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EL SZÓ    

A Perspective-Kitekintés cím 

tudományos, kulturális periodika magyar-

román közös kezdeményezés nyomán 

1996-ban jelent meg el ször. A 

Békéscsaba 

 

Arad együttm ködés 

f iskolai keretekben szorgalmazta a 

szakmai, kulturális kapcsolatokat. E 

törekvésekhez szervesen és számos újító 

ötlettel köt dött a Bél Mátyás Egyetem 

(Besztercebánya) Közgazdasági Kara. A 

magyar fels oktatásban végbement 

integrációs folyamatok nyomán jelenleg e 

nemzetközi képzési szál a Tessedik Sámuel 

F iskola (TSF) Gazdasági F iskolai Karán 

kapcsolódik össze. E tevékenységet 

bizonyítja a periodika sorozatos 

megjelentetése is.   

A nemzetközi jelleg kiadvány 

jelenlegi száma különkiadás. A 

megjelentetés apropóját a tizedik jubileumi 

év adja, ugyanis 1994 óta folyik karunkon 

pénzügy szakos képzés. E képzés során 

802 hallgató kapott diplomát. Tudásukról, 

gyakorlati tevékenységükr l a munkáltatók 

pozitív visszajelzéseivel büszkélkedhetünk.   

Beszédesek a jelenlegi fontosabb 

kari adatok is. Ezek szerint a jubileumi 

évben összesen 3000 hallgató tanul 

karunkon, ebb l 1000 f nappali tagozaton. 

A továbbra is népszer pénzügy szak 

mellett új szakok (gazdálkodási, 

személyügyi szervez és intézményi  

FOREWORD   

The scientific, cultural periodical 

entitled Perspective/Kitekintés was issued 

for the first time in 1996 at a Hungarian-

Romanian joint initiative. The wide range 

colaboration between Békéscsaba and 

Arad stimulated a strong cultural, 

professional co-operation within a higher 

education framework. As a result of the 

Hungarian higher education integration 

process at the moment this international 

education and co-operation aspect reached 

its peak within the Tessedik Sámuel 

College School of Business and 

Economics. This is also proved by the 

regular publication of this periodical.  

The present issue of this periodical 

is a special edition. The memento of its 

publication is the tenth jubilary year, as it 

is since 1994 that we have had 

business/finance  education at our faculty. 

There have been 802 graduates so far with 

this specialisation who have received their 

degree at our college and we have had only 

positive feedback from the employers side 

related to their competence and expertise.  

The current data related to the 

performance of our faculty are also 

significant: in  this anniversary year we 

have 3,000 students, out of which 1,000 

full-time. Besides the popular finance 

specialisation we have introduced new 

degree courses, as well ( business  
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kommunikátor) épültek ki. A tantestület 41 

f s, melyb l 9 fokozattal, 5 dr. univ. 

min sítéssel rendelkezik, 5 f pedig 

jelenleg tanul doktori iskolában.  

A Kitekintés-Perspective 2004. 

különszám tartalma két nemzetközi 

konferencia (Békéscsaba, Arad) és egy 

regionális szakmai kulturális nap 

el adásaiból állt össze. A békéscsabai 

konferencia a közgazdasági képzés 

lineáris lehet ségeit, az országos és 

regionális együttm ködéseket (benne a 

középiskolák és a kar kapcsolatát) vette 

számba. Az el adók a közgazdasági 

szakmai képzés neves intézményeinek 

jeles tanárai, valamint a minisztériumi 

f hatóság képvisel je voltak. Arad és 

Besztercebánya els számú vezet i, karunk 

címzetes tanárai ugyancsak el adással 

szerepeltek. Közös volt az a gondolat, 

hogy az élethosszig tartó tanulás 

lehet ségeit vették számba a globalizálódó 

világ gazdasági kihívásaiban. Az el adók 

szerint felértékel dik a tudás, a megújulni 

képes tudás, s annak minden oktatási 

lehet sége.  

A zsidó kulturális napot a TSF Gazdasági 

F iskolai Kara Békéscsaba város 

önkormányzatával közösen szervezte, 

melyet jelent s anyagi támogatásban a 

város és a Nemzeti Kulturális Alap is 

részesített. A holocaust 60. évfordulóján 

szervezett szakmai, kulturális program a 

zsidó kutatócsoport bemutatkozását tette  

management, human resource 

management, institutional 

communication). The teaching staff 

includes 41 lecturers, out of which 14 have 

a scientific degree as well, and 5 are 

involved in different PhD courses.  

The content of the 

Perspective/Kitekintés 2004 special edition 

comprises the studies presented within two 

international conferences and one regional 

professional-cultural event.  

The conference held in Békéscsaba 

analysed the linear opportunities of the 

business and economics education in the 

light of national and regional co-operation 

(including the colaboration between our 

faculty and secondary schools). The 

lecturers were distinguished teachers of the 

business education field, as well as 

officials of the Ministry of Eduation. 

Besides them, the representatives of the top 

management of the Arad and Banska 

Bystrica universities, who are honorary 

professors of our faculty, have also 

presented their contributions.  The main 

topic of the presentations was an overview 

of the opportunities offered by the process 

of life long learning when facing the 

economic challenges of world 

globalisation. In this respect, all lecturers 

have agreed with the conclusion that 

knowledge, know-how and expertise, the 

capacity of renewing and upgrading one s  
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lehet vé. E tevékenység a TSF Gazdasági 

Kar szakmai, tudományos munkájának 

természetes része.  

A kötet fed lapjának zöld színe a pénzre 

kíván utalni. A szerkeszt k szándéka 

szerint ugyanakkor utalhat a zöldmez s 

beruházások gazdasági hasznára és 

kulturális lehet ségeire is, hogy a mindig 

megújulni kész természet megnyugtató 

halványzöld életakarását csak harmadik 

összetev ként említsük. A fényképek a 

pillanat dokumentumai, szólnak a jelen 

résztvev inek, s talán a jöv lehet ségeire 

is utalnak.    

Micheller Magdolna 
felel s szerkeszt

 
skills as well as the wide range of their 

education opportunities will have an 

increased value in the future.  

The Jewish Cultural Day has been 

organised by our faculty together with the 

Békéscsaba Town Hall, receiving 

significant support from the town and the 

National Cultural Fund, as well. The 

scientific and cultural programme 

organised on the 60th anniversary of the 

Holocaust made it possible for the Jewish 

research team to introduce themselves and 

their results. This  is also natural part of the 

wide range activities of the TSF School of 

Business and Economics.  

The green colour of the volume s 

cover refers to the financial issues, the 

colour of money. In the intention of the 

editors it might also hint at the economic 

and cultural benefits and opportunities of 

green field investments, not to mention the 

pacifying light green shade of the ever 

renewing nature s survival power. The 

photos included in the volume are glimpses 

of the present, documents approaching the 

actors of the present, possibly providing 

some chances and opportunities 

for the future, as well.       



  

8

                                              



  

9

 
VERES PÁL 

ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS A GLOBALIZÁCIÓ KORÁBAN  

Valóban újdonság-e az élethosszig tartó tanulás gondolata? Ha eszünkbe jut a réges-

régi mondás: a jó pap is holtig tanul , aligha hihetjük ezt.  Miben áll hát az újdonság, ami 

miatt ma a világ egyre több országának oktatási rendszerében a reformok egyik vezérl elve, 

jelszava lett a life-long learning , az élethosszig tartó tanulás , és ennek egyik 

meghatározó eleme a feln ttképzés?  

A legfontosabb - úgy gondolom - az, hogy ma már az egyén számára nem egyszer en 

nagyobb esélyt, magasabb életmin séget és életszínvonalat jelenthet, ha egy életen át tanul . 

A mai modern gazdasági-társadalmi körülmények között az élethosszig tartó tanulás 

elkerülhetetlen szükségszer séggé vált az egyes egyének számára ugyanúgy, mint az egyes 

társadalmak számára is. Az újabb és újabb ismeretek elsajátítása, az ismeretek megújítása, a  

folyamatos, hatékony és önálló tanulás képességének elsajátítása mind az egyén mind a 

társadalom számára küls kényszer.  A gyors gazdasági-technikai fejl désre alapozott modern 

társadalmakban csak azok képesek sikeresen részt venni, akik a folyamatosan és gyorsan 

változó környezeti feltételeknek, követelményeknek meg tudnak felelni. A folyamatos 

tanulás hiányában az egyén és társadalom sorsa egyaránt a leszakadás, a kirekeszt dés lesz. 

Az élethosszig tartó tanulásnak tehát nincs alternatívája.  

A modern gazdaság és társadalom  néhány sajátossága  a globalizáció  

A gazdasági és társadalmi rendszerek globalizációja - többek  között - az alábbiakat  jelenti. 

A munkaer , a t ke, a szolgáltatások és az információk egyre akadálytalanabbul 

áramlanak a nemzetgazdaságok, a Föld különböz régiói között.  

Ez azzal a következménnyel jár az emberek számára, hogy a gazdasági, a technikai-

technológiai és kulturális környezet gyorsan, esetenként robbanásszer en változik. 

Új ágazatok, termékek, szolgáltatások, szervezetek, szabályok, szabványok, stb. 

jelennek meg, amelyek gyökeresen új ismereteket, készségeket igényelnek.  

A munkaer számára legnagyobb kihívás, hogy a (m köd ) t kével találkozzon . 

A t ke mozgása miatt ez nagyfokú mobilitást, rugalmasságot, állandóan változó 

ismereteket és készségeket, végs soron rendkívüli alkalmazkodó képességet 

igényel az emberekt l.        
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A globalizáció az informatikai forradalommal párhuzamosan és annak révén valósul meg.  

A napjainkban zajló robbanásszer átalakulás az információk terjedésének hihetlen 

felgyorsulását, hozzáférhet ségének gyors kiterjedését jelenti . 

Az emberek fizikai mozgását és tevékenységét egyre inkább virtuális mozgásuk és 

tevékenységük váltja fel. 

A munkavégzés kapcsán egyre inkább csökken a munkaer fizikai helyhez 

kötöttsége. 

Az internetre alapozott információs hálózatok révén az emberi munka és szabadid s 

tevékenységek struktúrája is radikálisan megváltozik. A tevékenységek csökken 

arányban igényelnek anyagjelleg feltételeket és sokkal inkább információt - 

elektronikus formában.  

A globalizáció megítélése jelenlegi ismereteink szerint az egyén és társadalom szempontjából 

egyaránt ellentmondásos. 

Egyik oldalon állnak a hatalmas lehet ségek, amelyeket az érvényesülés terén a 

reálisan elérhet világszínpad kínál az egyének és az országok számára. 

A másik oldalon viszont az a reális és óriási kockázat van, amely abból ered, ha az 

egyén vagy a társadalom nem tud élni  a globalizáció és az információs 

infrastruktúra nyújtotta lehet ségekkel.  

Mit  jelent az élethosszig tartó tanulás  a tudástársadalomban ?  

A globalizáció és az információs társadalom kihívására adott helyes válasz az egyén 

szintjén az élethosszig tartó tanulás, társadalmi szinten pedig a tudástársadalom kiépítése. Ez 

az információhoz, a tudáshoz kett s viszonyt igényel. Egyrészt arra irányuló tudatos 

tevékenységet, hogy a globális világban bárhol keletkez , számunkra lényeges 

információkról a lehet leghamarabb tudomást szerezzünk. Másrészt mivel a tudás, az 

információ válik a legf bb gazdasági értékké, a tudás, információ-termelés és a globális 

piacon  való értékesítése a legjövedelmez bb gazdasági tevékenységgé válik.  

Kihívás az oktatási rendszerek számára 

Az információs társadalom valamint a globalizáció azzal a következménnyel jár, hogy 

le kell számolni az oktatási rendszer hagyományos, minél több ismeret elsajátítására irányuló 

törekvéseivel. Be kell látni, hogy mennyiségi értelemben kielégít tudást szerezni nem lehet. 

Nem lehet tudni teljes terjedelmében, hogy milyen ismeretekre lesz szükségünk évekkel 

kés bb, illetve azt biztosan lehet tudni, hogy egyre növekv arányban ma még nem is létez 

ismeretekre és tudásra. 



  

11

 
Az els iskolai végzettségek illetve szakképzettségek szerepe és tartalma gyökeresen 

meg kell, hogy változzon. Meghatározó szerepe kell legyen ebben a fázisban az általános, 

konvertálható ismeretek (general skills) megszerzésének, a feln ttkorban történ tanulás 

megalapozásának. Mindenek el tt a gyors és hatékony tanulás készségét kell megtanulnia 

mindenkinek. Nagyon fontos, hogy éppen a globális tudástársadalom természetér l 

kapjanak releváns ismereteket a közoktatásban és fels oktatásban részt vev k.  

Az oktatási rendszereknek tartalmi és szervezeti szempontból is nyitottaknak és 

integráltaknak kell lenniük. Szervezeti szempontból ez azt jelenti, hogy az egyes oktatási 

alrendszerek (közoktatás, szakképzés, fels oktatás, feln ttképzés) közötti hagyományos 

falakat le kell bontani. Az élethosszig tartó tanulás során a feln ttképzésben a három 

oktatási alrendszernek együttesen és kooperálva kell megszerveznie oktatási kínálatát. 

Tartalmi szempontból különösen az építkez oktatásszervezési elvet kell hangsúlyozni. Ez 

egyrészt a tanulási folyamat természetes lezáratlanságát jelenti, illetve a korábban szerzett 

ismeretek, készségek figyelembe vételét (prior learning assesment). Mivel a tanulást a változó 

társadalmi-gazdasági környezet kell, hogy vezérelje, ezért a feln ttképzés során különösen 

elengedhetelen a hagyományos oktatási intézmények és a munkaadók együttm ködése. 

Ugyancsak új szerepet és súlyt kap a munkahelyen történ tanulás.  

A feln ttképzés életkorral összefügg sajátossága   

A feln ttképzés feln tt fejjel, munka, család melletti tanulást jelent. A feln ttség 

család, munka, megélhetési gondok 

 

melletti tanulás legfontosabb következménye, hogy a 

hagyományos, kontakt-óra centrikus oktatás nem jöhet szóba, mert ezt a kötöttséget sem a 

munkahelyi, sem családi körülmények nem engedik meg. A feln ttképzés e tekintetben csak 

az önálló munkára és a korszer oktatástechnológiára alapozott tanulás lehet. Ennek jól 

ismert formája a távoktatás, legújabb formáját tekintve pedig e-learning.  

A feln ttképzés, mint folyamatos tanulás 

A feln ttképzésre az is jellemz , hogy már korábban megszerzett ismeretek és 

szakmai képzettség birtokában történ továbbtanulást jelent. A feln ttképzés ugyanakkor 

mindig kés bbi tanulmányok megalapozását is jelenti. A két aspektust azért kell egymástól 

elválasztani, mert szakmai, pedagógiai, módszertani, oktatásszervezési következményei 

illetve feltételei különböz ek.  

Az el zmények figyelembe vétele lényegében a korábbi tanulmányok ellen rzését 

(prior learning assesment) illetve azok figyelembe vételét (azokra építést) jelenti. Már csak e 

szempontból is elesik a standard (hagyományos) képzési id ben gondolkodás, hiszen a 

korábbi tanulmányok 

 

meglév ismeretek, kompetenciák  egyénenként változnak, így a   
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feln ttképzés logikájában az egyéni tanterv érvényesül. A kredit- illetve modulrendszer 

építkezés e szemponttal adekvát.  

A következmények (folytatás) figyelembe vételének legf bb következménye, hogy a 

képzés egyetlen fázisában sem lehet szakmailag zárt, illetve a rendszer egyik eleme sem lehet 

zárt, hanem nyitottnak kell lenni a rendszer többi eleme felé. Hasonló a helyzet egy olyan 

építkezéshez, amikor eleve figyelembe veszik, hogy kés bb (gyakorlatilag korlátlanul) 

lehessen hozzá-, illetve ráépíteni. Ez egyrészt az általános, illetve általános szakismereti 

modulok dominanciáját jelenti az élethosszig tartó tanulás els fázisában (alapképzés), majd 

a további fázisokban az igény szerinti speciális szakmai modulokra (kompetenciákra) kell 

koncentrálni.  

Kihívás a társadalom-szervezés, a társadalmi-gazdasági intézményrendszer számára  

A gazdasági hatékonyság feltétele a demokratizálás és a decentralizáció 

Az információk termelése és felhasználása növekv mértékben történik az egyének és 

mikroszervezetek szintjén. Ezért társadalomszervezés (politika) legf bb feladata, hogy az 

egyének és mikroszervezetek szintjén biztosítsa az információszerzés és továbbadás 

technikai-technológiai, jogi és pénzügyi feltételeit.  

Az állam egyik f szerepe a tudástársadalom menedzselése 

Az információs társadalom, tanuló társadalom, ahol társadalmi méretekben sem a 

tanításra, hanem a hatékony tanulásra kell a hangsúlyt helyezni. Az állam és politika f 

szerepe nem az, hogy tanítson, illetve (ki)oktasson,  hanem a szervezetek és személyek 

tanulásához a feltételek legmagasabb szint biztosítása. Különösen nagy hangsúlyt kell 

helyeznie az államnak a globális tanulás feltételeinek megteremtésére, tehát például az ország 

bekapcsolására a globális információs társadalomba - technikai, szabályozási és pénzügyi 

feltételek megteremtésével. 

Az államnak az állampolgárokat kevéssé jóléti, sokkal inkább esélyteremt attit ddel 

kell segítenie. Az élethosszig tartó tanulás jogi és pénzügyi feltételeinek és ösztönz 

rendszerének megteremtése ma már egy társadalom sikerességének és a modern állam 

eredményességének kulcsa. 

A szervezetek közötti kapcsolatok jellemz en mellérendeltek és kooperatívak - a 

piaci koordinációnak és kooperatív hálózat építésnek kell növekednie a bürokratikus 

kooperáció rovására.     
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Az élethosszig tartó tanulás a magyar fels oktatásban  

Az utóbbi évek fejleményei, tendenciái 

A magyar fels oktatási intézmények - különösen a rendszerváltás óta -er sen kitettek 

a gazdasági környezet változásának. Ki kell emelni az állami finanszírozás egy hallgatóra 

jutó, reálértékben bekövetkezett, radikális csökkenését. Az állami finanszírozás elégtelen 

volta is kényszerítette az intézményeket arra, hogy saját és más intézmények végzett 

hallgatóinak növekv választékban kínáljanak továbbképzési programokat. E programok - 

különösen kezdetben - még nagymértékben hasonlítottak - mind tartalmi, mind módszertani 

vonatkozásban - a hagyományos alapképzési programokra. A fejl dés mára ugyanakkor oda 

vezetett, hogy a magyar fels oktatásban résztvev hallgatók közel fele a a feln ttképzésben 

vesz részt.  A többnyire térítéses esti, levelez és távoktatásos formájú els alapképzés mellett 

az újabb diplomás képzés és az un. szakirányú továbbképzési programok a MAB által 

akkreditált programok, amelyek indítását az intézmények saját hatáskörben végezhetik jelenti 

a fels oktatási feln ttképzést. A programok végrehajtása során növekv a nemzetközi 

kapcsolatok és vállalati együttm ködések aránya és egyre több intézmény használ távoktatási 

módszereket. A feln ttképzési programoknak meghatározó szerepük van abban, hogy a 

fels oktatási intézmények éves kiadásuk 30-40 %-át fedezik saját bevételeikb l. 

A fels oktatási intézmények 2003-tól általánosan és egységesen bevezették a kredit 

rendszert. A feln ttképzésben különösen fontos lesz a kredit akkumuláció és a kredit 

transzfer elvének alkalmazása. Tapasztalataink szerint a fels oktatási intézmények már ma is 

alkalmazzák a korábbi tanulmányok beszámításának módszerét, hiszen ezzel mind maguknak, 

mind a hallgatóknak jelent s id t és pénzt takarítanak meg.  

Az élethosszig tartó tanulás magyarországi fejl dése szempontjából meghatározó jelent ség 

a feln ttképzési törvény megalkotása. A törvény a definíció megalkotásán túl létrehozta a 

támogatás és min ségbiztosítás intézmény rendszerét. A fels oktatási szakterület 

munkabizottságot hozott létre, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje a feln ttképzést és 

javaslatokat tegyen a lehet legfontosabb teend kre. Az alábbiakban a munkabizottság 

tanulmányának legfontosabb megállapításait ismertetem.  

A modulrendszer és kompetencia elv  

A feln ttképzési törvény és a kapcsolódó jogszabályok megalkotása során meg kell 

határozni a modul fogalmát és biztosítani kell, hogy a feln ttképzési programok 

modulrendszerben szervez djenek. A tanulmány megállapítása szerint a modul olyan 

önmagában is értelmezhet és elfogadható tanulmányi egység, amelynek el re és egységesen 

meghatározott képzési célja, tartalma, tanári értékeléssel hitelesített kimenete van. Ez    
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különböz képzési programokban beszámítható, továbbépíthet eleme a tanulmányi 

programnak. A feln ttképzés képzési-továbbképzési rendszerébe be kell vezetni a 

kompetencia-képzés, kompetencia-bizonyítvány fogalmát. A kompetencia-képzés - 

szemben a hagyományos, szakmákra épül képzéssel, modulokra alapozott képzés. A 

modulok kombinációjával meghatározott szakavatottságot, jártasságot, valamilyen tudás 

gyakorlati alkalmazási képességét lehet megszerezni és ennek megfelel bizonyítványt lehet 

kapni. A kompetenciák halmazából nagy rugalmassággal és folyamatosan (life long) lehet 

összeállítani a gazdálkodó szervezetek által megalkotott munkakörökhöz szükséges tudást 

és képességeket. A lényeg a hagyományos és merev szakképzési struktúra felbontása és a 

feln ttkori szakképzés rugalmas alkalmazkodása a munkapiac elvárásaihoz. E folyamatban 

növekv jelent sége lesz a vállalatok keretében szervezett, illetve bels vállalati képzéseknek.  

A feln ttképzés szervezete a fels oktatási intézményekben 

A feln ttképzés sajátosságait, tartalmi és módszertani fejlesztését, koordinációját 

legjobban az intézményi szint feln ttképzési szervezet szolgálja. Ez biztosítja az anyagi és 

szellemi er források koncentrációját és azt, hogy a kari és tanszéki szervezet mintegy a 

feln ttképzési piac megrendelésére dolgozzon. A feln ttképzés hatékony szervezése nemcsak 

az intézményi szint koncentrációt igényli, hanem az intézmények közötti együttm ködést is. 

Ezért javasoljuk azt, hogy a képzés egész fels oktatást átfogó  hálózatát kell létrehozni.  

A feln ttképzés finanszírozása  

A feln ttképzés több szerepl közös érdekeltségének metszéspontjában áll. A 

finanszírozásnak ezért szükségképpen többcsatornásnak kell lennie. Hozzá  kell tehát 

járulniuk a képzésben részt vev knek, a munkaadóknak az államnak és egyéb érdekelt 

szervezeteknek is. A legfontosabb újdonság az állam szabályozott részvétele a feln ttképzés 

finanszírozásában. Ez különösen igaz az els szakképzettség feln ttkorban történ 

megszerzése, valamint a munkanélküliek képzése esetében. Az adórendszeren keresztül 

indirekt módon a feln ttek lehet legszélesebb körét kell támogatni és ösztönözni a 

feln ttképzésben való részvételre.    

A Bologna-folyamat és az életen át tartó tanulás 

Az európai gazdasági térség a globális gazdasági és társadalmi intézményi versenyben 

a 20. század utolsó harmadában 

 

különösen az Egyesült Államokkal összevetve 

 

gyengeségeket és bizonytalanságot árult el. Ezért is határoztak úgy az EU tagállamai, hogy az 

európai gazdasági térséget 2010-re a világ legversenyképesebb gazdasági térségévé kell 

fejleszteni. Ebben a folyamatban meghatározó szerepet szántak az oktatási rendszereknek. Az 

oktatási rendszerek és ezen belül a fels oktatás munkaer -piaci szerepe felértékel dött.  
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A tömeges fels oktatás meghatározó funkciójává vált a munkaer piac tömeges 

ellátása szakemberekkel. Ez a feladat és kihívás nem hagyhatta érintetlenül a fels oktatás 

szerkezetét, az oktatás tartalmát és módszereit sem. Tartalmilag a legfontosabb a 

munkaer piac szempontjából releváns ismeretek oktatása, a munkaadói kapcsolatok kiépítése, 

a szakmai gyakorlat szerepének növekedése. E mellett természetesen az életen át tartó 

tanuláshoz szükséges ismeretek és kompetenciák az oktatás minden szintjén fontos szerepet 

játszanak. Az oktatás módszereit tekintve a tanári mesterség szerepe felértékel dött, 

napirendre kerül az ezzel kapcsolatos képzettség és a továbbképzés a fels oktatásban is. Az 

egy oktatóra es hallgatók számának radikális emelkedése csak abban az esetben nem 

csökkenti lényegesen az oktatás min ségét, ha financiális oldalról rendelkezésre állnak a 

hatékony tömegképzési módszerek személyi és tárgyi feltételihez szükséges források. Az 

oktatás szerkezetét illet en az un. Bologna-folyamat keretében Magyarországon 2005-t l 

folyamatosan bevezetésre kerül a több ciklusú képzés. Ennek keretében a munkaer -piac 

orientáltságú, rövid ciklusú 2 éves fels fokú szakképzés mellett a képzés els szintje a 

fels oktatási alap (bachelor) képzés. A jelenlegi 

 

több mint 400 

 

fels oktatási alapképzési  

szak mintegy 100 szakra csökken. E szakok az eddigiekt l eltér módon egyidej leg 

készítenek fel a munkaer -piacra és az un. master szinten történ továbbtanulásra. Az életen 

át tartó tanulás 

 

a fenti végzettségek birtokában 

 

a mindenkori munkaköri igényekhez való 

folyamatos alkalmazkodást jelenti. A fels oktatási intézmények ezt az igényt a szakirányú 

továbbképzések és az un. kompetencia kurzusok segítségével fogják kielégíteni. A Nemzeti 

Fejlesztési Terv keretében a fels oktatási intézmények folyamatosan dolgozzák ki a több 

ciklusú és a feln ttképzési programokat. A fels fokú szakképzés keretében a hallgatói 

szerz dések, egyébként pedig a szakképzési hozzájárulás segítik, hogy a fels oktatási 

intézmények és munkaadók kapcsolata folyamatos legyen, az intézmények a saját 

munkavállalóinak képzésében is részt vehessenek.   

Abstract  

The Head of Department from the Ministry of Education outlined the importance of 

life-long learning and its possible model within economic training programmes. National 

economies affected by globalisation present a serious challenge for the work force - 

movements in capital require mobility, flexibility, developing knowledge and skills, and high 

levels of adaptability.According to the presenter knowledge and information become primary 

economic values. It is this tendency that must determine higher education and its educational 

building blocks. Capacity building must be introduced into the structure of adult education 

and further training.  
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Rezümé   

Az Oktatási Minisztérium f munkatársa az életen át tartó tanulás tartalmát és a 

gazdasági képzésben kialakítható modelljét vázolta. A globalizáció által átsz tt 

nemzetgazdaságok a munkaer számára nagy kihívást teremtenek, amikor a t ke mozgása 

mobilitást, rugalmasságot, változó ismereteket és készségeket, végs soron rendkívüli 

alkalmazkodó képességet igényel az emberekt l. Az el adó szerint a tudás, az információ 

válik a legf bb gazdasági értékké. Ez a tendencia kell, hogy meghatározza a fels oktatást, s 

annak építkez oktatásszervezési elveit is. A feln ttképzés és továbbképzés rendszerébe is 

be kell vezetni a kompetenciaképzés fogalmát.         
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BARTA ÁRPÁD 

A GLOBALIZÁCIÓ NÉHÁNY PÉNZÜGYI KÉRDÉSE  

A globalizáció manapság lépten-nyomon felbukkanó, az új évezredben az egyik 

leggyakrabban emlegetett és talán legkevésbé megértett fogalma. Tüntetnek ellene, míg 

mások történelmi szükségszer ségként értelmezik a globalizációt. Az általánosság 

elkerülésével én csak egy mozzanatával foglalkozom; a globalizáció pénzügyi 

megnyilvánulásával, a t keáramlással. 

Az IMF (International Monetary Fund), megalakulásakor megfogalmazott célok és 

feladatok között még a nemzetközi áruforgalom folyamatos b vítésének el segítése áll. 

Az IMF 1997. évi honkongi közgy lésének nyilatkozata viszont határozottan állást foglal a 

t keforgalom intézménye liberalizálódása mellett - ez e korszak nyitánya! A beinduló 

t keáramlási liberalizáció alapvet en mára megteremtette annak csatornarendszerét, melyek 

az alábbiak: 

I. Hitel 

1. Hivatalos 

a) Nemzetközi intézmények (multilaterális) 

b) Kétoldalú kormány hitelek 

2. Piaci 

a) árupiaci 

b) pénzügyi piaci 

 

banki 

 

értékpapír típusú (pl. kötvény) 

II. Nem hitel 

1. Adomány 

2. Betét elhelyezés 

3. M köd t ke (pl. részvény) 

     

közvetlen (a befektet meghatározó befolyást szerez) 

     

portfólió (a tulajdonosi rész nem jelent s)     
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A csatornák jó m ködését világ és regionális jelleg intézmények, bankok biztosítják. A 

teljesség igénye nélkül néhány: 

 
IMF 

 
Világbank, pontosabban a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank, azaz 

International Bank for Reconstruction and Develogment  IBRD 

 

Az Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény 

 

General Agreement on 

Tariffs and Trade  GATT 

 

A Világkereskedelmi Szervezet  World Trade Organization  WTO 

 

Nemzetköz Fizetések Bankja  Bank of International Settlements  BIS 

 

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank  European Bank for R and D.  EBRD 

 

Az Európai Beruházási Bank  European Investment Bank  EIB stb. 

A csatornák egyik haszonélvez i, ezért támogatói a multinacionális cégek is, melyeknek léte, 

m ködési alapfeltétele a hatékony t keáramlás. A pénzügyi globalizáció el bb felsorolt 

zászlós hajói mellett ezek képezik az antiglobalizációs mozgalmak f támadási célpontját. 

Erre valóban csak jelzés érték a következ táblázat:  

Az óriásvállalatok hatalma 

 

   1/b. Kiegészítés az 1/a táblázathoz    
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         Zsebvilág 2004 HVG (lezárva: 2004. 02. 20.)  

A t keáramlások szabaddá tételének természetesen következményei vannak a gazdaság 

egészében. 

1) A t kepiaci globalizáció egyik legkritikusabb kísér jelensége f leg rövidtávon a 

t keáramlások hektikus alakulása. 

2) Nagymértékben fokozódott a nemzeti vagy regionális válságok tovaterjedésének esélye, s 

megn tt annak terjedési sebessége. 

3) Az egyes országok egyre kevésbé képesek a t keügyletek megfelel kör és hatékony 

adóztatására. Csak néhány problémát jelezve: 

 

Néhány ország a t kéért folytatott versenyben b víti az adókedvezmények körét, 

adóparadicsomok jönnek létre 

 

Ki kell védeni a kett s adóztatás veszélyét 

 

Gyakoriak a forrásadóval összefügg aggályok, legyen- e osztalékadó? Legyen- e 

kamatadó stb. 

4) A t keáramlás lehet sége magával hozza az eladósodás lehet ségét, szükségessé teszi 

annak kezelését. 

5) A monetáris politikát irányító hatóságoknak vállalniuk kell a nemzetközi kooperációt. 

6) Jelent sen módosult az az eszköztár, amellyel a pénzügyi politikai elhatározásokat és 

intézkedéseket a reálszférának továbbítják. 

 

A monetáris politika éppen a szabad t keáramlás következtében veszít önálló 

kamatpolitikájából, minthogy hosszú távon az azonos kockázató t kemozgások 

kamatlába kiegyenlít dik, azaz a nemzetközi kamatláb r* nemzetivé válik r . Ha az   
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árfolyampolitikában a rögzítés mellett dönt, valójában ez a feladat (az árfolyamok 

fixen tartása) köti le energiáit, valóságos lehet sége csak lebegtetett árfolyamok 

mellett van. (Lásd a Mundell-Fleming modellen alapuló (1. sz. ábrát)  

A monetáris politika hatása az MF modellben  

    e   LM*1     LM*2     

  e1 NX1   

             NX2 

   e2         

               IS*     

              Y 
    1.sz. ábra  

A központi bank növeli a pénzkínálatot. Mivel az árszínvonalat adottnak tekintettük, a 

pénzkínálat növekedése a reálpénzmennyiség növekedését jelenti. A reálpénzállomány 

emelkedésének hatására az LM* görbe jobbra tolódik. A pénzkínálat növekedése tehát növeli 

a jövedelmet, és csökkenti az árfolyamot.  

A monetáris politika, akárcsak zárt gazdaságban, nyitottban is hat a jövedelemre 

 

lebegtetett árfolyam mellett - a monetáris transzmissziós mechanizmus azonban más. 

