. A 

gyakorlatközösségek tagjait a közös tevékenység, 

érdeklődési kör, projekt kapcsolja össze.  
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 Harmadszor a három irányzat különbözik egymástól 

irányítási (governance) mechanizmusaikat tekintve. A 

stratégai menedzsment szemléletben a hangsúly a meglévő, 

az összeolvadásra, felvásárlásra, stratégiai szövetségekre 

vonatkozó döntéseivel a vállalati határokat változtatni 

képes, elsősorban vertikális koordinációs és kontroll 

eszközöket alkalmazó hierarchián van. Az evolúciós 

megközelítésben a tudásmenedzsment, ill. az új tudás 

kifejlesztése és a meglévő tudás kihasználása közti 

egyensúly létrejötte a rutinok és a piac szelekciós 

mechanizmusai közötti kölcsönhatás eredménye. A 

tudás/tanulás társadalmi antropológia nézete szerint a 

gyakorlatközösségek működése, a szétszórt (distributed), a 

szervezet különböző helyein található és különböző típusú 

tudáselemek, valamint a tapasztalati és a tudásgenerálás 

egyéb formáinak összehangolása a feladat. 

 Negyedszer az irányzatok különböznek abban is, hogy a 

tanulás és az innováció ösztönzésére eltérő módszerekben 

gondolkodnak. A stratégiai menedzsment szemléletben a 

menedzser feladata az ösztönzőrendszer kidolgozása 

(bónuszok, nem pénzügyi ösztönzők). Evolúcióelméleti 

nézőpontból az ösztönzők a rutinokba ágyazottak. 

Tudásantropológiai nézőpontból definíciószerűen nincs 

szükség ösztönzőkre, a közösséget az általa követett 

társadalmi normák tartják össze. A tudás formálása az 

irányzatban nem jelenik meg explicit célként, ha egyáltalán 

alkalmaznak ösztönzőket, azok a kultúrán keresztül hatnak. 

 Végül az irányzatok különböznek abban, ahogyan a 

racionalitást értelmezik. Az első két irányzat a racionalitás 

viszonylag magas szintjével számol. A társadalmi 

antropológiai nézetekben ezzel szemben a racionalitásnak 

csak gyenge szintje értelmezhető.  

 

A fent említett különbségek alapján belátható, hogy a 

tudásteremtés és –menedzsment három episztemológiai 

szempontból eltérő perspektívája nem integrálható egyetlen 

átfogó elméletté, ugyanakkor mindhárom lényeges egyedi 

megközelítését adja a szervezetekben fellelhető tudásnak, 
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valamint a tudás- és tanulási folyamatoknak. Ennek alapján a 

következők rögzíthetők: 

 a szervezet stratégiája és a stratégiai célok elérését támogató 

tudásstratégia explicit módon megfogalmazható, de a 

megvalósított stratégia az alulról kiinduló folyamatok miatt 

eltérhet a szándékolttól 

 A szervezeti tudás kumulatív és útfüggő, a szervezeti 

rutinokban manifesztálódó, a szervezeti kompetenciákon 

keresztül operacionalizálható és megragadható 

 a tudás, mint birtok mellett fontos a tudás cselekvésként 

való értelmezése 

 a szervezeti tudás teremtésében nagy szerepe van a 

kulturális szűrőnek, valamint a csoportfolyamatoknak  

 

Abstract 

In the knowledge economy knowledge is the key resource, 

the central element of strategy making in firms. The insights 

about knowledge however differ in some respects. The different 

schools of thoughts are not homogeneous in respect of what they 

consider the essence of knowledge, to what degree they find the 

knowledge to be manageable and what role they render to the 

managers. The study analyses the three basic schools of 

thoughts: the strategic management, the evolutionary and the 

social anthropology approach to firms.  

 

 
Felhasznált irodalom 

 Brown, J. S. – Duguid, P. (1991): Organizational learning and 

communities-of-practise: toward a unified view of working, learning, 

and innovation. Organization Science, Vol. 2, No. 1, February 

 Kieser, A. (1995) (szerk.): Szervezetelméletek. Egyetemi jegyzet, BKE 

 Lave, J. – Wenger, E. (1991): Situated learning: Legitimate peripheral 

participation. Cambridge: Cambridge University Press 

 Prahalad, C. K. – Hamel, G. (1990): The core competence of the 

corporation. Harvard Business Review, 68, 3May-June, 79-91 

 



Micheller Magdolna 

125 

MICHELLER MAGDOLNA 

 

PÉLDAKÉP LEHET-E MA EGY PARASZT-POLITIKUS? 

 

 

E sorok írója nem számítható Áchim L András primer 

kutatói közé
24

.
 

Ugyanakkor, mint társadalomtörténettel, 

neveléstörténettel foglalkozó főiskolai tanár, aki nemcsak kutat, 

hanem több évtizede oktatja is a felsőoktatásban tanuló ifjakat 

(jelenleg főleg intézményi kommunikátor és andragógia szakon) 

úgy ítélte meg, hogy a fenti kérdést érdemes feltenni, 

megválaszolására kísérletet tenni. 

Az Áchim L. András tiszteletére szervezendő konferencia 

terve több éve érlelődött. A kivitelezés hatékonysága érdekében 

– mint más esetben is – szervező bizottság jött létre
25

. Ennek 

tagjaként már számos fellengzős terv és kivihetetlen álom tanúi 

és esetenként terjengős, néha sértő viták résztvevői lehettünk. 

Többen amellett érveltünk, hogy Áchim L. A. emléke, 

tevékenysége azt kívánja a mai utódoktól, hogy ne csak az évek 

óta megszokott módon, stílusban, netán még ugyanazon 

előadókkal emlékezzünk. Ily módon kizárjuk, de legalább is 

nem kapcsoljuk be az újabban e témával (vagy e témával is) 

foglalkozó tudós tanárokat és azok tanítványait. Pedig valaha 

maga Ady Endre írta, hogy ünnepelni csak oly módon szabad, 

                                                           
24 Jelen közlemény az Áchim emlékülésen (2011. május 16., Békéscsaba, Városháza) elhangzott 

korreferátum szerkesztett változata. 
25 Áchim L. András élete, tevékenysége – hullámzó módon ugyan-, de több évtizede a kutatók, 

szociográfusok, történészek, irodalomtörténészek) érdeklődési körében van. Nevezetesen a 

fontosabbnak véltekből: 

a) Békéscsaba történelmi és kulturális monográfiája. Főszerkesztő: Dr. Kornis Géza, városi 
közigazgatási és kulturtanácsnok. Előállította a Kőrösvidék Nyomdája Békéscsabán, 1930. 

b) Erdei Ferenc: Magyar város, Akadémiai K., Budapest, 1974. 

c) Hasonmás kiadás, benne a középvárosok között Békéscsaba elemzése (66-71. oldal) s a 
paraszt-polgár mezővárosi szerepéről írtak (106-107. oldal) 

d) Féja Géza: Viharsarok (1937.), Szépirodalmi K., Budapest, 1980.  

E kötet dolgozta fel elsőként Áchim L. András agrárszocializmusát, életét, konfliktusait 
(50-65. old.), melyért a szerzőt az első megjelentést követően 5 hónapi fogházra ítélték. 

e) Molnár M. Eszter: Áchim L. András emlékezete (Áchim L. András az irodalomban) 

Mezőgazdasági K., Budapest 1997. (különösen az Áchim L. András és Bajcsy Zsilinszky 
Endre szerepének összevetése tanulságos!, 41-42. old.) 

f) Vándor Andrea: Főhajtás Áchim emléke előtt, Á.L.A. születésének 140. évfordulóján. 

Csabai Mérleg, 2001. április 7., 13. oldal. 
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hogy ugyan az öregek legyenek ott a domb-alján, de a dombon 

az ifjak legyenek
26

. 

Végül az a realitás győzött, hogy az emlékkonferencia 

Békéscsabán, a Városházán legyen, s az előadók közé 

„engedjenek be” a SZIE (Szent István Egyetem) Gazdasági 

Karáról is korreferenseket, s a meghívottak körébe vonjuk be az 

adott kar hallgatóit is. A hallgatók (a már említett kommunikátor 

FSZ (felsőfokú szakképzés) keretben tanulókra szervezőként is 

számíthattunk, örömünkre. Közülük került ki a konferencia 

szinte minden eseményét megörökítő igen szakszerű fotós is, 

Urbancsok Győző személyében. A hallgatók másik csoportja 

andragógia szakos, akik éppen a művelődéstörténet 

kollokviumhoz tudták felhasználni legfrissebb ismereteiket 

Áchim L. Andrásról és a 100 évvel ezelőtti magyar 

társadalomtörténetről. 

A konferenciát megelőző félévzáró konzultáción azon tanári 

kérdésre, hogy mit kell, mit lehet arról tudni, ki volt Áchim L 

András? 
27

 – a kortünetnek megfelelően az egyik készséges 

hallgató azt felelte, máris rákattintok, tanárnő. S valóban 

nyomban olvasta a mobilon megjelenő információt: paraszt-

politikus a 20. század elején. Hogy Békéscsaba országgyűlési 

képviselőjeként került a parlamentbe, hogy a csabai módos 

parasztságot pártba szervezte, hogy a legendák szerint baráti 

viszonyba került Ady Endrével, s hogy mindezen törekvésével 

az életével fizetett ötven évesen – minderről nem szólt a 

hallgató, mert ezt nem hozta, s pláne nem értelmezte az oly 

gyorsan elérhető internet. 

A paraszt-politikus fogalom értelmezését hallgatóink bár 

érdeklődéssel, ugyanakkor mégis erős fenntartással fogadták. 

Először is számukra a paraszt kifejezés – túlzottan 

leegyszerűsítve – a képzetlent, a faragatlant, - mai szlenggel élve 

– a bunkót jelenti. E sorok írója, ki maga is (s így nyilván ősei 

is) paraszt családból származik, nem azonosul(hat) hallgatói 

véleményével, helyette inkább Erdei Ferenc véleményét idézi. 

Erdei azt írta a „Parasztok” c. munkája bevezetőjében, hogy 

                                                           
26 Ady Endre: Ünnep a dombon |In: Ady Endre összes versei. 1. kötet, Szépirodalmi K., Bp. 
1977. 881-883. old. 
27Jelen közlemény az Áchim emlékülésen (2011. május 16., Békéscsaba, Városháza) elhangzott 

korreferátum szerkesztett változata. 
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gyűlöli a parasztsorsot, de tiszteli az embert, aki paraszt. Majd 

még hozzátette, hogy ez egy paraszt-ország, s nem szabad 

parasztnak maradni
28

 

Ezt a gondolatot erősítette két (talán) legnagyobb magyar 

költőnk is. Petőfi azt mondatja a falu szélén nyáját terelgető 

juhász-bojtárral, hogy „Kukorica Jancsi a becsületes nevem, egy 

kicsit parasztos, de én nem szégyenlem”
29

. S talán mindnyájan 

tudjuk idézni, hogy e távoli álmokban megjelenő huszárok közé 

vágyik. Juhász helyett huszár, katona szeretne lenni.  

Arany János Toldiját (aki egyébként nemesi származású, 

nem is a pór népből való!) úgy kérdezi a falun átnyargaló 

katonák parancsnoka, hogy „hé, paraszt, melyik út megyen itt 

Budára?”
30

. E megközelítések azt dokumentálják, hogy egészen 

a 20. század második feléig a paraszt a társadalmi szerkezet 

legalsó fokán élt, jogilag, emberileg, életmód szerint is 

elkülönítve, kirekesztve. Még a közelmúltban elhunyt volt 

köztársasági elnökünk sem használta származására tekintve a 

paraszt kifejezést. Azt mondta, felmenői földművesek voltak. 

Nyilván ezzel csak azt kívánta jelezni, miből éltek az ősei, s nem 

azt, hogyan.  

Áchim L. Andráshoz visszatérve tehát a paraszt jelző ma 

csak nehézséget, a lehetetlen megváltoztatására szóló kísérletet, 

lázadást jelent a mai huszonéveseknek. Egy ilyen példa pedig 

nem hogy nem vonzó, hanem egyenesen taszító, amibe már 

belefogni sem érdemes. Ki akar ma forradalmi folyamat részese, 

netán annak vezetője lenni? A mai világ nem is ezt közvetíti. Ma 

főleg a globalizáció közvetítése nyomán – jól kell élni, 

pénzesnek kell lenni, hogy mindent megvehess. Hogy persze ez-

e, vagy csak ez-e a boldogság, azt számos gondolkodó vitatja. 

Talán még azt is hozzátehetjük, hogy meghatározható politikai 

áramlatok (s persze azok politikusai is!) Veres Péter valamikori 

tételeihez is hasonlíthatóan népben, nemzetben gondolkodnak. 

Több évtized tapasztalatai, a rendszerváltást követő éveké is, 

azonban nagyon kevés példaként idézhető, netán követhető 

                                                           
28 Erdei Ferenc: Parasztok. Akadémiai K., (1938) 1973. 
29 Petőfi Sándor: János vitéz. |In: Petőfi Sándor összes költeményei, Szépirodalmi K., Budapest, 
1972. 233. old. az idézett gondolat. 
30 Arany János: Toldi. |In: Arany János összes költeményei 2. kötet, Szépirodalmi K., Budapest, 

1978., 104. oldal. az idézett mondat. 
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politikust mutattak fel. A megélhetési politikus lett a minta, aki 

elsősorban a kapcsolati tőkéből
31

 építkezik, s főleg a maga és 

családja (esetleg szűkebb baráti köre) számára kíván jólétet 

teremteni. A ma főiskolásai, egyetemistái – e sorok írója által is 

helyeselhetően – többségükben nem akarnak ilyen politikusok se 

lenni. Aki mégis, azt a társai némi irigységgel vegyes 

távolságtartással követik. 