 

A költségvetési politika a nemzeti megtakarítások növelésén keresztül tudna hatni, ez 

a fix árfolyamok mellett a leghatékonyabb! (2. sz. ábra) 
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       LM*1                  LM*2    

    e      

ef               IS*2           

               IS*1           

Y 
           2. sz. ábra 
           1 jelölések  

Az állam a kormányzati vásárlások növelésével vagy adócsökkentéssel serkenti a 

belföldi kiadást. Az IS* görbe jobbra tolódik, és növelné az árfolyamot. Mivel azonban a 

pénzkínálatnak úgy kell alakulnia, hogy az árfolyam változatlan maradjon, ezért a 

pénzkínálatnak emelkednie kell, és az LM* görbe jobbra tolódik. Ellentétben a lebeg 

árfolyamok rendszerével, itt a fiskális politika növeli az aggregált jövedelmet. A jövedelem 

növekedése azért következhet be, mert rögzített árfolyamok mellett a fiskális expanzió 

automatikus monetáris expanziót eredményez. A konkrét mechanizmusok, hatások, 

eredmények országonként eltér ek. Néhány jellemz je a magyar gazdaságnak e 

vonatkozásban: 

1. Az adósságállomány növekszik 

2. A MNB aktív kamatpolitikát folytat, jelent s prémiumot biztosítva a külföldi 

megtakarítóknak. Az alapkamat 11,5 %, miközben az USA-ban 1 %, Nagy-

Britanniában 4 % alatt, az eurózónában 2 %. (2004. május 10.) 

3. A m köd t ke beáramlás csökken (magas a kamatláb). 

4. Bizonytalan az árfolyam politika; a deklarált lebegtetés mellett gyakori a rögzítésre 

való törekvés ( kivánatos elvárt Ft-euro árfolyam). 

                                                

 

1 e árfolyam 
ef fix árfolyam 
ec lebeg árfolyam 
NX  nettó export 
LM* a nemzetközi kamatláb által meghatározott pénzpiaci  
IS* a nemzetközi kamatláb által meghatározott árupiaci egyenlet 
Y jövedelem 
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5. A kamat és árfolyam politika a rövidtávon gondolkodó spekulációnak kedvez. 

6. A költségvetés reformja rendre elodázódik. 

Az Európai Uniós tagság felgyorsít bizonyos folyamatokat, mert liberalizáltabbá teszi a 

magyar gazdaságot. Reméljük, hogy a felmerül új és a régi kérdésekre a magyar 

gazdaságpolitika jobb válaszokat ad!  

Irodalomjegyzék: 

 

Barta Árpád: Válogatott fejezetek a pénzügyekb l, TSF GFK 2003. 

 

Wayne Ellwood: A globalizáció, HVG könyvek 

 

Zsebvilág 2004,.HVG 

 

L riczné Istvánffy Hajnal: Nemzetközi pénzügyek, Aula 1999 

 

Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor, Invent 2002.  

Abstract  

The Principal of the Faculty of Economics at TSF made his presentation on the topic 

of banking. His current lecture had been prepared for the Arad conference, in which he 

outlined the channels of the transfer of capital in today s globalised economy. In this respect 

the characteristics of Hungarian economy are the increase in debts, high interest rates, 

unstable currency exchange rates, and the postponement of budgetary reforms.   

Rezümé   

A TSF Gazdasági F iskolai Kar f igazgatója, f iskolai tanár a pénz témakörének 

el adója. Jelen el adása az aradi tudományos napokra készült, melyben a globalizálódó világ 

t keáramlásának csatornarendszerét vette számba. A magyar gazdaság e vonatkozású 

jellemz i: az adósságállomány növekedése, a magas kamatláb, a bizonytalan árfolyam 

politika, valamint a költségvetés reformjának elodázása.          
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AUREL ARDELEAN   

COOPERAREA TRANSFRONTALIER , PROBLEM MAJOR ÎN CADRUL 
PROGRAMULUI MANAGERIAL A CONDUCERII UNIVERSIT II DE VEST 
VASILE GOLDI DIN ARAD   

Kérem, engedjék meg, hogy átadjam az Aradi Vasile Goldis Nyugati Egyetem 

Szenátusának üdvözletét abból az alkalomból, hogy a Békéscsabai Közgazdasági Karon tíz 

éve indult meg a közgazdasági oktatás. 

(Permite i-mi s transmit salutul Senatului Universit ii de Vest Vasile Goldi Arad cu 

ocazia anivers rii a 10 ani de înv mânt economic la Universitatea din Bekescsaba).  

Universitatea de Vest Vasile Goldi din Arad, universitate privat -  comunitar 

acreditat prin lege de Parlamentul României, parte a sistemului na ional românesc de 

înv mânt superior, s-a înscris în efortul general din înv mântul românesc, aflat în plin 

proces de reform , de integrare în spa iul european al înv mântului academic. În acest 

context, obiectivele de management strategic institu ional i întreaga politic managerial în 

mandatul conducerii pe perioada 2004 

 

2008 a fost integral adaptat documentelor europene 

ale Procesului de la Bologna din 19 iunie 1999, a a cum a fost stabilit la Conferin a de la 

Berlin a mini trilor de înv mânt. Câteva din obiectivele principale ale acestui mandat, 

hot râtoare pentru direc ia de dezvoltare a Universit ii noastre, sunt dezvoltarea 

infrastructurii universitare, cre terea calit ii i competivit ii procesului de înv mânt, 

compatibilizarea european a curriculei academice prin introducerea de discipline noi, 

moderne de impact european, încheierea unor parteneriate între facult i i agen i economici 

pentru realizarea unor servicii comunitare, aplicarea sistemului european de credite 

transferabile, formarea continu a personalului didactic, realizarea unor teme de cercetare 

tiin ific de interes comunitar, în beneficiul Prim riei i Consiliului Jude ean i implicarea în 

proiectele Euroregiunii Dun re 

 

Mure  Tisa 

 

Cri .  

Universitatea de Vest Vasile Goldi din Arad are o ofert curicular diversificat 

prin cele 9 facult i (Drept, Marketing 

 

Management 

 

Informatic , Medicin general , 

Medicin dentar , Educa ie fizic i sport, tiin e Umanist 

 

Cre tine, tiin e politice, 

Biologie, Informatic ) i cele 6 colegii universitare ale sale (Colegiul pedagogic, Colegiul de 

tehnic dentar , Colegiul medical, Colegiul de     
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silvicultur , Colegiul agricol, Colegiul de asisten social , Colegiul de economia comer ului, 

Colegiul de contabilitate).      

S-au intensificat în ultima perioad preocup rile pentru Asigurarea Calit ii în 

înv mântul superior românesc i conducerea Universit ii de Vest Vasile Goldi a realizat 

c integrarea în spa iul european al înv mântului superior se poate realiza doar prin 

realizarea unui eficient sistem de management al calit ii. Ca urmare a realiz rilor noastre i a 

ob inerii Certificatului Interna ional de Calitate IQNet, recunoscut în 33 de ri, Universitatea 

a fost desemnat unitate pilot în înv mântul superior privat pentru Managementul Calit ii.  

Munca didactic i de cercetare de calitate este desf urat de peste 500 de cadre 

didactice de înalt calificare, în rândul c rora ponderea profesorilor i a conferen iarilor 

prezint o tendin continu de cre tere. Formarea continu a cadrelor didactice proprii este 

sus inut i încurajat , în Universitate func ionând Departamentul de Formare Continu . 

Formarea profesional urm re te i viitoarea noastr acreditare interna ional , care presupune 

alinierea la standarde europene.   

Implicarea cadrelor didactice ale Universit ii în activitatea de cercetare tiin ific a 

constituit un obiectiv major de management strategic, obiectiv a c rui realizare prime te un 

accent deosebit i în continuare. Pentru a asigura cadrul optim de desf urare a activit ii de 

cercetare tiin ific , în ianuarie 2004 a fost înfiin at Institutul de Studii i Cercet ri Vasile 

Goldi care cuprinde 12 Centre de Cercet ri, printre care: 

 

Centrul de Fiziologie Aplicativ i Biologie Molecular ; 

 

Centrul de Studii i Cercet ri Economice; 

 

Centrul de Studii i Cercet ri Juridice; 

 

Centrul de istorie i Teorie Literar Ion Slavici ; 

 

Centrul de Cercet ri Biologice;    

 

Centrul de tiin e Iudaice; 

 

Centrul de Studii Cre tine; 

Institutul, în întregul s u, precum i Centrele de cercetare sunt tot atâtea centre deschise 

spre colaborare interna ional . 

Profesorii no tri, cercet tori în acela i timp, au ob inut un însemnat num r de granturi 

na ionale i interna ionale. Astfel, de exemplu, s-a lucrat împreun cu     
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Universitatea din Veszprem i cu institu ii din Fran a i Italia la programul SECAL de 

securitate alimentar .  

Ca o modalitate de comunicare tiin ific , inclusiv de nivel interna ional, Universitatea 

a organizat un mare num r de congrese i reuniuni tiin ifice dintre care enumer m doar 

câteva din cele cu participare interna ional :  

 

Zilele Academice care ajung anul acesta la a 14-a edi ie; 

 

Simpozionul Româno  Maghiar de Ginecologie i Obstetric , 1998; 

 

Prima Conferin a Euroregiunii Dun re 

 

Cri 

 

Mure 

 

Tisa Ambiental Physiology 

in Central and Southeastern European Countries , 2000; 

 

A III-a Conferin a Euroregiunii Dun re 

 

Cri 

 

Mure 

 

Tisa, Environment and 

Health , 2000; 

 

Water, Environment and Health 

 

conferin interna ional organizat în colaborare 

cu Academia European de tiin i Art , sub înaltul patronaj al Pre edintelui 

României; 

 

coala de Var Interna ional Macea din anii 2002 i 2003. 

În anul 2004 irul manifest rilor tiin ifice interna ionale organizate de Universitatea noastr 

va continua. Cel mai apropiat eveniment de acest fel îl constituie cea de a 14-a edi ie a Zilelor 

Academice care vor avea loc în 14 

 

16 mai, manifestare tiin ific la care sper m s fim 

onora i de participarea dumneavoastr . Cu aceast ocazie v invit m i v a tept m cu 

pl cere. 

Cadrele noastre didactice au participat la numeroase manifest ri tiin ifice 

interna ionale. Desigur este dificil s le enumer m, dar dou care s-au desf urat în Ungaria, 

chiar la Bekescsaba, în organizarea Filialei locale a Academiei Maghiare, trebuie s le 

men ion m 

 

Conferin a cu privire la regiunile transfrontaliere i Conferin a cu privire la 

efectele ader rii Ungariei la Uniunea European , ambele în anul 2003.      

În rândul colabor rilor tiin ifice interna ionale nu se poate omite participarea 

Universit ii la punerea sub protec ie legal ca Parc Na ional a Luncii Mure ului Inferior, 

proiect finan at de Uniunea European . Universitatea este membr fondatoare a Consiliului de 

Coordonare al Parcului, care este rezultatul unei colabor ri tiin ifice i organizatorice româno 

 

maghiare i este începutul unui preconizat parc comun care se va întinde peste grani .   
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Rezultatele cercet rii tiin ifice se valorific prin publica ii periodice, printre care 

amintim doar Studia Universitatis Vasile Goldi i Kitekintes 

 
Perspective , aceasta din 

urm revist bilunar editat în colaborare cu Universitatea din Bekescsaba, cu largul concurs 

al prietenilor no tri de la aceast Universitate. Revista Studia Universitatis Vasile Goldi 

este deschis public rii rezultatelor tiin ifice ale colegilor no tri de la universit ile de peste 

grani cu care suntem în rela ii de colaborare.   

Domeniul IT este unul de importan capital , c reia managementul Universit ii îi 

acord importan a cuvenit , inclusiv prin rela iile transfrontaliere create. Înfiin area în cadrul 

Universit ii a Funda iei ECDL (European Computer Driving Licence) România creeaz 

posibilitatea cet enilor români s ob in permisul de conducere a computerului, permis 

obligatoriu pentru persoanele care lucreaz în administra ia public . 

Un rol important în domeniul IT îl are colaborarea cu universit i din ar i din 

str in tate 

 

Germania, Fran a, S.U.A., Brazilia, Australia 

 

i p strarea unui contact 

permanent cu cerin ele Uniunii Europene în acest domeniu. 

Diversificarea parteneriatelor academice interna ionale ale Universit ii s-au 

concretizat prin rela ii de colaborare cu cinci mari Universit i din Germania 

 

Tübingen, 

Freiburg, Koblenz, Siegen i Witten/Herdecke, rela ii în cadrul c rora se vor efectua 

schimburi de profesori i de studen i i participarea la coala de Var . 

În cadrul Francofoniei au fost organizate cursuri de formare postuniversitar în 

domeniul tiin elor vie ii. Acestea se concretizeaz anul acesta prin realizarea unui proiect pe 

teme medicale împreun cu Universitatea Paris 

 

Sud i cu Universitatea din Debrecen.  

Membr a Federa iei Europene a colilor (FEDE) din 1992, Universitatea de Vest 

Vasile Goldi militeaz pentru crearea unui spa iu unic universitar european, cu asigurarea 

mobilit ii studen ilor i a profesorilor. În vederea asigur rii cuno tin elor profesionale 

comune ale studen ilor europeni, FEDE organizeaz sesiuni de examene la care Universitatea 

de Vest Vasile Goldi i-a înscris studen ii începând din anul 2000.  

În vederea europeniz rii cuno tin elor studen ilor Universit ii, în afara limbilor 

str ine ace tia înva i despre civiliza iile i culturile diferitelor popoare din Europa. În acest 

sens, în 2003 a fost sus inut un curs de limb i civiliza ie portughez cu contribu ia colii 

Superioare din Funchal, Madeira  Portugalia. 

În ceea ce prive te rela iile cu Italia, se pot aminti acordurile cu Universitatea din 

Caserta, cu Centrul de Studii Walter din Trento, cu Institutul European de Tehnologie din San 

Marino i cu Universitatea din Pisa. A fost definitivat Proiectul INTERREG III cu provincia 

Padova  privind elaborarea unui model de integrare i coordonare a pie ei muncii între 
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regiunile din estul i cele din vestul Europei. De asemenea a fost încheiat un parteneriat în 

cadrul proiectului Managementul dezvolt rii locale i guvern rii europene în perspectiva 

l rgirii Uniunii Europene , la care particip 12 universit i i institu ii din Italia, Ungaria, 

Lituania, România, printre care i Universitatea din Bekescsaba i Universitatea de Vest 

Vasile Goldi din Arad.  

Unul din proiectele noastre interna ionale vizeaz înfiin area unui incubator de afaceri 

sub egida Universit ii, împreun cu compania TCG i cu ajutorul Universit ii Ballarat, 

ambele din Australia. S-au semnat acorduri de colaborare în domeniul cercet rii genetice i în 

general în domeniu medical cu 7 renumite universit i braziliene din Rio de Janeiro i din Sao 

Paolo. 

Între rela iile de peste m ri mai putem aminti cursurile sus inute în 2003 i 2004 la 

Facultatea noastr de Marketig de c tre profesori de la Universitatea Akron din Statele Unite. 

De i nu sunt concretizate sub forma unui acord de colaborare, men ion m cu pl cere rela iile 

de colaborare existente între facult ile cu profil economic de la Universitatea Matej Bel din 

Banska Bystrica 

 

Slovacia i Universitatea noastr . Ne face pl cere s subliniem c , între 

cele 46 de universit i din str in tate cu care avem rela ii de parteneriat, se g sesc mai multe 

din ara cea mai apropiat de sediul Universit ii noastre  Ungaria.  

Onorat auditoriu, suntem bucuro i ca ast zi s revenim la Bekescsaba pentru a 

s rb tori împreun cu colegii no tri a zecea aniversare a începerii înv mântului economic în 

cadrul Universit ii de aici. Bucuria noastr este cu atât mai mare, cu cât Universitatea din 

Bekescsaba a fost prima noastr partener de colaborare din Ungaria i o partener foarte 

statornic . Un exemplu de colaborare transfrontalier realizat cu Universitatea din 

Bekescsaba este programul de preg tire a întreprinz torilor care se desf oar sub auspiciile 

institu iilor noastre în cadrul unui program european. 

De asemenea, cele dou Universit i preg tesc o conferin româno-maghiar a 

întreprinz torilor din turism, care va avea loc la Gyula i Moneasa în iunie 2004. Aceast 

conferin va duce la o mai bun cunoa tere reciproc a ofertei turistice ale celor regiuni, 

precum i a reglement rilor legale din domeniul turismului. 

Putem totu i s subliniem c în anii care au trecut, Universitatea de Vest Vasile 

Goldi din Arad a reu it s mai dezvolte colabor ri foarte bune cu Universitatea Kossuth 

Lajos din Debrecen, precum i cu Universitatea Medical Szentgyorgyi Albert din Szeged, 

Universitatea Tehnic din Budapesta, Universitatea Ungariei de Vest Sopron, suntem pe cale 

de a încheia un protocol de colaborare  cu Universitatea din Veszprem i am stabilit primele 

contacte cu Colegiul Universitar Kodolanyi Janos din Szekesfehervar. 
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Programul managerial pentru perioada 2004 

 
2008 al Universit ii de Vest Vasile 

Goldi din Arad, prevede continuarea dezvolt rii rela iilor interna ionale ale Universit ii. 

Obiectivele generale ale acestei activit i, ca i ale colabor rii directe cu Universitatea din 

Bekescsaba, sunt: 

sus inerea interna ionaliz rii înv mântului i cercet rii în Universitate; 

 

promovarea i dezvoltarea programelor de cooperare interna ional în cercetare i 

educa ie: joint curricula, joint research, double degree etc. 

 

contribu ia la integrarea studen ilor interna ionali, lectorilor, profesorilor i 

cercet torilor asocia i; 

 

contribu ia la integrarea României în sistemul euroatlantic de securitate, prin ac iuni 

de cooperare i integrare regional .  

În acest moment festiv dorim colegilor no tri de la Bekescsaba mult s n tate i putere de 

munc astfel încât s ne invite i la urm toarele anivers ri cu tot atâtea succese cu câte se 

prezint ast zi. Le dorim ca perioada care vine s fie una de succes în activitatea didactic , de 

cercetare i în via a personal , iar aderarea efectiv a Ungariei la Uniunea European de la 1 

mai s fie un stimulent în plus pentru cooperarea între Universit ile noastre.                      
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Abstract  

The Western Vasile Goldis University is an accredited private university, part of the 

Romanian national educational system that serves the community. Among the objectives of 

its management a major one is to fulfill the requirements of the Bologna process. Crossborder 

cooperation has its main places in the managing program of the University aiming to help 

integration of the educational and research work into the European and world circulation of 

values.  

Worldwide relations were established by the University, including universities in 

Germany, Italy, the USA, France, Brazil, Australia etc. Very good and lasting relations were 

built up with universities and colleges in Hungary 

 

the Kossuth Lajos University in 

Debrecen, the Szentgyorgyi Albert Medical University in Szeged, the Sopron University, the 

Politechnical University in Budapest etc.   

The first crossborder cooperation was established with the Tessedik Samuel College in 

Bekescsaba and this cooperation proved to be a lasting and fruitful one that has to be 

continued.  
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UBICA VANTNEROVÁ 

VÝZNAM VYSOKÝCH KÔL PRE ROZVOJ REGIÓNOV   

Rôznorodos ponímania regiónu ako jednej z priestorových ekonomických truktúr 

vyplýva z odli nosti vo by základných kritérií a prístupov jednotlivých kôl regionálnej vedy 

k jeho vymedzeniu.  

Na región mo no nazera z rôznych uhlov poh adu s preferenciou ur itých znakov. 

Mo no ho poníma aj ako územie, v ktorom existuje súbor diferencovaných a funk ne alebo 

fyzicky súvisiacich prvkov, ktoré na základe vzájomných vz ahov vytvárajú trukturované 

siete. Zo socio 

 

ekonomického i socio 

 

geografického h adiska sú tieto siete diferencované 

v priestorovej i asovej dimenzii. Majú v ak jeden spolo ný znak, a tým je ich permanentná 

zmena.   

Zdrojom neustálych zmien regionálnych truktúr v sú asnom období sú aj vedomosti, 

schopnos u i sa, vytvára prostredie, ktoré napomáha inováciám, mení kvalitu väzieb vo 

vytvorených truktúrach alebo kreuje truktúry nové.   

Problematiku u enia mo no spája so v etkými oblas ami fungovania regionálnych 

truktúr. Poznatky sú pova ované za strategický potenciál pre rozvoj a u enie sa za jeden 

z rozhodujúcich procesov z h adiska trvaloudr ate ného rozvoja.   

Regionálne prostredie mo no vníma nielen ako sie ekonomických truktúr, ale aj 

ako v eobecný  rámec pre formovanie vz ahov medzi ekonomickým subjektom a jeho 

okolím, ale aj ako priestor s ur itými sociálnymi hodnotami a sociálnymi väzbami. V tomto 

kontexte treba chápa jeho ekonomickú, sociálnu, kultúrnu, politickú a in titucionálnu 

diferencovanos . Kvalitnými sociálnymi, ekonomickými, in titucionálnymi, kultúrnymi 

podmienkami a ivotným prostredím v ak nedisponujú v etky regióny.  

Schopnos rozvoja regiónov závisí nielen od ich vnútorného potenciálu, tesnosti 

väzieb medzi subjektami lokalizovanými na ich území, od aglomera ných efektov, od 

sociálnych väzieb ale aj od postupov a spôsobov, akými sa v regiónoch kombinujú, dop ajú, 

prelínajú, podporujú, novovytvárajú, i vylu ujú ur ité, pre región pecifické sie ové 

truktúry. V období globalizácie sa budú hospodársky rozvíja práve také regióny, ktoré budú 

schopné zapoji sa do  vznikajúcich globálnych sietí a pomocou nich vytvára prostredie pre 

vyu ívanie udského a poznatkového potenciálu, o bude zaklada predpoklady a podmienky 

pre sociálno 

 

ekonomický rozvoj. Konkrétne to predpokladá zvy ova investície do   
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vzdelania, podporu in titúcií rozvíjajúcich poznanie, formy a spôsoby vzdelávania 

a výskumu, vznik in titúcií, ktoré budú podporova vzájomnú komunikáciu medzi 

jednotlivými prvkami sietí. Tieto procesy a ich výsledky budú vyplýva zo spolo ného úsilia 

a podpory verejným i súkromným sektorom. V podstate sa ukazuje, e najú innej ími a oraz 

významnej ími sa budú stáva investície do udských zdrojov, do vzdelania, do prípravy 

kvalifikovaných odborníkov, ktorí budú schopní vyvoláva kvalitatívnu zmenu vz ahov 

v regionálnom prostredí.  

Heterogenita faktorov podmie ujúcich regionálny rozvoj a miera pôsobnosti týchto 

faktorov prirodzene diferencuje regióny a ich truktúry. Podstatná z h adiska rozvoja je 

kvalita a obsah interakcií. Do zna nej miery sú závislé od charakteru subjektov pôsobiacich 

v území. Osobitné miesto a vplyv majú vysoké koly, kvalita ich vzdelávania, zameranie 

výskumu a jeho výstupy, a ich zamestnanci.   

V podmienkach rozvoja informa nej spolo nosti sa významne mení postavenie, 

poslanie vysokých kôl, nároky na obsah vzdelávania a dopyt po diverzifikovanej sústave 

tudijných programov, strategicky viazanej na potreby potenciálnych zamestnávate ov. 

Vysoko kolsky vzdelaní odborníci sa stávajú takto jedným z k ú ových faktorov 

konkurencieschopnosti podnikov na národnom a medzinárodnom trhu. Prosperita 

hospodárskych subjektov sa premieta do úrovne sociálno 

 

ekonomického rozvoja regiónov. 

Úspe nos absolventov vysokých kôl je podmienená úrov ou a kvalitou vzdelania, jeho 

schopnos ou celo ivotnej adaptácie na meniace sa prostredie,  schopnos ou uplatni sa na 

trhu práce ako aj schopnos ou samostatne rozhodova o vlastnej profesnej kariére. Rozvoj  

vysoko kolského systému vzdelávania treba zabezpe i tak, aby zodpovedal sú asným 

potrebám a po iadavkám súvisiacim s rozvojom spolo nosti.   

Z h adiska potrieb rozvoja spolo nosti, realizácie zmien v spolo nosti ako aj 

v súvislosti s procesmi formovania a ovplyv ovania vz ahov medzi vysokou kolou a jej 

okolím je potrebné zoh ad ova predov etkým 

 

celo ivotný charakter vzdelávania, 

 

otvorenos a dostupnos vysoko kolského vzdelávania, 

 

uplat ovanie inovácií v obsahu vzdelávania pod a najnov ích poznatkov vedy 

a potrieb praxe, 

 

vyu ívanie progresívnych foriem a metód vzdelávania,   
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implementáciu informa ných, resp. telekomunika ných technológií do vzdelávania, 

 
efektívnos vzdelávania, 

 
po iadavky zákazníkov na vzdelávanie a od nich odvíja variabilitu ponúkaných 

vzdelávacích programov, ako aj iné skuto nosti. 

Vysoko kolské vzdelávanie a výskum pôsobia ako základné komponenty spolo enského, 

ekonomického, kultúrneho, environmentálneho rozvoja regiónov. Neustále sú konfrontované 

s po iadavkami jednotlivcov alebo ur itého spolo enstva a mo nos ami a podmienkami 

vytvorenými pre ich rozvoj.   

V sú asnosti sa uznáva k ú ový význam vzdelávania a zdôraz uje sa ústredná úloha 

vysokých kôl a univerzít v európskom priestore vysoko kolského vzdelávania ako 

základného prostriedku na podporu mobilít, zamestnanosti a celkového rozvoja. Celosvetové 

trendy v oblasti slu ieb vzdelávania potvrdzujú význam a úlohu vysokých kôl pre rozvoj 

regiónov i v nadregionálnom priestore. Sie ové prepojenie vysoko kolských in titúcií cez 

výskumné a vzdelávacie aktivity na svojich partnerov vytvára neobmedzené mo nosti 

a flexibilné zdroje pre komplexné rie enie problémov a formovanie smerov rozvoja vo vnútri 

regiónov.   
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Abstract   

Development of the regions is accomplishing in different, specific way typical for 

every region. Identification of regional development potential and forms and ways of its usage 

could be taken as crucial factor of the regional development. Human and knowledge 

potentials also play a significant role in the regional development Universities and colleges, to 

the large extent, are those participating in formation of this potential. Networking of 

university institutions and other subjects active in a region offers unlimited possibilities of 

their utilisation for the solution of the regional development issues.     
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MÁRIA URAMOVÁ  

ROZVOJ EURÓPSKEJ SPOLUPRÁCE PROSTREDNÍCTVOM VYU ITIA 
POTENCIÁLU MLADÝCH VO VÝSKUME  

Tradície európskej spolupráce sú ve mi dávne a v dy boli zalo ené na otvorenosti, 

vzájomnej výhodnosti a re pektovaní národných kultúr. Sú asná etapa otvára pre mnohé 

krajiny nové formy spolupráce, ktoré sú výrazne podporované informa nými technológiami, 

ale aj novými prístupmi k rie eniu spolo ných problémov. Sú asné obdobie sa v ak spája aj 

s nesmierne dynamickými zmenami, ktoré zasahujú v etky sféry spolo enského ivota. 

Úspe nos globálnej informa nej spolo nosti, ktorá zakladá svoje bohatstvo na udskom 

kapitále (Jasa ová, K. 2002) závisí od schopností, poznatkov a prispôsobivosti jednotlivcov, 

najmä mladých udí. 

Pri utváraní európskeho vysoko kolského priestoru, ktorého sme sú as ou zohrala 

dôle itú úlohu spolo ná deklarácia európskych ministrov kolstva prijatá pri príle itosti 900. 

výro ia Bolonskej univerzity v júni 1999, ktorú podpísalo 30 tátov. Tvorba architektúry 

systémov vysoko kolského vzdelávania bola v roku 2002 podporená a roz írená Lisabonským 

procesom o európsku spoluprácu v oblasti výskumu. Na zasadnutí Európskej rady v Lisabone 

bol vytý ený strategický cie Európskej únie na najbli ie desa ro ie: sta sa 

najdynamickej ou a vysoko konkuren nou ekonomikou sveta, zalo enou na poznatkoch, 

schopnou dosahova trvalo udr ate ný rast, vytvárajúci viac nových a lep ích pracovných 

miest a dosahujúci vä iu sociálnu súdr nos .  

Naplneniu tohto cie a má napomôc aj Európsky výskumný a inova ný priestor, na 

budovaní ktorého sa podie ajú nielen lenské krajiny EÚ, ale aj krajiny strednej a východnej 

Európy, a najmä krajiny V 4. Budovanie európskeho výskumného priestoru má prispie k 

tomu, aby sa veda a výskum stali k ú ovým faktorom ekonomického rastu, zamestnanosti 

a sociálnej kohézie.  

Rovnocenné zapojenie sa krajín V 4 do vznikajúcich integrovaných  sietí výskumu 

predpokladá disponova dostato ným po tom vynikajúcich odborníkov v rôznych odboroch. 

Hoci preva ná vä ina krajín V 4 odborníkmi disponuje, existujú vá ne preká ky vyu itia ich 

potenciálu. Najvä ím problémom je deficitnos finan ných zdrojov, ktorá sa   prejavuje tak 

v nedostato nom materiálnom vybavení vä iny výskumných a vysoko kolských in titúcií, 

ako aj v mzdovom podhodnotení vedecko-výskumných pracovníkov (Hronec, M. - Hronec, . 

2002). Táto skuto nos zaprí i uje, e najmä mladí odborníci odchádzajú na pi kové   
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pracoviská do zahrani ia, pri om po vstupe krajín V 4 do EÚ mo no predpoklada , e sa 

tento trend e te zosilní. Nízka motivácia mladých vedecko-výskumných pracovníkov doma, 

znamená hrozbu ich al ieho odlivu do krajín s vy ou úrov ou rozvoja, hoci by bolo mo né 

namieta , e ide o rozvoj spolo ného európskeho výskumného a informa ného priestoru. 

Pokia v ak krajiny V 4 nominálne i reálne zaostávajú za vyspelými európskymi krajinami 

(Piteková, J. 2003), odliv najvzácnej ieho výrobného zdroja 

 

vysokokvalifikovanej 

pracovnej sily v jej najproduktívnej om veku mô e znamena pre krajiny V 4 al ie 

prehlbovanie nerovností a zaostávanie za vyspelej ou as ou Európy. Aj preto je výmena 

vedeckých informácií, vzájomná komunikácia a prepojenie výskumných in titúcií, univerzít, 

vysokých kôl, ale aj vedeckých knihovní a al ích kultúrnych a odborných ustanovizní 

mimoriadne dôle itá pre v etky krajiny V 4.  

S týmto zámerom je potrebné o najrýchlej ie eliminova akéko vek preká ky 

mobility výskumných pracovníkov a vytvori predpoklady pre udr anie vedecko-výskumných 

talentov v národnej ekonomike. Doteraj ie poznatky a pozorovania nasved ujú tomu, e 

najmobilnej ou as ou výskumných pracovníkov sú práve mladí udia, ktorí bu absolvujú 

doktorandské túdium na vysokých kolách alebo pôsobia v pozícii výskumných pracovníkov 

v pecializovaných in titúciách. Udr a mladých vo výskume a vyu i ich potenciál je v ak 

mimoriadne náro ná, ba dokonca pod a na ich skúseností asto nerie ite ná vlastnými silami 

a prostriedkami úloha (pod vlastnými silami rozumieme obmedzené mo nosti jednotlivých 

vysoko kolských in titúcií). Náro nos nielen základného ale aj aplikovaného výskumu, 

problém akceptácie a ohodnotenia jeho výsledkov hospodárskou praxou, nízke ohodnotenie 

práce zamestnancov výskumu (priemerná mzda výskumných pracovníkov na slovenských 

vysokých kolách bola v roku 2003 16.773,- Sk), dlhodobá návratnos investícií do vzdelania, 

ale aj problémy s technickou vybavenos ou pracovísk sú spravidla tými najvá nej ími 

prí inami, pre ktoré mladí udia volia atraktívnej ie a výnosnej ie zamestnanie v súkromnom 

sektore alebo sa rozhodnú zvý i ponuku práce v zahrani í.  

Geografická mobilita mladých, ale aj ich jazykové, odborné ( vantnerová, . 1997, 

1999), informatické a al ie schopnosti predstavujú vá nu konkurenciu nedostato ným 

motiva ným nástrojom a opatreniam, ktorými disponujú samotné vysoké koly. Ak do na ich 

úvah zakomponujeme sú asnú demografickú situáciu v jednotlivých krajinách a nepriaznivé 

tendencie jej vývoja v budúcnosti, tvorba národných hodnôt a ich prerozde ovania nará a na 

vá ne obmedzenia. Odlivom mladých do zahrani ia sa situácia mô e e te viac vyhroti .    
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Akým spôsobom teda mô u reagova vysoké koly na vzniknutú a stále sa zhor ujúcu 

situáciu získavania a udr ania mladých vo výskume? Odpove je iasto ne na rtnutá v názve 

ná ho príspevku 

 
rozvojom európskej spolupráce a v rámci toho intenzívnej ou spoluprácou 

krajín V 4. Vstupom krajín V 4 do Európskej Únie vzniknú pre ka dú z týchto krajín al ie 

a svojim spôsobom nové problémy. Ka dá z krajín sa bude sna i získa o mo no najlep ie 

postavenie v novom, roz írenom európskom priestore. Nie je vylú ené, e v tomto procese 

a v snahe získa pre seba o mo no najvýhodnej ie postavenie, bude ka dá z krajín relatívne 

samostatne rozhodova o tom, s kým a za akých podmienok vstúpi do kooperácie 

v jednotlivých oblastiach, vrátane výskumu. Pri stále obmedzenej ích zdrojoch takýto postup 

nebude ni ím prekvapivým alebo iracionálnym. Mo no aj preto treba ma na pamäti, e 

blízkos kultúr, existujúce tradície, príbuzné problémy, ale aj lep ie mo nosti ich spolo ného 

rie enia by mali zosta aj v budúcnosti významnou devízou historicky overenej spolupráce 

krajín vy ehradskej skupiny.  

Toto tvrdenie vyplýva aj z vlastných skúseností a poznatkov zo spolupráce, 

vzájomných aktivít, výmeny informácií, mobilít a al ích inností, ktoré som mala mo nos 

vníma , ale aj realizova s vysoko kolskými in titúciami v echách, Po sku a Ma arsku. 