A fentiekben leírtakat részben összegezve, tehát sem 

parasztnak, sem politikusnak lenni nem vonzó példa ma 

Magyarországon. Ebből értelemszerűen az is következik, hogy 

Áchim L. András paraszt-politikus akkor sem lenne példakép, 

ha ismernék életét, tevékenységét a fiatalok. Hogy ez nincs így, 

abban elsősorban nem a tanítványok a hibásak. Ha a történelem 

tanár, a honismereti kör, az országos és a helyi média többet 

szól, beszél egy-egy történeti személyiségről, az eredmény is 

pozitívabb lehet. E tevékenységben például Békéscsabán is 

többet tehetnénk, ha egy lehetséges Áchim L. András 

emlékbizottság (több érdekelt bizottsági taggal) a Tessedik 

Sámuel vagy a Harruckern János György térségi szerepéhez 

hasonlóan Áchim példáját is felhasználná a PR munkában. E 

folyamatban, e sorok írója külön is értelmezné, hogy Áchim 

nemcsak szlovák módos paraszt volt, a „Nas Andriskó”, hanem 

az L. (Licker) arra utal, hogy felvidéki ősei között német ajkúak 

is voltak. No meg természetesen az is üzenet lehetne, hogy az 

éppen elkészült magyar parlamentben választott országgyűlési 

képviselőként ékes magyarsággal szónokolt. 

Nem tudjuk, igaz-e hogy belovagolt a mai Fiume 

éttermének nagytermébe, hogy valóban fogadta-e ugyanott Ady 

Endrét, hogy valóban húszezer ember ment-e a koporsóját 

követve az evangélikus nagytemplom elé? De azt tudjuk, hogy 

Áchim Liker Andrásról többet kellene tudnunk, tanítanunk. 

Megérdemelné, megérdemelnénk. 

 

 

                                                           
31 Szalai Erzsébet: Az elitek átváltozása | Új Mandátum K., Bp., 1998. 
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VELKEY GÁBOR 

 

DILEMMÁK ÉS ALTERNATÍVÁK AZ ALAPFOKÚ 

OKTATÁS SZERVEZÉSÉBEN 

 

Napjainkban az ország a különböző nagy állami ellátórend-

szerek reformkényszerétől hangos. Az elmúlt évek közpolitikai 

vitái olyan társadalompolitikai alapkérdések körül forogtak, 

mint az állam szerepének és feladatainak újragondolása, a nagy 

állami ellátórendszerek (egészségügy, oktatás, szociálpolitika) 

fenntarthatósága, az állami ellátásokat, szolgáltatásokat szervező 

és egyúttal a helyi közszolgáltatásokért is felelős önkormányzati 

rendszer súlyos működési zavarai, továbbá az egyre szélesebb 

körben jellemző és bizonyos térségekben már kezelhetetlen 

konfliktusokat okozó társadalmi, területi különbségek.  

Az elmúlt két évtizedben az oktatási rendszert a folyamatos 

„változtatgatás” jellemezte, az ebből is következő állandósuló 

bizonytalanság megszüntetése jogos igénye minden érintettnek, 

sőt mára már az egyszeri radikális átalakítás elfogadtatása is 

kisebb konfliktust jelent, mint a módosítgatásokkal
32

 rendre 

előidézett újabb és újabb problémák kezeléséből, illetve a rend-

szer működését alapjaiban meghatározó finanszírozás nyilván-

való tarthatatlanságából következő fokozódó bizonytalanság. 

Abban, hogy a közfinanszírozott intézményes oktatás ho-

gyan biztosítja az elvárt szolgáltatásokat
33

, az intézményes mű-

ködtetés összetett szabályrendszerének és a közfinanszírozás 

technikájának van döntő szerepe. Tanulmányom az e kérdéssel 

kapcsolatos dilemmák és a közpolitika szintjén felmerült szabá-

lyozási ötletek rövid jelzésszerű áttekintését célozza. 

A nemzetközi gyakorlat alapján az alapellátás szervezésének 

két érdemben eltérő modellje különböztethető meg; 

                                                           
32

 A közoktatási tv. 1993. évi elfogadása után 1996-ban, 1999-ben és 2003-ban egy-egy érdemi, szinte 

a teljes rendszert érintő módosítás történt, ezt követően pedig 2009-ig évente legalább egy alkalommal 
finomították, alakították a szabályokat. A csúcsot 2009. és 2010. jelenti az éven belüli legalább három-

négy módosítással. 
33

 A közfinanszírozott intézményes szolgáltatással kapcsolatos jogos elvárásokat, másként fogalmazva 

annak legfontosabb társadalmi feladatait (funkcióit) szerzők sora (Halász, Forray Kozma, Balázs, 

Zsolnai, Sáska, Magyari Beck) próbálta többnyire különböző megközelítés révén meghatározni. E 

szerzők munkáit is részletesen áttekintve (Velkey 2011) úgy vélem szakmai konszenzus is jellemzi a 

következő legfontosabb funkciók elkülönítését: korszerű ismeretek elsajátítása, az egyén képességeinek 

kiteljesítése, szociális kompetenciák kialakítása, esélyegyenlőség biztosítása, a társadalmi kohézió 
erősítése és a képzés rendszerszintű beágyazottságának elősegítése. 
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 az állam által, tehát központosított hatáskörben nyújtott és 

szervezett szolgáltatás, illetve 

 decentralizált, a helyi társadalom által vállalt, felügyelt és 

szervezett szolgáltatás. 

A kontinentális Európára inkább a „központosított modell” 

jellemző, a transz-atlanti és skandináv térségben pedig a helyi 

közösség felelősségi körébe tartozó szolgáltatásszervezés (Sáska 

2006). A két modell értelemszerűen összefügg az adott térség 

államalakulatainak történetével, tradicionális szerepével, fele-

lősségi rendszerével, a területi közigazgatás és területi autonó-

mia történeti alakulásával. Bár jelenleg is a tiszta modellek a 

jellemzőbbek, előfordulnak átmeneti formációk is. 

A közvetlen állami szolgáltatás-szervezés modellje szerint a 

közoktatási szolgáltatások biztosítása és finanszírozása közvet-

lenül az állam
34

 feladata, amit az általa fenntartott és a központi 

költségvetésből finanszírozott állami intézményrendszerrel old 

meg. Ebben az esetben az ellátást nyújtó intézmények az állam 

tulajdonában vannak, az intézmények irányítását az állam hie-

rarchikus szervezeti rendszerébe illeszkedő tankerületi irányító 

és felügyelő egységek fogják át, melyek felügyelete a végrehajtó 

hatalom (állam) feladata. Az intézmények szakmai munkáját 

irányító vezető és a szakmai szolgáltatást nyújtó személyzet 

szintén az állam alkalmazottja, továbbá az állam egységesen 

határozza meg a szolgáltatás tartalmi követelményeit, amit min-

den intézményben igyekszik azonos színvonalon biztosítani. A 

rendszer felépítésének logikus következménye, hogy minden 

érintett igénybe veheti az állam által nyújtott szolgáltatást, és 

értelemszerűen abban az intézményben, ahol számára a legké-

nyelmesebb, vagyis logikusan a lakóhelye közelében. Az egysé-

ges szolgáltatás és garantált színvonal értelmetlenné teszi az 

intézményválasztást, amit azonban nem tiltanak. E modellben az 

állam nem az egyes állampolgárok oktatásához járul hozzá, ha-

nem fenntartja és finanszírozza az állami intézményrendszert. 

Nem kötelező e szolgáltatás igénybevétele, de ha más szolgál-

tatót választ valaki, fizetnie kell a szolgáltatásért. Az intézmény-

rendszerre, annak területi struktúrájára, az egyes intézmények 

                                                           
34

 Szövetségi rendszerben felépülő államalakulat esetében az egyes szövetségi államok, vagy 
tartományok hatáskörébe is tartozhatnak e feladatok. 
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méretére, a felvehető gyermekek, illetve az indítható osztályok 

számára vonatkozó döntéseket az állam hozza. E rendszer jel-

lemző sajátossága még, hogy az oktatási intézmények szinte 

kizárólag oktatással foglalkoznak, vagyis nem végeznek egyéb 

szociális tevékenységet (a modellen belüli e kérdésben figyel-

hetők meg a legnagyobb eltérések), általában nem biztosítják a 

gyermekek étkeztetését és napközbeni ellátását, felügyeletét 

sem. 

A decentralizált, helyi társadalmi felelősségi körben szerve-

zett oktatási szolgáltatás modellje szerint a központi állam csu-

pán keretszabályokat fogalmaz meg, ami országos szinten ga-

rantálja a szolgáltatás egységességét. A részletszabályok megfo-

galmazása, az intézmények fenntartása, finanszírozása a helyi 

társadalom hatáskörébe tartozik. Ezen belül két lehetséges gya-

korlatról beszélhetünk, az egyikben a nem központosított dönté-

sek többségét helyi (települési), a másikban intézményi szinten 

hozzák meg (Balázs Palotás 2006). Mindkét esetben jellemző 

azonban, hogy a finanszírozás alapját a helyi bevételek, több-

nyire helyi adók adják. A decentralizált modellben az adóbevé-

telek helyi és központi szint közötti megosztása a feladatok el-

osztását követi. Vagyis e modellben az állam rögzíti a kötelező 

garantált ellátás szintjét, de az ennek finanszírozásához szüksé-

ges forrásokat nem gyűjti a központi szintre, hanem közvetlenül 

a szolgáltatás nyújtásáért felelős szinten engedi beszedni. A te-

rületi különbségek kezelését többek között éppen a kiegyenlített 

színvonalú szolgáltatásnyújtás garantálása miatt a jövedelmek 

területi újraelosztásával oldják meg. Az egy területi egységen 

belüli azonos színvonalú szolgáltatás biztosítása pedig a helyi 

társadalom szerveinek feladata. A kiegyenlített területi szolgál-

tatás és az egyes területi egységek közötti jövedelemkiegyenlítés 

közel azonos nagyságú, kompakt egységként értelmezhető terü-

leti lehatárolást kíván. A rendszer logikájából következik, hogy 

az állami keretszabályok figyelembevételével megalkotott helyi 

részletszabályok a területi egység minden szolgáltatójára vonat-

koznak. A társadalmi szempont e részletszabályokban jelenik 

meg, a szakmai elvárásokat pedig az önkormányzat szakigazga-

tási szerve közvetíti. E rendszer is az intézményi szolgáltatás 

minden érintett számára történő biztosítására épül, amit nem 

kötelező igénybe venni, ám aki az utóbbit választja, helyt is áll 
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(fizet) a szolgáltatásért. A szabad intézményválasztás kihangsú-

lyozása e logikában is értelmetlen. Az intézményekre általában 

komplex szolgáltatás nyújtása jellemző, vagyis e rendszer isko-

lái az oktatás mellett többnyire szociális, közművelődési, közös-

ségi, sport és egyéb szabadidős tevékenységeket is végeznek. 

Azon rendszerek esetében, ahol az intézményi hatáskörök fonto-

sak, sem e sorolt szolgáltatások vállalásának kérdésében, hanem 

a feladat konkrét végrehajtásában (pedagógiai program) jelen-

nek meg a különbségek. 

A központosított és a decentralizált modellre egyaránt jel-

lemző az iskolaszék működtetése, amely a szolgáltatás szerep-

lőinek (tanulók, tanárok, fenntartó, helyi közösség) egyfajta ér-

dekegyeztető, összehangoló fóruma. Lényegében ez a szerv te-

remti meg a társadalmasítás intézményesített formáját (Velkey 

2010).  

A hazai oktatási rendszer a rendszerváltás előtt egyértelműen 

a központosított, a rendszerváltás után pedig a helyi társadalmi 

hatáskörben szervezett oktatási modell jellemzőihez áll 

közelebb, ez utóbbin belül pedig az intézményi szinten hozott 

döntések dominanciájával jellemezhető országok közé tartozik 

(Balázs Palotás 2006), amit nem mellesleg kiüresít a napjainkra 

már szinte kezelhetetlenné váló forráshiány (Varga 2008). 

A hazai rendszer diszfunkciói a tiszta modellek felől köze-

lítve még szembetűnőbbek. Mindez annak következménye, hogy 

egyrészt a modellváltás nem szerves folyamat eredményeként 

következett be, másrészt az új modell bevezetése nem történt 

következetesen, harmadrészt pedig a rendszer túlzott decentrali-

zációja (Balázs 2005) és a finanszírozást szolgáló források fo-

lyamatos visszaesése (Velkey 2004) – amit tovább erősítettek az 

érdekeltségi és hatásköri zavarok – óriási belső egyenlőtlensé-

geket, a szolgáltatás szegmentálódását és az elitizmus erősödését 

eredményezte (Hricsovinyi-Józsa 2011, Kertesi-Kézdi 2004, 

Imre 2005, Ladányi 2009, Havas-Liskó 2006). A modellek váz-

latos áttekintése azt is könnyen beláthatóvá teszi, hogy a hazai 

rendszernek a tiszta modellek irányába történő módosítása ér-

demi, az oktatási rendszeren is túlmutató változtatásokat igé-

nyel. 

Az utóbbi években a szakirodalom és a közpolitikai szintjén 

is érzékelhető jelenség, hogy a hátrányos helyzetű, leszakadó 
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térségek szolgáltatásainak elégtelensége, a hatalmas színvonal-

beli különbségek és a gyorsuló szegregáció nosztalgiát ébreszt 

az állami szolgáltatásszervezés iránt. Ez a nosztalgia az újraál-

lamosítás irányába hat, abban azonban, hogy meddig terjedjen, 

mit és hogyan érintsen az államosítás többféle – többnyire kifor-

rottnak, vagy részletesen kidolgozottnak nehezen nevezhető – 

elgondolás fogalmazódott, fogalmazódik meg. 