Najvýznamnej ím bol projekt International Vysegrad Fund . 3050-2002 pod názvom 

Implementácia tandardov Európskej únie vo vzdelávaní a vede krajín V 4 , na rie ení 

ktorého sa spolupodie ali tyri vysoko kolského in titúcie, vrátane Vysokej koly Sámuela 

Tessedika v Béke abe. Boli to v ak najmä osobné kontakty, zanietenos jednotlivcov, ochota 

obetova vo ný as, ktoré túto spoluprácu udr ali a rozvíjali. Pre m a najvä ou skúsenos ou 

zo spolupráce bolo to, e ani pri jednej aktivite nechýbali mladí udia, tudenti, doktorandi 

alebo vekovo mlad í  pedagógovia. Práve oni boli predmetom záujmu reprezentantov 

vysokých kôl, ktorí plánovali a koordinovali aktivity, podpisovali zmluvy a vytvárali 

predpoklady pre ich naplnenie (prijatie tudentov na vedeckých konferenciách, publikovanie 

výsledkov v zborníkoch na partnerských vysokých kolách, nadväzovanie osobných  

a profesijných kontaktov, spolo ný výskum a pod.). Bez oh adu na to, e ka dá aktivita 

vy adovala nielen ústretovos a otvorenos v etkých partnerov, ale aj finan né zdroje, ktoré 

sú stále obmedzenej ie a a ie prístupné, efekty takejto kooperácie sú pe a ne 

nevy íslite né.  

asto sme sa v nedávnej minulosti stretávali s výpo tom výhod a nevýhod, prínosov 

a nákladov vstupu krajín V 4 do EÚ. Dovolím si paralelu v tom slova zmysle, e pri vzniku   



  

38

 
V 4 nebolo potrebné vy ís ovanie výhod a nevýhod. Ka dá krajina pristupovala k tejto 

kooperácii aj vzh adom na porovnate nú úrove rozvoja a historické skúsenosti ako ku 

kooperácii vzájomne prospe nej a výhodnej. Náklady spojené s ou mo no pova ova za 

zanedbate né, zatia o efekty z nej sú výrazné.  

Najsilnej ím faktorom al ej spolupráce je, pod a môjho názoru, mladá generácia. 

Pokia v nej zakoreníme ná vz ah k partnerom v krajinách V 4 a prirodzenou cestou ich 

budeme vies k pochopeniu dôle itosti pokra ovania tejto spolupráce, som presved ená, e 

rovnako ako my star í, budú pozitívne vníma výhody spolo nej budúcnosti.  

Akými cestami a formami mo no prispie k vyu itiu potenciálu mladých a k ich 

aktivizácii? Domnievam sa, e je potrebné vyu i tak tradi né ako aj netradi né formy, ktoré 

ponúkajú najmä nové informa né technológie. 

Medzi tradi né formy spolupráce mo no zaradi najmä aktívnu ú as na seminároch a 

konferenciách, zapojenie mladých priamo do výskumných tímov,  vä iu podporu  mobilít 

tudentov, ktorú umo ujú programy SOCRATES/ERASMUS a systém ECTS, ale aj 

iniciovanie predkladania spolo ných projektov, ktoré sú zaujímavé pre národné ekonomiky, 

ale ktoré mô u obohati aj európsku kultúru a výskum ako celok. 

Medzi nové netradi né formy spolupráce, ktoré sa ponúkajú v aka informa ným 

technológiám patria e-learning, e-konferencie, e-siete výskumu, na tvorbe a realizácii ktorých 

mô u úspe ne participova tudenti, doktorandi a mladí výskumní pracovníci najmä v aka 

svojim jazykovým a informa no-technologickým schopnostiam. Práve tieto nové mo nosti 

a ich vyu itie mô u prinies úsporu nákladov pri obmedzených finan ných zdrojoch, a na 

druhej strane zabezpe i rýchlej í prenos informácií a poznatkov, pru nej iu reakciu na 

aktuálne výzvy a rie enie spolo ných otázok a problémov.  

V súvislosti s vy ie uvedeným si dovo ujem predlo i konkrétny návrh, realizáciou 

ktorého by sa mohol naplni aj jeden z cie ov tejto konferencie. Návrh sa týka vytvorenia 

odborne pecializovanej e-siete tudentov a doktorandov vybraných ekonomických odborov 

ako základu pre vznik a rozvoj inkubátorov nových poznatkov a ich transferu pre 

hospodársku prax. Z pozície Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, ktorá mô e 

prevzia iniciatívnu funkciu zakladate a tejto siete by boli al ími spolupracujúcimi 

organizáciami napríklad organizácia AIESEC, tudentská rada, ale aj novo utvárajúce sa 

Centrum mladých výskumných pracovníkov. Realizáciou tohto návrhu sledujeme tie 

roz írené naplnenie    
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jedného z cie ov národného projektu, ktorého spolurie ite om je Ekonomická fakulta UMB. 

Jedným z cie ov projektu tátneho programu výskumu a vývoja pod názvom Zlep enie 

podmienok pre vyu itie vedecko-technického potenciálu mladých vo výskume je podpora 

mladých a najmä doktorandov vo výskume a efektívnej ie uplatnenie výsledkov ich práce 

v hospodárskej praxi. Vzh adom na to, e záujem o doktorandské túdium prejavujú najmä 

absolventi fakúlt, je dôle ité podnecova ich vz ah k výskumu u po as vysoko kolského 

túdia. Vytvorenie siete tudentov ekonomických odborov, prípadne i ir ieho 

multidisciplinárneho zamerania mô e by pri prieniku výsledkov mladých odborníkov 

a vedcov do praxe dôle itým prvkom úspe nosti celého re azca prepájania teórie s praxou 

alebo presnej ie vysoko kolského vzdelávania a hospodárskej praxe v jednotlivých krajinách 

a medzi krajinami navzájom.  

      Poslanie takejto siete bude závisie od iniciatívy, ochoty a schopností samotných 

tudentov a mladých výskumných pracovníkov. Podnety pre obsahové zameranie innosti 

tejto siete v ak mo no formulova u teraz. Ide napríklad o mo nos spolo ného vydávania e-

asopisu, i odborných listov, realizáciu e-diskusií na aktuálne témy, realizáciu e-konferencií 

tudentov, poskytovanie e-poradenských a konzulta ných slu ieb napríklad pri h adaní 

vo ných pracovných miest po as letných prázdnin, spolo né h adanie mo ností pre 

absolvovanie odborných praxí alebo stá í, poradenstvo pri získavaní informa ných zdrojov, 

ponúk na trávenie vo ného asu a pod. 

V ktorých oblastiach mo no rozvíja takúto e-spoluprácu? Z poh adu Ekonomickej 

fakulty UMB je to oblas cestovného ruchu, verejnej ekonomiky a správy, regionálneho 

rozvoja, riadenia malých a stredných podnikov, marketingu a mana mentu, ale aj 

interkultúrnej komunikácie, ekonomickej teórie, i al ích spolo enských vied. 

Osobitné miesto vo v etkých formách spolupráce zaujímajú doktorandi. Hoci ich 

túdium má isté pecifiká, ide o tretí stupe vysoko kolského vzdelávania, ím sú ich 

povinnosti príbuzné povinnostiam tudentov prvého a druhého stup a. Okrem tudijných 

povinností  si v ak doktorandi plnia aj povinnosti vedecké. Práve v tejto súvislosti vzniká celý 

rad otázok. Akým spôsobom napomôc a iniciova spolo né rie enie projektov doktorandov 

z krajín V 4,  prípadne ako podpori ich spolo nú publika nú innos ? Hoci ide o ve mi 

náro né oblasti spolo nej kooperácie, v ktorých zatia nemáme ve ké skúsenosti, treba o nich 

uva ova ako o oblastiach perspektívnych a pod a môjho názoru ve mi u ito ných.    
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Na záver mi dovo te vyjadri úctu a v aku v etkým, ktorí sa podujali zorganizova 

toto vedecké podujatie pri príle itosti 10. výro ia ekonomického kolstva v Békéscabe a ktorí 

nás prijali ako partnerov, priate ov a kolegov. Nesmierne si vá im otvorenos a korektnos 

vz ahov, vysokú úrove kultúrneho a odborného ducha, udskos

 
a úprimnos , s ktorou sa 

stretávam ka doro ne v novembri pri príle itosti Dní ma arskej vedy, ale aj pri aktívnej 

pedagogickej innosti, ktorú mám tú es vykonáva na pôde Vysokej koly Sámuela 

Tessedika. elám si, aby na e vzájomné väzby, ktoré majú hlboké korene a pôvod 

v osobnostiach prof. Bártu, doc. Hornokné-Uhrínovej, Dr. Borgula a al ích kolegov boli 

dobrým príkladom pre tudentov, doktorandov a mladých pracovníkov nielen na na ich 

partnerských vysokých kolách, ale aj v al ích ustanovizniach a in titúciách. Osobný postoj 

k veciam spolo ným mô e by rozhodujúci pri upev ovaní a roz irovaní spolupráce 

a stimulácii mladých k vede a vedeckým poznatkom. Vzdelanie a veda, tak ako sme uviedli 

v úvode príspevku, sú toti najdôle itej ím faktorom ekonomického rozvoja a blahobytu 

jednotlivca i spolo nosti, o ktorý sa usiluje ka dá krajina.    
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Abstract  

The paper  Development of European cooperation through the utilization of young 

people s potential in research by Mária Uramová deals with the problem of low motivation 

of young people to participate in academic research.  The author emphasizes the importance 

of cooperation between higher education institutions in V4 countries after they join EU. The 

fact that V4 countries are currently falling behind economically developed countries of the 

EU could be intensified by brain drain

  

thus young people will leave for the first quality 

equipped research centers abroad.  The necessity of looking for new forms and methods, 

which could considerably motivate young people to work in their home economy clashes with 

insufficient financial resources allotted to higher- education institutions. That is why it is 

inevitable to utilize new information technologies which enable to save costs and at the same 

time speed up exchange and sharing of knowledge and research work results.  

      The author shows her appreciation of helpfulness and openness of Sámuel Tessedik 

University in looking for new ways of cooperation in favor of students as well as young 

research and teaching staff. She emphasizes that personal approach and ardor of people who 

are interested in mutual cooperation can help to engage young people in scientific and 

research work. She formulates two possibilities of further cooperation between higher 

education institutions of V4 countries, namely by traditional forms and methods such as   
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conferences, common publications, mobilities, and then also by new non-traditional ways 

such as e-conferences, e-magazines and e-networks of students and doctorands specialized in 

tourism, marketing and management, regional development, public economics and 

administration, as well as economic theory and other social sciences. The realization of these 

proposals can support and help to fulfill the objectives set in the national program of research 

and development called Improving of conditions for better using of scientific and technical 

potential of young people

 

The author s proposals for further development of cooperation between V4 countries 

have resulted from her experience of participation in the project IVF N. 3050-2002 

Implementation of the EU standards into education and research of V4 countries

 

and from 

her personal belief that correct relations, ardor of individuals and their willingness to give up 

free time are the main factors in the development of European cooperation.    
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FLORIN DUMESCU  

FACULTATEA DE MARKETING, MANAGEMENT, INFOMATIC A 
UNIVERSIT II DE VEST VASILE GOLDI DIN ARAD  

Scurt istoric  

Facultatea de Marketing, Management, Informatic a luat fiin în primul an de 

func ionare a Universit ii de Vest Vasile Goldi din Arad, respectiv în anul universitar 

1990-1991, având în prezent sediul propriu în Arad, Strada Cocorilor nr. 57.   

Facultatea a fost înfiin at ca urmare a unor consult ri cu conduc tori ai comunit ii 

locale, cu cadre didactice recunoscute, cu prestigiu în domeniul înv mântului superior 

economic din Bucure ti i din Timi oara i alte cadre didactice din înv mântul superior din 

centre universitare din ar , legate prin origine de ora ul i jude ul Arad. Aceste consult ri au 

dus la concluzia c se manifesta o lips acut de speciali ti în domeniul economic, apreciindu-

se c num rul i rolul acestora se va amplifica în condi iile trecerii la economia de pia .  

S-a analizat baza material i posibilit ile de asigurare cu cadre didactice, ajungându-

se la concluzia c facultatea cu profil economic din cadrul Universit ii de Vest Vasile 

Goldi din Arad va putea func iona în bune condi iuni. În acela i timp s-a avut în vedere 

specificul geografic al zonei care const într-un mare num r de localit i cu densitate mare a 

popula iei, unite prin c i i mijloace de transport potrivite, lucru ce permite naveta studen ilor, 

implicând cheltuieli reduse de între inere. În plus jude ul Arad, fiind amplasat la grani a de 

vest a rii cu mai multe puncte de trecere a frontierei, prin c i ferate i rutiere, constituie o 

premis pentru intense rela ii economice externe.   

Specializarea aleas la început în cadrul facult ii a fost corelat cu condi iile i 

cerin ele locale de personal economic; în acela i timp reprezentând o alternativ fa de 

specializ ri care se reg sesc în modulele de preg tire de la universit ile de stat.  

Disciplinele de înv mânt relativ noi pentru aceast perioad în ara noastr 

(marketing, management, cercetarea i dezvoltarea produselor, etc.) care au fost cuprinse în 

planurile de înv mânt, a trezit interesul candida ilor, a viitorilor studen i, fiind grupate în 

programele specializ rilor pornite, astfel ca planurile s nu fie prea înc rcate.      
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Primul succes pe calea recunoa terii activit ii didactice a facult ii, ca parte a 

sistemului na ional de înv mânt, a fost acela c în 1995, prin Hot râre de Guvern s-a acordat 

autoriza ie de func ionare provizorie pentru Facultatea de Marketing, Management, 

Informatic , profil economic, specializarea marketing, pe atunci cu durata de studii 5 (cinci) 

ani curs de zi i 6 ani curs f r frecven , iar din octombrie 1996 s-a ob inut autoriza ia 

provizorie i pentru specializarea Administrarea Afacerilor. 

Potrivit cu legisla ia existent în România, în 2002 s-a ob inut acreditarea pentru 

Facultatea de Marketing, Management, Informatic , profil economic.  

Înv mântul economic realizat la Facultatea de Marketing din cadrul Universit ii de 

Vest Vasile Goldi din Arad reprezint o alternativ viabil la înv mântul de stat datorit 

urm toarelor avantaje: 

 

stabilirea num rului de locuri f r o constrângere extern , corelat cu oferta de 

locuri de munc ; 

 

alegerea profilului de preg tire i a specializ rii candida ilor se face pe baza unei 

oferte generoase cu un sistem de admitere agreat de candida i i efort material 

minim; 

 

exist posibilitatea asigur rii calit ii înv mântului prin angajarea personalului 

de predare într-un sistem mai elastic i mai stimulator; 

 

admiterea în facultate se face pe baza mediei de la bacalaureat în conformitate cu 

normele ministerului de resort; 

 

autonomia universitar se manifest în leg tur direct cu cerin ele de personal 

calificat ale zonei în care î i desf oar activitatea;  

Misiunea Facult ii de  Marketing, Management, Informatic

  

Misiunea Facult ii de Marketing, Management, Informatic este în primul rând 

didactic , în scopul de a preg ti cadre cu un nivel ridicat de preg tire în domeniul economic  

în contextul dezvolt rii accentuate a sectorului privat în România. Totodat ne propunem ca, 

al turi de aceast misiune didactic , s desf ur m i activit i de cercetare tiin ific , de 

exemplu în domeniul studiului pie elor de desfacere din România i planuri     
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de marketing privind lansarea pe pia a diferitelor produse i servicii. Prin modul în care a 

fost conceput planul de înv mânt i programele analitice se urm re te formarea unui 

specialist în problemele economiei de pia , care s fie capabil s administreze i s finan eze 

ra ional resurse, s ini ieze afaceri proprii i s fie capabil sa coordoneze activit ile din 

domeniul marketingului din unit ile mari, mijlocii i mici i s informatizeze întreaga 

activitate managerial a întreprinderii, corespunz tor i cu specializ rile existente în facultate.  

Activitatea didactic

  

În prezent, în cadrul Facult ii de Marketing, Management, Informatic , preg tirea 

studen ilor se face în specializ rile Marketing, Administrarea Afacerilor precum i 

Contabilitate i Informatic de Gestiune i, la nivel de colegiu universitar, în specializarea de 

Economia Comer ului. Aceste specializ ri func ioneaz pe cele trei forme de înv mânt: zi, 

frecven redus (FR) i înv mânt la distan (ID). Durata studiilor este de 4 ani, indiferent 

de specializare, atât la zi cât i la ID, 5 ani la FR i 3 ani la Colegiu. O activitate fructuoas se 

desf oar i la filialele universit ii legal constituite în Satu Mare, Zal u i Baia Mare. 

De o afluen puternic , respectiv un interes major au beneficiat programele de 

masterat pe cele dou domenii: Managementul financiar 

 

contabil i juridic al firmei i 

respectiv Marketing, audit i expertiz contabil . Aceste masterate sunt la a doua promo ie 

de masteranzi, prima absolvind aceste cursuri în toamna anului trecut. De fapt, în prezent, pe 

lâng cursurile de la formele de înv mânt zi , ID i FR, facultatea mai ofer cursuri 

postuniversitare de masterat, prin urm toarele prodrame de masterat:  

    Managementul financiar 

 

contabil i juridic al firmei (2 semestre);                 

Marketingul societ ilor comerciale (3 semestre);      

Marketing, audit i expertiz contabil (3 semestre);  

    MBA (3 semestre). 

Astfel, facultatea de Marketing, Management, Informatic , cu cele peste 140  de cadre 

didactice i cu cei peste 5000 de studen i, este o facultate important , reprezentând      
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cu cinste Universitatea de Vest Vasile Goldi Arad în toate ac iunile organizate de c tre 

aceasta. Cadrele didactice titulare în cadrul facult ii noastre provin atât de pe plan local cât i 

de la centre universitare consacrate pe domeniul înv mântului economic cum este 

Timi oara. Avem profesori coordonatori de doctorat în specializ rile management i 

economie general . În privin a cadrelor didactice facultatea are i o politic de promovare a 

cadrelor tinere i de selectare pentru posturile de preparatori dintre absolven ii proprii.  

Ca urmare a ob inerii acredit rii institu ionale a facult ii noastre preg tim pentru luna 

iulie a acestui an prima sesiune de licen organizat de noi, la sediul nostru, f r participarea 

unor cadre didactice sau supervizori de la alte universit i, de stat, din ar .    

Baza material

  

Din anul universitar 2003  2004 facultatea s-a mutat într-un sediu nou, propriu, care 

se afl la adresa Str. Cocorilor, nr. 57, cu o suprafa util proprie de 2.500 mp. În acest spa iu 

func ioneaz 4 s li de curs, din care 2 s li a câte 150 locuri i dou s li a câte 80 de locuri, 4 

s li de seminar a câte 30 de locuri, 5 cabinete cadre didactice, 2 birouri personal conducere, o 

sal decanat, un cabinet informatic , 2 s li de secretariat i o bibliotec . Bibliotec proprie, de 

care beneficiem în acest sediu, are peste 50.000 de volume i c r i de specialitate, precum i 

reviste de specialitate. Tot aici se g sesc i cele 3 laboratoare de merceologie i expertiz 

merceologic în care studen ii pot s efectueze, pe subgrupe divizate în grupe de lucru câte 

doi, teste i experimente specifice merceologiei i expertizei merceologice. 

Facultatea noastr dispune de un laborator de informatic dotat cu tehnic de calcul de 

ultim genera ie, în cadrul c ruia studen ii î i desf oar activit ile de preg tire în domeniul 

informaticii i a mediilor de programare. Tot în acest laborator studen ii pot beneficia i de 

conectarea la internet pentru a- i realiza proiectele i referatele necesare în cadrul procesului 

didactic i se desf oar practica în întreprinderea simulat . 

Re eaua de calculatoare proprie asigur atât accesul studen ilor, cât i a cadrelor 

didactice la resursele pe care le ofer Internet 

 

ul, atât în timpul orelor de informatic , cât i 

în afara acestora. Exist programele necesare oper rii PC, baze de date sau      
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programe de contabilitate i gestiune economic (CIEL). Din acest an universitar, toate 

cadrele didactice au cabinete proprii dotate la standarde superioare, având acces la calculator, 

imprimant , scanner, copiator, retroproiector i videoproiector. Pentru cei interesa i, 

Universitatea de Vest Vasile Goldi din Arad, asigur cazarea în c minul propriu, precum i 

servirea mesei la pre uri modice.  

Sistemul de credite 

Facultatea de Marketing Management Informatic este racordat la sistemul european al 

creditelor transferabile (ects), iar num rul creditelor semestriale/anuale se ridic la 30/60.  

Cercetare tiin ific i rela ii interna ionale   

Pentru stimularea cerect rii tiin ifice a fost înfiin at în anul 2003 Centrului de Studii 

i Cercet ri Economice ca parte a Institutului de Cercet ri a Universit ii, centru prin care se 

desf oar întreaga activitate de cercetare a cadrelor didactice i a studen ilor facult ii 

noastre. Centrul de Studii i Cercet ri Economice ofer posibilitatea acces rii mai u oare a 

fondurilor de cercetare i pentru proiectele de investi ii.  

În cadrul Centrului de Studii i Cercet ri Economice, Facultatea de Marketing, 

Management, Informatic stimuleaz leg tura dintre înv mânt i produc ie i ini iaz ac iuni 

de parteneriat între mediul academic i mediul de afaceri. O prim astfel de ac iune a fost cea 

intitulat Por i deschise spre informatica de gestiune . Evenimentul s-a realizat printr-un 

parteneriat cu dou firme care ac ioneaz în domeniul informaticii de gestiune i s-a extins i 

la filiala noastr din Zal u.   

Ca rezultat al cercet rii tiin ifice desf urate în ultima perioad se poate remarca 

lucrarea Proiect pentru dezvoltarea turismului în municipiul Arad , executat la comanda 

Prim riei Municipiului Arad. În prezent este în curs de derulare un proiect cu finan are 

european , comun cu Facultatea de tiin e Economice din Bekescsaba, pe tema dezvolt rii 

rela iilor dintre întreprinz torii din jude ele Bekes i Arad.          
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Un num r mare de comunic ri privind lucr rile de cercetare tiin ific sunt prezentate 

anual la Zilele Academice Ar dene , manifestare tiin ific cu participare interna ional , la 

care ne face pl cere s îi întâlnim i pe colegii i prietenii no tri din Bekescsaba. Lucr rile 

prezentate sunt publicate în Studia Universitatis Vasile Goldi , care începând din anul 

trecut are separat o serie de tiin e Economice.   

Cadrele didactice din facultatea noastr au participat la simpozioane i conferin e pe 

probleme economice în ar i str in tate. În acest sens exist o colaborare bun cu 

universit i din Ungaria (Bekescsaba, Veszprem) , Slovacia (Banska Bystrica), SUA (Akron - 

Ohio). În cadrul acestor rela ii interna ionale, în luna martie anul curent am fost vizita i de o 

delega ie de la Universitatea Akron Statele Unite ale Americii care a inut cursuri de strategii 

de marketing i de marketing interna ional. De altfel, aceasta este cea de a doua vizit a unei 

astfel de delega ii, dup cea de anul trecut.În cadrul acestei vizite s-a stabilit un parteneriat  

între cele dou facult i, în cadrul c ruia studen ii no trii vor beneficia de burse la 

universitatea mai sus amintit .  

În cadrul excelentelor rela ii care exist între Facultatea noastr i Facultatea de tiin e 

Economice din Bekescsaba a Colegiului Universitar Tessedik Samuel , cadre didactice de la 

noi au inut în 2002 i 2003 cursuri pentru studen ii economi ti de la Bekescsaba pe teme 

privind resursele energetice ale României, definirea i evolu ia intreprinderilor mici i mijlocii 

în România i interesul acestora pentru colaborarea cu parteneri externi, sistemul i 

managementul calit ii, privatizarea i pia a financiar în România, rolul expertizei 

extrajudiciare în economia de tranzi ie etc.  

De asemenea, cadrele noastre didactice au participat la simpozioane interna ionale de 

un real nivel, organizate de Filialele din Bekescsaba i din Pecs ale Academiei de tiin e din 

Ungaria, pe teme privind colaborarea transfrontalier i dezvoltarea regional . Am participat 

cu lucr ri, de asemenea, la sesiuni de comunic ri i conferin e organizate de Facultatea de 

tiin e Economice a Universit ii Matei Bel din Banska Bystrica.  
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Abstract  

       This essay offers a brief historical survey of the circumstances and the causes of 

establishing the university of  which the most important is, perhaps, the claim laid to the 

training of economists, which means an alternative to the other fields at state universities at 

the same time. It outlines the circumstances, structure, content, aims of the economic training 

of the faculty and the results of research on national and international scale as well. The essay 

also gives us information on the conferences organized by the faculty and its cooperation with 

colleges and universities from Slovakia, the United States and Hungary where the instructors 

of the faculty achieved outstanding results at the conferences organized by the institutions of 

the above - mentioned countries. 

        

Rezümé  

       A tanulmány rövid történeti áttekintést ad az egyetem megalakításának körülményeir l 

és okairól, amelyek közül talán a legfontosabb a közgazdász szakemberek képzése iránt 

támasztott igény, amely egyidej leg alternatívát jelent az állami egyetemeken lev egyéb 

szakokkal szemben. Ismerteti a karon folyó közgazdasági képzés tárgyi feltételeit, szerkezetét, 

tartalmát, célkit zéseit és a kutatómunka eredményeit belföldi és nemzetközi téren egyaránt. 

Tájékoztatást kapunk az általuk szervezett tudományos tanácskozásokról, a kar szlovákiai, 

egyesült államokbeli, magyarországi egyetemekkel és f iskolákkal fenntartott nemzetközi 

kapcsolatairól, ahol a kar oktatói az ott szervezett tudományos tanácskozásokon kimagasló 

eredményeket értek el.            
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ANTON STRA ÍK 

MO NOSTI UPLAT OVANIA SYSTÉMOV MAN ÉRSTVA KVALITY 
NA VYSOKÝCH KOLÁCH   

      Európske systémy vysoko kolského vzdelávania  prechádzajú v poslednom období 

rozsiahlymi reformami, ktoré sú vyvolané hlavne výraznou internacionalizáciou kolstva, 

spojenou s rozvojom mobility tudentov a vysoko kolských u ite ov. Popri tradi nom  

národnom systéme vysoko kolského vzdelávania vo  vä ine európskych krajín paralelne 

pôsobí aj ne tátny systém vysoko kolského vzdelávania sprostredkovaný prostredníctvom 

pobo iek zahrani ných univerzít, franchizingom, ale aj elektronické vzdelávanie. 

      Roz írenie Európskej únie 1. mája 2004 tento trend e te zdynamizuje.  S rastom 

mobility tudentov podporovanej aj uplatnením Európskeho kreditového túdia ECTS 

výrazne  rastie na trhu vzdelávania aj konkurencia. Vývojové trendy vo vysoko kolskom 

vzdelávaní, hlavne v krajinách vstupujúcich do Európskej únie vyvolali diskusie o jeho 

kvalite, ktorá sa stáva významným faktorom ich konkurencieschopnosti.  

     

Východiská riadenia kvality vysoko kolského vzdelávania  

Podmienkou ivotaschopnosti a udr ania sa ka dej vysokej koly na trhu vzdelávania 

je kvalita jej produktu, t.j. poskytovanie kvalitného vzdelávania. Kvalita sa stáva mierou 

dokonalosti, u ito nosti vzdelávania a je predpokladom naplnenia o akávaní a po iadaviek 

zákazníkov vysokých kôl 

 

jej tudentov.  

      Kvalitu vzdelávania je mo né a potrebné neustále zvy ova , preto e neustále rastú aj 

po iadavky na vedomosti, zru nosti a návyky absolventov vysokých kôl.  Kvalita 

vzdelávania teda musí  splni o akávania nielen tudentov, ale aj  ich rodi ov, 

zamestnávate ov, spolo nosti. Kvalita vo vysoko kolskom vzdelávaní by mala zahr ova 

v etky jeho funkcie a aktivity: výskum, pracovníkov, tudentov, budovy, zariadenia, slu by 

pre spolo nos a akademické prostredie. 

      Nevyhnutnou podmienkou pre zvy ovanie kvality vzdelávacieho procesu na vysokých 

kolách je zavedenie systému jej riadenia a hodnotenia. V akademickej obci v Slovenskej 

republike prebieha diskusia o tom, aký systém riadenia kvality uplatni v podmienkach     
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slovenských vysokých kôl. Východiskami pre riadenia kvality slovenských vysokých kôl 

mô u by priority Národného programu výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike, 

ktorými sú:      

1. Prispôsobovanie obsahu a procesu vzdelávania potrebám informa nej spolo nosti. 

(vzbudzovanie záujmu o vzdelávanie, identifikova a rie i problémy, podpora informa ných 

a komunika ných technológií, roz irovanie a prehlbovanie jazykovej kompetencie, podpora 

neformálneho a di tan ného vzdelávania).      

2. Vytvorenie a zabezpe enie systému riadenia kvality výchovy a vzdelávania v nových 

podmienkach.      

3.Zis ovanie a hodnotenie kvality a efektívnosti  vzdelávania (transparentné stanovenie 

kompetencií a zodpovednosti, inovácia organiza nej  truktúry vzdelávacieho systému, tvorba 

vedomostných a výkonových tandardov i nástrojov ich merania, celoplo né pou ívanie 

jednotných indikátorov kvality, uplat ovanie normatívneho prístupu rozde ovania zdrojov. 

4. Obrat v zabezpe ovaní kvality, postavení a profesijných perspektív u ite ov.    

Zlep ovanie podmienok reprodukcie pedagógov ako garantov profesijnej kultúry     

koly a ich motivácie.     

5. Cie avedomé podporovanie prepájania trhu vzdelávania a trhu práce ( zvy ovanie   

spoluzodpovednosti  zamestnávate ov, profesijných, územných a al ích orgánov na   rozvoji 

siete kôl a truktúry vzdelávania, zvy ovanie potenciálu zamestna sa,    zabezpe ovanie 

mobility na trhu EÚ ). 

      Aj napriek nejednotnosti názorov o systémoch riadenia kvality na vysokých kolách 

pova ujeme za jednu z mo ností aj uplatnenie systémov mana érstva kvality pod a  noriem  

ISO radu 9000, ktoré uplat uje viac ako 30 európskych univerzít  a ktoré sú implementované 

aj na 3 slovenských univerzitách. Skúsenosti z Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici, ktorá má certifikovaný systém medzinárodným certifika ným orgánom od 

roku 1999 a na základe úspe ného reauditu v roku 2003 platne certifikovaný do roku 2006, 

tento názor potvrdzujú.   

Základné zásady mana érstva kvality na vysokej koly  

        Pri uplat ovaní systému mana érstva kvality na vysokých kolách treba vychádza 

z týchto základných zásad: 
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1. Zameranie na zákazníka. Vysoké koly si musia uvedomi , e majú svojich zákazníkov 

a majú chápa a uspokojova predov etkým ich potreby  Aj ke astokrát  zákazníci 

 
tudenti nemajú jasnú predstavu o svojich potrebách, resp. ich o akávania nie sú v dy spojené 

s ich budúcimi potrebami, ktoré súvisia hlavne so získaním vedomostí a zru ností, ktoré budú 

potrebova na trhu práce. Preto musia vysoké koly zoh adni o akávania aj al ích 

zainteresovaných strán t.j. rodi ov tudentov a budúcich zamestnávate ov. Vzh adom na 

d ku vysoko kolského túdia musia vysoké koly vo svojich produktoch, ktorými sú ich 

tudijné programy, dlhodobo predvída po iadavky na kvalifikáciu svojich absolventov. To 

znamená formulova po iadavky na profil svojich absolventov tak, aby zodpovedali budúcim 

potrebám praxe a tým uplanite nosti svojich absolventov na trhu práce.      

2. Vodcovstvo. Uplatnenie tejto zásady znamená, aby vysoké koly viedli mana éri, ktorí 

doká u uplatni pri riadení vysokej koly prvky moderného mana mentu a premenia vysoké 

koly na marketingovo riadené in titúcie s jasnou  víziou, poslaním a strategickými cie mi 

a zárove doká u zabezpe i pre vysokú kolu  potrebné udské, materiálne a finan né zdroje.  

Uplatnenie zásady vodcovstva tie znamená schopnos vedenia vysokej koly vytvori také 

podmienky tudentom aj u ite om, ktoré vo vzájomnej interakcii zaru ia vysokú úrove 

vzdelávania  a v kone nom dôsledku vysokú odbornú úrove svojich absolventov. Vedenie 

vysokej koly sa preto musí na kvalitu vzdelávacieho procesu pozera komplexne. Jedným zo 

základných pilierov je systémový prístup pri poh ade na organizáciu vzdelávacieho procesu.  

Malo by sa zabudnú na hodnotenie kvality vyu ovania na základe tudijných výsledkov 

tudentov. innos tudentov a vyu ujúcich pri zlep ovaní kvality sa  má sústredi na 

zlep ovanie innosti vykonávaných nimi samými.       

3. Zapojenie pracovníkov. Uplatnenie systému mana érstva kvality predpokladá 

stoto nenie sa v etkých zamestnancov vysokej koly s cie mi kvality a ich aktívny prístup. 

Podce ovanie úlohy tzv. neu ite kých zamestnancov pri plnení cie ov vysokej koly je 

ve kou chybou. V akademickej obci prevláda názor, e kvalita  vzdelávania sa dosahuje   

prostredníctvom u ite ov s najvy ími vedecko-pedagogickými hodnos ami t.j. profesormi 

a docentmi. Vysoký vedecko-pedagogický titul v ak e te nezaru uje vysokú kvalitu 

vzdelávania, zvlá pri vysokej autonómnosti vysoko kolských u ite ov pri rozhodovaní 

o obsahu odovzdávaných informácií a jeho forme. Dnes stále viac kôl ude uje vyu ujúcim 

viac slobôd vo vyu ovaní a absentuje stanovenie  zodpovednosti u ite a za výsledky jeho 

pôsobenia na tudenta a jeho podiel na zvy ovaní kvality jeho vzdelania. Úspe nos
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vyu ujúceho v tomto procese nemá by hodnotená na základe kvality jeho prípravy, ale na 

základe stup a získania nových vedomostí a pochopenia problémov zo strany tudentov.  

      Aktívne zapojenie v etkých zamestnancov vysokej koly na zvy ovaní kvality jej 

produktu je zna ne determinované nízkym spolo enským a finan ným ocenením. Ak má by 

spolo enské ocenenie pedagógov rovnaké ako v krajinách OECD, bolo by potrebné 

v Slovenskej republike zvý i platy u ite ov o cca 60 %.                

4. Procesný prístup. Aj vo vzdelávaní platí, e po adovaný výsledok sa dosiahne  

omnoho efektívnej ie, ak s ním súvisiace innosti, tvorba  a vyu ívanie potrebných zdrojov sú 

riadené ako proces. Predpokladá to ich usporiadanie a definovanie hlavných a podporných 

procesov výu by, ako aj vz ahov medzi nimi ( mapa procesov a ich väzieb ). Napriek tomu, 

e vzdelávanie je chápané samo o sebe ako proces, je kvalita vzdelávania astokrát 

posudzovaná staticky, nie dynamicky. Systém mana érstva kvality vzdelávania  je tvorený 

vä ím po tom procesov a podprocesov, ktoré je potrebné jasne definova , stanovi 

zodpovednos za jednotlivé innosti, podprocesy a celé procesy a ur i metódy a ukazovatele 

merania efektívnosti a ú innosti jednotlivých procesov.          

5. Systémový prístup. Mana érstvo kvality na vysokej kole predpokladá  chápa v etky 

procesy a faktory, ktoré ovplyv ujú kvalitu vzdelávania komplexne a v ich súvislostiach. 

Zavedenie systému mana érstva kvality priná a na vysokú kolu významnú systémovú 

zmenu, ktorá sa prejaví  v zlep ení fungovania celého systému vzdelávania. Jedným 

z predpokladov je nepodce ova iadnu innos a iadny proces, ktorý sa navonok javí ako 

menej podstatný.         

6. Trvalé zlep ovanie. Základným predpokladom dosahovania a zvy ovania kvality   

vzdelávania na vysokých kolách je aktualizácia a inovácia  ich tudijných programov, ktorá 

má zodpoveda najnov ím výsledkom vedy a technického rozvoja s oh adom na budúce 

potreby teórie i praxe.      

     Nástrojom zvy ovania kvality vzdelávania je aj  pravidelné hodnotenie metód 

vzdelávania a jeho efektívnosti. Zis ovanie nedostatkov vzdelávacieho procesu  je základným 

predpokladom jeho trvalého zlep ovania. Vä ina vysokých kôl na tento ú el naj astej ie 

vyu íva hodnotiace dotazníky, ktoré nemo no pova ova za jediný správny spôsob 

hodnotenia kvality vzdelávania. Tým viac, e výsledky tejto formy hodnotenia kvality 

vzdelávania sa nevyu ívajú dostato ne na nápravné opatrenia, ktoré by reálne prispeli 

k zmenám a inovácii vzdelávacieho procesu. 

       



  

55

 
Výsledkom hodnotenia orientovaného na neustále zlep ovanie má by má by spätná 

väzba, ktorej obsahom je informácia o nedostatkoch, resp. problémoch vzdelávacieho procesu 

a ich prí inách  nie len z poh adu u ite a a tudenta, ale aj tretej osoby ( iného u ite a, 

odborníka z praxe a pod. ). 

      Trvalé zlep ovanie predpokladá aj  prepracovaný systém samohodnotenia vysokej 

koly. Na vykonávanie samohodnotenia sa osved ili viaceré spôsoby postupov, z ktorých 

ka dý má peciálne prednosti a obmedzenia. iadny z nich nie je ten jediný platný, jediný 

správny postup. Na uskuto ovanie samohodnotenia potrebujeme základný rámec, ktorý 

ponúka aj Európsky model pre komplexné mana érstvo kvality.    

      7. Rozhodovanie na základe faktov. Ak majú by strategické i taktické rozhodnutia  

mana mentu vysokej koly efektívne musia by zalo ené na overených údajoch 

a informáciách. K tomu musí ma vysoká kola dobre fungujúci vnútorný informa ný systém, 

ako aj efektívny marketingový informa ný systém.       

8. Vzájomne výhodné vz ahy s dodávate mi. Aj napriek tomu, e vysoké koly nie sú 

typické podnikate ské subjekty, efektívnos a kvalita ich vzdelávacieho procesu je výrazne 

ovplyvnená úrov ou a kvalitou ich spolupráce s dodávate skými subjektami. Podce ovanie 

tejto zásady mana érstva kvality má negatívny vplyv na vytváranie materiálnych 

a pracovných  podmienok na vysokých kolách a v kone nom dôsledku aj na výsledky ich 

innosti.   

Záver  

      Zvy ovanie kvality vzdelávania na vysokých kolách predpokladá okrem vytvárania 

personálnych, materiálnych a finan ných podmienok hlavne efektívny systém riadenia 

vysokej koly, ktorého sú as ou je aj systém riadenia kvality. Moderné systémy riadenia 

kvality tak významnou mierou ovplyv ujú kvalitu a efektívnos riadenia celej vysokej koly 

a vytvárajú spolu s marketingom základný predpoklad pre poznanie potrieb a o akávaní 

u ívate ov produktov vysokej koly a tým aj ovplyv ujú jej postavenie na trhu vzdelávania.   
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Abstract   

    A major prerequisite of viability and survival of each higher education institution on 

the market of education is the quality of its product, i.e. quality education. Quality is 

becoming a measure of perfection and usefulness of education and is a prerequisite of meeting 

the expectations and requirements of the customers of universities 

 

their students. The 

quality of education has to be continuously improved with the increasing requirements for 

knowledge, skills and practices of the graduates. An inseparable part of improving the quality 

of educational process at universities is the implementation of a system of their management 

and evaluation. 

    One of the ways is the use of quality management systems pursuant to ISO 9000 

standards, used by more than 30 European universities, which have been implemented by 3 

Slovak universities as well.                         

http://www.education.gov.sk/main/dokument
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ADRIAN NI U  

PRIVATIZAREA SI  INTERACTIUNEA  ACESTEIA  CU PIATA DE CAPITAL  DIN 
ROMÂNIA         

Majoritatea economi tilor monetari ti sunt de acord ca sistemul financiar este un 

complex de pie e interdependente de active i datorii. Pre urile i ratele dobânzii care sunt 

determinate de aceste pie e, precum i cantita ile la care ele se refera, influen eaza i sunt 

influen ate deopotriva de economia reala , - complexul de pie e care produc curent bunuri i 

servicii. Aceste interdependen e sunt u or de în eles în principiu, dar dificil de onorat în 

practica, atât folosind  analiza teoretica cât i investiga ia empirica .2 

În acest complex de pie e interdependente, pia a care tranzac ioneaza active i care 

stabile te pre ul acestora, o denumim pia a de capital, iar pe cea care tranzac ioneaza datorii i 

stabile te dobânzi, o denumim pia a monetara. Interdependen a acestor doua pie e  cu 

economia reala este evidenta, în condi iile în care capitalul, factor de produc ie derivat, dar 

esen ial în analiza economica, are la rândul lui în componen a active reale dar i active 

financiare, simbolice.  

Lucrarea aceasta î i propune sa analizeze doar componenta financiara a pie ei de 

capital, respectiv pia a pe care americanii o denumesc equity market i modul de 

interac iune al acesteia cu privatizarea. Structura func ionala a pie ei de capital în România, 

precum i mecanismele prin care aceasta pia a ac ioneaza i interac ioneaza cu procesul de 

privatizare va constitui preocuparea acestei lucrari. Pe de alta parte vom analiza procesul de 

privatizare i vom demonstra ca acest proces este în sine o componenta a pie ei de capital. În 

cazul României, la un moment dat, procesul de privatizare era însa i pia a de capital în forma 

ei incipienta..  

Privatizarea 

 

cunoscuta ca un proces caracteristic economiilor în tranzi ie - este un 

mecanism complex de transfer a proprieta ii de stat asupra capitalului din economie, în 

proprietate privata sau publica3. Pe de alta parte privatizarea poate fi considerata  o competi ie 

între o oferta de capital din partea statului cu o cerere de capital din partea 

   

                                                

 

2 William C. Brainard, James Tobin Yale University  Pitfals in Financial Model Building- Cowles Foundation Paper 
279 

 

Retip rit din American Economic Rewiew  Vol LVIII, Nr.2, mai 1968 pag 99. 
3 public

 

în acest caz reprezint de inerea de c tre mai mul i investitori a capitalului, în în elesul societ ilor 
comerciale de inute public 
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investitorilor priva i efectuata pe o pia a secundara de capital. Pe cale de consecin a 

privatizarea este în sine o pia a,  componenta a pie ei de capital, respectiv a unei pie e 

secundare de capital cu valen e  speciale, dintre care evidenta la o prima analiza este 

caracterul ei monopolist.  

De altfel, dupa 1989, în România, capitalul  s-a format pe doua cai: prin libera 

ini iativa a unor întreprinzatori pe de-o parte i prin procesul de privatizare pe de alta parte. 

Pia a de capital româneasca în forma ei pura reglementata, compatibila cu circula ia moderna 

a capitalului, însa nu a început sa se formeze decât dupa apari ia bursei i a pie ei RASDAQ.  

Privatizarea a avut un rol important în procesul de formare i dezvoltare institu ionala, 

unele din aceste institu ii generate de procesul de privatizare transformându-se  astazi în 

exponente fundamentale ale pie ei de capital. De asemenea în România privatizarea a avut i 

rolul de a crea primele instrumente cu valen e de valori mobiliare i cu circula ie de masa.  

Procesul de privatizare din România folosind de multe ori metode specifice unei pie e 

de capital evoluate cum ar fi: oferta publica, certificatele de proprietate, certificatele 

nominative, Fondurile Proprieta ii Private (fonduri de investi ii de fapt) a avut de fapt un rol 

de ini iere i formare a mecanismelor pie ei de capital.  

Ineficien a procesului de privatizare în a determina o cre tere economica i bunastare 

în România, în a crea o pia a de capital puternica în România s-a datorat reluctan ei la capital 

a societa ii române ti, lipsei de reglementari  i slabei reprezentari sociale a capitalului 

autohton.  

De altfel înca în perioada de la sfâr itul anilor 90 , analistul politic Silviu Brucan, 

spunea ca în politica româneasca nu exista o exprimare clara a orientarii spre capitalism a 

nici unei forma iuni politice. Acest lucru denota faptul ca în România nu exista o pia a de 

capital i nici angajament politic pentru a o impune pâna la sfâr itul anilor 90 .

 

Rela ia între pia a de capital i procesul de privatizare în lume este una de tipul ou-

gaina . Dar i dilema clasica, caracteristica modelului, este aplicabila în cazul rela iei 

privatizare - pia a de capital. De aceea, nu vom gasi un consens în economie sau politica cu 

privire la prioritatea privatizarii asupra pie ei de capital sau reciproc. Este evident însa  ca o 

pia a de capital dezvoltata, cu institu ii i mecanisme experimentate, cu stabilitate i cu volum 

important de tranzac ii, asigura condi ii optime pentru un proces de privatizare     
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utilizând  mecanismele pie elor bursiere. Acest lucru presupune însa ca la momentul deciziei 

politice asupra privatizarii, pia a bursiera sa fie func ionala. Acesta a fost exemplul Angliei 

deceniului 8 al secolului trecut, când Guvernul Maiesta ii Sale, Regina Angliei, sub 

conducerea D-nei Thacher a promovat i condus cel mai important proces de privatizare din 

Europa utilizând pentru aceasta cu precadere pia a de capital cu institu iile i mecanismele ei.  

Acum câ iva ani, la Viena directorul de politici economice la KPMG4, lector la un curs 

la care am participat, spunea: Am fost angajat pe lânga guvernul din Jamaica pentru a le 

acorda consultan a în procesul de privatizare. În prima instan a am verificat existen a i 

modul de func ionare al bursei. Am aflat ca exista, dar am gasit doar doi brokeri i un 

telefon. Nu am abandonat, dimpotriva am utilizat cadrul legal al bursei, al pie ei de capital 

pe care o reprezenta i în foarte pu in timp volumul tranzac iilor bursiere de privatizare a 

crescut exponen ial.

 

Acest exemplu ne arata ca i în condi ii de dezvoltare incipienta, mecanismele pie ei de 

capital, pot sa asigure  condi iile pentru privatizare, pentru ca procesul de privatizare este în 

sine o pia a secundara de capital i de aceea bursa care adaposte te aceasta pia a, furnizeaza 

cadrul juridic i func ional precum i mecanismele necesare pentru tranzac iile ce înso esc 

procesul de privatizare. 

În România dimpotriva, privatizarea a fost cea care a creat pia a de capital. La momentul 

deciziei politice de privatizare, pia a de capital nu era reprezentata decât de o firava acumulare 

de capital prin libera ini iativa. Bursa nu func iona, nu existau titluri pe pia a i nici institu iile 

caracteristice pie ei de capital nu func ionau. Însa procesul de privatizare, chiar cu sincopele 

lui evidente, a generat condi iile pentru crearea i dezvoltarea unei pie e de capital române ti 

cu valen e coerente, cu mecanisme, institu ii, instrumente precum i cu o autoritate conform 

celor mai exigente principii de pia a.  

Putem afirma ca în România, bursa, dar mai ales pia a OTC, RASDAQ î i datoreaza 

apari ia i existen a privatizarii. Iar dupa  ce au ajuns la un anumit nivel de dezvoltare,  cele 

doua mecanisme de pia a de capital sunt utilizate pentru a desavâr i procesul de privatizare. 

 

Cu alte cuvinte, în România capitalul i pia a lui a aparut pe doua cai: libera ini iativa pe 

de-o parte i privatizarea pe de alta parte. Ca urmare a privatizarii de masa sau a 

   

                                                

 

4 KPMG Firm de consultan financiar multina ional specializat i în programe de privatizare 
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vânzarii prin oferte publice s-au creat premisele tranzac ionarii capitalului pe o pia a 

secundara de capital, prin cele doua pie e organizate: Bursa de Valori i pia a RASDAQ. 

Dupa ce aceste pie e au ajuns la maturitate, deci pia a secundara de capital din România a 

capatat caracteristici de pia a libera, organizata i reprezentativa de capital, a putut gazdui i 

tranzac ii de privatizare dovedind ca de fapt procesul de privatizare este o componenta

 
a pie ei 

secundare de capital. 

Programul de Privatizare în România    

La fel ca toate celelalte ari din centrul i estul Europei, i România a fost în situa ia de 

a face fa a unor constrângeri în elaborarea i implementarea unui plan de restructurare care sa 

duca spre o economie de pia a cu mecanisme func ionale la începutul anilor 90 . Aceste 

constrângeri se refera la lipsa capitalului românesc, la dezinteresul capitalului strain pentru

 

investi ii în România, la lipsa mecanismelor de pia a de capital, i în plus reluctan a popula iei 

la capitalul strain, dublata de cerin a etica de repara ie prin acces gratuit la o parte din 

capitalul societa ilor comerciale nou create  din partea ceta enilor. Toate aceste condi ii au 

generat în România un program de privatizare complicat, cu elemente de privatizare de masa, 

dar fara eficien a din Cehia de exemplu, cu o institu ie a statului însarcinata cu privatizari caz 

cu caz de tipul Treuhand din Germania dar departe de resursele financiare i eficien a 

acesteia., cu o agen ie responsabila a programului de privatizare, fara o angajare politica la 

nivel guvernamental i cu multe alte contradic ii i compromisuri.  

Cadrul institutional al privatizarii     

Fa a de formulele de privatizare de masa adoptate de guvernele din celelalte  ari est-

europene, varianta româneasca a inclus câteva trasaturi specifice. Institu ia guvernamentala 

responsabila cu acest proces a fost începând din 1990 Agen ia Na ionala pentru Privatizare 

care trebuia sa puna în practica sarcinile ce reveneau din programul de privatizare instituit 

prin lege sau hotarâri ale Guvernului. În fapt ANP a coordonat câteva activita i importante 

cum ar fi:  

 

procesul de privatizare pilot prin care un numar de 32 societa i comerciale selectate pe 

baza criteriilor elaborate de ANP au fost supuse privatizarii înainte de 
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demararea privatizarii de masa. Metodele de privatizare utilizate au fost oferta publica 

i vânzarea negociata de ac iuni fie catre salaria i i conducere, fie catre un investitor 

strategic. 

 
elaborarea normelor i coordonarea programului de privatizare prin vânzare de active; 

 
elaborarea de metodologii pentru vânzarea de ac iuni prin procedura MEBO; 

 

elaborarea metodologiilor i coordonarea procesului de distribu ie de CCP catre 

persoanele îndrepta ite; 

 

elaborarea de strategii i acordarea de asisten a pentru crearea i dezvoltarea noilor 

firme private mici i mijlocii.  

Aceasta ultima atribu ie a ANP ne indica faptul ca privatizarea era conceputa i la 

nivel guvernamental în acea perioada ca fiind procesul de creare a capitalului privat în 

economia româneasca alcatuit din doua direc ii concurente: privatizarea propriu-zisa 

(dena ionalizarea-dezetatizarea) pe de-o parte i crearea de noi întreprinderi mici i mijlocii 

sau libera ini iativa  cum am denumit-o,  pe de alta parte.

  

Ulterior activitatea ANP a fost pusa în umbra de FPS - noua institu ie ce a fost creata 

pentru a gestiona privatizarea în numele statului. Prerogativele ANP au fost preluate de 

Ministerul Privatizarii în perioada 1997-2000, ceea ce a constituit o ac iune politica pozitiva, 

dar neoportuna, în sensul ca guvernul i-a luat atribu ia i responsabilitatea de privatizare, dar 

acest lucru a fost realizat prea târziu, atunci când decizia, controlul, i mecanismele de 

privatizare erau gestionate de FPS institu ia statului care a avut întreaga responsabilitate a 

privatizarii în România i care a continuat sa gestioneze privatizarea  în condi iile coabitarii 

cu acest Minister al Privatizarii.

 

Programul românesc de privatizare a generat o structura institu ionala supusa ab initio 

unor conflicte latente i unor inadverten e care generau ineficien a  procesului. Sunt sigur, mai 

u or de apreciat lacunele procesului dupa ce acesta s-a desfa urat, dar  rigoarea cercetarii ne 

impune semnalarea atât a rezultatelor pozitive cât i deficien ele semnalate în privatizarea 

românesca.  

Sistemul institu ional al privatizarii din România are însa meritul de a fi creat 

mecanisme de pia a de capital, are meritul de a fi creat expertiza pe aceasta pia a, i mai ales 

acest sistem institu ional a fost transformat dupa un deceniu aproape, în cadrul institu ional al 

pie ei de capital din România. Astfel SIF-urile urma ele FPP-urilor sunt    
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printre cei mai importan i actori ai pie ei de capital române ti, iar proceduri i metode de 

privatizare alimenteaza i astazi pia a de capital.  

   
Program de privatizare
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Fig. 0-1 Cadrul institutional al privatizarii în România     

Ini ial, în 1992 proprietatea sectorului de stat supusa procesului de privatizare a fost 

transferata catre doua institu ii specializate - Fondul Proprieta ii de Stat (în propor ie de 

70% ) i Fondurile Proprieta ii Private (în propor ie de 30%), transfer simultan cu 

transmiterea gratuita catre popula ia în vârsta de peste 18 ani a cotei par i de 30% din capitalul 

social al societa ilor comerciale cu capital de stat, gestionata de Fondurile Proprieta ii Private 

sub forma Carnetelor cu Certificate de Proprietate (CCP) 5.  

Fondul Proprieta ii de Stat (FPS) a fost conceput ca o institu ie menita sa  aiba ca 

obiectiv desfiin ara ei cât mai rapida, caci trebuia sa realizeze un ritm de privatizare care sa 

finalizeze procesul în 7 ani. Pe de alta parte ea era pusa în subordinea Parlamentului ceea ce-i 

conferea o autonomie puternica, motiv care a generat o iner ie profunda a institu iei, cu efecte 

de frânare a procesului de privatizare pâna în 1996.

  

Principalele obliga ii ale FPS se refereau la :  

                                                

 

5 Ni u Adrian  Privatizarea în România Strategia i obiectivele institu iilor privatizarii. Fondul Proprieta ii de Stat i Fondurile 
Proprieta ii Private 1992  Simpozion Universitatea Timi oara 
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masuri pentru restructurarea i reabiliatrea societa ilor comerciale sau dupa caz 

lichidarea celor nerentabile; 

 
stabilirea criteriilor de performan a minime pentru aprecierea societa ilor comerciale i 

politici privind utilizarea dividendelor  

 
participarea la înfaptuirea masurilor luate de FPP pentru accelerarea procesului de 

privatizare: 

 

valorificarea veniturilor ob inute, prin efectuarea de investi ii, acordarea de credite, 

finan area cheltuielilor legate de privatizarea societa ilor comerciale. 

Institu ia a func ionat începând din 1992 i pâna în anul 2000, având filiale în fiecare 

jude i o reprezentare majoritara în Adunarile Generale ale Ac ionarilor de la toate societa ile 

comerciale arondate. 

Cele cinci Fonduri ale Proprieta ii Private (FPP) au fost constituite ca societa i 

comerciale pe ac iuni ce de ineau  împreuna  în calitate de ac ionari 30% din capitalul 

societa ilor comerciale incluse în privatizarea de masa conform unei alocari efectuate de ANP. 

Aceste institu ii aveau urmatoarele atribu iuni principale: 

 

maximizarea profiturilor de inatorilor de certificate de proprietate, ac ionari la FPP; 

 

preschimbarea CCP contra ac iuni la societa ile comerciale din programul de privatizare 

prin servicii de brokeraj ; 

 

accelerarea privatizarii;

  

gestiunea portofoliului de ac iuni pe care-l administrau. 

Aceste institu ii gestionau o proprietate privata, fiind în acela i timp inova ii 

institu ionale în peisajul privatizarilor est europene. FPS i FPP-urile au semnat în 1992 

Acordul cadru al ac ionarilor prin care s-au definit responsabilita ile reciproce în 

administrarea i privatizarea  capitalului de inut. Prin acest acord societa ile comerciale erau 

clasificate în func ie de capital i numar de angaja i i erau stabilite responsabilita ile în 

privatizare între cele doua institu ii: 

 

societa i comerciale mici, în numar de aprox. 3.000, având mai pu in de 500 de angaja i 

fiecare, privatizabile prin metode standard MEBO; 

 

societa i comerciale mijlocii, în numar de aprox. 2.500, cu mai pu in de 3000 de angaja i 

fiecare; 

 

societa i comerciale mari, în numar de aproape 700, cu peste 3.000 de angaja i fiecare, la 

care FPS este mandatat cu restructurarea i privatizarea.   
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Societa ile comerciale mici i medii erau destinate pentru început unor privatizari caz cu 

caz dintre care s-a eviden iat metoda MEBO care a monopolizat privatizarea pâna în 1997 iar 

pentru societa ile comerciale mari era conceputa de FPS strategia de mare privatizare care a 

intrat foarte târziu în func iune respectiv dupa 1997. În prezent institu ia care coordoneaza 

procesul de privatizare în România este: AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE I 

ADMINISTRAREA PARTICIPA IILOR STATULUI care a fost constituita în anul 2000 o 

data cu instalarea guvernului Nastase. Autoritatea pentru Privatizare, înfiin ata prin 

reorganizarea Fondului Proprieta ii de Stat, este o institu ie de interes public, cu personalitate 

juridica, aflata în subordinea Guvernului. Este un organism specializat care pune în aplicare 

strategia Guvernului privind întregul proces de privatizare i de dezvoltare a sectorului privat 

în economie.  

Etapele, metodele si dimensiunea procesului de privatizare în România  

Originalitatea procesului românesc de privatizare este caracterizata i de o lipsa de voin a 

politica manifestata în primul rând prin propor ia de capital mo tenit de stat de la regimul 

comunist i care a fost supus ini ial programului de privatizare. Estimarea acestui capital s-a 

facut plecând de la cateva ipoteze axiomatice. 

 

Prima se refera la masurarea propor iei de repartizare a capitalului între societa i 

comerciale i regii autonome ca urmare a procesului de aplicare a legii 15/1990 care s-a 

finalizat în 1992. Societa ile comerciale erau supuse privatizarii cel pu in ca inten ie ini iala, 

pe când regiile autonome nu erau privatizabile. Aceasta propor ie a capitalului societa ilor 

comerciale din total capital social de stat este considerata a fi 53% conform unei estimari 

oficiale din 1992.  

A doua ipoteza se refera la faptul ca FPP-urile  i, ulterior, de succesorii acestora (SIF-

urile) sunt societa i comerciale cu capital privat, respectiv prin alocarea acestor institu ii a 

30% din capitalul societa ilor comerciale i distribuirea CCP ceta enilor s-a realizat o 

privatizare de masa a acestui capital riguros echivalent cu 30% din capitalul social al 

societa ilor comerciale supuse privatizarii. 

 

O a treia ipoteza se refera la considerarea constanta a capitalului FPP i apoi a SIF-urilor, 

ceea ce este rezonabil , având în vedere ca aceste institu ii nu au rela ii de vânzare-cumparare 

ac iuni decât cu sectorul privat. Capitalul transferat regiilor autonome îl   
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consideram constant pâna în 2001 când odata cu apari ia APAPS s-a produs o modificare de 

capital al regiilor autonome datorata restructurarii portofoliului FPS între celelalte Ministere 

i APAPS. 

Capital de stat

Societati 
comer-
ciale 
53%

Regii 
autono-

me
47%

 
Societati comerciale

FPS
70%

FPP
30%

 

  Fig. 0-2  

Aceste ipoteze ne conduc la cuantificarea  privatizarilor realizate de FPS i APAPS.  

Plecând de la informa iile furnizate prin rapoartele anuale ale FPS i APAPS, i facând 

ajustari menite sa aduca aceste cifre la dimensiuni compatibile inter-temporal, se poate face 

urmatoarea apreciere a cotei de capital privatizate de FPS raportat la portofoliul de inut 

ini ial6,7.  

Analiza acestor ponderi ne conduce la concluzia ca în fapt privatizarea din România a 

avut ini ial în vedere doar 53% din capitalul de stat existent în 1992 în economia 

româneasca. Din acest capital supus privatizarii doar 30% reprezentând  15,9% din întregul 

capital de stat a fost supus privatizarii de masa prin alocarea lui ini iala FPP-urilor i apoi 

privatizarii PPM.  

1992

 

1993

 

1994

 

1995

 

1996

 

1997

 

1998

 

1999 2000

 

2001

 

2002

 

0,00%

 

0,30%

 

2,80%

 

3,90%

 

3,00%

 

4,60%

 

8,80%

 

12,60%

 

6,67%

 

6,12%

 

4,91%

 

      Tabel 0-1 Cota din capitalul propriu privatizata de FPS si APAPS   

Sintetizând aceste considerente putem  sa determinam propor ia de capital privatizata 

de-a lungul anilor. În tabelul I-2 sunt prezentate cotele de capital social privatizate de FPS în 

compara ie cu  sarcina de privatizare anuala a 10% din capital 

  

                                                

 

6 http://www.cerope.ro/pub/study13ro.htm    CRPE Lucrare nr.13/Octombrie, 1999 pag. 3-7 
7 Societatea de Investi ii Financiare Banat-Cri ana Dep. Cercetare, Raport asupra evolu iilor pie ei financiare din 
România în luna mai 2002 

http://www.cerope.ro/pub/study13ro.htm
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propriu pentru ca în 7 ani FPS sa se desfiin eze. Acest lucru nu s-a realizat i astfel în 1999 

FPS mai de inea o propor ie de 44,8% în capitalul agregat al societa ilor comerciale supuse 

programului de privatizare iar în 2002 APAPS i Ministerele de ineau, 32,42%.  

 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Realizar
i 70,00%

 

69,79%

 

67,83%

 

65,10%

 

63,00%

 

59,78%

 

53,62%

 

44,80%

 

40,13%

 

35,85% 32,42%

 

Plan 70,00%

 

60,00%

 

50,00%

 

40,00%

 

30,00%

 

20,00%

 

10,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00% 0,00% 

Tabel 0-2 Evolutia ponderii capitalului FPS din total capital social în societati comerciale echivalent 1992  

În figura I-3 se observa diferen a de ritm de privatizare dintre cel planificat care ar fi 

trebuit sa reduca procentul de 70% în capital social agregat al societa ilor comerciale la 0% în 

timp de 7 ani i cel realizat, care la sfâr itul anului 2002 era 32,42%. Observam ca în 7 ani de 

activitate (în 1999), perioada în care FPS trebuia sa realizeze privatizarea a 37,10% din total 

capital de stat (1992), nu s-au realizat decât 13,36% ceea ce reprezinta un procent de 36% din 

necesar 

Din tabelul I-3 putem observa ca din capitalul alocat FPS în 1992 pentru a fi privatizat 

în 7 ani, pâna în  2002 a fost privatizat doar 53,69% . 

Pe de alta parte din tabelul I-3 observam ca FPS a privatizat de la începutul activita ii 

sale i pâna la sfâr itul anului 1999, 36% din portofoliul sau ini ial, ceea ce reprezinta 25,2% 

din capitalul statului organizat ca societa i comerciale. Daca adaugam cota de capital de 30% 

de inuta de SIF-uri, ajungem la un procent 58,9% din proprietatea de stat organizata ini ial 

sub forma de societa i comerciale i, deci, de  29,26% din proprietatea de stat ini iala, care 

include i regiile autonome.( tab.I-4).  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Realizari Plan  

    Fig. 0-3 Trendul volumului privatizarii efectuate de FPS fata de planul initial    
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

0,30%

 
3,10%

 
7,00%

 
10,00%

 
14,60%

 
23,40%

 
36,00%

 
42,67%

 
48,79%

 
53,69%

 
      Tabel 0-3 Ponderea de capital privatizat din capitalul alocat FPS în 1992  

La aceasta cifra putem adauga procentele din patrimoniul ini ial al tuturor regiilor 

autonome care s-au privatizat (ROMTELECOM de exemplu), pe care le putem include într-

un procent de 0,75% din totalul activelor aflate la început în proprietatea statului.  Ajungem 

astfel la estimarea ca pâna la sfâr itul anului 1999,  30% din capitalul agregat de inut de stat 

în 1992 a fost privatizat. Iar  pâna la sfâr itul lui 2002 doar 35,82% din capitalul ini ial de inut 

de stat în 1992 era privatizat. 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Capital de stat

FPS/APAPS

Capital privatizat0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% Capital de
stat
Regii
autonome
FPS/APAPS

FPP/SIF

Capital
privatizat

 

Fig. 0-4 Evolutia ponderii capitalului de stat  si a celui privatizat intre 1992 si 2002   

În tabelul I-4 sunt prezentate evolu iile capitalului privat i a celui de stat datorita 

procesului de privatizare din România. Observam ca în 2001 capitalul aflat la regii autonome 

i companii na ionale a crescut ca pondere, datorita realocarii acestuia o data cu restructurarea 

portofoliului FPS la apari ia APAPS. APAPS are la sfâr itul anului  2002 în portofoliu  8,47% 

din  capitalul de stat ini ial din 1992. 

În figura I-4 sunt reprezentate nivelurile evolu iei capitalului de stat i privat, 

remarcându-se ritmul lent al transformarilor de structura a capitalului între 1992 i 2002
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APAPS a elaborat, la sfâr itul lunii aprilie 2002, o analiza privind evolu ia privatizarii 

în care s-a men ionat ca APAPS de ine doar 10,29% din proprietatea de stat din economie. 

(La finalul anului 2001, proprietatea statului în economie, raportata la situa ia de la începutul 

privatizarii, era distribuita conform tab.I-4).Deci, pâna la sfâr itul lui 2001, tot ce privatizase 

APAPS (FPS), tot ce se privatizase prin Procesul de Privatizare de Masa(PPM), împreuna cu 

tot ce exista la SIF-uri (care se integreaza în sectorul proprieta ii private), reprezenta 34% din 

patrimoniul existent la sfâr itul anului 1992.)8 

În anul 2002, în portofoliul APAPS se mai gaseau ac iuni ale 392 societa i comerciale, 

dintre care 80 societa i mari. APAPS de inea doar 8,47% din capitalul social de inut de Statul 

Român, în timp ce Ministerul Industriilor i Resurselor de inea 48,63%.(vezi tabelul I-5). 