Az egyik gyakorta emlegetett elképzelés a bérköltségek 

teljes állami átvállalásában gondolkodik, miközben a fizikai 

infrastruktúra fenntartását továbbra is az önkormányzatok keze-

lésében tartaná. Ezzel azonban egy sor evidens probléma nem 

oldódna meg: ilyen a kisebb osztálylétszámokkal rendelkező, 

fajlagos költségeit tekintve lényegesen drágább szolgáltatások 

kérdése, a fizikai infrastruktúrában megfigyelhető hatalmas kü-

lönbségek, továbbá az, hogy a rosszabb állapotú, nem megfele-

lően felszerelt intézmények azokon a településeken találhatók, 

ahol nemhogy fejlesztésre, de karbantartásra, állagmegóvásra 

sincs elegendő forrás. Ezen túl a szolgáltatás két szereplő révén 

történő biztosítása állandó hatásköri vitákat, feszültségeket 

eredményezne. 

Az állam szerepének erősítése felvetődött a legproblémásabb 

ellátási területekre szorítkozva, vagyis kizárólag a hátrányos 

helyzetű térségek, települések vonatkozásában. A javaslat ebben 

az esetben is rengeteg problémát vet fel: Lehetetlen korrektül 

meghatározni, hogy mely települések, mely intézmények 

irányában nyíljon meg ez a lehetőség. A többlet állami támoga-

tás előteremtése költségvetési forrásokat igényel, az nem bizto-

sítható sem az önkormányzati rendszer, sem az oktatás terhére, 

hiszen a változtatással az állam elismeri, hogy az érintett fenn-

tartók nem rendelkeznek elegendő forrással a fenntartói hozzájá-

rulás előteremtéséhez. A változtatás nem kezelné az intézményi 

szolgáltatás súlyos hiányosságait a bölcsődei, óvodai, gyermek-

védelmi ellátásokban, vagy a pedagógiai szolgáltatásokban, to-

vábbá nem kezelné a nem hátrányos helyzetű térségekben is 

jelen lévő szegregációs jelenségeket, illetve az egy településen 

belül megfigyelhető lényeges színvonalbeli eltéréseket. Ráadá-

sul a javaslat nemcsak nem segíti, hanem megakadályozza az 

ellátás területi összehangolását ott, ahol a logikailag egy egy-
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ségbe (körzeti ellátás) tartozó területen az állam által átvett 

szolgáltatás mellett megmarad az önkormányzati fenntartás. 

A területi összehangolásnak az a hatékonyságot és színvo-

nalat javító evidens következménye sérül akkor is, amikor rend-

szer teljes államosítása mellett a települések dönthetnek az ellá-

tás megtartásáról. A jobb pénzügyi helyzetű városok, megyei 

jogú városok esetében ezzel a város és vidéke egységes, össze-

hangolt ellátásszervezése válik lehetetlenné (ennél a többcélú 

társulás modellje is integráltabban kezelte a problémát).  

Az általános iskolai ellátás közvetlen állami szolgáltatássá 

változtatása korrekt módon csupán a teljes intézményrendszer és 

szolgáltatás állami kezelésbe vételével oldható meg. Ez a bürok-

ratikus szabályozás miatt talán hatékonyabb szolgáltatásszerve-

zést jelenthetne, ám a kiegyenlített, mindenkinek azonos színvo-

nalon biztosított ellátások bizonyosan lényegesen több forrást 

igényelnének, mint amit a normatívákon keresztül az állam és 

fenntartói hozzájárulásként az önkormányzatok ma erre a célra 

fordítanak. Ezen túl létre kellene hozni az irányítás új hierarchi-

kus területi szerveit, rendezni kellene az intézmények komplex 

szolgáltatásait (szociális, oktatási, közösségi), azok szétváloga-

tását és elkülönített támogatását (ami újabb forrásokat igényel), 

továbbá kérdésessé (fizetőssé) válnának azok a többletszolgál-

tatások, melyeket a helyi társadalom tagjai számára nyújthat az 

intézmény akár személyzetével, akár csak az infrastruktúra 

révén. 

A jelenlegi hazai rendszer tartalmilag lényegesen közelebb 

áll a decentralizált modellhez, ugyanakkor annak tiszta beveze-

tése a hazai önkormányzati rendszer (feladatellátás, finanszíro-

zás) érdemi reformját kívánná, aminek megalapozott, az érin-

tettekkel is leegyeztetett átalakítása a sikeres nemzetközi gya-

korlat alapján legalább négy-hat évet igényelne (a hatalmi erővel 

kikényszerített gyors változtatásokat többnyire visszarendeződés 

követi, vagy nem érik el azt a szintet, ami érdemi előrelépést 

eredményezne (Pálné, 2008). Megítélésem szerint egyértelműen 

ebbe az irányba kellene továbblépni, méghozzá úgy, hogy a 

megtett intézkedések illeszkedjenek az önkormányzati rendszer 

hosszabb időtáv alatt végrehajtható reformjához, és összehan-

golhatók legyenek az annak eredményeként létrejövő új struktú-

rákkal.  
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VIRÁGNÉ HORVÁTH ERZSÉBET 

 

INTERKULTURÁLIS KAPCSOLATOK A HATÁR 

MENTÉN 

 

 

Összefoglaló 

A magyar-román határon átnyúló interkulturális 

együttműködést az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési 

Alapjának a támogatása tette lehetővé. 

Az oktatási intézmények együttműködése a határon átnyúló 

régió általános és középiskolai pedagógus közösségeinek a 

szakmai-módszertani megújító képzésében, a mentális állapot 

kompetenciáinak az interaktivásában, a pedagógus identitás 

erősítésében testesült meg. 

A dolgozat e tevékenység megvalósulásának 

összefoglalására vállalkozik. 

 

 

A Szent István Egyetem Pedagógiai Kara (Szarvas) 

partnerségi megállapodást kötött a Partiumi Keresztény 

Egyetem Bölcsészettudományi Karával (Nagyvárad) egy 

határon átnyúló együttműködési pályázati projekt 

megvalósítására. 

A pályázat a Határmenti pedagógus közösségek 

interkulturális kompetenciáinak az erősítése címmel az 

Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjának a 

támogatásával valósult meg. 

Az volt a célunk, hogy a határon átnyúló emberi és szakmai 

kapcsolatok keretében új típusú kulturális diskurzust teremtsünk, 

hogy a tudástartalmak transzfer működtetését, innovációját, új 

képzési és fejlesztési formákat valósítsunk meg; hogy a 

fejlesztésben, innovációban alulértékelt térségek 

pedagógusainak szakmai identitása, mentális állapota, 

megküzdési stratégiái erősödjenek, hogy az oktatási szféra 

térségi erői aktivizálódjanak. 

Az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjának a „Két 

ország, egy cél, közös siker!” szlogenje új térségi gondolkodás 

üzenete. A közös szükségletek és érdekek felismerése segített 
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abban, hogy az európai perifériák kulturális felzárkózása a 

multikulturális térségi hagyományokat megújítsa, hogy a 

magyar és a román oktatási intézmények innovációját 

hatékonyabbá tegye. 

A pályázati projekt a 2009. november 1. és 2010. október 

31. közti időszakban valósult meg. 

A projekt nyitókonferenciájára 2009. december 5-én került 

sor, Nagyváradon, 52 magyarországi és 55 romániai 

résztvevővel. A rendezvény nemzetközi konferenciakeretben 

valósult meg. Reprezentálta a magyar-román határon átnyúló 

jelleget, a határon átnyúló új típusú kulturális regionalitás 

szellemiségét, a pedagógus humán erőforrás fejlesztésének 

magyar-román együttműködésen alapuló közös koncepcióját. 

A konferencia résztvevői Békés és Bihar megye politikai, 

társadalmi, oktatási és kulturális szervezeteinek vezetői, 

irányítói és pedagógusai voltak; a régió társadalmi, etnikai és 

kulturális jelenléte az inter- és multikulturalitás szellemiségét 

fejezte ki. 

A projekt zárókonferenciájára 2010. október 15-én került 

sor, amelyre a Szent István Egyetem és a Partiumi Keresztény 

Egyetem vezetői mellett (rektorok, kancellár, dékánok) jelen 

volt Tőkés László, a PKE elnöke, az Európai Parlament 

alelnöke, Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke, 

továbbá a megyei és városi vezetők (megyei önkormányzat 

alelnöke, polgármester, a Pedagógusház igazgatója); a VÁTI 

budapesti és békéscsabai képviselői, továbbá a képzési 

központok (iskolák) vezetői, a szakirányítás szakemberei és a 

programban részt vevő pedagógusközösségek képviselői. 

A szakmai-módszertani képzési program megvalósítására 6 

képzési központot (Orosháza, Békés, Méhkerék – Gyula, ill. 

Nagyszalonta, Nagyszalonta – Nagyvárad – Bihardiószeg, 

Nagyvárad) szerveztünk 

A képzés résztvevői magyarországi és romániai 

pedagógusok vegyes csoportjaiból kerültek ki. A képzési és 

egyúttal információs központok (bázisiskolák) alkalmasak 

voltak az interkulturalitás szakmai, módszertani, gyakorlati és 

kulturális modulokkal történő demonstrálására. 

A megvalósult munkaformák alkalmazkodtak az 

interkulturalitás szelleméhez. E formák a kölcsönösség, az 
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interperszonalitás humán légkörében valósultak meg (előadás, 

workshop, prezentáció, bemutatás, bemutató órák, gyakorlati 

terep foglalkozásai, konzultáció, tapasztalatcsere, projekt és 

kooperatív módszerek demonstrálása, kulturális programok, 

oktatási-nevelési intézmények látogatása stb.). 

A képzések programja számos alapvető és aktuális szakmai 

kérdést dolgozott fel. Ezek közül kiemelt értéknek és 

eredménynek véljük az újgenerációs módszertanok elméleti és 

gyakorlati bemutatását, a pedagógus és pedagógiai 

kompetenciák elemzését, a pedagógus identitás kérdéseit, az 

integrált és inkluzív nevelés példáit; valamint a képzési 

központok inter- és multikulturális tevékenységének a 

megismerését. 

A hozzáadott multiplikációs hatás és érték az a személyes és 

intézményszintű kapcsolat, amely a jelenlévők között létrejött 

(iskolák együttműködése; közös pályázati projekt, szakmai és 

kulturális versenyek stb.). 

Az előbbi egy napos képzésben összesen 281 

magyarországi és 262 romániai (546) pedagógus vett részt. 

Eredménynek tartjuk a képzési, az információs központok 

létrehozását, a humán pedagógiai erőforrás szakmai-módszertani 

kompetenciáinak a fejlesztését, a tudástartalmak transzfer 

működtetését, azaz a szakmai és kulturális felzárkózás 

elősegítését. 

A határmenti pedagógusértelmiség személyi, szakmai, 

mentális és interkulturális kompetenciáinak az erősítésére és 

fejlesztésére szerveztünk 3 napos intenzív programot 4 képzési 

központban (Békés, Szeghalom, Kétegyháza, Nagyvárad). 

A három szekcióban zajló program a művészetterápiák 

(biblio- vagy irodalomterápia; képzőművészeti-zeneterápia) és 

pszichoterápiák eszközeivel valósult meg, esetenként összesen 

70-75 fővel oly módon, hogy a szekciókban mindig vegyes 

csoportok (12 fő magyar és 15 fő román) dolgoztak, illetve 

minden csoport, a 3 nap alatt, minden terápiás és tréning 

foglalkozáson részt vett. Sajátos szinergia hatásnak minősíthetők 

az eltérő szakmai, kulturális, mentalitásbeli, identitásbeli 

kondíciók; életviteli és szociális tapasztalatok, melyek az egyéni 

és csoportterápiák során felszínre kerültek. A kétnyelvűség 

külön értéket kölcsönözött a munkának, ugyanis itt 
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bontakozhatott ki valójában, a nyelvi kultúra szintjén is, az 

interkulturalitás, az egymás ’fordítása’, továbbá az a 

szemléletbeli másság, amely mint hozzáadott érték vált külön 

innovációs mozzanattá mindkét fél számára. 

A biblioterápiával a személyi kompetenciák; a 

pszichoterápiával a pedagógus és pedagógiai kompetenciák; a 

képzőművészeti terápiával az önkifejezés és a kreativitás 

fejlesztése és erősítése valósult meg interkulturális tartalommal 

és formával. A fejlesztés munkaformái az adott célcsoporthoz és 

a kitűzött célokhoz igazodtak. Jellemző vonásnak minősíthető az 

életszerű és gyakorlati szituációkban és kontextusokban 

megvalósuló tevékenység, az azonosulások kifejezése 

különböző magán- és társadalmi szerepekben; az emberi és 

szakmai differenciák, konfliktusok és frusztrációk meg- és 

feloldása, kezelése. A határmentiség kontextusa nem mint 

idegenszerűség, hanem mint kihívást jelentő másság kapott 

értelmet egyrészt, másrészt sajátos módon artikulálta a 

hasonlóság és az azonosság tudatát. A multikulturalitás – 

tapasztalataink szerint – nemcsak elválaszthat, de össze is köthet 

szakmai-társadalmi és kulturális közösségeket. Ez a felismerés 

számunkra is lényeges eredményértéknek minősíthető. 

A terápia- és tréningsorozat az egész személyiségre 

gyakorolt komplex hatást: az intellektuális, kommunikációs, 

emocionális, mentális szférák aktivizálásában töltött be 

meghatározó szerepet, illetve összességében az interkulturális 

kompetencia fejlesztését és erősítését, a pedagógus identitás 

stabilizálását szolgálta. 

A célcsoportok szerepét a határmenti régiók hátrányos 

helyzetűnek tekinthető pedagógus közösségei töltötték be. A 

fejlesztésben, innovációban alulértékelt pedagógiai szakmai 

közösségeknek, az esélyegyenlőtlenségeknek; a 

többnemzetiségű és etnikumú terület sajátosságaiból fakadó 

konfliktushelyzetek értelmezése és kezelése valósult meg. Az 

értékek cseréje, interkulturális dialógus folytatása, a közös 

innováció határon átnyúló értékké vált. 

Célunk volt a szakmai, a kulturális, a mentális és az 

egzisztenciális traumák kezelése a sok tekintetben marginális 

helyzetű határmenti kulturális régióban. Az adott oktatási 

intézmények új típusú kulturális együttműködése interkulturális 
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diskurzus folytatását, a tudástartalmak transzfer és részben 

intézményesült működését, a kölcsönös innovációt, az inter- és 

multikulturális értékek cseréjét, új minőségű identitások 

formálódását tette lehetővé. Segítette az európai harmonizáció 

kibontakozását, a határmentiségre jellemző speciális hátrányok 

leküzdését. 

A pályázati projekt hozzáadott értékei és eredményei az 

elméleti és gyakorlati tudás megújításában; az identitás, a 

mentális állapot és szemlélet motiválásában; a szakmai, a 

szociális, az interkulturális kommunikációs kompetenciák 

határon átnyúló, együttműködésen alapuló fejlesztésében; a 

szakmai és egyéni kihívásoknak való megfelelés erősítésében 

összegezhetők. 

Multiplikátor hatásként értékeljük a határon átnyúló térségi 

gondolkodás és szemlélet formálását, a szerzett tudás- és 

személyiségkompetenciák hatásának a kisugárzását pl. 

kutatásban, továbbképzésben, szakmai konferenciák 

szervezésében, a Határmenti Pedagógusok Interkulturális 

Központjának a működésében. 

A projekt megvalósítása hozzájárult az élethosszig tartó 

tanulás megvalósításának a programjaihoz, a munka változó 

világához való alkalmazkodáshoz is. Az interkulturalitás olyan 

szükségszerűség, amely a szakmai, a szociális, a mentális és a 

kommunikációs kompetenciák korszerű értelmezésében nyeri el 

értelmét, és tölti be küldetését. Az oktatási szférán túlmutató, a 

társadalmi, kulturális és kommunikációs európai harmonizációs 

törekvések alapja. 

 

Abstract 

Hungarian-Romanian cross-border intercultural cooperation 

has been rendered possible by the support of the EU’s European 

Regional Development Fund. 

The joint tender of the Faculty of Education (Szarvas) of 

Szent István University and Partium Christian University 

(Oradea) was implemented in 2010. The project aimed at 

strengthening the intercultural competences of educators’ 

communities along the border. The cooperation of the two 

institutions was embodied by renewing professional and 

methodological training of the cross-border region's primary and 
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secondary school teacher communities, improving their mental 

outlook and strengthening their identity as teachers. 

The paper undertakes to summarize the implementation of 

these activities. 
1. melléklet 

A képzés és terápia pillanatképei 
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VIDERÉNA VIKTÓRIA 

 

EGY DÉL-ALFÖLDI TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS 

ISKOLÁJÁNAK ELEMZÉSE A BEVÉTELEK 

SZERKEZETE ALAPJÁN 

 

 

Összefoglaló 

Egy hátrányos helyzetű kistelepülésen komoly 

erőfeszítéseket kell tenni egy oktatási intézmény zökkenőmentes 

működéséért. A legtöbb kis település közoktatási intézménye 

állandó finanszírozási problémákkal küzd. A normatív 

támogatás viszonylag alacsony és nincs elegendő saját tőkéje. 

Ilyenkor az eladósodás ellen mentőövként szolgálhat egy elnyert 

pályázat.  

A Kós Károly Általános Iskola nagy hangsúlyt fektet az 

Európai Uniós források megszerzésére. Próbál minél nagyobb 

támogatási intenzitású pályázatokat megcélozni, így önrészre 

csak alig vagy egyáltalán nem lesz szüksége 

Összességében elmondható, hogy a közoktatási intézmények 

tevékenységi körében egyre nagyobb szerepet kap a pályázati 

aktivitás. 

 

Kulcsszavak: pályázati aktivitás, közoktatási intézmény, 

kistelepülés, oktatásfinanszírozás 

 

 

Bevezetés 

A mai tudásalapú társadalom korszakában a tudás 

megszerzése mindennapjaink kulcsfontosságú részévé vált, ám 

ennek eléréséhez elengedhetetlen a magas színvonalú oktatás. A 

közoktatási intézmények feladata, hogy a diákok megfelelő 

képzést kaphassanak. Az iskolák gyakran még az alapvető 

szükségleteket is csak nehéz anyagi körülmények között tudják 

előteremteni. Az állandó finanszírozási problémák hosszú távon 

a tanítás színvonalának erőteljes csökkenéséhez vezethetnek. A 

megfelelő színvonal eléréséhez nem elegendő csupán az állami 

támogatás. A közoktatási intézmények teljes éves 

költségvetéséhez szükséges összeg jelentős részét a fenntartó 
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szerveknek kell finanszírozniuk saját forrásból vagy 

céltámogatásokból. Dolgozatomban bemutatnom a pályázati 

tevékenység fontosságát, jellegzetességeit egy kis Csongrád 

megyei település általános iskolája példáján keresztül. 

Elemzésre kerül a zsombói Kós Károly Általános Iskola 2009. 

évi bevételeinek alakulása, továbbá megvizsgálom az intézmény 

forrásszerző tevékenységét, különös tekintettel a 2009-es év 

sikeres pályázataira. A vizsgált intézmény része a Zsombó-

Csólyospálos Községek Általános Iskolája, Óvodája, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézménye társulásnak, de az elemzésben 

csak az általános iskolát érintő adatok szerepelnek.  

 

1. Intézményi gazdálkodás és a 2009. évi intézményi 

bevételek 

2008. július 31-től Zsombó és Csólyospálos Községek 

Önkormányzatának Képviselő-testületei együttműködésével 

létrehozták a Zsombó - Csólyospálos Községek Általános 

Iskolája, Óvodája, Alapfokú Művészetoktatási Intézményét.  

Gazdálkodási jogkörét tekintve „részben önállóan 

gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező 

költségvetési szerv, amelynek pénzügyi – gazdasági feladatait a 

Zsombó Község Polgármesteri Hivatala látja el.”
35

  

Mivel csak részben gazdálkodik önállóan, az intézmény 

összes bevétele először a helyi önkormányzathoz folyik be, majd 

rajta keresztül jut el az adott tagintézményhez.  

Az általános iskola éves költségvetésének bevételi oldala 

meghaladja a 110 millió Forintot. Ez az összeg több mint 

kétharmad részben az állami, norma szerinti támogatásból áll. 

Az önkormányzati hozzájárulás intenzitása az államihoz képest 

alacsonyabb, mindössze 32% (1. ábra/A diagram).  

 

                                                           
35 Zsombó – Csólyospálos Községek Általános Iskolája, Óvodája, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény Alapító Okirata, 2009. október 1. napjától hatályos módosítása 
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1. ábra (A, B diagram): 2009. évi összes bevétel és azon belül az 

Önkormányzat nyújtotta források eloszlása 

Összes bevétel eloszlása

36073; 32%

76685,883; 

68%

Önkormányzati

támogatás

Normatív

támogatás

 
Kós Károly Általános Iskola Önkormányzati 

bevételei (ezer Ft)

17905; 52%

850; 2%

16235,6716; 

46%
Működési bevételek

Támogatásértékű bevételek

Véglegesen átvett pénzeszközök

 
Forrás: Zsombó Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetése végrehajtásának 

értékelése, 3. számú melléklete alapján 
 

Nyilvánvaló, hogy minél nagyobb összegű állami 

támogatást kap az iskola, annál kisebb mértékű hozzájárulással 

kell ezt a helyi önkormányzatnak kiegészítenie. Összességében 

ez a majdnem 77 millió Forintos éves normatív támogatás más 

Csongrád megyei általános iskolákhoz képes elég alacsony. 

Ellenben ha az arányokat nézzük maximálisan elégedettek 

lehetünk, hogy ez a normatíva még így is több mint a kétszerese 

az önkormányzat által nyújtott támogatásnak. 
 

1.1. Állami normatív bevételek 

Általánosan a normatív támogatás egy összegben érkezik 

meg az önkormányzatokhoz, majd a helyi vezetés hatáskörébe 

tartozik a különféle intézmények között létszám illetve feladat 

mutatók alapján szétosztani azt. Fontos hangsúlyozni azonban, 

hogy az egyes hozzájárulások körét, mértékét, igénybe vételét az 

önkormányzat költségvetési terve szabályozza. 
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Az iskola teljes tanulólétszámát, csak az alap-

hozzájárulásnál és az intézményi társulás támogatásánál veszik 

figyelembe. 2009-ben 258 diák tanult az általános iskolában, 

akikre összesen majdnem 48 millió Forint jutott csak az 

alaptámogatásból. Ha ezt az összeget személyekre lebontjuk, 

akkor diákonként az iskola körülbelül 185 ezer Forintot kap 

évente, ami havi átlagban 15.441 Forintot tesz ki. Ez bizony 

nem túl magas összeg, de további kiegészítésekkel már lehet 

vele gazdálkodni. 

Jelentős gondot okoz a nevelési – oktatási intézmények 

működésének finanszírozásánál, hogy az állami hozzájárulás 

rendszere folyamatosan átalakítás alatt áll, s ennek hatására, 

illetve a csökkenő gyermeklétszámból eredően a település 

általános iskolája egyre kevesebb nevelési – oktatási célú 

normatívához jut. Ez azt vonja maga után, hogy az 

önkormányzatnak a saját bevételeiből egyre erőteljesebben kell 

támogatnia az iskolát, ami egy hátrányos helyzetű kistelepülés 

esetén ugyancsak nehéz feladat. 
 

1.2. Önkormányzati támogatások 

Az önkormányzati bevétel rendkívül megosztott. Az 

önkormányzati támogatások forrásait részben a központi 

költségvetésből biztosított pénzeszközök, részben az 

önkormányzatok saját bevételei alkotják. A véglegesen átvett 

pénzeszközök csak igen kis részt, alig 2%-ot (850 ezer Ft) 

tesznek ki az összesen 36. 073 ezer Forintból. A működési és a 

támogatásértékű bevételek aránya szinte egyforma. Mindössze 6 

%-kal több ez utóbbi, ami 587 ezer Forintos eltérést jelent (1. 

ábra/B diagram). 

A saját bevételek és az önkormányzati finanszírozás arányát 

jelentősen befolyásolják az intézményi pályázatok, melyek egy-

egy tevékenység elindítását segítik. Ellenben ha nincs 

utánkövető pályázat, amiből a már elindított oktatási és képzési 

tevékenység tovább folytatható lenne, akkor a pályázatokban 

vállalt fenntartási időszak finanszírozása az önkormányzat 

költségvetését terheli. Az önkormányzati forrás csökkenését a 

2009. évben megnyert két nagy összegű pályázat okozta, 

amelyek egyszeri, nem ismétlődő bevételek. 
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2. Pályázati tevékenység 

Elmondható, hogy Zsombón az adott körülmények miatt 

átfogó fejlesztés csak pályázati pénzeszközből valósítható meg. 

2009-ben a Kós Károly Általános Iskola több pályázatban is 

részt vett, amelyből számos még most is folyamatban van. Ilyen 

például az Oktatási Közalapítvány Diákönkormányzati 

támogatása, több európai uniós pályázat és néhány nemzetközi 

projekt is.  

A rengeteg pályázat és projekt közül a vizsgált évben 

mindössze három pályázatból jött be pénzösszeg, közülük kettő 

európai uniós, egy pedig egy kisebb drogprevenziós pályázat 

volt. Ha megvizsgáljuk, hogy a támogatásértékű bevételek 

között ez a 3 pályázat hogyan oszlik meg, akkor megfigyelhető, 

hogy a 2 uniós pályázat van legnagyobb mértékben jelen. 

A már korábban is említett támogatás értékű bevételek 

összege majdnem eléri a 18 millió Forintot. Ennek 51%-át a 

Hefop 3.1.3. - kompetens oktatást segítő pályázat adja, ami 

összegszerűen több mint 9 millió Forint. 22%-os részvételi 

arányával a Támop 3.1.4.- infrastruktúrafejlesztő projektje a 

második körülbelül 4 millió Forinttal, ami az elnyert rész 20%-a. 

Mindkét uniós támogatás további részét 2012-ig folyósítják. A 

támogatásértékű bevételeknél a legkisebb részt a már említett 

dorgprevenciós pályázat foglalja el 258 ezer Forinttal (1%). 

További 13-13% -os részvételi aránnyal van jelen az iskolatej 

program és az egyéb hozzájárulások. Ez utóbbi a kistérségi 

társulásnak köszönhetően befolyt összeg (2. ábra). 
 

 
Forrás: Zsombó Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetése végrehajtásának 

értékelése, 10. számú melléklete alapján 
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Fontosságuk miatt a továbbiakban bővebben is kifejtek 

néhány fontosabb elnyert pályázatot. 
 

2.1. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 

2004 és 2006 között az Európai Unió Strukturális Alap 

felhasználására indította el Magyarország a Nemzeti Fejlesztési 

Tervet. Az NFT fő célja, hogy csökkentse a 

jövedelemkülönbségeket az unió átlagához képest. A terv 

részeként lehetett pályázni a Humánerőforrás-fejlesztés Operatív 

Programban európai uniós és hazai projektekkel. A támogatás 

teljes költségvetése 750 millió euró volt 

Magyarország 2009-ben a Humánerőforrás-fejlesztés 

operatív program keretein belül több, mint 3,5 milliárd Forint 

támogatást kapott. A Dél-Alföldi régió ebből körülbelül 400 

millió Forinttal részesült.  