APAPS a anun at faptul ca, în cursul anului 2002, capitalul social de inut de priva i a 

depa it nivelul celui de inut de catre Statul Român, pentru prima data dupa anul 1990, 

atingând 54,8% din totalul capitalului aferent întregii economii române ti. Aceasta înseamna 

ca  la sfâr itul anului 2002 în România exista o structura a capitalului total în care capitalul de 

stat de ine 45,2%, capitalul privat rezultat din privatizare are o pondere de 25,22%, iar 

capitalul  privat rezultat din libera ini iativa 29,573%. (vezi tab. I-6) 

                                                

 

8 ECONOMISTUL din 09.05.2002,,INTERNATIONAL SECURITIES INCORPORATION ROMANIAN 
COUNTRY REPORT 
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9 ECONOMISTUL 09.05.2002, Studiu APAPS aprilie 2002, INTERNATIONAL SECURITIES 
INCORPORATION ROMANIAN COUNTRY REPORT 

 
1991

 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Capital de stat 100%

 
84,10%

 
83,99%

 
82,95%

 
81,50%

 
80,39%

 
78,68%

 
75,42%

 
70,74%

 
68,27%

 
66,00%

 
64,18%

 
din care: 

            

Regii autonome*

  

47,00%

 

47,00%

 

47,00%

 

47,00%

 

47,00%

 

47,00%

 

47,00%

 

47,00%

 

47,00%

 

55,71%

 

55,71%

 

FPS/APAPS

  

37,10%

 

36,99%

 

35,95%

 

34,50%

 

33,39%

 

31,68%

 

28,42%

 

23,74%

 

21,27%

 

10,29%

 

8,47%

 

Capital privatizat

  

15,90%

 

16,01%

 

17,05%

 

18,50%

 

19,61%

 

21,32%

 

24,58%

 

29,26%

 

31,73%

 

34,00%

 

35,82%

 

din care: 

            

 FPP/SIF

  

15,90%

 

15,90%

 

15,90%

 

15,90%

 

15,90%

 

15,90%

 

15,90%

 

15,90%

 

15,90%

 

15,90%

 

15,90%

 

Total  100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

Tabel 0-4 Situa ia agregat a capitalului din punct de vedere al formei de proprietate  

  

Tabel 0-59 

Situatia ponderilor de capital 1992 in 
anul 2001 

Ponderea  capitalului românesc dupa sursa lui

 

Ministerul Industriei 48,63%

   

2002** 
2002**

* 

din care:               RENEL 9,38%

  

Capital de stat 64,18%**

 

45,20%
*** 

Alte Regii Autonome, 
Societati si   Companii 

Nationale 
39,25%

  

Capital rezultat din 
privatizare 

35,8
2% 
** 

25,22%*** 

Ministerul Transporturilor  

Capital 
privat

 

Capital rezultat prin libera 
initiativa 

 

29,57%*** 

SNCFR 

2,74%

  

Total: 
100,00

% 
100,00% 

Ministerul Finantelor si 
Ministerul  Agriculturii 

4,34%

  

Tabel 0-6 
**Raportat la anul 1992 

Privatizat APAPS, SIF, PPM

 

34,00%

   

***Situatia capitalului 
autohton in 2002 

*Capital de stat in Regii 
autonome si Ministere 55,71%
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Abstract  

This paper refers to the Romanian capital market development in correlation with the 

privatization process. It emphasis the instutional framework, the methods and the privatization 

agenda. It also describes the evolution of the capital structure underlining the stat and private 

percentage of the capital. Further is presented the bi-directional linkage between the 

privatization process and the capital market development together with his two components: 

the primary and the secondary capital market. 

The evolution of the Romanian Stock Exchange, his indicators and the contribution of 

the private capital to the GDP analysis  ends the paper.       
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LENGYEL IMRE 

A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ ÉS BÉKÉS MEGYE GAZDASÁGI HELYZETÉR L   

Magyarország 2004. május 1-t l az Európai Unió tagjává vált. Ez a történelmi 

léptékkel mérve is kiemelked esemény az ország gazdasági életében nagy változásokat indít 

el, amelyek közül kett t érdemes kiemelni. Az egyik változás a piaci verseny további 

er södése lesz, annak ellenére, hogy eddig is a termékek és szolgáltatások jórészt szabadon 

áramolhattak. De az egységes piac nyújtotta el nyök miatt sok külföldi vállalat megjelenik a 

magyar piacokon is, most már szabadon és megkötések nélkül létrehozva fióktelepeket, 

kirendeltségeket, érdekeltségeket. A piaci automatizmusok pedig nyilvánvalóan a fejlett 

térségek fejl dését fel fogják gyorsítani. 

A másik változás az állami, önkormányzati támogatások odaítélésében lesz. A 

közösségi versenypolitika el írásai szerint sem az állam, sem a helyi kormányzatok nem 

torzíthatják a piaci versenyt, azaz nem nyújthatnak a vállalkozásoknak egyedi támogatásokat, 

avagy nem hozhatják el nyös helyzetbe a helyi cégeket. A közpénzek felhasználása, legyen 

akár a területfejlesztésre szánt forrásoké is, avagy a helyi önkormányzatok támogatásai, csak 

átlátható és nyílt döntések, pályázatok útján történhet. Az elmaradott régiók, megyék nyílt 

versenyben kaphatnak fejlesztési forrásokat, ez pedig azt jelenti, hogy a fejlettebb, 

felkészültebb, versenyképesebb helyi elittel rendelkez térségek szerzik meg a 

támogatásokat, mivel képesek megfogalmazni, megtervezni és menedzselni fejlesztési 

elképzeléseiket.  

Ezek a változások, nyilván a többivel együtt új folyamatokat indítanak el a magyar 

térségekben is, várhatóan jelent sen megn nek a területi különbségek: gyors fejl désnek 

indulnak azok a térségek, megyék és városok, ahol felkészültek erre a versenyre, ahol a helyi 

elit nemcsak szavakban versenyképes, hanem tettekben is. Mindazok a térségek pedig 

stagnálnak, rosszabb esetben visszaesnek, ahol nem ismerték fel az új kihívásokat, nem 

képesek megfelel válaszokat és programokat kidolgozni, avagy nem tudnak a térségi 

szerepl k együttm ködni. Tanulmányomban a Dél-alföldi régió, f leg Békés megye 

gazdasági helyzetével foglalkozom, néhány gondolatot is hozzáf zve a gazdasági helyzet 

kialakulásához.     
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Mi jellemz a Dél-alföldi régió, f leg Békés megye gazdasági helyzetére?  

Egy-egy régió, megye gazdasági helyzete nagyon sokféle mutatóval jellemezhet , 

kezdve a vállalkozások számától, az infrastruktúra színvonalától, a munkanélküliségi rátán és 

jövedelmen át a beruházások értékéig. Ezek a mutatórendszerek sokféleképp értékelhet k, az 

elemzés célja (avagy az elemz érdeke?) szerint eltér következtetések vonhatók le. Viszont 

közgazdaságtani szempontból vannak egyértelm szempontok, amelyek alapján megítélhet 

egy-egy térség gazdasági helyzete.  

Az EU-ban napjainkra kialakultak a régiók gazdasági helyzetének megítélésére 

vonatkozó közgazdaságtani szempontok és értékelési logika : egy térség 

gazdaságfejlesztésének célja az ott él k életszínvonalának javulása, eszköze pedig a térség 

versenyképességének javítása (Farkas-Lengyel 2001). Ez azt is jelenti, hogy az EU 

Strukturális Alapjaitól elnyerhet támogatások els dleges célja: a regionális 

versenyképesség javítása. Ez a szempontrendszer lép életben 2007-t l is, amikor a gazdasági 

konvergencia válik els dlegessé az EU regionális politikájában.  

Egy térségben az életszínvonal hosszabb távon az ott képz d jövedelmekt l függ, 

azaz a gazdasági teljesítményt l, amit szokásos módon a GDP-vel mérünk (a GNP, avagy 

GNI megfelel bb lenne, de jelenleg a statisztikai adatgy jtések nem teszik lehet vé 

kiszámításukat a régiókra). Nyilván fontos szempont a személyek jövedelme is, mint 

munkabér, illetve mint a helyi gazdaságban elkölthet pénztömeg. A gazdasági teljesítmény 

szorosan összefügg a regionális versenyképességgel, részben arra épülnek a felhasznált 

mutatók (Lengyel 2001). 

Az EU-ban a sztenderd/egységes versenyképesség alábbi fogalma terjedt el: a 

régiók képessége relatíve magas (tényez )jövedelem és relatíve magas foglalkoztatottsági 

szint tartós létrehozására, miközben a globális versenynek ki vannak téve (Lengyel 2000). 

Az EU 2004 februárjában kiadott harmadik kohéziós jelentése hasonlóan fogalmaz: magas 

és növekv életszínvonal, valamint magas és fenntartható foglalkoztatottsági ráta (EC 2004). 

Az EU 2002. évi versenyképességi jelentése szerint: egy régió versenyképes, ha dinamikus a 

gazdasági növekedése, amely egyaránt származik a munkatermelékenység javulásából és a 

magas foglalkoztatottsági rátából.  

A fentiek alapján az EU-ban egységes szempontok alapján ítélik meg a régiók 

gazdasági helyzetét, az alkalmazott f bb mutatók: az egy lakosra jutó GDP és személyi 

jövedelem nagysága és alakulása, a foglalkoztatottság változása, a munkatermelékenység (ami 

a hatékonyságot mutatja) és a világpiacon eladható (nemzetközileg versenyképes) termékek, 
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szolgáltatások aránya (amit az exporttal mérhetünk). Nyilván ezek a mutatók csak az elemzés 

els körét jelentik, az alaposabb vizsgálathoz jóval nagyobb információtömeg10 

feldolgozására van szükség. Ezek a mutatók f leg okozatok , azaz a teljesítményt mutatják, 

nem pedig a kiváltó okokat , amelyek sokkal összetettebbek.  

Tehát a Dél-alföldi régió és Békés megye gazdasági helyzetét közgazdaságtani 

szempontból elfogadhatóan fel tudjuk vázolni néhány olyan alapmutató segítségével, amelyek 

a bonyolult gazdasági folyamatokat és hatásaikat komplexen adják vissza. A régiók, megyék 

adatait a bruttó hazai terméknél (GDP) 1996-tól célszer alapul venni (habár a KSH 1994-

t l számol megyei GDP-t), mivel ekkortól állnak rendelkezésünkre a tényleges vásárlóer 

értéken (vásárlóer -paritáson, PPS) kimutatott adatok, amelyek lehet vé teszik az EU 

tagországok régióival való összemérést is.  

Közismert, hogy Magyarország GDP-jének növekedése (volumenindexen, alapáron) 

1996-tól 2002-ig 29 % volt, ami 4,5 % éves (mértani) átlagnak felel meg. Ez nemzetközileg is 

kiemelked en gyors gazdasági növekedés: amíg 1996-ban az EU-átlag 47 %-án álltunk, 2002-

ben már 54 %-át értük el. Ebben nyilván az is szerepet játszott, hogy az EU gazdasági 

növekedése lelassult az utóbbi években. 

Azonban ez a gyors országos növekedés területileg igen egyenl tlenül következett be: 

három régióban elkezd dött egy gyors felzárkózási periódus, a vizsgált id szakban lendületes 

fejl dés zajlott le. Másik három régió gazdasági növekedése az EU átlagot kissé haladta meg, 

öt év alatt összesen 2-3 %-ot közelített. Míg egy régióban, a Dél-alföldi régióban szinten 

tartás volt, azaz csak az EU-átlaggal megegyez növekedés történt, emiatt felzárkózásról 

sem beszélhetünk. Azaz Magyarország 1996 utáni imponáló gazdasági növekedését három 

régió pörgette , másik három régió csak kissé segítette, míg egy régió, a Dél-alföldi régió 

visszafogta , mivel itt érdemi fejl dés nem történt. 

A 19 megye többségében megindult a gazdasági fejl dés, több megyében egyenesen 

imponálóan. Csak 6 olyan megye akad, ahol a gazdaság az EU-átlaghoz hasonló arányban 

növekedett (a statisztikai hibahatárt is tekintetbe véve), avagy elmaradt az EU átlagos 

növekedését l. Sajnos két megye gazdasági helyzete romlott továbbra is, azaz egyre inkább 

elmaradnak az EU-átlagtól: Csongrád és Békés megye. Békés megye 1996-tól az EU-átlagtól 

egyre inkább lemarad, a vizsgált id szakban 3 %-al csökkent az egy lakosra jutó GDP. Azaz 

nemhogy felzárkózás nem indult el, de gazdasági teljesítményben megjelen eredményei 

sincsenek a szerkezetváltásnak.  

                                                

 

10 Támaszkodom az NKFP-2001 5/074/2001. A magyar régiók és települések versenyképessége az európai 
gazdasági térben cím kutatás során a Tanszéken az irányításommal készült háttéranyagokra. 
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Az eltér megyei növekedési ütemek miatt megn ttek a területi különbségek, az 

országos átlaghoz viszonyítva jelent s átrendez dés történt, a megyék fejlettsége között 

kinyílt az olló . A Dél-alföldi régió mindhárom megyéje egyre inkább leszakad, legnagyobb 

mértékben Csongrád megye veszített pozíciójából: 1996-ban 93 %-át, 2002-ben már csak 77 

%-át érte el az országos átlagnak. Hasonló ütemben csak Tolna megye fejl dése lassult le. 

Békés megye szintén egyre inkább leszakad: 1996-ban 76 %-a, míg 2002-ben már csak 62 %-

a volt az egy lakosra jutó GDP az országos átlagnak.  

A gazdasági teljesítmény, a GDP csak hosszabb távon befolyásolja a helyben él k 

életszínvonalát, mivel a jövedelemtulajdonosok (akár külföldiek, akár f városiak pl. a Balaton 

mell l) kivonhatják a jövedelmet a térségb l és máshol használhatják fel. Helyben f leg a 

munkabéreket költik el, de nyilván a szül k-gyermekek közötti jövedelemtranszfer is jelent s 

lehet (pl. a Békés megyei szül k segítik más megyében, f városban él leszármazottaikat). Az 

életszínvonalra részben utal a bevallott személyi jövedelem is, egy lakosra jutó értékének 

alakulása térben hasonló, mint a GDP el állítása. Az országos átlaghoz viszonyítva 1997 és 

2002 között csak kisebb területi változások történtek, a gyorsan fejl d megyékben 

mindvégig magasabb volt a személyi jövedelem, mint a többi megyében. Az országos 

átlaghoz viszonyítva bizonyos állandóság figyelhet meg, aminek több oka van: a gyorsan 

fejl d megyékben a multinacionális cégek által fizetett jövedelmek megjelennek a 

statisztikákban, míg a gyengébb gazdaságú megyékben (pl. agrár tevékenységeknél) sok 

kifizetés zsebb l történik és magas az önellátó, avagy egyéb nem adózott tevékenység.  

Az életszínvonalat becsülni lehet az egy lakosra jutó személyi jövedelemadó-alapot 

képez jövedelemmel. Nyilván ez a mutató függ a foglalkoztatottsági rátától, azaz hányan 

dolgoznak, valamint az inaktívak (fiatalok és id sek) arányától is. Sajnos Békés megyében, 

egyedül az országban, jelent sen csökkent az országos átlaghoz mért egy lakosra jutó 

személyi jövedelemadó-alap, amely 1997-ben még 78 %-os volt, 2002-ben már csak 67 %, 

miközben a többi megye nagyjából tartani tudja korábbi színvonalát. Békés megye jelenleg 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyével van egy szinten, a többi megyében a jövedelmek legalább 

10 %-kal közelebb vannak az országos átlaghoz.  

A régiók versenyképességénél alapkérdés: a gazdasági növekedéshez mennyiben járult 

hozzá a foglalkoztatottság és mennyiben a munkatermelékenység javulása? A 

foglalkoztatottsági rátát a KSH az EU és az OECD el írásai alapján a 15-74 évesek körében 

végzett munkaer -felmérés alapján közli. A regionális munkatermelékenység nehezen 

mérhet kategória, általában az egy foglalkoztatottra jutó kibocsátással (GDP-vel) becsüljük.  
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A foglalkoztatottság 1996 után mindegyik régióban javult, a gyorsan fejl d 

régiókban és megyékben 54-56 %-ot ér el. Viszont a többi megyében csak 45 és 50 % között 

mozog, amely érték az EU-ban is nagyon alacsonynak min sül, egyes mediterrán térségekhez 

hasonló. Egyetlen megyében, Csongrád megyében romlott 1996-hoz képest 2003-ra a 

foglalkoztatottsági ráta, de így is az alföldi megyék átlagához áll közel. Békés megyében 

2002-ben az országban az egyik legalacsonyabb, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár 

és Baranya megyéhez hasonló a foglalkoztatottsági ráta. Ismerve ezen megyék aprófalvas és 

bizonyos népességcsoportokhoz kapcsolódó gondjait, egyértelm en adódik, hogy Békés 

megyében nagyon gyenge a munkahelyteremtés, nem jönnek létre új munkahelyek, illetve a 

meglev k is nagyon alacsony jövedelmeket nyújtanak.  

A fenti adatokból és folyamatokból is egyértelm en kiderül, hogy Békés megye 

gazdasága lényegében stagnál. Az életszínvonalban történt ugyan visszaesés, de még nem 

olyan mértékben, mint amit a gazdasági teljesítmények el re jeleznek. Mind a GDP nagysága 

és alacsony növekedési üteme, mind a foglalkoztatottsági ráta változása, mind a 

munkatermelékenység utalnak arra, hogy ez a gyenge versenyképesség nemsokára 

er teljesebben kihat az életszínvonalra is. Ez pedig azt jelenti, hogy az EU-ban várható 

nagyon er s területi verseny miatt középtávon legjobb esetben is csak további stagnálás 

várható.  

Néhány gondolat Békés megye gazdasági gondjairól  

Közismert, hogy Békés megye11 nagy hátránnyal indult a globális versenyben: földrajzi 

helyzete, közlekedési és település-hálózata, határ mentisége stb. eleve sok nehézséget jelentett 

és jelent ma is. Békés megye leszakadása nem mai jelenség, az elmúlt évtizedek 

modernizációs törekvései csak felemás eredményeket hoztak: a gazdasági szerkezet alig 

változott, az iparosítás még be sem fejez dött, máris megtorpant stb. Azaz Békés megye nem 

ítéltetett könny sikerre, keményen meg kell küzdenie minden részeredményért.  

A területi versenyben az adottságokat el kell fogadnunk, nem Békés megye 

kedvez tlen helyzetén, nem a megváltoztathatatlan tényez kön kell siránkozni, hanem 

azokra kell koncentrálni, ami megváltoztatható és ami a helyieken múlik. Többször felvet dik 

magánbeszélgetéseken: Békés megyében a kedvez tlen küls körülményeken nem lehet 

változtatni, ezért itt kevés az esély a sikerre, így nem is érdemes komoly dolgokat elkezdeni. 

                                                

 

11 Tanulmányom ezen részénél felhasználom a BÁRKA cím folyóirat 2002. 3. számában megjelent írásomat 
Békés megye versenyképességér l (Lengyel 2002a). 
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Ez a hozzáállás garancia a kudarcra, ráadásul sok esetben nem is igaz. Valóban nehezebb 

üzleti sikert elérni, mint más megyékben, de a tehetséggel és munkával párosult felkészültség 

itt is eredményeket hoz. Elég a békéscsabai tornasportra gondolni, amelyik az olimpiai 

bajnok, Ónodi Henrietta mellett még sok nemzetközileg kiemelked sportolót tud felmutatni. 

A piaci verseny annyiban hasonlít a sportversenyre, hogy a szakmailag felkészült, reális célt 

maga elé t z , megszállottan dolgozó és a helyiek összefogását, a helyi közvélemény 

támogatását maga mögött tudó szakemberek igenis sikeresek lehetnek, akár nemzetközileg is. 

A megyében is több példa van versenyképes cégekre, ezen sikerek mögött szinte mindig 

néhány megszállott vezet , a bennük bízó munkatársak állnak, akik élvezik a helyi 

intézmények támogatását is. 

A közgazdaságtudomány ezt a kés n jöv k el nyének is nevezi, ami annyiban igaz, 

hogy más térségek tapasztalataiból is lehet tanulni, ami f leg a célok kiválasztásánál lehet 

fontos: ugyanis minél kisebb egy térség, település, annál inkább koncentrálnia kell néhány 

sikeresnek t n üzleti lehet ségre, mivel er forrásai igen sz kösek (Lengyel 2002b, Porter 

2003). A sportnál maradva, pl. egy Békéscsaba méret város csak egy-két nemzetközileg 

sikeres sportágat tud eltartani . A globális versenynek nagyon sok olyan szelete van, amiben 

a kisebb városok is eséllyel tudnak fellépni. Jó példa erre harmadik Itália , ahol lényegében 

agrármúltú kis- és középvárosokban sikeres kisvállalkozói hálózatok (ún. klaszterek) 

m ködnek, f leg a feldolgozóiparban. Lényeges, hogy egy-egy térség csak egy-két 

iparág/üzletág nemzetközi sikeréhez tudja a feltételeket biztosítani, azaz koncentrálni kell a 

helyi emberi és intézményi er forrásokat. 

A fentieket összegezve az a véleményem, hogy Békés megyében is van esély a 

versenyképesség javítására, amihez két alapvet tényez szükséges. Az egyik, hogy a 

félbeszakadt modernizáció folytatására er teljesen lobbyzni szükséges a közlekedési 

infrastruktúra fejlesztéséért (gyorsforgalmi utak, vasúti logisztikai központ), ami nyilván 

meghaladja a helyi er forrásokat. A másik, a lobbizással párhuzamosan a helyi összefogást 

kell er síteni, rádöbbentetni mindenkit, hogy egy csónakban eveznek , csak együtt lehetnek 

sikeresek, külön-külön a települések eleve sikertelenségre kárhoztattak. Pontosabban egy 

hajóban eveznek , de ekkor ezt a hajót gályának hívják.     
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Anélkül, hogy állításaimat tételesen igazolnám, az a véleményem, hogy Békés megye 

a fel nem ismert, avagy felismert, de elszalasztott lehet ségek miatt is került egyre nehezebb 

helyzetbe, nem adott eléggé sikeres válaszokat az 1990 utáni kihívásokra. Azaz a nehéz küls 

helyzet mellett a helyi elit versenyképtelensége is oka a kialakult helyzetnek. Ebben az 

írásban csak két általam fontosnak tartott kérdésre térhetek ki.  

Dinamikus központ nélkül nincs dinamikus fejl dés  

A globális verseny felértékelte a városok, mint vonzásközpontok szerepét, hiszen csak 

megfelel méret városban érdemes a vállalati sikerekhez nélkülözhetetlen üzleti 

szolgáltatásokat létrehozni. A már említett kritikus tömeget Magyarországon általában 100-

150 ezer f re teszik, ahol már viszonylag tömegesen megtelepedhetnek a külföldi cégek 

telephelyei is. Egy ilyen város képes olyan mértékben munkahelyeket létrehozni, hogy a 

vonzáskörzetében lev kisebb településekr l is ingáznak az emberek. Gy r-Moson-Sopron és 

Fejér megye fejl dése is lényegében a Gy rben és Székesfehérvárott létrehozott 

munkahelyekt l függ, amelyekre 50-60 kilométerr l is vállalati buszok hordják a dolgozókat. 

Azaz Békés megye versenyképessége sem javulhat dinamikus központok nélkül.  

Békés megye régi problémája, hogy nincs domináns megyeszékhelye, Békéscsabának 

sem mérete, sem funkciói nem elegend ek. Emiatt vet dött fel már a 70-es évek végén, hogy 

Közép-Békési Centrumot12 (KBC) kellene létrehozni, azaz Békéscsaba-Gyula-Békés és a 

hozzájuk szorosan kapcsolódó települések együtt alkossanak egy virtuális központot . A 

KBC méreténél fogva már eleget tesz a gazdaságossági számításoknak, ha ezek a városok 

egymás felé terjeszkednek, akkor évtizedek múlva összeépülhetnek, amire számos példa van 

Németországban, Belgiumban stb. Sajnos a helyi közvélemény, illetve a helyi politikusok 

nem ismerték fel ennek jelent ségét, vagy felismerték, de kicsinyes érdekeik miatt ellenezték.   

Jó kiindulás lett volna, ha Békéscsaba-Gyula-Békés térségében jön létre a vállalkozási 

övezet, ahogyan az országgy lés által 1998-ban elfogadott, az országos területfejlesztési 

koncepcióról szóló határozatban is szerepel. De a vállalkozási övezetet 1998 végén a megye 

észak-keleti részében hozták létre, ami az ottani települések szempontjából talán érthet , de 

nincs számottev hatása: nem jöttek létre tömegesen munkahelyek, nem települtek oda a 

cégek stb., nem javította sem a megye versenyképességét, sem az érintett kistérségekét. 

                                                

 

12 Ezt a koncepciót Tóth József vezetésével az MTA Földrajztudományi Kutató Intézetének Alföldi 
Kutatócsoportjában dolgozták ki a 70-es évek végén, bevonva elismert hazai kutatókat. 
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Részben a fentieknek is köszönhet , hogy egy nemrég elvégzett és országos publicitást 

kapott vizsgálatunk szerint (Lengyel - Rechnitzer 2000) Békéscsaba a 22 megyei jogú várost 

tekintve a sor vége felé található, a rendszerváltás és a globalizáció vesztesei között 

(Hódmez vásárhely és Salgótarján társaságában). A korábban írottakkal összhangban Békés 

megye versenyképességének javulásához szükséges, de nem elégséges feltétel a helyi 

összefogás megteremtése, ami a városok lehet ség szerinti együttm ködését és 

gazdaságfejlesztési stratégiáinak bizonyos egyeztetését is jelenti.   

A tudásipar els dlegessége  

Napjainkban a tudásgazdaság vált els dlegessé, ami f leg a szolgáltatások 

arányának megnövekedése miatt következett be, emiatt nem véletlenül hirdette meg 2000-ben 

az EU, hogy a közösség váljon tudásalapú gazdasággá. Ez igen összetett tevékenységkört 

takar, itt csak egyet emelünk ki: a fels oktatást. Több országban és a tervek szerint nemsokára 

Magyarországon is egy adott korosztály 40-50 %-a belép a fels oktatásba, azaz 18 éves kora 

után is még tanulni fog. A fels oktatás funkciója gyökeresen átalakult, napjainkban azt a 

szerepet kezdi betölteni, mint pár évtizede a középfokú oktatás. Gazdasági szempontból 

alapvet jelent ség vé vált: egyrészt úgy m ködik, mint egy stabil idegenforgalom , 

nemcsak maga a fels oktatási intézmény költi el helyben a költségvetését (az állami 

normatívákat és a költségtérítést), hanem a hallgatók is (egyes becslések szerint átlagosan 25-

30 e.Ft kell havonta albérletre, étkezésre, szórakozásra stb.). Pl. Szegeden az egyetem a 

legnagyobb munkáltató, évi 30-35 milliárd Ft-os költségvetése nagyobb, mint a városé, a kb. 

22 ezer hallgató (köztük kb. 16 ezer nappalis) évente 6-8 millárd Ft-ot költ el Szegeden. 

Másrészt kissé gunyorosan megfogalmazva: manapság a tömeges fels oktatásban nem 

az oktatók jelentik az üzleti értéket , hanem a hallgatók. Egy adott korosztály 

legtehetségesebb, nyitott, modern ismeretekkel rendelkez és munkabíró rétege földrajzilag 

koncentrálódik , emiatt sok cég szívesen telepszik az egyetemi városokba, mivel alkalmazni 

tudja a legfelkészültebb végz söket. Ez a fejlett országokban (f leg az Egyesült Államokban) 

már régebb óta kialakult, a modern üzleti, m szaki és informatikai képzést nyújtó f iskolák, 

egyetemek körül cégek sokasága jött létre. Az is megfigyelhet , hogy a hallgatók szívesen 

maradnak az egyetemi városokban, többségük el ször ott próbál munkához jutni.  
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A másik oldalról is megfogalmazhatjuk: amelyik térségben nincs integrált, azaz széles 

képzési profillal rendelkez , a helyi munkaer piacot kiszolgáló fels oktatási intézmény, 

onnan a fiatalok 40-50 %-a máshová megy tanulni, máshol költi 3-5 évig a szül k pénzét és 

többségük nem is tér vissza szül helyére, emiatt az ottani vállalatok nehezen jutnak felkészült 

munkatárshoz. Évente kb. 5-6 ezer f tanul tovább nappali tagozaton a megyéb l, becslésem 

szerint ebb l kb. 90 % megyén kívüli intézményben. Vajon hányan fognak visszatérni a 

végzésük után? 

Közismert, hogy Békés megyében a fels fokú oktatás vérszegény, a sokféle 

névváltozáson átesett, nemrég alakult Tessedik Sámuel F iskola Szarvason, Békéscsabán és 

Mez túron rendelkezik f iskolai karokkal (illetve Gyulán). Úgy t nik, alapvet en a régi 

képzési profilt (óvó- és tanító-, illetve agrármérnök-képzés) tartották meg, így a békéscsabai 

közgazdasági képzéssel együtt is csak a munkaer piac sz k szeletét elégítik ki.  

A békéscsabai gazdasági képzés létrejöttét ismerem belülr l , mint egyik szervez je 

és els id kben a vezet je. Talán nem érdektelen kitérni néhány részletre, mivel a megye 

gazdasági helyzetével és versenyképességével összefüggnek. Békéscsabán a 

megyeszékhelyek közül utoljára jött létre a 80-as évek végén f iskola (tudtommal az épülete 

is középiskolának indult), többek er feszítései ellenére nem közgazdasági, hanem tanítóképz 

profillal. Mivel fél volt, hogy a 90-es évek elején a hazai pedagógus túlképzés miatt bezárják 

a békéscsabai tanítóképzést, ezért kellett új profilt találni, és ekkor újra feléledt a gazdasági 

szak iránti igény, amit f leg a helyi közgazdászok és szervezeteik pátyolgattak (az MKT 

Békés Megyei Szervezete elnökségének tagjai igen aktívak voltak a szervezésben). Mint az 

MTA Regionális Kutatások Központja békéscsabai részlegének tudományos kutatója, és az 

MKT Békés Megyei Szervezete elnökségi tagja id t tudtam szakítani a szervezésre, bizonyos 

hasznos kapcsolatokkal is rendelkeztem, így a f iskola vezet inek segítségére tudtam lenni a 

képzés el készítésében és elindításában 1992-93-ban. Az a másfél-két év ma már legendás 

id nek számít, anekdoták sora szól arról, hogyan szerveztünk meg egy-egy akciót. Mint a 

pénzügyi szak szervez je és 1994 márciusától f állású vezet je (a f iskola f igazgató-

helyetteseként) nagy sikernek tartom, hogy a roppant nagy ellenállás és személyes 

kicsinyességek dacára sikerült megszervezni ezt a képzést, mindig hálás leszek azoknak, akik 

önzetlenül és szintén segítettek. 

Viszont nagy csalódások is értek, azt hittük, hogy Békéscsabán mindenki felismeri a 

közgazdasági képzés el nyeit, mindenki tárt karokkal várja és támogatja a f iskola 

megújulását, emiatt nem fordítottunk elég energiát a kétked k meggy zésére, akik inkább 

alapítványi iskolákat és egyéb középfokú intézményeket preferáltak. Távolabb élve és több év 
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után is úgy látom, hogy még ma sem ismerték fel a városban a f iskola gazdasági el nyeit, 

hiszen az iskolacentrumban lev épületek nem kerültek a f iskolához, a közgazdasági 

tudományos min sítéssel rendelkez oktatók még mindig ingáznak Szolnokról, nem sikerült 

letelepíteni ket (nagy gond lesz, ha k visszamennek a szolnoki f iskolára). Megjegyzem, 

hogy dunántúli városok többségében tudják, hogy ez a jöv és roppant nagy er feszítéseket 

tesznek, hogy er s f iskolát vagy egyetemet hozzanak létre, ingatlanokat adnak át, 

alapítványokat patronálnak: Gy rben, Tatabányán, Székesfehérvárott, Kaposvárott, 

Szombathelyen stb. 

Összegezve, az Európai Unióhoz csatlakozva a globalizációs folyamatok 

felgyorsulnak, a piaci verseny a korábbiakhoz képest er teljesebb lesz. Ebben a versenyben a 

Békés megyéhez hasonló adottságokkal rendelkez térségek is sikeresek lehetnek, legalábbis 

önmagukhoz képest fejl dést tudnak elérni, az ott él k életszínvonala folyamatosan javulhat. 

De az elmúlt évtized bebizonyította, hogy az itt él k csak önmagukra számíthatnak, a 

választások el tt a központi kormányzatok egy-egy látványos beruházása nem képes 

gazdasági fejl dést el idézni. A helyi elit, a helyi politikai, gazdasági, kulturális területeken 

döntéshozó pozíciókban lev k összehangolt tevékenységre van szükség, egyeztetett lobbyra 

és a vállalkozások versenyel nyeit javító fejlesztési programra. Valós gazdaságfejlesztési 

programokhoz az EU-tól is lehet kiegészít forrásokat elnyerni, amelyek elindíthatják a 

gazdasági fejl dést. Egy térség csak akkor fejl dhet, ha állandóan újratermel d humán 

er forrással rendelkezik. Napjainkban ezt a f iskolák, egyetemek nyújtják, a gyorsan változó 

feltételekhez els sorban a felkészült, versenyképes fiatal munkaer tud alkalmazkodni. 

Dinamikus, a fiatal munkaer t versenyképessé tev f iskola nélkül kizártnak tartom, hogy 

egy térség a globális verseny feltételei között sikeres legyen, legalábbis ilyen példát nem 

ismerek.  
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Rezümé  

Az Európai Unióhoz csatlakozva a globalizációs folyamatok felgyorsulnak, a piaci 

verseny a korábbiakhoz képest er teljesebb lesz. Ebben a versenyben a Békés megyéhez 

hasonló adottságokkal rendelkez térségek is sikeresek lehetnek, legalábbis önmagukhoz 

képest fejl dést tudnak elérni, az ott él k életszínvonala folyamatosan javulhat. De az elmúlt 

évtized bebizonyította, hogy az itt él k csak önmagukra számíthatnak, a választások el tt a 

központi kormányzatok egy-egy látványos beruházása nem képes gazdasági fejl dést 

el idézni. A helyi elit, a helyi politikai, gazdasági, kulturális területeken döntéshozó 

pozíciókban lev k összehangolt tevékenységére van szükség, egyeztetett lobbyra és a 

vállalkozások versenyel nyeit javító fejlesztési programra. Valós gazdaságfejlesztési 

programokhoz az EU-tól is lehet kiegészít forrásokat elnyerni, amelyek elindíthatják a 

gazdasági fejl dést. Egy térség csak akkor fejl dhet, ha állandóan újratermel d humán 

er forrással rendelkezik. Napjainkban ezt a f iskolák, egyetemek nyújtják, a gyorsan változó 

feltételekhez els sorban a felkészült, versenyképes fiatal munkaer tud alkalmazkodni. 