2009-ben az egész életen át tartó tanuláshoz és az 

alkalmazkodóképesség előmozdításához a Dél-Alföldi régió 

néhány oktatási intézménye (43 db) 340 millió Forintos 

támogatáshoz jutott. Közülük a Csongrád megyei intézmények 

az összegnek több mint a felét kapták meg. Ennek a legfőbb oka 

az, hogy Csongrád megyében a nyertes intézmények száma 

magasabb, mint a másik két megyében összesen. Tehát 2009-

ben a Dél-alföldön a programban részt vevő iskolákra átlagosan 

majdnem 8-8 millió Forint jutott oktatásfejlesztésre (3. ábra). 
 

 
Forrás: http://teir.vati.hu 
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2.1.1. „Már együtt vagyunk kompetensek” program 

A Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program „Már együtt 

vagyunk kompetensek” címen hirdette meg pályáztatást. A 

zsombói és a csólyospálosi iskola közösen igényelte és nyerte el 

a támogatást, amelynek összege, mint említettem meghaladja a 9 

millió Forintot. A támogatási intenzitás mértéke 100%-os, 

önerőt nem igényel. A pályázat előfinanszírozott, az eddig 

felhasznált részéből többek között tankönyveket, 

munkafüzeteket, szemléltetőtáblákat, szoftvereket és tanórán 

kívüli digitális tartalomhoz való hozzáférést segítő eszközöket 

vásároltak, ami nagyban segítette az iskola felszereltségének 

javulását. A vásárolt javak összessége elősegíti az 

oktatásfejlesztést az általános iskolában hozzájárul ahhoz, hogy 

a diákok megfelelő minőségű és szintű oktatásban 

részesülhessenek. 

 

2.2. Társadalmi Megújulás Operatív Program 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein belüli 

program költségvetése több mint 4 milliárd euró. 

Finanszírozásának forrását az Európai Szociális Alapon 

keresztül 85%-ban az Európai Unió biztosítja, 15%-ban pedig a 

kapcsolódó hazai források képezik. 2009-ben Magyarország a 

TÁMOP által majdnem 150 milliárd Forinthoz juthatott hozzá, 

amely révén a Dél-Alföldi régió mindössze 9%-kal, azaz 14 

milliárd Forinttal lett gazdagabb.  

A TÁMOP 9 prioritási beavatkozáson keresztül valósul 

meg. A harmadik prioritási tengelyben – a minőségi oktatás és 

hozzáférés biztosítása mindenkinek – szintén a kompetencia 

alapú oktatást szorgalmazó pályázatok szerepelnek, amelyre az 

unió a költségvetés legnagyobb részét, 21%-t használta fel. 

Szerepet kap még a közoktatási rendszer hatékonyságának 

fokozása, az esélyegyenlőség főként a romáknál illetve a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknál és az interkulturális 

oktatás is.  

A minőségi oktatás érdekében 2009-ben a Dél-Alföldön a 

96 darab pályázó intézmény közel 6,5 milliárd Forintot nyert 

meg. Megoszlásában itt is az összeg legnagyobb része Csongrád 

megyébe folyt be, de a 2,5 milliárd Forint alig 38%-a dél-alföldi 

értéknek. A nyertes pályázatok után a dél-alföldi régióból a 



Egy dél-alföldi település általános iskolájának elemzése a 

bevételek szerkezete alapján 

149 

résztvevő oktatási intézmények több milliós nagyságrendű 

támogatásokhoz jutottak (4. ábra). 
 

 
Forrás: http://teir.vati.hu 

 

2.2.1. „Hárman kooperálunk…” projekt 

A Kós Károly Általános Iskola a TÁMOP 3. keretein belül 

pályázta meg a „Hárman kooperálunk…” címen kiírt pályázatot. 

A program célja az infrastruktúra fejlesztése, a pedagógus-

továbbképzés és a kompetencia alapú oktatást segítő eszközök 

beszerzése. A több mint 38 millió Forintot Zsombó – 

Csólyospálos Községek Általános Iskolája, Óvodája, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézménye igényelte meg, amelyből a Kós 

Károly Általános Iskola majdnem 22 millió Forint értékben 

részesült. Szintén előfinanszírozott és önerőt nem igényel. A 

2009. december 31-ig felhasznált összeg 5.095 ezer Forint volt. 

A fennmaradó összeget az iskola 2010. december 31-ig volt 

köteles felhasználni. A vizsgálatom lezárásáig beszerzett 

tárgyak: 4 db DVD lejátszó, 8 db DVD felvevő, 9 db pendrive, 6 

db hordozható CD-s rádiós magnó, 6 db színes televízió, 1 db 

nyomtató és 9 db tanári Notebook. Ez is jelentős 

eszközgyarapodást hozott. Az előzőekben felsorolt javak az 

intézmény korszerű technika felszereltségéhez járulnak hozzá, 

amelyek az alapszintű oktatás minőségén nagyot javítanak. 
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Összefoglalás 

Zsombó egy halmozottan hátrányos helyzetű kis település, 

amely komoly erőfeszítéseket tesz intézményei- többek között 

iskolája - zökkenőmentes működéséért, folyamatos 

fejlesztéséért. A bemutatott három pályázat során beszerzésre 

került javak összessége elengedhetetlen a minőségi, színvonalas 

oktatáshoz. Ha az intézménynek saját forrásból kellett volna a 

beszerzéseket megoldani, akkor valószínűleg csak a 

legfontosabbakra lett volna anyagi keret vagy még azokra sem. 

Tudjuk, hogy a legtöbb közoktatási intézmény állandó 

finanszírozási problémákkal küzd. Hatványozottan igaz ez az 

olyan intézményekre, amelyek kis településeken működnek, 

mint például Zsombón is. A normatív támogatások viszonylag 

alacsonyak és az iskoláknak nincs elegendő saját tőkéje. A Kós 

Károly Általános Iskola az egyik legjobb példa arra, hogy 

ilyenkor az eladósodás vagy az anyagi lepusztulás ellen egy-egy 

nagyobb összegű elnyert pályázat mentőövként szolgálhat. Az 

iskola tevékenységi körében elengedhetetlen és egyre fontosabb 

a pályázási aktivitás. Az intézmény „megtanult” pályázni, a 

vezetés felismerte az ebben rejlő forrásszerzési lehetőséget. 

Az iskola pályázati tevékenységéről elmondható, hogy a 

pályázatok nagy része 100 %-os támogatási intenzitású. Ez azért 

praktikus, mert az önkormányzatnak egyáltalán nincsen vagy 

csak minimális saját forrásra van szüksége a megvalósításhoz. 

Összességében megállapítható hogy napjainkban a fejlesztések 

és felújítások legjobb eszköze egy kis település oktatási 

intézményében a folyamatos pályázati tevékenység. 

 

Abstract 

A disadvantaged small communities must strive to smooth 

operation of an educational institution. Most of the small 

villages’ public schools steady funding problems. The per capita 

funding is relatively low and there are not enough own recourses 

as well. In such a situation to win project tenders might be the 

means avoid the debt. The analyzed  Kós Károly Primary School 

places great emphasis on the acquisition of EU funds, trying to 

target the higher-intensity applications, in such case the 

institution does not need any own resources or only a few. 
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Overall, in the activities of the public education institutions the 

application activity plays a growing role.    

 

Keywords: application activity, educational institutions, small 

municipalities, education funding 
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VANDLIK JÁNOSNÉ 

 

CSALÁDFAKUTATÁS, CSALÁDTÖRTÉNETEK AZ 

INTERNETEN 

 

 

Bevezetés 

A családfakutatás eredményei sok területen felhasználhatók. 

Általában rokonság, rokonsági fok, nemesi származás, 

nemzetiségi-vallási hova tartozás megállapítása a cél. 

Örökösödési-vagyonjogi pereskedés is lehet az okok között. 

Nevezetes személyek származásának, utódának bemutatása, 

birtok- vagy helytörténet feltárása, orvos-genetikai vizsgálat, 

néprajzi kutatás, vagy egyszerűen csak a családi múlt iránti 

érdeklődés is állhat a középpontban. 

 

Kulcsszavak: családtörténet, helytörténet, informatika, 

adatbázis, Internet, könyvtár, levéltár, digitalizálás, oktatás, 

 

 

1. Családfakutatás 

A történelem segédtudományai közé tartozó 

családfakutatást különböző szabadon letölthető és terjeszthető 

szoftverek segítik.
36

 Közülük válogatva megkönnyíthető és 

gyorsabbá tehető munkánk során összegyűlt anyagok 

rendszerezése és szemléletessé tétele. Az említett szoftverek 

közé tartoznak például: Legacy, Great Family, GenoPro, 

WinFamily, Agelong Tree, WinAhnen, grafikus felületű 

családfakészítő programok. 

Profi családfakutató irodák foglalkoznak azoknak a 

megbízóknak az ügyeivel, kik hobbi szinten sem tudnak időt 

fordítani családfájuk kutatására, viszont valamilyen (magánéleti 

vagy hivatalos) okból szükségük van a rokonsági fokok 

felkutatására, családfa összeállítására. 

Felsorolásként néhány magyar iroda az Interneten 

találhatóak közül: 

                                                           
36 <http://csaladfa-szoftver.lap.hu/> [2011. október 3.] 

http://csaladfa-szoftver.lap.hu/
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Family Tree
37

 Nemzetközi Örököskutató Iroda 

Gyökerek Ősfakutató Centrum
38

 

Scheilling Genealógiai Iroda Dunai Sváb, ill. magyarországi 

német családfakutatás
39

 

Galut Családtörténeti Kutató és Szolgáltató Kft.
40

 

Számtalan, amatőr családfakutató saját családját bemutató oldalt 

létezik, a http://magyarcsaladok.freeweb.hu/page1.htm 

segítségünkre lehet az eligazodásban. 

 

2. Családkutató szoftverek összehasonlítása 

A szoftverek elemzésénél az a szempont vezetett, hogy 

magyar nyelven kezelhető programok közötti összehasonlítást 

tudjak végezni és a felület grafikus legyen. 

Programozási nyelvben járatos (konkrétan a dinamikus 

weboldalakat előállító Perl szkriptek ismerete) érdeklődők 

részére ideális lehet az online családfa létrehozása
41

. 

 

2.1 GenoPro szoftver bemutatása 

Annak ellenére, hogy magyar nyelven is kezelhető 

szoftvereket kerestem, ez a szoftver bekerült az 

összehasonlítások közé. 12 nyelvet lehet a programhoz 

telepíteni: angol, francia, spanyol, német, olasz, lengyel, 

portugál, orosz, arab, kínai, japán, stb. 

A GenoPro
42

 angol nyelvű program használatával fel- és 

lemenő rokonaink "struktúráját" ábrázolhatjuk. A program 

kezelése viszonylag egyszerű, a kezdeti lépések megtanulásához 

nagy segítséget jelent a beépített varázsló. A GenoPro 

érdekessége, hogy a családfában képeket és internet linkeket is 

elhelyezhetünk. A GenoPro GEDCOM és HTML formátum 

konvertálása is képes. 

                                                           
37 Family Tree Családfa Kft.  <http://www.familytree.hu> [2011. október 3.] 
38 Gyökerek Ősfakutató Centrum. <http://www.osfa.hu/> [2011. október 3.] 
39 Scheiling Genealógiai Iroda. Dunai sváb, ill. magyarországi német családfakutatás 

<http://scheiling.hu/> [2011. október 3.] 
40. Galut Családtörténeti Kutató és Szolgáltató Kft. weblapja <http://galut.hu> [2011. október 3.] 
41Online családfa készítése. Bodon Ferenc Honlapja 

<http://www.cs.bme.hu/~bodon/magyar/csaladfa/index.html[2011. október 3.] 
42 GenoPro családfaszerkesztő: <http://www.genopro.com/> [2011. október 3.] 

http://magyarcsaladok.freeweb.hu/page1.htm
http://www.familytree.hu/
http://www.osfa.hu/
http://scheiling.hu/
http://galut.hu/
http://www.cs.bme.hu/~bodon/magyar/csaladfa/index.html
http://csaladfa.emlekezet.hu/ftree/main?xml=main_step1
http://www.genopro.com/
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A GEDCOM
43

 (GEnealogical Data Communication: 

genealógiai adatok rögzítése, exportálása, importálása) a 

családfa adatbázisok egyik legelterjedtebb szabványa, amely 

lehetővé teszi az egyes programok közötti adatcserét. 

 

2.2 WinFamily 6.2
44

 szoftver 

Magyar nyelvű változatban is használható szoftver. A 

program nagyon felhasználóbarát, színes, grafikus felületű, 

könnyen kezelhető: ősfát, leszármazási táblát, kombinált 

családfát is képes megjeleníteni. 

A WinFamily GEDCOM adatok importálására és 

exportálására is képes. Az adatbázisokra jellemző 

adatlekérdezési, összehasonlítási, naptár, adatküldési, mentési és 

statisztikai funkciókkal rendelkező, összetett 

munkafolyamatokra képes profi szoftvert ismerhetünk meg. 

Természetesen a családfához képeket is hozzáadhatunk, azokat 

szerkeszthetjük és weblapot hozhatunk létre, annak minden 

összetevőjével. A nagyméretű, bonyolult családfák 

összeállításához ideális alkalmazás. 

Szemléltetésül a program alkotói történelmi személyiségek 

családfáit tették elérhetővé. 

 

3. Családi Emlékezet Program 

A Nemzeti Emlékezet Program keretében indították útjára a 

Családi Emlékezet program szoftvert, melynek segítségével 

családfát lehet rajzolni, így a családok történetét össze lehet 

kapcsolni a nemzeti történelem tankönyvekből ismert 

eseményeivel. Az Oktatási Minisztérium különösen fontosnak 

tartotta, hogy bővítse a közoktatásban azokat az ismereteket, 

amelyek a hagyományok őrzését, a családtörténettel kapcsolatos 

informatikai és történelemtudást gyarapítják. 

A szoftver egy webszerverről futó alkalmazás, amelyet az 

Interneten lehet elérni: http://csaladfa.emlekezet.hu Csak 

regisztrációt követően lehet használatba venni. Adatokon kívül 

dokumentumokat, képeket is fel lehet tölteni. 50 Mbyte áll 

rendelkezésre, de nagyobb tárhelyet is lehet igényelni. 

                                                           
43 The GEDCOM Standard Release5.5 

<http://homepages.rootsweb.com/~pmcbride/gedcom/55gctoc.htm> [[2011. október 3.] 
44 WinFamily szoftver. <http://www.winfamily.com/> [2011. október 3.] 

http://csaladfa.emlekezet.hu/
http://homepages.rootsweb.com/~pmcbride/gedcom/55gctoc.htm
http://www.winfamily.com/
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A bevitt személyes adatok csak a felhasználó 

hozzájárulásával kezelhetők. (Lásd: adatvédelmi nyilatkozat a 

honlapon.) Az Oktatási Minisztérium és a Magyar Országos 

Levéltár közötti megállapodás alapján a az üzemeltetést és a 

karbantartást a levéltár végzi. A program használata 

biztonságos, csakis jelszó megadásával lehet megtekinteni vagy 

módosítani a bevitt adatokat. A külső támadások ellen tűzfal 

véd, az információk kezelését levéltári adminisztrátorok végzik. 

 

4. Adatbázisok
45

 bemutatása 

A legígéretesebb adatbázisoknak a saját kutatásom 

szempontjából a Hungarian Jewish Roots, az angol nyelvű 

Family Search és a magyar RadixIndex bizonyult, a családomról 

rendelkezésre álló adatok alapján sajnos nem találtam teljes 

egyezést. 

Az adatbázisok közé soroltam a kutatható levéltárak 

jegyzékét és az internetes portálokat is (a teljesség igénye 

nélkül), a Neten kutatók képességüknek és érdeklődésüknek 

megfelelően válogathatnak a magyar és idegen nyelvű oldalak 

között. 

Kutatható levéltárak: 

Balovitz László – Müller Veronika (szerk.): Magyarország 

Levéltárai. Budapest-Szeged 1996. Internetes változat ISBN 963 

04 6395 Magyar Elektronikus Könyvtár
46

  

Magyar Országos Levéltár adatbázisai: 

http://www.mol.gov.hu/index.php?akt_menu=269 

Internetes portálok: 
http://csaladfa-szoftver.lap.hu/  http://tortenelmicsaladok.lap.hu/ 

http://genealogia.lap.hu/  http://csalad.lap.hu/ 

http://terkep.lap.hu  http://www.genealogia.lap.hu 

http://gportal.hu/portal/csaladfa/ 

http://mek.oszk.hu/02000/02099/02099.htm 
 

                                                           
45 Siki Zoltán: Adatbáziskezelés és tervezés. Jegyzet Műegyetemi Kiadó 1995. BME 

Felsőgeodéziai Tanszék honlapja <http://www.agt.bme.hu/szakm/adatb/adatb.htm>  
[2011. október 3.] 
46 Blazovich László – Müller Veronika (szerk.): Magyarország Levéltárai Budapest-Szeged 

1996.. <http://mek.oszk.hu/02000/02099/02099.htm> [2011. október 3.] 

http://www.mol.gov.hu/index.php?akt_menu=269
http://csaladfa-szoftver.lap.hu/
http://tortenelmicsaladok.lap.hu/
http://genealogia.lap.hu/
http://csalad.lap.hu/
http://terkep.lap.hu/
http://www.genealogia.lap.hu/
http://gportal.hu/portal/csaladfa/
http://mek.oszk.hu/02000/02099/02099.htm
http://www.agt.bme.hu/szakm/adatb/adatb.htm
http://mek.oszk.hu/02000/02099/02099.htm
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4.1 RadixIndex 

RadixIndex=Adatbázisok a családtörténet és a helytörténet 

kutatóinak (Bogárdi János weblapja).
47

 Adatbázisából 

kartográfiai adatokat tudtam nyerni. 

Az adatbázis iparosok és kereskedők névjegyzéke, 

véleményem szerint elég hűen tükrözi egy-egy vezetéknév 

előfordulási helyét az Magyarország 1891. évi területén. 

Az ábra a magyarországi szlovákság áttelepülésének egyik 

jellemzőjét ábrázolja. Az 1891-es évben csak három megyében 

látható ez a családnév: Bars, Bács-Bodrog és Békés, 

megyékben, a szlovákság célzott Alföldre telepítésének egyik 

jellemzőjét láthatjuk. 

 
1. ábra: Keresés eredménye Vandlik vezetéknévre RadixIndex adatbázisban 

 
 

4.2 KSH Könyvtár 

Külön megemlíteném a KSH Könyvtára weblapját. 

Gyűjtőkörükben jelenleg több mint 850.000 dokumentum 

található. Teljességre törekvően gyűjtik a magyar, válogatva a 

külföldi statisztikai és demográfiai szakirodalmat. A szerze-

ményezésnél a statisztika és a demográfia mellett kiemelt 

fontosságú a közgazdaságtudomány, a szociológia, a jog, a 

politika, valamint az összes tudományterület gazdasági és 

statisztikai vonatkozású irodalma. 

Igen fontos szolgáltatásuk kutatók számára Magyarország 

helységnévtárai digitalizált változatai. 

                                                           
47 Radixindex. Adatbázisok a családtörténet és a helytörtének kutatóinak. 

<http://www.radixindex.com/indexhu.htm> [2011. október 3.] 

http://www.radixindex.com/indexhu.htm
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4.3 Magyarország Helységnévtára 

A helységnévtárakat rendkívül sokan keresik mind kutatási, 

mind oktatási vagy csak személyes célra. Az első országos 

hivatalos helységnévtár 1873-ban jelent meg, és már kevés 

eredeti példánya maradt fenn. Hasonló a helyzet a későbbi évek 

példányaival is. Ezek az okok tették szükségessé Statisztikai 

Hivatal által kiadott hivatalos országos helységnévtárak 

digitalizálását.
 48

 

A Helységnévtárban saját családfám felállítása előtt a 

rendelkezésre álló dokumentum (házasságlevél) alapján 

végeztem kereséseket. 

 

Összefoglalás 

Tanulmányomban azt kívántam bemutatni, hogyan lehet 

informatikai szoftverek segítségével megkönnyíteni, 

kezelhetőbbé és rendszerezhetőbbé tenni a családfakutatás során 

összegyűlt adatainkat. Dokumentumok (kép, anyakönyvi 

kivonat, házasságlevél, családfa, stb.) rögzítéséhez különböző 

szoftverekre lehet szükség. A családfa szoftverek mindezt egy 

„kézben” képesek végrehajtani, egységes szabvány segítségével 

a gyors adatcsere, illetve az elkészült családfa weblapon történő 

közzététele is megvalósulhat. 

 

 
Felhasznált irodalom 

 Ament Andor: Zsebkönyv családfa kutatáshoz. Szerző kiadása 

Budapest, 2005. 

 Czeizel Endre: Tudósok, gének, dilemmák. A magyar származású 

Nobel-díjasok családfaelemzése. Galenus Budapest, 2002. 

 Wells, Spencer: Az ember útja (Egy genetikai Odüsszeia) Talentum 

Tudományos Könyvtár - Akkord cop. Budapest, 2003. 

                                                           
48 http://konyvtar.ksh.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=67 

http://konyvtar.ksh.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=67
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LEELŐSSY ANITA 

 

A MENEKÜLTEK HELYZETE ÉS TÁRSADALMI 

MEGÍTÉLÉSE MAGYARORSZÁGON 

 

 

Összefoglaló 

Tanulmányomban a Magyarországon lévő menekültek 

helyzetéről és társadalmi megítéléséről írok. Bemutatom, hogy 

hányan érkeznek menekültként Magyarországra és melyek azok 

az országok ahonnan a legtöbben vándorolnak hozzánk. Majd 

kitérek a magyarok menekültekhez való viszonyulására, végül a 

saját kutatásomból mutatok be néhány részletet, amelyben az 

egyetemisták menekültekhez való hozzáállását vizsgáltam. 

 

Kulcsszavak: menekültek, társadalom, egyetemisták 

hozzáállása 

 

 

Bevezetés 

Magyarországon élve, magyar állampolgárként sokszor fel 

sem tűnik az embereknek, hogy voltaképpen milyen egyszerű 

helyzetben vannak. Megszületünk, és máris magyar 

állampolgárként vesznek nyilvántartásba, és élhetjük életünket a 

békés országban. Nem dúl polgárháború, nem vagyunk kitéve 

üldöztetéseknek. A hivatalos iratoknál magától értetődően írjuk 

be az „állampolgárság” rubrikába azt, hogy magyar. 

Rutinkérdés, teljesen egyértelmű, hogy magyar állampolgárok 

vagyunk.  

Viszont vannak olyan emberek, akiknek nem ilyen 

egyértelmű, hogy mit írjanak be, nekik egészen mást kell beírni 

a „magyar” helyett. Ezek az emberek rögös utakat jártak be 

addig, amíg országunkba jutottak, akár pár hétig, vagy akár 

évekig tartózkodnak is nálunk. Más-más életutak állnak 

mögöttük, más-más kultúrákat képviselnek, mégis egy közös 

bennük: hogy menekültként tartózkodnak Magyarországon.  
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1. Menekültek Magyarországon: hazai tendenciák 

Magyarország 1989.-ben csatlakozott a menekültek 

helyzetéről szóló Genfi Egyezményhez. Innentől fogva 

beszélhetünk menekültként elismert személyekről az országban. 

Hazánkban menekült státust akkor kaphat valaki, ha az illető a 

hazájában üldöztetésnek van kitéve és más ország nincs, amely 

állampolgári jogokat biztosítana számára. Mivel a letelepedési 

vagy tartózkodási engedélynél jóval szélesebb jogkört jelent, 

ezért csak igazán indokolt helyzetben adható és hosszas, 

megfontolt döntés előzi meg. (Gyulai, 2009.)  

A legkülönfélébb országokból érkeznek Magyarországra 

menekültek. 2009-ben a legtöbben koszovóiak, és afgánok 

érkeztek méghozzá a többi nemzetiséghez képest kimagaslóan 

sokan. Míg koszovói menekültekből 1786, afgán menedékkérő 

pedig 1194 fő érkezett Magyarországra, az utánuk következő 

legmagasabb számban szerbek érkeztek 536 fővel. Őket követik 

a grúzok 116, a törökök 114, a szomáliai nemzetiségű 

menekültek pedig 75 fővel. Egyéb nemzetiségű menedékkérők 

összesen 851 fővel érkeztek.(BÁH statisztikák)  

Az előbb említett hat nemzetiség érkezett legnagyobb 

tömegben menedékkérőként Magyarországra 2009-ben. Az 

említett államokon kívül még nagyon sok országból érkeznek 

menekültek, olyan helyekről is, amit az átlagember nem is 

gondolna, ha nem néz utána ilyen adatoknak, információknak. 

Többek között sierra-leonei, kubai, pakisztáni, örmény, moldáv, 

palesztin, sri-lankai, egyiptomi, kameruni, kínai, bangladesi és 

ukrán állampolgárságú menekültek érkeznek 

Magyarországra.(KSH statisztitkák)  

Sok egzotikusan hangzó, messzi ország, de az onnan érkező 

menekülteknek egyáltalán nem az egzotikumot és érdekességet 

jelenti, hanem egy helyet, amelyet el kellett hagyniuk, és ami 

már nem nyújthat számukra hazát, otthont, biztonságot. 

 

2. A magyarok és a menekültekhez, külföldiekhez való 

hozzáállás 

A magyarok idegenekhez való hozzáállását és előítéletét 

legjobban bemutatja a TÁRKI közvélemény-kutató cég 

felmérése, amelyben megkérdezték a magyarokat, mit 

gondolnak, hogyan vélekednek a piréz nép befogadásáról. A 
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piréz a TÁRKI munkatársai által kitalált fiktív nép, valóságban 

nem léteznek. 2006-ban egy idegenellenességet vizsgáló 

felmérésbe tették be először a kitalált pirézeket is felsorolásba, 

annak kiderítésére, hogy vajon a fiktív néppel szemben is 

megjelenik-e az elutasító attitűd. Őket ismét szerepeltették egy 

2007-es ugyancsak idegenellenességet felmérő kutatásban. A 

piréz nép mellett szerepeltek a más országban élő magyarok, 

oroszok, kínaiak, románok és arabok. Az elutasító attitűd pedig 

megjelent, az alábbi eredmények születtek a felmérések során: 

határon túli magyarokat alig említették, viszont az arabokat, a 

kínaiakat, az oroszokat, a románokat a nagy többség – 77-87% – 

és még a nem létező pirézeket is a válaszadók 68%-a egyáltalán 

nem találná kellemes „vendégnek” Magyarországon. Ezen 

kutatás eredményei szerint 10-ből 3 lakos egy menedékkérőt 

sem látna szívesen Magyarországon. (www.tarki.hu) 

 

3. Szent István Egyetem Gazdasági karán hallgató 

egyetemisták viszonyulása a menekültekhez 
Foglalkozatott az a kérdés, hogy vajon a velem egy 

korosztályba tartozók, mit gondolnak a menekültekről, mi a 

véleményük róluk, tudják-e, hogy milyen nemzetiségű 

menekültek érkeznek Magyarországra. Mivel a menekültügy 

nem általános beszédtéma az egyetemisták között, és nem is 

tájékozottak a témában, ezért gondoltam, hogy mindenképpen 

érdekes lenne megtudni mi a véleményük. 

A kutatást egy nyolc kérdésből álló kérdőívvel végeztem, a 

célcsoportot a Szent István Egyetem Gazdasági Karának 

különböző szakos hallgatói alkották. A kérdőívemet 140 

egyetemista töltötte ki, nappali és levelező tagozatos diákok 

egyaránt. A nyolc kérdés eredményei közül a legérdekesebbeket 

emelem ki a továbbiakban. 