Dinamikus, a fiatal munkaer t versenyképessé tev f iskola nélkül kizártnak tartom, hogy 

egy térség a globális verseny feltételei között sikeres legyen, legalábbis ilyen példát nem 

ismerek.   
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MÁTHÉ ILONA 

EGYÜTTM KÖDÉS ÉS KÖZÖS FEJL DÉS EGY HATÁRMENTI EURORÉGIÓBAN - 
EGY PHARE CBC PROGRAM  

A magyarországi Békés megye, valamint a romániai Arad megye sorsa történelmileg, 

gazdaságilag és társadalmilag szorosan összefonódott az évszázadok során. Az azonos 

geopolitikai helyzet, minden küls és bels nehézség ellenére, közös problémákat, közös 

fejl dési perspektívákat és lehet ségeket biztosít, még akkor is, ha 2004. május 1.-je óta az 

egyik ország belépett az Európai Unióba, a másik meg nem. A térség legfontosabb szellemi 

fellegvárai és (nemcsak szellemi) fejl désének motorjai annak fels oktatási intézményei- a 

Békés megyei Tessedik Sámuel F iskola ( és annak Gazdasági F iskolai Kara), valamint  az 

aradi Vasile Goldi Alapítványi Egyetem.  

A két intézmény között most már évtizedes együttm ködés alakult ki, egyre 

szerteágazóbb rendszerben, amelynek egyik iskola példáját kívánjuk bemutatni jelen 

tanulmányban, egy éppen most folyó Phare CBC (határmenti együttm ködési) projektet, 

melynek vélhet en ugyanúgy katalizátor és kapcsolatfejleszt , gazdaság élénkít hatása lesz, 

mint minden eddiginek.  

A program közrem köd i az aradi egyetem Marketing, Menedzsment és Informatikai 

Fakultása (programmenedzser Hora iu oim) és a TSF Gazdasági F iskolai Kara (projekt 

koordinátor Máthé Ilona tanszékvezet f iskolai docens) és a 12 hónapos tartama alatt egy 

alapos helyzetfelmér tanulmányt kívánnak készíteni a két megye gazdasági, társadalmi, 

foglalkoztatási helyzetér l, valamint a határmenti térség vállalkozóinak igényeir l és 

potenciális együttm ködési szándékairól, kérd íves formában.  

Jelen tanulmány a Békés megyei munkaer -piaci helyzetfelmérés következtetéseit 

kívánja ismertetni, valamint azokat a kérd íveket, melyeket a két megyében létez cégeknek, 

vállalkozásoknak dolgoztunk ki, annak érdekében, hogy megkönnyítsük igény szerinti 

kapcsolatfelvételüket a határ túloldalán lév cégekkel. 

A helyzetfelmérés f leg a munkaer piac jelenlegi állapotával foglalkozott, f leg azért, 

mert képz intézményként rendkívül fontos szoros kapcsolatban lenni az élettel és annak 

igényeivel, a jöv beli képzések kidolgozása érdekében. 

Békés megye regisztrált munkanélküli állománya legfrissebb adataink szerint 18.162 f , 

melynek több mint a fele (a munkanélküliek 54,9%-a) férfi, s 45,1%-a n . Kedvez tendencia 

az egy évvel korábbiakhoz képest, hogy mintegy 117 f vel csökkent megyénkben a 

munkanélküliek száma.  
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A regisztrált munkanélküliek számából és a megye gazdaságilag aktív népességéb l számított 

munkanélküliségi ráta értéke 

 
a munkanélküliek számának csökkenése, és a gazdaságilag 

aktív népesség számának növekedése következtében 

 
szintén kedvez en változott: áprilisi 

rátánk értéke 12,04,% (ami 0,1 százalékpontos mérsékl dést takar a tavalyi év februárjához 

képest).  

Megyénk munkaer piaci helyzetére jellemz , hogy az egyes foglalkoztatási 

kistérségeket eltér mértékben sújtja a munkanélküliség, a kirendeltségek 

 

becsült adatokból 

számított 

 

munkanélküliségi rátája 7,5% (Békéscsaba) és 23,2% (Mez kovácsháza) között 

változik.  

A munkanélküliek iskolai végzettségenkénti összetétele alapján a regisztráltak 2,7%-a 

diplomás, 19,9%-a érettségi bizonyítvánnyal (gimnázium, szakközépiskola, technikum), 

36,4%-a szakmunkás iskolai végzettséggel rendelkezik. A szakképzettséggel nem 

rendelkez k, így a mindössze általános iskolát 

 

esetleg még azt sem 

 

végzettek aránya 

szintén 38,9%. A munkaer piacon állást keres pályakezd k száma 1.361 f , 7%-ot 

képviselnek a regisztráltakon belül. Az álláskeres k 84,1%-a fizikai munkaer , többségében 

szakmunkások. Szellemi munkakörben az álláskeres k 15,9%-a kíván elhelyezkedni. 

A munkanélküliek ellátási formáit tekintve a regisztráltak 26,6%-a munkanélküli 

járadékban részesül, 36,3%-uk pedig a helyi önkormányzatoktól rendszeres szociális segélyt, 

illetve minimális létszámban jövedelempótló támogatást vesz igénybe. A regisztráltak 1%-a 

nyugdíj el tti munkanélküli segélyt, s 3%-a álláskeresést ösztönz juttatást kap, míg a 

fennmaradó 32,5%  pénzügyi ellátásra nem jogosult. 

A tartós munkanélküliség mérsékl dött. Jelenleg a regisztrált munkanélküliek 19,2%-

a (3 479 f ) tartozik e kategóriába, azaz egy éve, vagy ennél hosszabb ideje folyamatosan 

szerepel nyilvántartásainkban. 

Az érvényes álláshelyek tekintetében elmondható, hogy a Békés Megyei Munkaügyi 

Központ jelenleg 2640 munkalehet séget kínál az álláskeres k részére, 240-el többet, mint 

egy évvel korábban. 

A regisztrált diplomás munkanélküliek száma a megyében 489 f volt 2004. 

áprilisában. Arányuk Békéscsabán, Szarvason és Orosházán a legnagyobb. A diplomás 

munkanélküliek 56%-a a 35 év alatti korosztályból kerül ki.  

A diplomával rendelkez munkanélküliek 32%-a (115 f ) pályakezd munkanélküli. A 

pályakezd munkanélküliek 8,5 %-a rendelkezik fels fokú végzettséggel, akik legnagyobb 

arányban a 20-24 év közötti, f iskolákról, egyetemekr l kikerül fiatalok korosztályát 

képviselik. Ez a réteg még rugalmasabb, könnyebben alkalmazkodik a munkaer piac 
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igényeihez, könnyebben át- illetve tovább képezhet . A pályakezd munkanélküliek 

foglalkoztathatóságának emelése, valamint munkanélküliségük prevenciója, 

foglalkoztatásuk el segítése nem új kelet problémakör sem országos, sem Békés megyei 

vonatkozásban. Ennek egyik oda, hogy minden évben jól megfigyelhet tendencia szerint 

 
a 

tanév végét követ en 

 
az átlagos mértéket meghaladó számban áramlanak pályakezd 

munkanélküliek a munkaügyi központ regiszterébe. A szokásos tendenciákat meghaladóan 

azonban a pályakezd munkanélküliek körében egyre inkább megfigyelhet iskolai 

végzettség szerinti arányeltolódás új intézkedések meghozatalát, illetve célcsoportra irányuló 

kiemelt figyelmet tesz szükségessé 

Jellemz a megyére a fels fokúak elvándorlása, leginkább a több munkalehet séget 

kínáló Nyugat-dunántúli, illetve a Közép-magyarországi régiókba. Ezt a tendenciát a megye 

népességmegtartó képességének javításával lehetne ellensúlyozni. Szükségesnek tartjuk olyan 

képzések, átképzések elindítását, melyek összhangban állnak a megye munkaer -piaci 

igényeivel, szolgáltató és termel i profiljával és gyakorlatorientáltan adnak át új ismereteket a 

résztvev knek. Az így megvalósuló képzésb l kikerül személyek elhelyezkedése lehet vé 

teszi a békés megyei cégek, szervezetek er södését, versenyképességét, mely el segíti a 

regionális fejlesztési célok, a területi kiegyenlít dés megvalósulását. 

Az Európai Unióban a non-profit szektor jelent s szereppel rendelkezik. Ennek egyik 

oka a szubszidiaritás, decentralizáció hangsúlyozása, azaz, az illetékességi területhez a lehet 

legközelebbi szinten történ döntéshozatal, ahol reális célok alapján születhet megfelel 

döntés. Ezzel összefüggésben Magyarország uniós csatlakozása a non-profit szektor 

er södését vonja maga után. A regionális fejlesztésre irányuló támogatások pályázatok útján 

hívhatók le, melyekben nagy szerepe lehet a civilszféra közrem ködésének. A non-profit 

szervezetek száma 1995-t l folyamatosan növekv tendenciát mutat, 2002-ben 2.407 

regisztrált civilszervezet m ködött. Ez a tendencia a fentiek függvényében várhatóan tovább 

növekszik, mely folyamat megkívánja a non-profit szervezetek meger sítését.  

Eddigi tapasztalatok alapján több békés megyei non-profit szervezet jelezte igényét 

pénzügyi, adminisztratív, gazdasági ügyintéz , programszervez , rendezvényszervez , 

pályázatírói munkatárs felvételére, mely különböz programok útján megvalósult.   

A Békés Megyei Munkaügyi Központ adatbázisában regisztrált diplomás 

munkanélküliek a Tessedik Sámuel F iskola Gazdasági F iskolai Karán indítandó Non-

profit szakmenedzser

 

képzésbe vonásával a non-profit szektorbeli munkaer igény 

betölthet lenne. A célirányos és munkaer -piaci kereslettel összhangban lév , fels fokú 
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képzés lehet vé tenné a békés megyei civilszféra er södését, fejlesztési támogatások 

implementálását, ezáltal a megye gazdasági helyzetének javulását  

A megyében él diplomás munkanélküliek többsége mez gazdasági végzettséggel 

(mez gazdasági mérnök, növénytermesztési mérnök, agrármérnök), általános iskolai tanár, 

óvón végzettséggel rendelkezik. E réteg elhelyezkedési esélyeit nagyban el segítené 

átképzésük marketing és reklámmenedzsment, EU-s pályázatíró ismeretek, informatikai 

területen. 

A pályakezd munkanélküliek képzése mellett szól az, hogy a f iskolákról, 

egyetemekr l frissen kikerül k könnyebben képezhet k, jobban alkalmazkodnak a munkaer -

piaci változásokhoz, nyitottabbak az új ismeretek befogadására. Elhelyezhet ségük esélye a 

célirányos, gyakorlatorientált képzéssel jelent sen növelhet .  

A már említett pályázat keretében 2004 április és május között a Vasile Goldis 

Alapítványi Egyetem és a TSF GFK egy piackutatást végez az üzleti lehet ségekr l az Arad-

Békés határmenti régióban, valamint az együttmüködés lehet ségeir l romániai 

cégekkel.Ezt a projektet az Arad-Békés regionális határmenti, gazdasági, együttm ködési és 

fejlesztési kutató központ végzi a Phare program támogatásával, és mindkét fels oktatási 

intézmény részvételével. 

A projekt célja  a gazdasági együttm ködés fejlesztése  Románia és Magyarország 

között és kiemelve Arad és Békés megyéket, próbálja kiaknázni és felkarolni a gazdasági 

lehet ségeket a határ mindkét oldalán, hasznos tanácsokkal látva el a különböz gazdasági 

lehet ségekr l a román és magyar üzletembereket. 

A projektnek köszönhet en a cégek az  alábbi lehet ségekhez juthatnak: 

 

információs és oktátasi szemináriumok szervezése nemzetközi gazdasági 

témakörökben, határmenti projektek összeállításáról és lebonyolításáról   

 

piackutatás a határmenti együttm ködés lehet ségeir l 

 

információ a lehetséges Romániai üzlettársakról    

A már idézett kérd ív két részb l áll: 

I. rész:  

1. Van vagy volt-e együttmüködése  romániai céggel?  

[  ] Igen        [1]  
[  ] Nem        [2]  

2. Együttm ködne-e (együttmüködött) romániai céggel?  
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[  ] Igen                                                                                [1] 

             [  ] Nem                                                                                          [2]   

3. Vannak-e bizonyos feltételei az illet cég földrajzi elhelyezkedését illet en?  

[  ] Arad        [1]   
[  ] Határmenti megyék      [2]   

      [  ] Románia más részei      [3]   
[  ] Mindegy       [4]   

4. Szeretné-e ,hogy a  romániai cég legyen:    

[  ] Ügyfél        [1]  
[  ] Szolgáltató       [2] 

             [  ]   Partner (vegyes válalat)     [3]       

5. Melyek azok az üzletágak, amelyekben érdekelné egy esetleges együttm ködés?                          

  

[1] 

  

[2] 

  

[3]  

6. Milyen mértékben szeretne bekapcsolódni ebbe a projektbe?:  

[  ] Kapcsolat felvétel egy romániai partnerrel        [1] 
[  ] Piackutatás elvégzése az Ön cége számára              [2]  
[  ] A tanfolyamon való részvétel      [3]  
[  ]  Az általános piac kutatások adatainak megszerzése             [4]  
[  ] Az üzleti tanacsadásban való segítségnyújtás kihasználása [5] 

Azonositó adatok: 
1. A CÉG 

MEGNEVEZÉSE:

. . 

Cím:

.. 

Web 

oldal: .  

M ködési terület:  

a) els dleges CAEN ...... 
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b)másodlagos ..CAEN ...... 

Kapcsolattartó személy: .

 
Tel.fix:

 
Fax:

 

Tel.mobil:

 

E-mail: ... 

Alkalmazottak száma 0 - 9 10 - 49 50 - 249 250  999 >1000 

       

Üzleti forgalom(ezer Euro) 0 - 100 100 - 500 500 - 2000

 

2000 
10000 

>10000 

       

II. rész:  

A cég 
megnevezése:.......................................................................................................................  

1. Milyen nehézségekbe ütközik (vagy gondolja, hogy ütközne) egy román céggel való 
együttmüködés során? (Osztályozza 1-t l 5-ig a fontosságuk szerint)  

O  O 

1.Román nyelv nemismerése  6.Normák és szabványok közötti 
különbségek  

2.Jogi információk megszerzése  7.Vám ügyintézés (bonyolultak, nehezek)  

3.Üzleti informació megszerzése  8.Járulékos költségek (szállítás, illetékek)  

4.Bürokrácia a közigazgatásban  9.Kultúrális különbségek (komolyság, 
korrupció)  

5.Egyéb

  

10.Egyéb

   

2. Milyenek az Ön ismeretei az alábbi területeken?   

Nagyon 
kevés 

Kevé
s 

Közepes Maga
s 

Nagyon 
magas 

1.Román nyelv      

2.Román jogrendszer      

3 Magyar jogrendszer      

4.Román üzleti információ      
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5 Nemzetközi kereskedelem 
(vámszabályozások)      

6. Könyvelési normák      

7. Pénzügyek (adók, illetékek)      

 
3. Milyen információs forrásokat használ vagy szándékában áll használni a jogszabályok, 

törvények, üzleti célszerüségek megismerésére?  

1.Nemzeti, általános újságok és folyóiratok  9.Internet  

2. Országos szakmai újságok és folyóiratok  10.Országos vásárok kiálitások  

3. Nemzetközi általanos újságok és folyóiratok   11.Nemzetközi vásárok kiálitások  

4. Nemzetközi szakmai újságok és folyóíratok  12.Üzleti talákozások  

5.Országos TV híradások  13.Saját piackutatások   

6.Nemzetközi TV híradások  14.Információs irodák   

7.Vitam sorok szakemberekkel  15.Vállalkozói fórumok  

8.Hírcsatornák  16.Egyéb ..  

 

4. Melyek azok a lehet ségek és nehézségek a cége számára, amelyek Magyarország 
2004-es EU csatlakozásából adódnak? (Osztályozza 1-t l 5-ig a fontosságuk szerint)  

Lehet ségek N

 

Nehézségek N

 

1. Könnyebb bejutás az EU piacára  1. Er sebb versenygés  

2. A magyar integrációs tapasztalatok 
felhasználása  

2. Nyomás az árúk min ségbeli 
javulására  

3. A termékek árának emelkedése  3. A beszerzési árak emelkedése  

4. Az EU-s szabványok, normák átvétele  

 

4. Szigorúbb követelmények 
(környezet, fogyasztói,stb.)  

5. Egyéb .. 

 

5.Egyéb

   

5. Melyek azok az iparágak amelyekb l pénzt lehet csinálni rövid távon (számozza 
fontoságuk szerint)? (Tanulmányozza a mellékelt listát)  

1   [  ]  2.   [  ]  3.   [  ]  4.   [  ]  

6. Hosszútávon milyen iparágba fektetne be egy jelent s összeget  1 millió USD 
(számozza fontosságuk szerint)? (tanulmányozza a mellékelt listát)  

Romániában     1.   [   ]   2.   [   ]   3.   [   ]   4.   [   
] 

Magyarországon 1.   [   ]   2.   [   ]   3.   [   ]   4.   [   
]  

7. Melyek azok a gazdasági er források és azok fontossága, amelyek hozzájárulnak 
Békés megye jöv beli fejl déséhez? (Osztályozza 1-t l 5-ig fontosságuk szerint, 1-es 
kevésbé fontos, 5 nagyon fontos) 
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1. Mez gazdasági ter letek  6. Infrastruktúra, szállítás (utak,rep l terek,vasút)  
2. Munkaer forrás  7. Távközlési beruházások (vezetékes és mobil)  
3. Természeti források  8. Turizmus(gyógyvizek, kulturális rendezvények)  
4. Oktatási és fejlesztési programok  9. Ipari övezetek létrehozása  
5. Külföldi t ke  10.Egyéb 

   

8. Abban az esetben ha megkétszerez dne a cége tevékenysége, mennyire volna nehéz 
megszerezni az alábbi forrásokat? 

9.  
Források O 

1.Terület  

2.Ép letek, raktárhelyiségek, egy ipari park területén  

3.Infrastrukturális hozzáférések (utak, repterek, vasúti hálózat)  

4.Komunikációs hozzáférések(mobil és vezetékes hálózat)  

5.Alapanyagok, nyersanyagok  

6.Szakképzetlen munkaer

  

7.Szakképzett munkaer (tecnhikai, gazdasági,vezetési)  

8.Pénzügyi források (saját források, hitelek,visszanemtérítend támogatások)  

9.Szervezési lehet ségek (cég képessége ,hogy a beált változásokat kezelje)  

10.Kapcsolat fentartás(szolgáltatóval, ügyféllel, intezményekkel,stb. )  

11.Információs források (információhoz való hozzáférés)  

12.Egyéb  

 

10. Milyen mértékben vannnak kihasználva Békés megye lehet ségei? 
Nagyon kis [  ]    Kis [  ]           Közepes [  ]        Nagy[  ]            Nagyon nagy [ ]   

11. Melyek Magyarország (illetve az Ön cége) versengési el nyei és hátrányai  más 
Európai Uniós országokkal szemben? (Osztályozza 1-t l 5-ig)  

El nyök O

 

Hátrányok O

 

1.Geopolitikai helyzete  1.Megfelel infrastruktúra  

2.Magas mez gazdasági potenciál  2.Enyhébb környezetvédelmi szabályozás  

3.Olcsó munkaer

  

3.Bürokrácia, korrupció  

4.Olcsóbb nyersanyag  4. Elavult technológia  

5.Egyéb ..  5 Egyéb .   

      

12. Melyek Magyarország versenyképes el nyei és hátrányai a fejl désben lev 
országokkal szemben (Kína, India, szovjet utódállamok, dél-kelet ázsiai országok)? 
(Osztályozza 1-t l 5-ig)  



  

91

  

13. Figyelembe véve a gazdasági lehet ségeket, Európa és a világ irányelveit, melyek 
azok az iparágak, amelyekben egy ttm ködésre számít az Arad-Békés régióban?  

1.Járm és szerszámgép ipar  9.Turizmus, hotel, vendéglátóipar  

2.Épít ipar  10.Szállítás   

3.Textil és készruhaipar  11.Informatika  

4.Személyszállitási járm vek  12.Szakmai szolgáltatások  

5.Élelmiszeripar  13.Posta , gyorsposta és távközlés  

6.Alkohol és dohányipar  14.Nyomda és kiadói szolgáltatások  

7.Mez gazdaság és melléktermékei  15.Banki-pénzügyi tevékenység  

8.Fejlesztés, kutatás  16.Egyéb 

   

14. Milyen nehezségekbe ütköznek  általában a magyarországi cégek (és általában az Ön 
cége) a tevékenységük folytatása során ?(Osztályozza 1-5ig fontosságuk szerint)  

1. Behatárolt menedzseri képességek 

2. A személyzet gyenge versenyképessége 

3. Gyenge társadalmi köt dés(szolidaritás hiánya, identitástudat hiány) 

4. Íratlan szabályok ismeretségének a hiánya (megbízhatóság és becsületesség az üzleti 
életben, pontatlanság ,stb.) 

5. Magas munka adó 

6. Pénzügyi források nehéz elérhet sége 

7. A törvényhozás nehézkes m ködése (instabilitás, korrupció) 

8 A cégek közötti gyenge együtmüködés (alacsony részvétel a szakmai rendezvényeken) 

9. Az alkalmazottak nem megfelel hozzálása (felel sségtudat, termelékenységi 
orientáltság, stb.)  

10. Szegény és kétes információs források (nemzeti statisztikai hivatal, iparkamara)                                

11. Fair-play hiánya a versenytársak részér l (támogatásban való részesülés, az adó nem 
fizetése, el nyben részesül személyes kapcsolatok útján) 

12. Nem megfelel  infrastruktura(komunikáció, szállítás, villamosenergia, víz és 
csatornázás, stb.) 

13. Az állam beavatkozása a gazdaságba (állami tulajdonú cégek, számos szabályozás, 
el nyben való részesítés, stb.) 

El nyök O

 
Hátrányok O

 
Geopolitikai elhelyezkedés  Magasabb jövedelemi adó  

Mez gazdaság jó teljesít képessége  Drágább munkaer

  
Jól képzett munkaer

  
Csökken lakóság  

Európai mult  Bonyolult jógszabályok  

Fejlett gazdaság  Fejlett szakszervezetek  

Egyéb ..  Egyéb .  
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14. A közintézmények nehézkes m ködése (nem kompetens hozzállás,  közöttük való  
      együttmüködés) 

15. Egyéb 

  
15. Mit kellene tegyenek a cégek, hogy javítsák a  gazdasági teljesítményüket ? 

(hozzájárulva a regionális fejl déshez)? (Osztályozza 1-5ig fontoságuk szerint)  
O

 

1. Min ségi bizonyítványok rendszerének bevezetése (ISO)  
2. Aktív szerepvállalás a szakmai szervezetekben (csoportok létrehozása)  
3. Agressziv marketing folytatása (szemináriumokon, vásárokon való részvétel)  
4. Az alkalmazottak képzését szolgáló programok bevezetése (a cégen bel l és kív l)  
5. Aktív szerepvállalás az üzletemberek szervezetében(a törvényhozás befolyásolása)  
6. Egyéb .  
7. Egyéb ..  

 

16. Mit gondol, mit kellene tegyen a közigazgatás (Polgármesteri Hívatal, 
Önkormányzatok, Pénzügyminisztérium), hogy hozzájáruljon a térség fejl déséhez 
(Osztályozza 1-5ig fontosságuk szerint)  

17. Mit gondol, mit kellene tegyenek a fels oktatási intézmények, hogy hozzájáruljanak a 
regionális fejl déshez? (Osztályozza 1-5ig fontosságuk szerint)  

N

 

1.Az üzleti szféra elemzése és az oktatási programok ehhez való igazítása  
2. Az üzleti szféra tanáccsal való ellátása (management, marketing, jogszabályok)  
3. Gyakorlati programok bevezetése, és részmunkadás az egyetemisták és végz sök számára  

 

4. Partneri viszonyok kialakítása a kutató-fejleszt cégekkel  
5. Az információ elosztásának javítása  
6.Egyéb

       

N

 

1. A cégek adminisztrativ tevékenységének egyszer sítése (a dokumentumok menyiségének és  
     intézési idejének csökkentése)  
2. Az üzleti szféra ellemzése és az ehhez való megfelel alkalmazkodás  
3. Az üzleti szféra információval való kiszolgálása (jogi és kereskedelmi információk.)  
4. Közhivatalnokok képzését szolgáló programok létrehozása (szakmai területeken, 
ügyfélszolgálat)  
5. A közpénzek elszórásának  mell zése  
6. Támogassa a kiegészít  társadalmi szolgáltatásokat (egészségügy, oktatás)   
7.Az üzleti szférában minél kevesebbszer való beavatkozás (szabályozások számának a 
csökkentése,  
    szükséges engedélyek számának a csökkentése, stb.)  
8. A befektet k el nyhöz való juttatása, és az ipari parkok létrehozásának támogatása  
9. Regionális fejlesztési tervek kidolgozása (konzorciumok támogatása, munkaer képzés,stb. )  
10.Egyéb ..
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18. Az  okok, hogy megtalálja az ideális alkalmazottat, a következ ek  (1- egyaltalán nem 

ért egyet, 5  teljes mértékben egyetért)   
N

 
1. A munkaer piac rossz m ködése (az információ nem megfelel áramlása a munkaadó és 
a  
    munkavállaló között )  
2. A tanügyi rendszer nem készíti fel a munkaadókat megfelel módon (rossz irányvonalak,  
    alacsony változatosság)  
3. Az oktatási színvonal minden területen alacsony  
4. Az emberek találomra képezik ki magukat, a személyi képességükt l függetlenül  
5. A feln ttképzés kevésbé van elterjedve és költséges  
6.Egyéb

    

Iparág  Iparág 

1  Bányaipar 14 Mez gazdaság és melléktermékei 

2   Nyers- és félkészáru-ipar 15 Építkezés 

3  Kohászati ipar 16 Kis- és nagykereskedés 

4  Gép- és alkatrészipar 17 Turizmus, hotel, vendéglátás 

5  Optikai és elektronikai felszerelések 18 Szállítás 

6  Szállítási eszközök gyártása 19 Informatika (soft) 

7  Vegyipar (k olaj feldolgozás, 
szén,m anyag testek) 

20 Posta , távközlés 

8  Textil-készruha ipar 21 Pénzügyi, banki, biztosítói szolgáltatások 

9  B rdiszm ipar 22 Ingatlan közvetítés és más szolgáltatások 

10 Halászat-vadászat 23 Nevelés, képzés 

11 Fafeldolgozás 24 Tájékoztatási és információs eszközök 

12 Élelmiszeripar, dohány és szeszipar 25 Kiadó és nyomdaipar 

13 Bútorgyártás 26 Pénzügyi befektetések (t zsde, valuta) 

 

Terveink szerint kb. 150 céget kérdezünk meg a határ két oldalán ( most folyik a 

kérd ívek applikálása), az értékelés után pedig az eredményeket tudatosítani kívánjuk az 

illetékes gazdasági, közigazgatási, oktatási, területfejlesztési szervekben. 

Id közben rendszeresen szervezünk szemináriumokat f leg az aradi üzletemberek 

számára annak érdekében, hogy a gazdasági kapcsolatok fellendüljenek ebben a térségben, 

így hozzájárulva egy manapság nagyon fontos feladathoz- a területfejlesztéshez. 
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Abstract 

The present study aims at illustrating an example of cross-border cooperation between 

two higher education institutions (the TSF Gazdasági F iskolai Kar in Békéscsaba and the 

Vasile Goldis University in Arad) within a Phare CBC project. The target of the project is to 

provide a detailed entrepreneurial needs and situation assessment in both counties, based on a 

questionnaire, in order to set up an enterprise research centre and database in the hope of a 

more dynamic regional development and a better correlated education and economic policy.   

Rezümé 

Jelen tanulmány célja bemutatni két fels oktatási intézmény ( a békéscsabai TSF 

Gazdasági F iskolai Kar, valamint az aradi Vasile Goldis Alapítványi Egyetem )határmenti 

együttmüködési tevékenységét egy Phare CBC program keretében, melynek célja egy 

részletes vállalkozói helyzet és igényfelmérést készíteni mindkét megyében, kérd íves 

módszerrel, annak érdekében, hogy egy gazdaság és vállalkozásfejlesztési  kutatási központot 

és adatbázist hozzanak létre egy dinamikusabb területfejlesztés és korreláltabb oktatás-

gazdaság politikai megvalósításának reményében. 
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HOLLÓNÉ KACSÓ ERZSÉBET  SZELÉNYINÉ KISS ANNA   

A GAZDASÁGI KÉPZÉS TARTALMI ÉS STRUKTURÁLIS VÁLTOZÁSAI 
(TAPASZTALATOK, TERVEK AZ ESTERHÁZY KÁROLY F ISKOLÁN)  

A békéscsabai Tessedik Sámuel F iskolán tíz éve indult a f iskolai szint 

közgazdászképzés. F iskolánkon 

 

az egri Eszterházy Károly F iskolán- szintén alig több 

mint tíz éves múltja van a gazdasági képzésnek. A képzésindítás, illetve a bevezetési id szak 

tapasztalatai feltételezhet en sok közös vonást, ugyanakkor sajátosságokat is tartalmaznak a 

régió igényeib l, az intézmények fejlesztési törekvésekb l adódóan.  

A következ kben bemutatkozásként részben a múltunkról és jelenünkr l számolunk 

be. Ezt követ en, alapvet en a jöv nket 

 

a f iskolai gazdasági képzések jöv jét - érint 

alapvet tartalmi és oktatásszervezési kérdéseket (problémákat) fogalmazzuk meg a magyar 

fels oktatás, ezen belül a közgazdasági-üzleti képzés rendszerének átalakulása kapcsán, a 

bennünket er sebben érint üzleti képzésre és a kapcsolódó fels fokú szakképzésre 

koncentrálva. Szabályozott keretek között a megoldás(ok) kimunkálása közös feladatunk.  

Az Eszterházy F iskola gazdasági képzése ( Történelmi áttekintés 1992-2004 )  

Gazdasági képzésünk 1992-ben indult, a gazdaságismeret szakos tanárképzés 

megalapításával. (Intézményünkben ekkor még hagyományosan, kizárólag tanárképzés folyt.) 

A szak létrehozásával els sorban az általános iskolákban megjelen új szemléletre, újonnan 

felmerül képzési igényekre reagáltunk. A szak alapvet célja olyan tanárok képzése, akik 

els sorban a 13-16 éves korosztályok közgazdasági szemléletének megalapozására, 

fejlesztésére, valamint az oktatási intézmények menedzselésére is képesek. A képzés 

hiánypóló jelleg volt. (Megítélésünk szerint, a jöv ben sem szabad lemondani e korosztály 

gazdasági jelleg alapképzésér l, alapvet gazdálkodási, vállalkozói képességeik 

megalapozásáról.)  

Gazdasági képzésünkben mennységi és min ségi változást jelentett - nem tanári szak 

jellegével - 1998-ban a f iskolai gazdálkodási szak indítása, négy szakiránnyal. Els dleges 

célunk olyan gyakorlatorientált ismeretanyag átadása, mellyel a végzett hallgatók hatékonyan 

tudnak közrem ködni kis- és közép-vállalkozások, valamint pénzintézetek számviteli, 

pénzügyi, marketing, szervezési tevékenységeiben.  
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A fels fokú szakképzés rendszerében 

 
a régió munkaer piaci elvárásainak 

figyelembevételével - kezdetek óta jelen vagyunk. Konzorciumi tagként részt vettünk azon 

Phare pályázati program keretében, amely európai mintára alapozva hazánkban az iskola-

rendszer fels fokú szakképzések bevezetését határozta el. A KVIF (jelenleg BKF) 

kihelyezett tagozataként már 1998-ban, majd saját jogon (a gazdálkodási szakunk létrehozását 

követ en) 2000-ben - els ként, a régió sajátosságaira alapozva - idegenforgalmi szakme-

nedzser képzést indítottuk. Ezt követték (2000-ben történ akkreditálással, 2001-ben 

indítással) újabb akkreditált fels fokú szakképzések. Az egri szakközépiskolákkal 

együttm ködve indult informatikai statisztikus és gazdasági tervez szak (Neumann János 

Középiskola és Kollégium), valamint számviteli szakügyintéz szak (Andrássy György 

Közgazdasági Szakközépiskola). A képzések megválasztását a munkaer -piac elvárásai, a 

megfelel partnerek kiválasztását a személyi és infrastrukturális feltételek szempontjai 

motiválták. 

Szakirányú továbbképzések tekintetében van elmaradásunk. Több jóváhagyott 

programunk (l.: összefoglaló táblázat) közül egyet indítottunk 2002-ben. Az Európai Uniós 

szakirányú továbbképzésre volt kereslet. Költségtérítéses diploma utáni képzést pillanatnyilag 

nehéz indítani a környezetünkben.  

Feladataink az elmúlt 10-12 éves id szakban nemcsak a differenciált képzési igények 

kielégítésével 

 

újabb szakok létrehozásával- kapcsolatban voltak, hanem a folyamatos 

korszer sítés, az újonnan belép szakok képzési követelményeinek, tartalmának, 

struktúrájának összehangolása is tevékenységünk részét képezte.  

A gazdasági képzésünk jelenlegi struktúráját mutatja a következ rendszerezés.  

Az Eszterházy Károly F iskola (EKF) gazdasági jelleg szakjai (1992-2004)   

F iskolai szakok: 

Gazdaságismeret tanár szak (8 félév) - 1992 

Szakpárok: angol, francia, német kommunikáció, történelem, számítástechnika 

Megjegyzés: A gazdaságismeret tanárszak csak szakpárral vehet fel.  

Gazdálkodási szak (6 félév)- 1998 

Választható szakirányok (5. és 6. félév ) 

 

Vállalkozási szakirány  
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Turizmus szakirány 

 
Marketing és európai uniós ismeretek szakirány 

 
Környezetgazdálkodási és ökológiai szakirány 

Megjegyzés: Az indított szakirányok közül egy szakirány elvégzése a tanulmányok része!   

Fels fokú szakképzések  (4 félév)  

 

Idegenforgalmi szakmenedzser  2000 (1998) 

 

Informatikai statisztikus és gazdasági tervez - 2001 

 

Számviteli szakügyintéz  2001 

A végzett hallgatók f iskolánkon a gazdálkodási szakon és a gazdaságismeret tanárszakon folytathatják 

tanulmányaikat.  

Szakirányú továbbképzések (4 félév) 

 

Európai Unió 

 

Közgazdász szakmérnök 

 

Pénzügy-vállalkozási 

 

Vállalkozásmenedzser 

 

Számvitel-vállalkozási 

 

Marketingvezet

  

Eddigi tevékenységünk eredményét mennyiségileg legjobban kibocsátással , a 

végzett hallgatók számával, illetve a részükre kiadott oklevelek és a szakképzésr l szóló 

bizonyítványok számával mérjük. (Természetesen a magasabb szinten továbbtanulók száma is 

fontos mérce. Err l becsült adataink vannak, az arányok évfolyamonként változnak. A 

fels fokú akkreditált képzésünk hallgatóinak kb. 30%-a, a f iskolai hallgatóinknak 

megközelít leg 50%-a lép magasabb szintre a végzést követ en.)          
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Az EKF gazdasági képzésében végzett hallgatók száma 

 

  * várható  

Érdemes említést tenni arról, hogy mekkora a gazdasági képzés súlya , szerepe 

jelenleg az Eszterházy Károly F iskolán. Ismeretes, hogy a f iskolai szakok képzési kínálata 

nagy. A klasszikus tanárképz intézmény (1990-ben kizárólag tanár szakjai voltak) 

nemcsak tanári szakokon folytat képzést. Ma már a tanár és nem tanár szakok aránya 

megközelít leg 50-50%. Intézményünk egyetemi képzési szakokkal is rendelkezik.   

A következ táblázat a gazdasági képzésben jelenleg résztvev k számát és arányát jelzi 

képzési szintenként, az EKF képzési struktúrájában.  

A gazdasági képzésben résztvev hallgatók aránya 

  

Jól látható, hogy a gazdasági képzéseinkben részvev hallgatók aránya a f iskola 

képzésében 12%-ot képvisel, ez lényeges változást jelez értelemszer en az induláshoz, de 10 

éves jubileumhoz képest is. Gazdasági képzésünk 1992-ben, a kezdéskor az akkori alig több 

mint 3000 f s f iskolai létszám 1%-át, a 2002-ben a közel 8000 f s hallgatói létszám 10%-át 

adta.   
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A gazdasági fels fokú szakképzésünk az intézmény életében meghatározó szerepet tölt 

be (els ként indítottuk), de a gazdasági képzésen belül is jelent s a súlya. Er södését nem 

tekintjük visszalépésnek . A munkaer piac követelményeihez igazodó fels fokú 

szakképesítések iránti igények növekedését jelzi, hogy els sorban az idegenforgalmi 

fels fokú szakképzésünk levelez tagozatán tanuló hallgatóknak megközelít leg fele 

f iskolai, illetve egyetemi tanulmányait követ en kapcsolódik a képzésbe. Vannak olyan 

hallgatóink is, akik a megkezdett (illetve befejezetlen) f iskolai tanulmányaikat zárják le 

(átmenetileg) a fels fokú szakképzés szintjén. (A jöv egyik útja!)   

A fels oktatás átalakulása  a lineáris képzési rendszer  

A Bolognai Nyilatkozat egy egységes Európai Fels oktatási Tér megteremtését t zte 

ki célul, melynek céljait, feltételrendszerét az aláíró országok folyamatosan egyeztetik. 

Magyarország 1999-ben írta alá a Nyilatkozatot. Az alapvet cél az, hogy egységes elvek 

alapján megteremtsék a háromciklusú képzési rendszert, amelyben a diplomák kölcsönösen 

elismerhet k, a hallgatói mobilitás kiszélesedik. Ezt segíti a megfelel kredit rendszer. 

Kormány-el terjesztés: a fels oktatás modernizációjáról és az Európai Fels oktatási Térhez 

történ csatlakozás folyamatáról szóló törvény el készületeir l. 2003.)  

A folyamatban rendkívül fontos szerepe van a képz intézményeknek, ezért célszer 

sorra venni a már (részben) megvalósított elemeket és a közös teend ket. A bolognai 

folyamathoz való csatlakozás többet jelent a többszint képzés kialakításánál (fontos, átfogó 

céljai között szerepel a megfelel min ségbiztosítási rendszer kialakítása, a munkaer piac 

szerepl inek érdeke), mégis célszer áttekinteni a képzési ciklusokat.  

A teljes magyar fels oktatás három, egymásra épül ciklusban szervez dik:  

 

Alapszint (f iskolai szint) - bachelor s diplomával 

 

Mester szint (egyetemi szint) 

 

master s diplomával 

Ezek tekinthet k a fels oktatás két f ciklusának. Harmadik ciklus: a doktori szint.  

A fels oktatás szervezi a fels fokú szakképzést is, mely a munkaer piac igényeihez igazodó, 

gyakorlatorientált, rugalmas képzési forma. Rugalmassága abban áll, hogy  

 

a képzés befejezését követ en a hallgató a munkaer piacra lép (kilép a képzési 

rendszerb l),   
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vagy meghatározott fels oktatási intézményekben, meghatározott szakokon 

 
a 

korábbi képzésben megszerzett kreditpontok beszámításával- folytathatja a 

tanulmányait.   

A beszámíthatóság közös modulokat vagy tantárgyakat, adott tantárgyakat illet en a 

f iskolai szinttel egyez követelményrendszert feltételez. A beszámítható kreditek 

nagyságrendje elérheti a fels fokú képzésben szerzett kreditek felét, vagy másik oldalról 

nézve a f iskolai képzésben szerezhet kreditek egyharmadát, ezzel az alapképzési id 

lerövidülhet (optimális esetben egy évvel). E beszámítható nagyságrend nem elhanyagolható a 

fels oktatási modulok tartalmi-szerkezeti változtatása során. Ezért a fels fokú szakképzést is 

figyelembe véve tartalmilag és szerkezetileg a lineáris képzési rendszer négyciklusúnak is 

tekinthet , annak ellenére, hogy a fels fokú szakképzés szakképzettséget ad, de fels fokú 

végzettséget nem.  

Valójában nem a ciklusok számolgatása a lényeges szempont, hanem az, hogy a 

lineáris képzési rendszer felépítése során már az els szakaszban is 

 

a két f ciklus, az alap 

és mester szintek tartalmi és szervezeti összehangolása során - számolni kell a fels fokú 

szakképzéssel. A fels fokú szakképzésben résztvev k száma ma még nem magas (országosan 

2002/2003-ban a hallgatói összlétszám 1,5%-a), de megmarad a fels oktatás részeként a 

fels fokú szakképzés, s t, a jöv ben nagyobb szerepe lesz a rövid képzési idej , a 

munkaer piac igényeit kielégít , ugyanakkor a fels oktatás alapszintjébe azonnal, vagy 

meghatározott id elteltével bekapcsolható képzési formának. A jelenlegi rendszerben a 

fels fokú képzés és a f iskolai képzés közötti átjárás , így a hallgatói mobilitás esetleges. 

Szinte csak az adott intézményen belüli beszámíthatóság feltételei alakultak ki.  

A beszámíthatóság mértékének érvényesítése adott intézményen belül történ továbbtanulás 

esetén is korlátokba ütközik a jelenlegi szisztémában.  

Alapvet en azonos tartalmak esetén is kreditálási problémák lépnek fel, a fels fokú 

szakképzés jelenleg érvényben lév , a képesítési feltételekben szabályozott, magas kontakt 

óraszáma következtében.  

Tekintsük át a lineáris képzési rendszer egyes szintjeit félévekben, kreditekben: 

 

fels fokú szakképzés  4 félév, 120 kredit 

 

alapképzés  6 félév, 180 kredit 

 

mesterképzés 

 

4 félév, 120 kredit  (a mesterképzéshez összesen 300 kredit 

szükséges).  
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Alapképzésben és mesterképzésben a kontakt órák száma feltételezhet en heti 20 óra 

körüli kontakt órával, a fels fokú szakképzésben jellemz en heti 30 kontakt órával lehet 

számolni. (Ebb l adódóan az alapképzésben 2 kontakt órára átlagosan 3 kreditet lehet 

figyelembe venni, a fels fokú képzésben 2 kontakt óra mechanikusan 2 kreditet ér.) 

Beszámítási kritérium: az alacsonyabb szinten teljesített azonos vagy magasabb kontakt 

óraszám és azonos kreditérték. Jelen feltételek mellett a beszámításnak megfelel kredit 

érték kialakítása komoly tartalmi és formai egyeztetést igényel. Ez nemcsak intézményen 

belüli, hanem intézmények közötti együttm ködést igényel, még akkor is, ha a maximális 60 

kredit beszámíthatósága csak lehet ség. 

Értelemszer en a fels fokú szakképzések különböz jellegéb l adódóan a befogadó 

alapszak az eltér tantárgystruktúrát, eltér kredit értékben képes befogadni. Jellemz en a 

módszertani alapozó tárgyak fogadhatók el, a matematika kivételével, továbbá az üzleti 

alapozó modul egyes tárgyai a szakképzés jellegét l függ en, és dönt en az általános 

értelmiségi modul egyes tárgyai. Az elméleti gazdaságtani alapozó modul legf bb tárgyai 

(mikroökonómia, makroökonómia) nem vihet k le fels fokú szakképzési szintre, helyette 

különböz elnevezés , gazdasági alapismereti tárgyakra alapozhatók a szakmai tárgyak.  

A beszámíthatóság mértéke tapasztalataink szerint akkor a legnagyobb mérték , ha a 

szakképzés jellege és a befogadó alapszak valamelyik szakiránya egyez . Például az 

idegenforgalmi szakmenedzser fels fokú szakképzésben résztvev hallgatók, gazdálkodás 

szakon való továbbtanulás esetén, a turizmus szakirányt választva (a szakirány tárgyainak 

kb.80%-os egyez sége következtében) valóban lerövidíthetik egy évvel a tanulmányaikat. 

Eredetileg az 5. és a 6. szemesztert érint szakdolgozatírást, konzultációt és a még szükséges 

krediteket a hallgatók saját ütemezésük szerint korábban teljesíthetik.  

A beszámítások jellemz tantárgystruktúráját az EKF fels fokú szakképzései esetében a 

következ kben foglaljuk össze:  

Idegenforgalmi szakmenedzser  54 kredit  

 

Alapozó és törzsképzési szakasz tárgyai (informatika, pszichológia)  

 

Turizmus szakirány tárgyai  

 

Szakmai gyakorlat (fele) 

 

Szakmai nyelv (nyelvvizsga)     
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Informatikai statisztikus, gazdasági tervez  41 kredit  

 
Jellemz en az informatika és statisztika szaktárgyak beszámítása (de a szigorlatot le 

kell tenni!) 

 
Szakmai gyakorlat (fele) 

Számviteli szakügyintéz  40 kredit 

 

Jellemz en a számvitel és pénzügyi tárgyak kiváltása (de a szigorlatot le kell tenni!) 

 

Szakmai gyakorlat (fele)  

A lináris képzés tervezett struktúráját, szintjeit, az egyes ciklusok id igényét, kreditjeit 

összefoglalóan láttatja a következ ábra 

                          

Átvéve: Hauser Zoltán: Esélyek és lehet ségek az EKF-en  

           Prezentáció. Regionális pályaválasztási Fórum 2004.  

A jöv kérdései  

A gazdasági képzés szerkezete megváltozik a bolognai folyamat kapcsán. A tervezetek 

szerint két képzési ágra tagozódik a képzés: közgazdasági képzési ág (mester szint) és üzleti 

(alapszint) képzési ág. A képzési ágakon belül meghatározott a korábbiakhoz képest- csekély 

számú szak alakul ki (ezek száma ma még nem végleges). A tanárszak várhatóan nem lesz 

önálló szak a gazdasági képzési rendszerben, de a hallgatók az  
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alapdiplomán (BSc) belül 30 kredit érték tanári szakirányt vehetnek fel, és a 

mesterképzésben (MSc) szerezhetnek diplomát. Jelenlegi képzési rendszerünk átalakulásával 

kapcsolatban a következ konkrét kérdések (problémák) merülnek fel:  

 
Saját képzési rendszerünket érint probléma: a gazdaságismeret szakos 

tanárképzésünk sorsa. A gazdasági képzésünk els szakja sajátos igényeket elégített 

ki. A végzettek elhelyezkedési esélye a végzett hallgatóktól származó információk 

szerint- igen jó, valamennyiüknek sikerült rövid id n belül, megfelel állást találni. A 

hallgatók kb. egynegyede oktatási intézményekben tanárként, többségük nem 

oktatóként a nonprofit-, valamint az üzleti szférákban, önálló, kreativitást igényl 

munkakörökben helyezkedett el. Közülük többen vezet -irányító pozíciókat töltenek 

be. A képzés tartalmát a hallgatók és munkáltatóik egyaránt jónak ítélték meg. 

Különösen gazdaságismeret-angol vagy német szakpárosítással kiemelked ek még ma 

is hallgatóink munkaer -piaci esélyei. A több mint tíz éves képzés során tekintélyes 

szakmódszertani tapasztalatra tettünk szert. A szakunkat egy f szak kis szakjaként 

szeretnénk részlegesen megtartani. Erre lehet séget látunk a történelem egyetemi 

szakunk képzési rendszerébe épülve. 

 

A képzési szintek közötti átjárhatóság kérdését érintettük a lineáris képzés felvázolása 

kapcsán. A fels fokú szakképzés és az alapképzés közötti átjárást kétirányúvá kellene 

tenni, a visszafelé irányuló mozgást , fels fokú alapképzésb l a szakképzésbe 

irányuló mozgást is normál útként kellene elfogadni. Jelenleg gátló tényez a 

belépés rendje és az említett tantárgystruktúra.  

 

A képzési szintek közötti átjárhatóság alapfeltétele a kreditálás egységesebbé tétele. A 

szabályok azonosak, a megoldások intézményenként egyediek, feltehet en azért, mert 

a meglév , differenciált tantárgystruktúrát alapul véve, formálisan történt. Megoldást 

jelenthet az üzleti képzés általános és üzleti alapozó moduljának, valamint az alapszak 

közös moduljának szaktárgyai esetében els sorban tartalmi, óraszám és kredit 

egyeztetés. A fels fokú szakképzés esetében az alapozó modul összehangolása 

szükséges más gazdasági fels fokú szakképzésekkel és a befogadó üzleti 

képzéssekkel. A korábban kifejtett formai okok miatt és az önállóság és kreativitás 

növelése érdekében feltétlenül szükséges a kontakt óraszámok csökkentése.  

 

Néhány tartalmi kérdés is megoldásra vár. Egyik a szakmai nyelvi képzést érinti. Az 

üzleti középfokú nyelvvizsga az alapszint oklevél megszerzésének kritériuma.   
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Tekintve, hogy a nyelvi képzés középszintre helyez dik, a hallgatók jelent s része már 

a belépéskor rendelkezik nyelvvizsgával. Felmerül a kreditálás kérdése: kritérium, de 

nem kredit vagy kritérium és kredit alternatíva. Megfontolandó a kreditérték 

meghagyása, amely krediteteket vagy szakmai nyelvi órákkal vagy nyelvvizsgával már 

rendelkez k esetében idegen nyelvi kurzusok felvételével lehet megszerezni. Ezt a 

választást indokolja, hogy az idegen nyelvi ismeret szinten tartása, fejlesztése 

min ségi tényez . Másik kérdés az üzleti képzési ágon a szakmai gyakorlat 

elfogadása, id beli ütemezése. Jelenleg is vita tárgyát képezi a korábban szerzett 

gyakorlat részben vagy egészben történ beszámítása. Fontos a mobilitás miatt, hogy 

azonos szakon, azonos elveken történjék a beszámítás és elfogadás. Az ütemezés a hat 

szemeszteren belül a munkáltatókkal való megállapodás alapján intézményi jogkör 

lehet. 

 

Nem hagyható ki a képzési rendszer átalakulása kapcsán a min ség kérdése: 

min ségromláshoz vezet-e az alacsonyabb képzési szinten megszerzett kreditek 

elfogadása? Ha elfogadjuk a képzési szolgáltatást nyújtók akkreditációjának létét, 

amely egy min ségi szintet jelez, nem indokolt alacsonyabb min séget feltételezni. A 

hallgatók min ségibb munkára ösztönzése megoldható egy kritériumrendszerrel, 

melynek lényege: a magasabb szintre lépés esetén a kredit elfogadás 

érdemjegyfügg vé tétele és/vagy a finanszírozás-változás lehet sége (állami 

finanszírozás költségtérítésessé válása gyengébb teljesítmény esetén és fordítva). A 

magasabb szintre történ átlépés korlátja id vel kés bb természetesen feloldható, ha a 

jelölt meghatározott követelményeknek ismételten, a korábbinál magasabb szinten 

eleget tesz. 

A kérdések még folytathatók. A diplomák kölcsönös elismerését, a hallgatói mobilitást segít 

megoldások csak a fels oktatási intézmények együttm ködésével jöhetnek létre.             
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Abstract  

Similarly to our college, Eszterházy Károly College in Eger started its economic 

training programme just over ten years ago. The similarities between the two faculties 

problems and achievements prompt joint thinking. The lecture presented the model of the 

Business Administration course which has four areas of specialisation. Emphasis is on the 

practical side throughout. Linearity is one of the characteristics of the training programme, 

and a lot of weight is placed on post-secondary training schemes. Tourism Management, 

Informational Statistics and Account Management are all popular courses.  

Rezümé 

Az egri Eszterházy Károly F iskola 

 

hozzánk hasonlóan 

 

ugyancsak alig több mint 

tíz éve kezdte el a gazdasági képzést. A két kar hasonló gondjai és eredményei közös 

gondolkodásra is késztetnek. Az el adás bemutatta a gazdálkodási szak négy szakiránnyal 

m köd modelljét, melyben a gyakorlatorientált ismeretanyag átadása a meghatározó. A 

képzésben már ma is jellemz a linearitás, jelent s súlya van a fels fokú szakképzésnek az 

intézmény életében. Egyként népszer az idegenforgalmi szakmenedzser, az informatikai 

statisztikus és a számviteli szakügyintéz képzés is.  
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RÉVÉSZNÉ PAPP KLÁRA 

A KÖZÉPFOKÚ KÖZGAZDÁSZ KÉPZÉS ÉS A GAZDASÁGI FELS OKTATÁS 
KAPCSOLATA, LEHET SÉGEI SZEGEDI TAPASZTALATOK ALAPJÁN  

Az el adás célja bemutatni a Tessedik Sámuel F iskola Gazdasági F iskolai Kar és 

a szegedi közgazdasági szakközépiskolák szakmai képzésének egymásra épülését, a 

középfokú és a fels fokú oktatás együttm ködésének el nyeit, jöv beni lehet ségeit. 

A szegedi K rösy József Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola és a Vasvári 

Pál Közgazdasági Szakközépiskola szinte a kezdetekt l a gazdasági szakképzés 

bázisiskolája. A két nagy múltú szegedi középiskolában közel 120 éve folyik gazdasági 

szakképzés (a K rösyben 1885-t l, a Vasváriban 1912-t l). 

A 20. század nagy horderej változásai, a gazdasági életben végbement jelent s 

átalakulások, valamint a tantervek, oktatási törvények változásai átalakították az oktatás, a 

szakmai képzés tartalmát és struktúráját is. Mindkét középiskola jogel dje 

fels kereskedelmi iskola volt, majd közgazdasági gimnázium, ezt követ en közgazdasági 

technikum. Jelenleg közgazdasági szakközépiskolaként m ködik. Az alapító iskola célja: 

megadni az ifjaknak a nélkülözhetetlen általános m veltséget, s ugyanakkor ellátni ket 

az életben azonnal alkalmazható szakismerettel  mint alapelv, ma is vállalható.  

A szakmai profil változásai, a jelenlegi képzési rendszer 

A kilencvenes évek elejét l mindkét iskola jelent s szerepet vállalt a szakképzés 

korszer sítésében, az új gazdasági szakközépiskola modell kialakításában, az érettségi 

vizsgát követ OKJ-rendszer szakképzés megvalósításában. Az új igényeknek megfelel 

szakképzési irányokkal, a tanulóknak kínált széles választási lehet séggel, amely 

természetesen összhangban áll a gazdaság szakember-igényével, elébe mentek a 

kihívásoknak. A középfokú képzés átalakult, tulajdonképpen kétlépcs ssé vált: az érettségi 

vizsgával záruló általánosan m vel részre és az ezt követ 1 vagy 2 éves szakmai 

képzésre bomlott. Erre épül a szakmai fels oktatás három szintje a jöv ben.  

A K rösy Szakközépiskolában a tanulók 2001-ben tettek utoljára érettségi és 

szakképesít vizsgát együtt, s kaptak ilyen végzettséget igazoló bizonyítványt. Az új 

Oktatási Törvény szellemében 1998-tól, a 9-10. évfolyamon, szélesebb alapozású általános 

képzésben részesülnek a tanulók, de a szakirányoknak megfelel en négy orientációt 

választhatnak:  
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általános közgazdasági orientációjú osztály 

 
külkereskedelmi orientációjú osztály 

 
számítástechnikai orientációjú osztály 

 
közgazdasági szakmai orientációjú osztály 

Kiemelt szerepet kapott a nyelvoktatás, tömegessé vált az érettségi vizsgát helyettesít 

középfokú C típusú nyelvvizsga letétele. 

A 11-12. évfolyamon a tanulók szakmai el képzést kapnak komplex tárgyak 

keretében: elméleti gazdaságtant, üzleti gazdaságtant, gépkönyvelést, szoftvertechnológiát 

tanulnak, tanirodai gyakorlaton vesznek részt. A cél az érettségire és a felvételire való 

felkészülés, s emellett a közgazdasági alapm veltség elsajátíttatása. 

Egyrészt fájlaljuk, hogy a szakmai képzés elvesztette korábbi mélységét, másrészt jónak 

találjuk, hogy a közgazdasági szemlélet, gondolkodásmód fejlesztése került el térbe. 

Ebben er sített meg bennünket a svájci winterthuri közgazdasági gimnáziummal való 

testvériskola kapcsolatunk is. 

A 2005-t l bevezetésre kerül kétszint érettségi vizsga újabb kihívást jelent, 

amely új perspektívát, új feladatokat, más jelleg felkészítést kíván a középiskoláktól. 

Egyúttal a fels oktatási felvételi rendszer módosítását is jelenti. 

A szakmai képzés átkerült a 13-14. évfolyamra. A cél itt a munkahelyen hasznosítható 

szakmai tudás megalapozása, a tanultak alkalmazása a különböz területeken. Az 

ügyintéz szakmák megkívánják a gyakorlati ismereteket is, amelyeknek a megszerzésére 

a taniroda nyújt lehet séget a gyakorló cégeken keresztül valós gazdasági folyamatok, 

tevékenységek (beszerzés, értékesítés, export 

 

import, munkaügy, pénzügy, titkárság, 

számvitel, adózás, tb. ügyintézés, protokoll) szimulálásával, áru- és pénzmozgás nélkül. 

Ezt a gyakorlatiasabb képzést segíti az iskola tanárai által összeállított digitális tananyag 

tanirodai gyakorlatból, valamint a következ tanévt l statisztikából is. 

A választható szakképesítések: 

 

kisvállalkozások gazdasági ügyintéz je, fels fokú 

 

banki ügyintéz , középfokú 

 

pénzügyi ügyintéz , középfokú 

 

külkereskedelmi ügyintéz , középfokú     
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ügyintéz titkár, középfokú 

 
ügyintéz titkár, fels fokú 

 
számviteli ügyintéz  vállalkozási szakon, középfokú 

 
európai uniós üzleti ügyintéz , fels fokú (tervezett) 

 
irodavezet , középfokú 

 

pénzügyi - számviteli ügyintéz , középfokú 

Választható még a SZTE Gazdaságtudományi Kar irányításával m köd akkreditált fels fokú 

képzés:  

 

pénzügyi szakügyintéz

  

számviteli szakügyintéz

  

banki szakügyintéz . 

A Vasvári Szakközépiskolában a tanulók 2001-t l már a kerettantervek alapján készült helyi 

tanterv szerint tanulnak, szakmai orientáció is folyik  gazdasági, szolgáltatási szakterületre. 

A 10. évfolyamon választhatnak a közgazdasági és a kereskedelem 

 

marketing, üzleti 

adminisztráció szakmacsoportok közül. A többi tanuló 4 + 1, illetve 4 + 2 rendszer 

közgazdasági képzésben vesz részt. 

A megszerezhet szakképesítések: 

 

pénzügyi 

 

számviteli ügyintéz , középfokú, 

 

gazdasági informatikus, emelt szint

  

külkereskedelmi üzletköt , emelt szint

  

számviteli szakügyintéz , fels fokú. 

Tanfolyami keretben kiegészít szakképesítéseket is szerezhetnek 

 

mérlegképes könyvel

  

idegenforgalmi ügyintéz

  

szoftverüzemeltet

  

számítógép kezel . 

Ily módon a két közgazdasági szakközépiskola széles választékot kínál a város és a térség 

diákjainak.      
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Az együttm ködés kezdete és a jelen 

A két szegedi középiskola 1996 januárjában megtiszteltetésnek vette az akkori Körös 

F iskola együttm ködési kezdeményezését, és a F iskola bázisiskolája lett. A kapcsolat, 

úgy véljük, mindkét fél számára kedvez en alakult: 

 
A középiskolai alapozás, a jó színvonalú szakmai képzés, a biztos ismeretek a szakmai 

tárgyakból (pl. statisztika, könyvvitel, tervezés, pénzügy, marketing, számítástechnika) 

segítették a tanulók helytállását a f iskolai tanulmányok során. Továbbá úgy 

tapasztaljuk, hogy a középiskolai tanulmányok alatt sikerült felkelteni a tanulók 

érdekl dését a közgazdasági tantárgyak, a gazdasági élet iránt. Szívesen foglalkoznak 

gazdasági kérdésekkel, sokan vesznek részt országos és nemzetközi tanulmányi 

versenyeken, pályázatokon, tanirodai kiállításokon kiemelked eredményekkel, 

díjakkal. 

 

A kapcsolat kiépítése a bázisiskolában is lehet vé tette felvételi el készít tanfolyam 

szervezését matematikából. Az oktatást a Vasvári Szakközépiskola tanárai végezték a 

f iskola szakmai irányításával. A f iskola vizsgabizottsága el tt tett sikeres tanfolyami 

vizsga felvételi mentességet nyújtott a jelöltnek. 

 

Az átalakult szakképzési rendszerben gyakori, hogy tanulóink el ször szakképz 

évfolyamokon folytatják a tanulmányaikat a sikeresebb f iskolai eredmények 

érdekében. 

 

Megtiszteltetés a szakmai középiskolák számára, hogy a Kar f igazgatója tudományos 

munkatársával minden évben ellátogat a szegedi iskolákba, és személyesen tájékoztatja 

a végz s diákokat a továbbtanulási lehet ségekr l, az új szakokról, a választható 

szakirányokról, a f iskolai tanulmányok folytatásának lehet ségeir l, a diákszociális 

kérdésekr l. A személyes hangvétel, a teljes kör információ növeli a diákok bizalmát, 

motiváltabbakká válnak. Ez is hozzájárul a beiskolázás sikeréhez. 

 

Eredményes és hasznos a f iskolai tudományos konferenciákon való részvétel, illetve 

el adások tartásának lehet sége. Mindez segíti az együttgondolkodást, lehet vé teszi a 

felmerült kérdések megvitatását, új ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagítja mindkét 

felet. 

 

A kapcsolat eredménye: jelent sen n tt a F iskolán továbbtanulók száma. Az utóbbi 

néhány év számadatát elemezve, örömmel tapasztaltuk diákjaink növekv létszámát a   
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karon. 2000 

 
2004 között a K rösy Szakközépiskola tanulói közül 96, a Vasvári 

Szakközépiskola tanulói közül 78 vált f iskolai polgárrá, összesen a két iskolából 174 

f tanult tovább Békéscsabán. Ez a szám évente egy-egy kisebb létszámú osztálynak 

felel meg. Közülük 2000 óta 48-an befejezték tanulmányaikat, 126-an még a 

rendszerben vannak (pénzügyi, gazdálkodási, személyügyi szervez és intézményi 

kommunikátori szakon). Az alábbi diagrammok szemléltetik a létszámarányokat.  

A K rösy József Közgazdasági és Külkereskedelmi 
Szakközépiskola létszámadatai a TSF Gazdasági F sikolai Karán 

2000-2004 között (N=96 f )

Ebb l végzett: 
29 f

Rendszerben 
lév k: 67 f

Rendszerben lév k

Ebb l végzett

 

1. ábra  

A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola létszámadatai a TSF 
Gazdasági F iskolai Karán 2000-2004 (N=78 f )

Végzett: 17 f

Jelenleg tanuló: 
61 f

Végzett

Jelenleg tanuló

 

2. ábra     
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A hallgatók megoszlása szakirányok szerint: 

(K rösy, N= 96 f )
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3. ábra  

A hallgatók megoszlása szakirányok szerint
(Vasvári, N= 78)
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4. ábra  

 

Örömmel említem meg, hogy több olyan tanulónk is van, aki mind a középiskolában, 

mind a f iskolán kiemelked teljesítményt nyújtott. Álljon itt példaként Felh Mariann, aki a 

középiskolában kit n tanuló volt, és az országos statisztikai pályázaton els helyezést ért el. 

A Gazdasági F iskolai Karon három éven át köztársasági ösztöndíjas volt, az OTDK 

dolgozatával harmadik helyezést ért el, és f iskolásként hollandiai tanulmányokat folytatott. 

Gyuris István pedig épp most nyert öt hónapos svédországi ösztöndíjat. 

 

Szívesen számolok be arról is, hogy tanítványaink jó érzéssel gondolnak a f iskola 

humánus, családias légkörére, az oktatókkal való korrekt kapcsolatra és az oktatás b vül 

lehet ségeire.   
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A jöv lehet ségei 

A fels oktatás átalakulása feltétlenül igényli a további együttm ködést. 

 
Hasznos lenne a személyes kapcsolat folytatása oktatói és hallgatói szinten egyaránt. 

(tájékoztatás a f iskoláról, szakirányokról) 

 

A konferenciák a jöv ben is hozzájárulhatnak a tudományos eredményekr l, tervekr l, 

szakmai kérdésekr l való tájékozódáshoz. 

 

Érdemes lenne áttekinteni a f iskolai és a középiskolai szakmai tárgyakat oktató tanárok 

kapcsolatának, közös továbbképzésének fejlesztési lehet ségeit. 

 

A számítógépes adatkezelés talán lehet séget nyújtana a hallgató-követés rendszerének 

kiépítésére. A végzett diákok munkaer -piaci helytállásának ismeretében az 

intézmények számára lehet ség nyílhat a képzés és a tananyagok piaci igényekhez 

történ igazítására. 

 

Az akkreditált képzésben való közös részvétel lehet ségeinek a vizsgálata is tovább 

b vítheti az együttm ködést.  

Irodalomjegyzék: 

 

Barakonyi Károly (2002): Bologna folyamat és modernizáció: Miért szükséges a 

fels oktatási rendszerváltás? (kézirat) 

 

Bazsa György(1996): Az érettségi és a fels oktatás 

Új Pedagógiai Szemle 1996/9, p. 27. 

 

Nagy Nóra (2001): Hallgatói Ki kicsoda? 

Tessedik Napló, Békéscsaba p. 4. 

 

Petre Gyöngyi (2004): Fels oktatási reformok 

interjú Magyar Bálint oktatási miniszterrel, Magyar Fels oktatás 2004/1-2.  

 

Rontó Róbert (2004): A kiszámíthatóság felé akkreditáció az oktatásban 

Magyar Fels oktatás 2004/1-2,  

 

Schack Béla (1903): Kereskedelmi iskoláink múltja és jelene 

Lampel, Budapest     
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Szakács Attila (2003): A regionális versenyképességr l 

in: Körös Tanulmányok, Tessedik Sámuel F iskola GFK Békéscsaba p. 7. 

 
Wébel Dezs (2001): Helyzetkép 2000. 

A Tessedik Sámuel F iskola adatainak elemzése,  

 
in: Körös Tanulmányok, Tessedik Sámuel F iskola GFK Békéscsaba p. 143. 