Az első kérdésemmel - „mi az első gondolatod, ha 

meghallod a „menekült” szót?”- azt szerettem volna megtudni, 

hogy mi az, ami a megkérdezett hallgatóknak legelőször 

eszükbe jut, ha valahol meghallják a menekült szót, milyen 

jelzők, milyen kifejezések azok, amelyek először megjelennek a 

gondolataikban. Mivel nyitott kérdés volt, ezért a válaszokban 

leggyakrabban előforduló kulcsszavakat gyűjtöttem össze és 

rangsoroltam előfordulásuk szerint. a legtöbbször adott válasz a 
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„valamilyen okból el kell hagynia a hazáját” mondat volt, a 

megkérdezettek 30%-a írta ezt a szókapcsolatot. Ez pozitív 

eredményt jelent számomra, hiszen ez nem egy negatív mondat 

illetve gondolat. Ez azt mutatja, hogy az első benyomás 

semleges, és azt feltételezik, hogy a menekült személyek talán 

önhibájukon kívül kerültek ebbe a helyzetbe. 

A második legtöbbször említett fogalom a „háború” szó 

volt. A válaszadók összesen 10%-a írta ezt. Egy háborús 

övezetből származó ember, illetve a háború jelensége volt az, 

amit válaszként írtak a kérdésre. A hallgatók 9%-a  írta a „más 

országból jövő ember” mondatot, így ez a harmadik 

leggyakrabban előforduló válasz. Ezt követi a „hontalanság” 

szó előfordulása, amelyet a megkérdezettek 8%-a írt első 

gondolatként.  

Az ötödik leggyakrabban előforduló gondolat az 

„illegalitás” volt. A válaszadóknak egy olyan ember jutott 

eszükbe a menekült szóról, aki engedély nélkül érkezik 

országunkba, vagy megfelelő papírok nélkül. Összesen 7%-nál 

jelent meg ez a szó válaszként. Itt egy kis fogalomzavarral is 

találkoztam, hiszen volt olyan válaszadó, aki az illegális 

bevándorlókkal keverte a menekülteket. Ugyancsak 7%-nál 

jelent meg az „együttérzés” első gondolatként. A válaszok 

között előfordult olyan is, hogy nincs sok információja a 

menekültekről, de együttérez velük, hiszen nehéz sorsuk lehet. 

Ezt követi a „segítségre szoruló” kifejezés 6%-kal, és 

ugyancsak 6%-ot ért el a válaszadók körében a „szegénység” és 

a „rossz érzés” gondolata is. A rossz érzés a válaszadóban 

megjelenő érzés a menekült szó hallatán. 

A megkérdezett hallgatók 5%-ának jutott eszébe az 

„ápolatlanság”. Egy piszkos, ápolatlan, nem megfelelő 

higiéniával rendelkező ember jutott eszükbe a szóról. Ez az első 

konkrétan negatív jelző, ami a menekültekre irányul, pozitívum, 

hogy csupán 5%-nak él egy ilyen kép a gondolatában. 4% írta a 

„sötét bőrű ember” kifejezést válaszként. Ez egy újabb 

menekültek küllemére vonatkozó gondolat, és azt tükrözi, hogy 

valószínűleg arab vagy afrikai származású embereket képzelnek 

el menekültként, vagy az ottani országokban lévő konfliktusok 

miatt gondolhatják ezt. 
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Egyéb előforduló válaszoknak minősítettem azokat a 

gondolatokat, amelyek csak egy-egy embernél fordultak elő. 

Ilyen volt például a „bűnöző” és a „kulturális különbség” 

kifejezések. Az egyéb válaszok összesen 2%-ot tettek ki. 

Az első kérdésre adott válaszok alapján úgy vélem, hogy a 

megkérdezett egyetemisták többségének nem negatív dolog jut 

eszébe a menekült szóról.  A válaszok azt mutatják, hogy a 

menekült szóról inkább egy helyzet jut eszükbe, mintsem egy 

menekült személy külleme, illetve viselkedése. Sokkal inkább 

vélik úgy a megkérdezett hallgatók, hogy külső körülmények 

miatt kényszerülnek a menekültek elhagyni az otthonukat, és 

ezért mennek más országokba és hozzánk, Magyarországra. 

 

Szerettem volna felmérni, hogy az egyetemisták, hogyan 

viszonyulnának egy olyan helyzethez, ha egy menekült 

személlyel kellene együtt dolgozniuk. Kérdőívemben meg 

kellett indokolniuk, hogy miért zavarná illetve miért nem 

zavarná őket egy ilyen szituáció. A kérdésre az alábbi válaszok 

születtek: 

A válaszadók nagy része, 46%-a vélekedett úgy, hogy nem 

zavarná a szituáció, hiszen ugyanolyan ember, mint ő. Attól, 

hogy menekült, még ő is ember, ezért nem különböztetné meg, 

és nem is zavarná. 

17% szerint egy menekültnek is ugyanolyan joga van 

dolgozni, mint bárki másnak. Ha jól dolgozik, és jól végzi a 

feladatát, nem zavarná, ha ilyen munkatársa lenne.  

Voltak olyan megkérdezettek, akiket a kulturális eltérések 

zavarnának: valószínűnek tartják, hogy ez problémát okozhatna, 

illetve azt, hogy nem ismerné a menekült személy vallási, 

kulturális szokásait és esetleg emiatt akaratlanul megbántaná, 

konfliktus alakulna ki közöttük. Összesen 13% indokolta így a 

válaszát. 10%-ot az zavarna, hogy nem ismerné az adott 

személyt. Úgy gondolom, hogy ez nem csak egy menekült, 

akármilyen új munkatárs esetén fennáll, hiszen kevés helyzetben 

tudjuk előre milyen emberek lesznek a munkatársaink. A 

hallgatók 6%-a azért nem örülne, ha menekült lenne a 

munkatársa, mert úgy véli, hogy Magyarországon így is nagy a 

munkanélküliség, és egy menekült személy elvenné a munkát 

egy magyar álláskereső elől, ezt nem tartaná elfogadhatónak. A 
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válaszok között említették a nyelvi akadályokat: 5% feltételezi, 

hogy az esetleges menekült munkatárs nem beszélné a magyar 

nyelvet, és ez megnehezítené, akadályozná a munkavégzést. 

Csekély számban, 3% megkérdezett gondolja úgy, hogy azért 

zavarná egy ilyen szituáció, mert feltételezi, hogy az adott 

menekült bűnöző lenne, ezért nem tudna megbízni benne. 

 

Kutatásom eredményeit látva úgy gondolom, hogy az 

egyetemisták leginkább semlegesen állnak a menekültekhez. 

Bíztató az, hogy nem találkoztam nagyon negatív és durva 

véleményekkel a menekültekről, és az, hogy a magyar átlagnál 

pozitívabban álltak hozzá ehhez a kérdéshez. Feltételezhető, 

hogy ez a generáció már nyitottabb akár a menekültek, akár 

bármilyen más nemzetiségű és kultúrájú emberek iránt.  

Feltételezem, hogyha bármelyikük kerülne valamilyen 

kapcsolatba menekültekkel, vagy személyes interakcióba, 

esetleg valóban megtörténne, hogy együtt kellene dolgozniuk 

egy ilyen személlyel, akkor egyáltalán nem lennének elutasítóak 

és nem akadályoznák, sőt segítenék a menekült személyt a 

társadalmi integrációban. 

Összességében úgy gondolom, hogy a menekültekhez való 

hozzáállás megváltozatásának és befolyásolásának kulcsa 

lehetne a menekültügyről való széleskörű információterjesztés. 

A médiában csak nagyon kevés esetben esik szó a 

menekültekről, ezért alakulhat ki fals kép az emberekben erről 

az ügyről, és ezért van az, hogy csak a saját elképzeléseikre 

támaszkodhatnak. Véleményem szerint az lenne ideális, ha nem 

csak a szakmabeliek tudnának a menekültek valós helyzetéről, 

hanem az átlagemberekhez is el kellene jutni olyan tájékoztató 

anyagoknak, amelyek hitelesen és aktuálisan mutatják be ezt a 

jelenséget. Így talán kevesebben gondolnák a menekültekről azt, 

hogy kellemetlen idegenek és betolakodók Magyarországon.  

 

Abstract 

The purpose of my thesis is to give detailed information 

about the state of refugees in Hungary and also examine their 

social acceptance. It shows the lesser-known fact about them to 

the uninitiated, and also draws attention the matters of the case. I 

will present how many refugees arrive in Hungary, and what are 
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the main nationalities of them. My paper also intends to give 

information about how Hungarian people accept these people, 

and how they are able to adopt to them. Finally, I will show my 

research. 
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SZABÓ KATINKA MILÉNA 

 

KÍNA AGRÁR-KÜLKERESKEDELMÉNEK FONTO-

SABB SZEGMENSEI 

 

 

„A fejlett világnak a Made in China jól ismert címkéje 

helyett, immár a Made by China címkével kell megbarátkoznia.”  

(Szalavetz Andrea, 2009) Ez a szellemes, de mögöttes tartalmát 

tekintve annál komolyabb mondat röviden és tömören magában 

hordozza Kína világpolitikai és gazdasági felértékelődését. 

Munkám aktualitását is ez a hihetetlen ütemben fejlődő 

kontinensnyi ország adja, illetve annak bekapcsolódása a 

nemzetközi munkamegosztás folyamataiba. Kína dinamikus 

gazdasági növekedése már több mint három évtizedre tekint 

vissza, de csak az utóbbi évtizedben került igazán a figyelem 

középpontjába. Gazdasága már a második legnagyobb a világon 

és a politikai súlyának növekedésével regionális hatalomból 

egyértelmű, hogy lassan világhatalommá válik. 

Érdemes szemügyre venni, hogy a gazdaság több területén 

zajló folyamatos modernizáció mellett, miként szerepel a XXI. 

században a kínai külkereskedelem, azon belül is az 

agrártermékek exportja, illetve importja világszinten, mivel a 

mezőgazdasági termelés és fejlesztés, a megfelelő mennyiségű 

és minőségű élelmezés, az agrárium fejlesztése számos 

országban, az új évezredben is súlyos problémát jelentenek.  

Tehát, az imént említettek alapján munkám egyik fő célja, 

hogy ismertessem a Kínai Népköztársaság 

agrárkereskedelmének főbb jellegzetességeit, mint a kezdeteket 

jelentő kínai nyitás politikája, az agrár-külkereskedelem 

termékszerkezete, főbb kereskedelmi partnerei mind világ, mind 

pedig regionális szinten, illetve külön hangsúlyt fektetve az 

Európai Unióra, hazánkra és a jövőbeni irányvonalakra 

Magyarország tekintetében. 

 

Kulcsszavak: Kína, agrár-külkereskedelem, EU, Magyarország, 

piacbővítés 
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1. A nyitás politikája a mezőgazdaságban 

A három évtizeddel ezelőtti nyitás politikája elősegítette a 

kínai mezőgazdaság reformját és fejlesztését. Elsősorban 

fellendült a kereskedelem, a baromfi- és haltenyésztés, a friss 

gyümölcsök és zöldségek kereslete és fejlett technológiák 

jelentek meg Kínában. Másrészről a külföldi kedvező hiteleknek 

és támogatásoknak köszönhetően nőttek a befektetések a 

mezőgazdaságban. Harmadszor, a külföldi berendezések 

importálásával gyorsan fejlődött mezőgazdasági géppark, illetve 

az állattenyésztés és a halászat.  

Az, hogy Kínának sikerült nyitnia más országok felé, 

lehetővé tette, hogy kapcsolatba kerülhessen több nemzetközi 

mezőgazdasági és pénzügyi szervezettel, illetve így kétoldalú, 

többoldalú vagy regionális megállapodásokat köthessen. Mára 

sikerült az országnak olyan erőssé és stabillá válnia, hogy 

segítséget tud nyújtani a fejlődő országok számára, és egyúttal 

terjeszkedni is képes például más ázsiai, afrikai és latin-amerikai 

országok irányába.  

Kína a 2001-es WTO csatlakozását követően a 

mezőgazdaság a teljes körű reformok és nyitás szakaszába 

lépett. Igazi vetélytársként csatlakozott be a nemzetközi piaci 

versenybe, átalakították a vámrendszert és elfogadták a 

vámcsökkentést.  

Bevezették az úgynevezett TRQ (Tariff-rate Quota), 

magyarul vámkontingens rendszert, amely szerint meghatározott 

mennyiségig bizonyos termékek alacsonyabb vagy nulla 

vámköltséggel juthatnak be az adott ország piacára, viszont 

nagyobb mennyiség esetén az importőr magasabb vámokat vet 

ki. Ezt a rendszert alkalmazták a búzára, kukoricára, rizsre, 

gyapotra, növényi olajra, cukorra, gyapjúra, természetes gumira 

és egyéb fontos mezőgazdasági termékre egészen 2006-ig, 

amikor is bizonyos termékekre eltörölték a vámkontingenst és a 

agrártermék export támogatásokat is eltörölték.  

Kína teljes agrár-kereskedelme 6,10 milliárd USD-ról 99,16 

milliárd USD-ra nőtt 1978 és 2008 között, ami 9,7 százalékos 

éves növekedést jelent. 2007-ben a kínai agrárkereskedelem a 

világ teljes kereskedelmének 3,4 százalékát tette ki, ezzel Kína 

volt a világ negyedik országa a mezőgazdasági termékek 

kereskedelmében. 
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2. Kína agrár-külkereskedelmének termékszerkezete 

Kínában igazodnak az úgynevezett HS-rendszerű 

termékcsoportosításhoz. Ez a Harmonized System (HS), 

magyarul harmonizált rendszer a termékeket elsősorban 

alapanyaguk szerint osztályozza és egy hat számjegyből álló 

kódsort alkottak a csoportoknak, amely számok vám- és 

statisztikai jelentéssel rendelkeznek. 

A kínai mezőgazdasági export legfontosabb négy csoportja 

az állati eredetű élelmiszerkészítmények (19%), a zöldség- és 

gyümölcskészítmények (14%), a friss zöldségek (13%) és a 

halak, édesvízi állatok (11%) kereskedelme. 2006-ban ez a négy 

árufőcsoport a kínai összes kivitel több mint felét adta. 

A kínai mezőgazdasági import gerincét három termékcsoport 

alkotja, az olajos magvak (34%, azaz a kivitel egyharmada), az 

állati, növényi zsír és olaj (17%) és a halak, édesvízi állatok 

(13%) kereskedelme. 2006-ban ez a három árufőcsoport a kínai 

összes behozatal több mint 60 százalékát tette ki. (1. ábra) 

 
1. ábra: Kína agrár-külkereskedelmének termékszerkezete 2006-ban 

Kína exportszerkezete Kína importszerkezete 

  
Forrás: Inotai András – Juhász Ottó: A változó Kína 3. kötet (2008) (Kartali – Wagner: 

A magyar-kínai kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének lehetőségei az agráriumban c. fejezet 97. 

oldal) 

 

3. Kína agrár-külkereskedelmének piaci szerkezete 

„Kína a legjobb úton halad, hogy a világ agrárpiacán 

nagyhatalommá váljon. Agrár-külkereskedelmében az utóbbi 

években erőteljes nyitás következett be.” (Kartali János – 

Wagner Hartmut, 2008) 

A Kínai Népköztársaság elsődleges mezőgazdasági 

exportpiaca Japán (27%), ez a termékkivitel közel egyharmadát 

jelenti, de regionális szinten egyéb fontos piacokkal is 

rendelkezik még, mint Hongkong (9%) és Dél-Korea (9%). 
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2006-ban, globális tekintetben a második legnagyobb 

mennyiségű agrár-exportot az USA-val (12%) bonyolítja. 

Európa területén kevesebb jelenetős exportpiaccal rendelkezik 

Kína, ezen a területen három országot lehet kiemelni, ezek 

Németország (4%), Oroszország (3%) és Hollandia (2%). A 

folyamatos mennyiségi növekedésnek, illetve minőség és 

biztonságjavulásnak köszönhetően a jövőben sokkal inkább 

elfogadottabbá válhatnak a kínai termékek világszerte, így nőhet 

az export is. 

Kína három legjelentősebb importőre az USA (19%), 

Brazília (16%) és Argentína (10%), melyek a nagy mennyiségű 

szójaszállításukkal érhettek el különösen magas értéket, 2006-

ban az import 45 százalékát ők bonyolították. Regionálisan 

fontos partnere továbbá Thaiföld (5%) és Indonézia (5%) 

egyaránt. Legjelentősebb európai partnerei közül kettőt érdemes 

külön kiemelni, ezek Oroszország (5%) és Franciaország (2%). 

(2. Ábra) Megfigyelhető viszont, hogy egyre több különleges, 

európai termék áramlik be Kínába, mint például a tradicionális 

borok vagy égetett szeszesitalok. Kínában egyre inkább 

elfogadnak és megszeretnek mindent, ami más kultúrából 

származik, ez a későbbiekben sok lehetőséggel szolgálhat 

Európa számára. 
 

2. ábra: Kína agrár-külkereskedelmének piaci szerkezete 2006-ban 
Kína fontosabb exportpiacai Kína fontosabb importpiacai 

  
Forrás: Inotai András – Juhász Ottó: A változó Kína 3. kötet (2008) (Kartali – Wagner: 

A magyar-kínai kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének lehetőségei az agráriumban c. fejezet 
98. oldal) 

 

4. Kína agrár-külkereskedelme az EU-27 tagállamokkal 

Kínának, főleg a WTO-s csatlakozása óta, lépésről lépésre 

sikerül egyre szorosabbra fűznie a kapcsolatát az Európai Unió 

tagállamai. A fentiekben már említésre került, hogy Kínának 
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csak néhány nagyobb, fontosabb agrár-külkereskedelmi partnere 

van egyelőre Európában, ellenben azt is érdemes megvizsgálni, 

hogy az EU-nak mennyire jelentős partnere az ázsiai óriás. 

Az EU tagállamok agrárexportjának szempontjából 

legjelentősebb partnerei Oroszország, USA, Japán és az EFTA 

tagállamai, így a Kínába irányuló termékek kivitelének értéke 

majdnem minden mezőgazdasági termék esetén az imént 

említett országok megelőzik. Egyetlen kivételt az italok és 

dohányáruk képeznek, mivel ezekből a termékekből Kínába 

exportálnak a legnagyobb értékben. 2008-ban 6.353 millió eurós 

értékben exportáltak szeszesitalokat és dohányt az EU területérő 

Kínába. 

Az EU tagállamok agrárimportja esetében viszont már egy 

sokkal változatosabb képet kapunk.  Kína az összes 

mezőgazdasági termékcsoport esetén az EU harmadik vagy 

negyedik legnagyobb importőre. 2008-ban például Kína volt az 

Unió harmadik legnagyobb importőre az USA és az EFTA 

tagállamok után élelmiszerekből és élő állatokból 1.779 millió 

eurós értékben. (1. Táblázat) 

Összességében tehát megállapítható, hogy az EU egyelőre 

nem Kínával bonyolítja agrár-külkereskedelmének legnagyobb 

részét, viszont nem is mondható jelentéktelennek, mivel 

agrárpiaca még napjainkban is folyamatosan formálódik. Illetve 

fontos megemlíteni azt a tényt is, hogy az ipari termékek és 

egyéb különféle ipari tételek oldaláról vizsgálva már Kína az EU 

legjelentősebb importőre. Sőt a gépek és szállítóeszközök 

külkereskedelmében mind export, mind import tekintetében a 

legnagyobb értékű forgalmat Kínával bonyolítja az EU.  
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1. táblázat: Az EU-27 külkereskedelme Kína felé 2008-ban 

(millió EUR) 

 Export Import 

Élelmiszer és élő állat 1 779 3 506 

Italok és dohány 6 353 91 

Nyersanyagok, kivéve üzemanyag 719 2 943 

Ásványi üzemanyagok, gépolajok és egyéb 

nyersanyagok 

233 949 

Állati és növényi olajok, zsír és viasz 67 40 

Vegyi anyagok és termékek 11 112 9 416 

Ipari termékek 13 123 38 058 

Gépek és szállító eszközök 54 139 120 507 

Különféle ipari tételek 9 430 82 520 

Áru és egyéb ügyletek 1 362 902 

Forrás: Eurostat Statistics in Focus 59/2009; Georgios Xenellis: General and 
regional statistics (The value of EU-27 imports from China almost tripled between 2001 

and 2008, 3. oldal) 

 

2. A kínai-magyar agrár-külkereskedelem 

Magyarország eddigi agrár-kereskedelme során nem került 

szoros kapcsolatba Kínával, hazánk teljes exportjának, illetve 

importjának töredékét bonyolította le az ázsiai óriással. Ugyan 

2003 és 2006 között kicsit nagyobb értékű kivitel zajlott, de 

2007-re ismét visszaesett.  

Az import tekintetében ellenben más a helyzet, a behozatal 

mértéke ingadozó ugyan, de 2005 óta folyamatosan növekszik, 

sőt 2007-re megduplázódott az akkori érték. Tehát hazánk 

agrárimportjában Kína egyre nagyobb szerepet játszik.  

Végül az is megállapítható, hogy a két ország közötti agrár-

külkereskedelmi egyenleg látványosan Kína javára alakul, tehát 

folyamatosan egyre több az importunk, mint az exportunk. (3. 

Ábra) 
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3. ábra: Magyarország agrár-külkereskedelmének alakulása 

Kínával  

1991 és 2007 között (millió USD) 

 
Forrás: Inotai András – Juhász Ottó: A változó Kína 3. kötet (2008) (Kartali – 

Wagner: A magyar-kínai kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének lehetőségei az agráriumban c. 

f. 99. old.) 

 

Magyarország legfontosabb exporttermékei Kínába a toll, 

pehely és a vágási melléktermékek, mint például a kacsa- vagy 

libaszárny, a teljes kivitel értékének jelentős részét ezek az áruk 

teszik ki, de viszont például a tojásexport a madárinfluenza 

miatt 2007-re hatalmasat zuhant. Öt-hat éve törtek be a kínai 

piacra a magyar borok és vetőmagok, melyeknek piaci helyzete 

egyelőre nagyon változó, exportértéke instabilan növekszik, 

annak ellenére, hogy a kínaiak körében nagy sikert aratott 

például a híres Tokaji borunk. Hazánk tehát csak egyetlen 

termékkel, a toll exportjával van jelen stabilan a kínai piacon, 

viszont ez is csak csekély hányadát teszi ki Kína behozatalának.  

A kínai mezőgazdasági termékei közül zöldségeket és 

olajnövényeket importál hazánk a legnagyobb értékben. Ezeknél 

az árufőcsoportoknál kiugró növekedés figyelhető meg, 2003 és 

2007 között az olajos magvak, takarmánynövények behozatala 

majdnem kétszeresére, a zöldségféléké pedig több mint 

négyszeresére növekedett. A főcsoportokon belül pedig a 

legnagyobb értékben hazánkba importált termékek a szárazbab, 

földimogyoró, pörkölt földimogyoró, illetve 2005 óta még 

idesorolható a mák, halkonzerv és dohány is. (2. Táblázat) 
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A két ország közti agrár-kereskedelem áruszerkezetét 

vizsgálva is kitűnik, hogy agrártermékek tekintetében hazánk 

többet importál Kínából, mint exportál oda. Tehát egyelőre 

Magyarország és Kína nem jelentős külkereskedelmi partnere 

egymásnak a mezőgazdasági termékek tekintetében, ellenben a 

jövőre nézve a két ország kapcsolatát illetően többféle 

alternatíva is felmerülhet. 
 

2. táblázat: Magyarország agrár-külkereskedelme Kína felé  

2003 és 2007 között HS árufőcsoportok szerint (millió USD) 

 
Forrás: Inotai András – Juhász Ottó: A változó Kína 3. kötet (2008) (Kartali – 

Wagner: A magyar-kínai kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének lehetőségei az agráriumban c. 

f.100. old.) 
 

Magyarországra komoly feladat vár, több fontos döntést is 

meg kell hoznia Kínával kapcsolatban. Elsősorban, meg kell 

határozni, hogy hazánk milyen termékekkel kerülhet 

versenyképes pozícióba a hatalmas kínai piacon, tehát mit lenne 

érdemes Magyarországnak exportálnia a jövőben. 

„Összességében tehát csak egyetlen egy olyan termékkel 

vagyunk jelen a kínai agrárpiacon, amelynek stabil a pozíciója, 

a többi vizsgált termék pozíciója inkább instabilnak mondható. 

A fokozódó versenyhelyzetben még a gyenge lábon álló jelenlegi 

pozíciónk is veszélybe kerülhet.” (Kartali János – Wagner 

Hartmut, 2009) Másrészről viszont figyelembe kell venni Kína 

szerepét más piacokon, amelyek hazánk agrárexportjának 

célpiacai, tehát versenytársként is számolni kell vele. 

„Összességében, a magyar exportőröknek a jövőben új kínai 
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exportcikkek versenyével vélhetően nem kell számolniuk. A már 

ma is, illetve a közelmúltban versenyzők közül a toll, a méz és 

egyes feldolgozott zöldség és gyümölcsfélék lehetnek továbbra is 

konkurenseink, különösen a német piacon.” (Kartali János – 

Wagner Hartmut, 2009) 
 

Összegzés: jövőkép - a további piacbővítés 

A kínai mezőgazdaság nem fejlődhet a világtól elkülönülve, 

és a világ mezőgazdasági fejlődéséhez is szükség van Kína teljes 

körű bevonására. A kormány a jövőben is támogatni fogja a 

mezőgazdasági piac nyitását, és erősíteni szeretné 

együttműködéseit más országokkal és nemzetközi 

szervezetekkel. Az ország ezen nézeteinek követését jól 

példázza az idén júniusban megkötött magyar-kínai tizenkét 

megállapodás konkrét programokról, befektetésekről és 

pénzügyi keretről is. 

Összességében tehát elmondható, hogy a sokoldalú 

változtatás, fejlesztés kiváló eredményeket hozott az ország 

mezőgazdaságába és a vidéki társadalom életében egyaránt. 

Viszont nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Kína még ma 

is egy fejlődő országnak számít, és még mindig rengeteg 

teendője van az élelmiszer-biztonság, a gazdák megélhetése és a 

szegénység felszámolásának érdekében, illetve még meg kell 

tanulniuk, milyen a jó együttműködés és aktív résztvevőjévé kell 

válniuk közös bizottságoknak, tudományos munkáknak és 

csereprogramoknak, hogy számukra eddig ismeretlen 

területeken is tapasztalatokat szerezhessenek. 

„… a kínai mezőgazdaság elérte növekedése határait, és 

mint harminc évvel ezelőtt ismét válaszút előtt áll. (...) Ma még 

nem tudható, milyen lesz a kínai agrárpolitika válasza ezekre a 

kihívásokra.” (Dr. Szőke Gyula, 2009) Egy azonban bizonyos, 

Kína mára a világgazdaság egészének egyik szerves részévé 

vált, és a jövőben is mindinkább beépül a nemzetközi 

folyamatokba. 
 

Abstract 

In the new millennium, the Chinese economy has been the 

center of interest. This study belows the main aspects of 

agricultural international trade of China.  
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Firstly, it describes the policy of opening up in agriculture. 

After this, it shows the most important agricultural products of 

international trade and significant export and import markets of 

China. Finally, the study ends the sketching of future aims and 

vision of Chinese agriculture. 
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