 

Zsolnai László: Gazdaság és etika, avagy a humanisztikus közgazdászképzés eszméje 

Ökotáj, 23-24 

 

A K rösy József Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola Évkönyve 

Szeged, 2000 

 

Emlékkönyv 90, Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Szeged, 2002   

Abstract  

The purpose of this lecture is to present the current structure of technical education at 

Tessedik Sámuel College of Economics and in the secondary technical schools of economics 

in Szeged, to show the advantages and future possibilities of cooperation between secondary 

and higher education. 

The revolutionary processes of the 20th century, the crucial transformations of 

economy, and the changes of the curricula and those of the Act of Education have had an 

effect on the contents and structure of educating economics as well. The original aim: to give 

the youth general education together with a professional knowledge they can use in real life 

may be the guiding principle even today. 

Both K rösy and Vasvári Secondary Technical Schools have greatly contributed to the 

modernisation of teaching economics, to the formation of the new model of secondary 

technical schools of economics, and to the establishment of trade education after secondary 

school. By trying to meet the new requirements in teaching trade, by offering students a wide 

range of possibilities in accordance with the economic demand for skills, they have managed 

to face the new challenges.  

Secondary education has been transformed, it has practically been divided into two 

stages: one providing general education ending with the school-leaving exam called Matura     
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and another stage following that for learning a trade for a year or two. In the future the next 

three levels of higher education will be built on those extra years. 

The above mentioned secondary schools in Szeged were honoured to have the 

opportunity to receive the offer of Körös College for cooperation and to serve as its basis. The 

relationship has been advantageous for both parties: 

 

The good quality of secondary technical education, precise knowledge of technical 

subjects, prove to be a great help for the students during their college years. 

 

Thanks to the relationship a preparation course for the entrance exam in Maths could be 

started under the professional guidance of the college.  

 

The structure of technical education allows students to continue their secondary studies 

after the school-leaving exam improving their chances for success in higher education. 

 

It is an honour for the secondary technical schools that the Director of the College and 

other staff members visit the school leavers every year to give them advice and assisstance 

with their further education.  

 

Due to the relationship the number of students continuing their studies at the Colleges has 

risen considerably. 

 

Participation in the professional conferences at the College has also proved to be useful 

enriching the teachers knowledge and allowing a collective thinking as well. 

College transformations make further cooperation indispensable: 

 

Personal contact between teachers and students as well remains essential. It may 

encourage registration. 

 

Conferences must continue to help orientation among scientific results, plans and 

professional questions. 

 

A computer database may provide a possibility of tracing graduates future careers   

Rezümé  

A küszöbön álló Bologna folyamathoz való csatlakozással szemléleti és strukturális 

váltás következik be a fels oktatásban. E lineáris modellben az alsó két lépcs a post 

secondary és a f iskolai szint alapképzés a tömeges oktatás terepe a globalizált világban 

is. A képzés itt gyakorlatorientált, a képességek fejlesztését helyezi el térbe, a f cél az 

általános alapozás, tulajdonképpen a középiskolai oktatásra épül. Ezeken a területeken 

mutatkozik lehet ség a középiskolák és a fels oktatás további együttm ködésére. A fels 
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szegmens, a master és PhD képzés erre az egységes képzési rendszerre épül, ahol er s 

verseny alakulhat ki akár a külföldi versenytársakkal is. Ennek sikerét is jelent sen 

befolyásolhatja az alapozás szintje, ezért a középiskolák egyik legfontosabb feladata a 

jöv ben is a tanulók tudásának, közgazdasági szemléletének jó megalapozása, értékeinek 

meg rzése, és az életen át tartó tanulásra hangolás.      
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ZSEÁK SÁNDORNÉ  

A SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELV KÖZGAZDASÁGI 

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS A TSF GAZDASÁGI F ISKOLAI KAR KAPCSOLATA  

A Tessedik Sámuel F iskola Gazdasági Kara meghívásával megtisztelve érezzük 

annak a kapcsolatnak, kapcsolattartásnak a fontosságát és jelent ségét, ami a két intézményt - 

a f iskolát és egy középiskolát - összekapcsolja. Kedves vendégek, engedjék meg, hogy az 

iskolánk rövid történetének ismertetésével, valamint a nálunk folyó képzés jellemz inek 

bemutatásával feleljek meg a meghívóban megjelölt témának.  

Iskolánk alapítására 1926-ban került sor, amikor a Bethlen konszolidáció 

következményeként igény keletkezett a mai szóhasználattal a kisvállalkozások 

megszaporodása miatt a kereskedelmi képzés beindítására; egy új szakiskolára. Az intézmény 

pontos neve: Békéscsabai Községi Fiú Fels kereskedelmi Iskola. Az els beiratkozáskor 75 

tanuló jelentkezett az oktatásra, tehát két osztályban kezd dött meg a tanítás a mai Jókai 

Színház úgynevezett Zöld termében. A második évt l ideiglenes jelleggel (3 évre) átköltözött 

az iskola a Járásbíróság épületébe.  

Az ígért új épület nem készült el, és 78 éve fokozatos b vítésekkel, átalakításokkal 

próbáltak megfelelni a növekv létszám és képzési szerkezetváltás támasztotta 

követelményeknek. Most, reményeink szerint, 2006-ra megépül címzett állami támogatással a 

régóta várt új épületkomplexum, ami megoldja azt a gondot, hogy végre iskolának tervezett 

korszer épületben taníthatunk. Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter 

iskolaügyet érint modernizációs törekvései iskolánk átalakulását is kiváltották.  

Az 1928/29-es tanévt l beengedték az iskola falai közé a leányokat, így létesült az els 

kereskedelmi szaktanfolyami képzés és n tt a létszám 300 f re. A kereskedelmi képzés 

érettségit adó és fels fokú tanulmányok folytatását biztosító fels kereskedelmivé változott. 

Az els 35 év a megmaradás, a gyarapodás a feln tté növekedés kora az iskola életében. 

1948-ban a községi tulajdonú iskola állami tulajdonba került, az átmenet 

bizonytalanságai a gyakori névváltozásokban is visszatükröz dnek. A változások közül az a 

fordulat érdemel figyelmet, amikor a képzés kereskedelmir l közgazdaságira változott (1949., 

1951.), majd technikusképzést biztosított 1961-ig. 1961-65-ös tanügyi reformok 

eredményeként kialakult a szakközépiskolai jellegnek megfelel képzési modell, melyben a 

mi iskolánk a közgazdasági szakmacsoporthoz tartozott.   
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Az 1970-es éveket a gépesítés jellemezte, megjelentek a számoló- és könyvel gépek: 

Ascota 314, Olivetti, Cellatron volt a márkanevük. 1984-ben indul a számítástechnikai 

programozó képzés, majd 1986-tól a pénzügyi osztály fele már külkereskedelmi ügyintéz 

szakképzést biztosító lett. 1990-ben indul a gép- és gyorsíró, idegen nyelv ágazat, amelyb l 

kés bb kifejl dik a külkereskedelmi ügyintéz képzés 0 + 4 változata. Az iskola 1990-ben 

kapja a Széchenyi nevet, mert a közösség szerint: Széchenyi m veiben megszámlálhatatlanul 

kínálkoznak olyan nevelési elvek, amelyek kimunkálásával a ma ifjúságát is jobbá, a 

másságot és a különböz séget is elfogadóbbá, toleránsabbá teheti.  

1991-ben alapítóként csatlakoztunk a világbanki modell bevezetésének pályázati 

programjához. A modell szerint az els 4 évben középiskolában szélesíteni kell az általános 

m veltséget, és a szakmai képzésre csak az érettségit követ 5-6. évben kerülhet sor. Így 

bankügyintéz ket, idegenforgalmi ügyintéz képzéseket honosítottunk meg. 1993-tól 2003-ig 

a közoktatási és a szakképzési törvény és módosításai hatására állandóan változtatni kellett 

úgy, hogy közben OKJ is változtatta az egyes szakmák nevét, a képzés id tartamát és 

követelményeit.  

Szakmai képzési kínálatunk között többek között szerepel a középfokú pénzügyi-

számviteli ügyintéz , a vállalkozási ügyintéz , a külkereskedelmi ügyintéz , a logisztikai 

ügyintéz , az európai üzleti asszisztens képzés, de természetesen ezeken kívül még közel 20 

szakma tanítására vállalkozunk. Mi 

 

az iskola vezet i és nevel testülete 

 

azt szeretnénk 

meger síteni, arra szeretnénk nevelni tanítványainkat, legyen a sajátjuk az az életérzés, hogy 

közgés -nek lenni, ez az iskola specifikus neve, azonosítója 

 

az egy életmód 

 

egy 

gondolkodásforma, egy életstílus, ami jellemzi a közgazdászt, a menedzsert.   

Melyek a jellemz i a közgés nevelésnek? 

 

Az els és talán a legfontosabb a mi-tudat , az a fajta összetartozás, idetartozás, hogy 

itt vannak a gyökereink, ahonnan mindig er t meríthetünk.  

 

Az eredményeket, sikereket könnyedén, lazán is lehet teljesíteni s elérni. 

 

Annak a tisztelete és elfogadása, hogy mindenkinek van valamije, ami a másik 

számára értéket hordozhat.    
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Mindenki kommunikációképes, képes az érdekei megfogalmazására, képviseletére, 

mások érdekeinek elfogadására.  

 
Az együttm ködéshez, a tranzakciókhoz mindig legalább két emberre van szükség, 

hogy a dolgok m ködni tudjanak. 

 
Az életszituációkhoz hozzátartozik a kompromisszumkészség, a megegyezésre való 

hajlandóság, a kockázatvállalás. 

 

Az emberek érzékenyek, és mindig nagy befolyása lehet a személyiség varázsának, 

nem létezik méretre szabott igény.  

Bízunk benne, hogy a Széchenyi István Két Tanítási Nyelv Közgazdasági Szakközépiskola 

meghatározó szerepet tölt be a város, a megye oktatásának életében, hiszen diákjaink mind a 

továbbtanulásban, (az elmúlt öt év átlagában a szakközépiskolák között országos 1-5. 

helyezett az iskolánk), mind a versenyeredményekben kiemelked eredményeket értek-érnek 

el. 

Iskolánkban az oktató-nevel munka négy f cél köré szervez dik: 

 

a tanulók továbbtanulásra való felkészítése 

 

a nyelvtudás fejlesztése, nyelvvizsgára való felkészítés 

 

eredményes részvétel a tanulmányi versenyeken 

 

eredményes sporttevékenység, sportszeretetre nevelés 

Iskolánknak az egész megyére kiterjed vonzáskörzete van. Ennek köszönhet en, a 

megye településeiben nagy az érdekl dés az iskola által kínált képzési formák iránt. A 

vidékr l jöv és a közgazdász szakképzés iránti érdekl dés miatt nem csökken a jelentkez és 

beiskolázható tanulólétszám, még akkor sem, ha évr l évre csökken Békéscsabán a 

középiskolások száma. A vállalkozási, banki, pénzügyi szolgáltatási tevékenység er södése is 

fenntartja az általunk nyújtott képzési formák iránti igényt. Az itt folyó szakmai orientációs 

képzés egyedülálló a megyében, egyediségét és vonzerejét közgazdasági profiljának 

köszönheti.  

Néhány aktuális információ  

A 2003/2004-es tanévben nappali tagozaton 671 f , a feln ttoktatáson pedig 277 f 

kezdte meg tanulmányait. Ebben a tanévben közgazdasági, informatika orientáltságú, 

valamint két tanítási nyelv osztályainkban folyik a tanítás. A két tanítási nyelv 

osztályokban három nyelvi csoportban, a választott célnyelv az angol, specializáció az 

általános közgazdasági, egy nyelvi csoportban célnyelv a német, specializáció az 

idegenforgalom.  
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Mit tehetünk a középiskolában a közgazdász és gazdasági menedzserképzés fejlesztésével  

kapcsolatban? 

1.) A középfokú oktatás képzési szerkezetének megváltozása következtében a szakmai 

tantárgyak oktatása a szakmai orientációs elméleti és gyakorlati órákon történhet, ezekkel is 

er sítve a leend közgazdasági képzést. A gazdasági környezetünk, az elméleti 

közgazdaságtan, az üzleti gazdaságtan elmélete és gyakorlata, valamint a nemzetközi 

gazdasági ismeret és a marketing ismeretek alapozzák meg a közgazdasági, illetve más 

gazdasági jelleg képzés iránt érdekl d k tudását.  

2.) Bevált képzési forma, hogy az általános közgazdasági osztályaink a tanulóirodai 

gyakorlat keretében kapcsolják össze az üzleti gazdaságtan elméleti ismereteit a gyakorlattal, 

mint például a kommunikációs feladatokat, a könyvelés, eszköznyilvántartás stb. feladatait. 

3.) A közgazdászképzés fejlesztésének teend i között el relépést jelenthet, ha a 

középiskolában megszerzett elméleti ismereteket élesben is kipróbálhatják, mint például a 

mi tanulóink esetében, akik a Kereskedelmi és Hitelbanknál végeznek kéthetes szakmai 

gyakorlatot.  

4.) Szükség van olyan versenyekre is, ahol a kreativitás szerepet kaphat, illetve ismét az 

elmélet és a gyakorlat összekapcsolását szeretnénk hangsúlyozni, ami ezeken a 

rendezvényeken el térbe kerülhet. Iskolánkban a Közgazdász hét programsorozata felel meg 

ennek az elképzelésnek; mozgósít, ösztönöz, a résztvev knek sikereket, tapasztalatokat, nívós 

díjakat hoz. Az Európai Unióval kapcsolatos vetélked n való részvétel szintén er síti az 

elmélet-gyakorlat kapcsolatát, kreatív részvételre ösztönöz. Az országos negyedik helyezett 

iskolai csapatunk bizonyítja az eddig tanultak megfelel adaptálását.  

5.) A jöv oktatása szempontjából lényegesnek tartjuk a kompetencia alapú képzést, ami az 

elsajátítandó kompetenciákból indul ki. A pénzügyi-számviteli ügyintéz szakma 

kompetencia alapú képzésének átdolgozásában iskolánk képvisel je is részt vett, így 

mélységében ismerjük ennek módszereit. A korszer közgazdászképzés és gazdasági 

menedzserképzés tekintetében el relépést jelenthet az új forma: általános ismeretek 

elsajátítása, alapismeretek modulrendszerben, pl. az üzleti gazdaságtan a 11-12. évfolyamon. 

 

Dolgozói magatartásformák - megbízhatóság, szorgalom, titoktartás 

 

a tanulóirodai 

gyakorlat és a banki gyakorlat során. 

 

Korszer eszközkezelés 

 

irodai gépek, számítógépek 

 

szintén a tanulóirodai 

gyakorlatok során.   
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Szakmai képzés, pl. a pénzügyi-számviteli ügyintéz k képzése. Célok meghatározása 

a munkaadók elvárásai szerint; egymásra épül modulok:  

alapismeretek (pl. üzleti levelezés) 

szakmai ismeretek (pl. közgazdaságtan, szakmai idegen nyelv) 

speciális ismeretek (pl. pénzügyi ismeretek, számvitel). 

6.) Fontos, hogy a munkaer -piac elvárásainak megfelel szakképz osztályokat, csoportokat 

indítsunk, ennek érdekében a Békés Megyei Munkaer Központtal folyamatos kapcsolattartás 

szükséges. 

7.) A jó technikai felszereltség is kritériuma a korszer képzésnek; számítógép-

szaktantermek, videokonferencia terem, nyelvi labor áll rendelkezésünkre. Az iskola 

min ségbiztosítási értékelésében, a szül i kérd ív elemzésének eredményeképpen 

megállapítottuk, hogy az iskola legfontosabb oktatási-nevelési feladatai között els helyen 

szerepelt (85%) a továbbtanulás segítése. Az el z ekben már utaltam a továbbtanulási 

eredményeikre.   

Mit tehetne a F iskola a középfokú oktatásban résztvev kért?  

Szakmai el adásokra, szakmai napokra meghívni az érdekl d , szakirányban 

továbbtanulni szándékozó tanulókat. Bízunk abban, hogy eddigi eredményeinket a jöv ben is 

meg tudjuk tartani. Úgy gondoljuk, hogy az itt tanuló tehetséges, a közgazdasági képzést 

vállaló diákokkal együtt tesszük meg a lépéseket a közgazdász képzés fejlesztésében.  

Abstract  

The presenter talked about the links between Széchenyi István Dual Language 

Secondary School Specialising in Economics in Békéscsaba, and the Faculty of Economics of 

TSF. In the introductory part of her presentation she outlined the major events in the school s 

history, pointing out the professional responses given to social challenges starting from a 

trading course to the dual language modernisation. 

A lot of well-prepared students from the popular secondary school apply and gain 

admission to the Faculty of Economics of TSF. Several teaching staff currently at TSF GFK 

(economists, mathematicians, and language specialists) started their teaching careers in the 

school.  
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Rezümé   

Az el adó a békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelv Közgazdasági 

Szakközépiskola és a TSF Gazdasági F iskolai Kar kapcsolatáról beszélt. El adásának 

bevezet részében a szakközépiskola 75 éves történetének f bb állomásait, a társadalmi 

kihívásokra való szakmai válaszokat mutatta be a kereskedelmi képzést l a két tanítási nyelv 

modernizációig.   

A ma is népszer középiskolából a TSF Gazdasági F iskolára is számos jól felkészült 

diák jelentkezik, s tanul jelenleg is. A tanári karból is több tanár (közgazdász, matematikus, 

nyelvtanár) került át a f iskola tantestületébe.      
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MICHELLER MAGDOLNA 

ZSIDÓ KUTATÓCSOPORT A TSF GAZDASÁGI F ISKOLAI KARÁN  

El zmények  

Békéscsaba, s e városban létrehozott F iskola számos történeti, társadalomtörténeti 

meghatározottsággal indult 1986-ban. A török id k óta létez nehézségeket, a Habsburg 

Monarchia idején végrehajtott betelepítéseket (németek, szlovákok), önkéntes betelepül k 

(északról zsidók, keletr l románok) követték. A kiegyezést követ gazdasági fellendülés e 

térség, köztük Békéscsaba számára is új kibontakozást jelentett. A gabonatermelés mellett a 

vasút kiépítését kell említeni. Mindehhez kapcsolódott a m vel dés kiszélesedése is. A 

polgári lét megteremtésében különös színt hoztak a német és zsidó népcsoportok, valamint a 

szlovák kultúra sajátos továbbélése. A trianoni területleszakítások ellehetetlenítik a térség 

gazdasági fejl dését. A partiumi térségb l jönnek a városba vasutasok, értelmiségiek. A zsidó 

törvények kizárják a szerves gazdasági fejl désb l, majd a társadalmi létb l is a zsidó 

származású magyar állampolgárokat; a közel négyezer Békéscsabáról deportált zsidó 

transzportból 135 személy jött vissza a városba.   

A második világháború rettenetei után került sor a magyar-szlovák lakosságcserére, 

mely akció során a 18. században ide települt szlovák családok mentek el a Felvidékre, 

ahonnan a büntetés kényszere miatt magyarok települtek Békés megyébe, Békéscsabára is. 

Több tízezer ember kereste helyét a mai Szlovákiában, s ugyancsak ezrek kerestek házat, s 

hazát, akik nyilvánosan vállalt magyar voltuk miatt kényszerültek valamikori szül földjük 

(f leg Partium, Erdély területér l) elhagyására, s jöttek nagy reményekkel a Dél  Alföldre.13   

Békéscsaba városi rangja, megyeszékhelyi szerepe (1950-t l) nehezen vált a város,  

majd a térség pozitív emel jévé. A már idézett f iskola alapítását e törekvések közé 

soroljuk14.  A város és a f iskola alig két évtizednyi egymás mellett élése sok szép tervet, 

álmot körvonalazott. A tervek valósággá válása során számos esetben természetes módon, 

esetenként a rácsodálkozás tehetetlenségi nyomatékával nehezítve, majd a politikai libikókák 

harcait is átélve él, m ködik a békéscsabai f iskola. A 2000-ben létrejött f iskolai integrációt   

                                                

 

13 Kugler József: Lakosságcsere a Délkelet  Alföldön 1944-1948. 
Osiris 

 

MTA Kisebbségkutató M hely, 2000. 
14 Dokumentumok a F iskola alapításáról Békéscsabán. 
In: A békéscsabai Körösi Csoma Sándor F iskola Évkönyve 1986-1996. 83-95. oldal 
Békéscsaba 1996. Szerkesztette: Micheller Magdolna 
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követ en Tessedik Sámuel F iskola (TSF) néven négy városban négy kar és egy intézet 

létezik. Ebb l egy kar Békéscsabán, a TSF Gazdasági F iskolai Kar. Ezen a karon (illetve 

annak jogel djén) 10. éve folyik pénzügy szakos képzés.15 Idén, 2004-ben, éppen a jubileumi 

évfolyam kapott diplomát. E képzés után indult a személyügyi szervez , majd a gazdálkodás 

szak, s már a harmadik évfolyam csoportja kezdheti meg tanulmányait intézményi 

kommunikátor posztszekunder képzésben.   

A jubileumi tanévben e karon a negyvenf s tantestület összesen ezer hallgatót oktat 

nappali tagozaton és kétezer f t levelez képzésben. A rendszerváltást követ f iskolai 

tanulás lehet ségei mellett megn tt a diploma munkahelyi súlya is. E tendencia f leg a 

levelez tagozaton érezteti pozitív hatását, nemcsak a tömeges bezúdulás kényszerén, hanem 

a tudás örömén, a tudás megszerzési módozatainak elsajátításában is.  

E pozitív tendenciák mögött kis, rendszeres, építkez lépésekben jelenik meg (vagy 

csak látensen van jelen) a TSF Gazdasági F iskolai Kar szakmai, tudományos programja 

 

egy halmozottan hátrányos helyzet gazdasága és társadalma címmel, melyhez több éve 

pályatételek, pályamunkák, konferenciák kapcsolódnak. E rendezvények meghatározó el adói 

a Kar tudóstanárai mellett az ambiciózus f iskolai hallgatók, meghívott neves kutatók az 

ország kiemelked intézményeib l, illetékes f hatóságoktól, valamint a nemzetközi szakmai 

együttm ködésben résztvev külföldi tanár kollégák, diákok.   

Tudományos diákköri munka lehet ségei, tervei  

A harmadik tanéve önállóan m köd Gazdasági F iskolai Kar, a TSF más karaihoz 

hasonlóan, arra törekszik, hogy a legtehetségesebb hallgatói számára lehet séget teremtsen a 

Kar tudományos, szakmai tevékenységébe való bekapcsolódásra is. Ennek kerete a magyar 

fels oktatásban 1955 óta a tudományos diákköri munka. Értelemszer en minden hallgató 

köteles diplomamunkát (szakdolgozatot) készíteni s azt megvédeni. A tudományos diákköri 

tevékenység a szakdolgozatnál mélyebb vagy szélesebb érdekl dést, aktivitást és 

rendszeresebb munkát kíván. E követelményeknek csak a hallgatók néhány %-a akar 

megfelelni.    

                                                

 

15 Borgula Ilona: Pénzügyi és gazdálkodási szak, ahogy a szakigazgató látja 
In: TSF Gazdasági F iskolai Kar Évkönyve Békéscsaba 2002. 28-31. oldal 
Szerkesztette: Micheller Magdolna 
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A jubileumi tanévben (2004 májusában) a Karon tíz szakmai diákköri csoport 

(tanármentorral) regisztráltatta magát, a kar sajátosságának megfelel en, a modern pénzügyek 

elemzését l a rekrutációs vizsgálatokig, a n i szerep bemutatásától a családtörténet sajátos 

kérdéseiig. Népszer a marketing, a kontrolling, a portfolió adott keretben való elemzése. 

Vállalkoznak hallgatóink térségfejlesztési programok értelmezésére, melyben hangsúllyal 

szerepel a munkaer -gazdálkodás s a munkanélküliség kezelésének számos eszköze is. A 

most induló Konfliktus a szervezetben c. csoport a demokrácia új lehet ségeit szorgalmazza. 

Jó tudni, hogy a diáktitkárok egy része tanszéki demonstrátor is egyben. Ezek a 

kapcsolódások segíthetik a karon a diákok és tanárok szimmetrikus együttm ködését, a 

valamikori universitas, újabban a bolognai folyamat16 által szorgalmazott fels oktatás 

min ségi mutatóinak er sítését.   

A Kar évente szervezi meg a Magyar tudomány Napja tiszteletére (november 3.) a 

diákkörösök kari konferenciáját. Az utóbbi két évben a bemutatkozó diákok száma már két 

szekció megszervezését kívánta. A bemutatkozás szakmai rangját növelte, hogy a 

szekcióelnököket a térség gyakorló szakemberei közül (OTP igazgató, munkaer központ 

vezet je, közgazdasági társaság képvisel je) kértük fel. Új összevetést (szakmai és nyelvi 

megméretést) teremt a külföldi hallgatók részvétele, legutóbb szlovák egyetemisták 

személyében. Több éve 

 

a visegrádi négyek együttm ködése nyomán 

 

hallgatóink néhány 

képvisel je Besztercebányán, a Bél Mátyás Egyetem Közgazdasági Karán (Szlovákia) 

vehetett részt nemzetközi jelleg diákkonferencián. E kapcsolatok a leend szakmai 

karrierépítésben is hatékonyak lehetnek. Örömmel olvassuk, hogy a Sopronban szervez d 

országos tudományos diákköri konferencia (OTDK) közgazdasági szekciója 2005 tavaszán 

ugyancsak nemzetközi jelleggel szervez dik. Uniós kapcsolatainkon kívül a szomszédokkal 

való szakmai, emberi lehet ségek is ezt kívánják. A TSF regionális jellege, térségi 

elhelyezkedése szorgalmazza a román és az ukrán utakat, együttm ködéseket is. A TSF 

Gazdasági F iskolai Karán tanuló intézményi kommunikátor szakos fiatalokkal 2004 szén 

Aradra (Románia), majd 2005 tavaszán Beregszász környékére (Ukrajna) tervezünk szakmai 

kirándulást. Mindkét térségben megfigyelés tárgya lehet a multikulturális értékrend, a 

magyarok 

 

románok, magyarok 

 

ukránok együttélése is. Munkács és Békéscsaba városának 

szép összekapcsoló személyisége lehet a 160 éve született Munkácsy Mihály és m vészete.   

                                                

 

16 Hrubos Ildikó  Szentannai Ágota  Veroszta Zsuzsanna: A bolognai folyamat

 

Oktatáskutató Intézet Új Mandátum Kiadó, Budapest 2003. 
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A zsidó kutatócsoport és pályatételei   

A TSF s annak Gazdasági F iskolai Kara Békéscsabán arra törekszik, hogy az itt 

diplomát szerzett hallgatók egy része ne csak a sz k szakmai tudást sajátítsa el, hanem a 

térség humán-er forrási igényeit, a régió társadalmi, társadalomtörténeti sajátosságait is 

megismerje. E szakmai, tudományos program zsidó vonatkozásait kívánja konszolidálni a 

2004. április 5-én hivatalosan is létrejött kutatócsoport. A csoport tanár tagjainak többsége a 

TSF Gazdasági F iskolai Karán oktató. Munkájuk (oktatásban és kutatásban egyaránt) olyan 

kérdéseket ölel fel, melyek sajátos kitekintés és összekapcsolás lehet ségét teremtik meg a 

történelem, a kultúra és a gazdasági élet területén. A kutatócsoporthoz kapcsolódnak a 

városban él más karon, már intézményben dolgozó más szakemberek, köztük pedagógus, 

m vész, történész, levéltáros, népm vel is. A további tervekben szerepel a holocaust-

kutatás17 szorgalmazása diákok körében.  

A 60. évforduló tiszteletére szervezett zsidó kulturális nap támogatási keretei lehet vé 

tették, hogy a kutatócsoport pályatételeket hirdessen meg az alábbiak szerint: 

1. Zsidó személyiség(ek), család(ok) szerepe a magyar polgári fejl désben 1867 után 

2. A holocaust egy személyiség vagy egy család életében 

3. A holocaust egy magyar szépirodalmi m ben 

4. Zsidó szokás(ok), szimbólumok elemz bemutatása 

5. Magyar 

 

izraeli kapcsolatok, lehet ségek ma 

Pályázhatnak: 

     A TSF bármely szakos hallgatója bármely karról, intézetb l,       
valamint az Esterházy   F iskola Gazdasági és Társadalomtudományi Karának hallgatói. 

     Békéscsabai szakközépiskolák, gimnáziumok és a szegedi bázis szakközépiskolák   
     érettségiz diákjai.   

El zetes jelentkezés névvel, tervezett címmel és témavezet vel. 
  Határid : 2004. szeptember 15. 

 

A dolgozat (1 ív terjedelemben nyomtatva) beküldési hi.: 2004. október 15. a fenti címre.  

Pályadíjakra 100.000 Ft áll rendelkezésre a Nemzeti Kulturális Alap támogatásából  

 

A legjobb dolgozatot bemutatjuk, megjelentetjük.  

Tervezett bemutatkozás a Magyar Tudomány Napja tiszteletére szervezett  

   kari TDK keretében a fenti címen, 2004. november 5-én (pénteken).  

                                                

 

17 Heller Ágnes: Auswitz és Gulág 
Múlt és Jöv Kiadó, Budapest 2002. 
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A kutatócsoport munkája a családtörténeti TDK szakmai csoporthoz illeszkedik. 

Izgalommal várjuk a felhívás fogadtatását, a hallgatói érdekl dést. 2004 augusztus végét l a 

Karon, a könyvtárban zsidó kutatósarok m ködik. Itt elérhet és kutatható a jeruzsálemi Yad 

Vasem Intézet és a budapesti Zsidó Egyetem által ajándékozott számos dokumentum, 

szponzorok kötetei, filmek, plakátok, térképek. A hozzáférés jogát a pályázó negyedikes 

gimnazisták, szakközépiskolások is megkapják. A kutatócsoport tanár tagjai és vezet je arról 

álmodnak, hogy a holocaust rettenetér l megismert tények mellett új megközelítés lehet a 

szociálpszichológiai értelmezés a b nbakképzés minden összetev jével. A szépirodalmi, 

m vészeti feldolgozás talán segíthet a múlt megértésében is. A jelen és a jöv távlataiban a 

sajátos kultúra (legyen az vallás, kulinária vagy éppen a vicc példája) és a másság tisztelete, a 

multikultúra mint érték megtanulása és gyakorlása segíthet. Demokratikus közegben 

nincsenek b nbakok, még alá-fölérendelt viszonyok sem, csak együttm ködés és együttes 

élmény.   

Abstract 

The author of this essay is a professor at the Faculty of Economics of Tessedik Sámuel 

College and a leader of the Jewish Research Group. This essay outlines the antecedents and 

the plans at present, which have made possible the introduction of the research group during 

the sixtieth anniversary of the holocaust. The previously existing genealogical research 

organically fits in the professional and scientific plan of the Faculty of Economics of Tessedik 

Sámuel College. The functioning of the Jewish Research Group in Békéscsaba situated in the 

wide-ranging Southern Plain rich in its social history is a particular and strange segment 

within this activity.  

Rezümé  

A szerz a TSF Gazdasági F iskolai Karán f iskolai tanár, a Zsidó Kutatócsoport 

vezet je. E közlemény azt vázolja, milyen el zmények és jelenlegi tervek tették lehet vé a 

kutatócsoport bemutatkozását a holocaust 60. évfordulóján. A TSF Gazdasági F iskolai 

Karának szakmai, tudományos tervébe szervesen illeszkedik a már korábban is létez 

családtörténeti kutatás. A társadalom történetében, kultúrájában is sokszín Dél 

 

Alföldön, 

Békéscsabán a Zsidó Kutatócsoport m ködése ennek a tevékenységnek egy sajátos, különös 

szelete.  
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FODOR MÓNIKA 

ZSIDÓ KULTURÁLIS NAP A TSF GAZDASÁGI F ISKOLAI KARÁN,  

AHOGY A SZERVEZ LÁTTA  

Nem vagyok zsidó. Eddig úgy véltem, ez kell indok ahhoz, hogy csupán csendes 

szemlél je legyek e nép sorsának, történelmének. Nem vagyok zsidó. S mindeddig azt 

gondoltam, ez ad magyarázatot arra, hogy nem tudom e különös nép gondolkodását 

megérteni. Amikor Holocaustról beszéltünk, emberáldozatokra emlékeztünk, a társadalmi 

elvárásoknak megfelel en fejet hajtottam a zsidó nép akarata, összetartása, kitartása el tt. 

Tudtam, emlékezni kell. Tudtam, mert tanították, szemlesütve fejet hajtani kell.  

De egy valamit nem tudtam: elfogadni. Elfogadni egy másik nép kultúráját, istenhitét, 

mindennapjait.  Közel engedni magamhoz egy idegennek vélt szokás- és normarendszert. 

Nem tudtam, mert ezt nem tanították, mert ezt tankönyvekb l, történelmi lexikonokból 

kiolvasni nem lehet. És nem tudtam megtenni, mert nem akartam, mert féltem.  Féltem 

szembenézni a megmásíthatatlan, kitörölhetetlen  múlttal. Mint egy rossz diák, aki nem volt 

ott, mikor a h bet t tanították, és soha nem akarja bepótolni nyelvtani hiányosságát. Én is 

felmentést szerettem volna kapni a második világháborúról, a fasizmusról szóló 

történelemórák tananyaga alól. Egyfajta tudatos emlékezetkiesésben szenvedtem. Azt is 

mondhatnám, struccpolitikát folytattam: semmisítsük meg a múltat,  ne engedjük, hogy a régi 

szörny ségek árnyékot vessenek a jöv képünkre. Tanuljunk meg felejteni, mert a felejtésben 

van a megoldás.  

De rá kellett jönnöm arra, nem a felejtés, hanem a szembenézés jelenti az igazi 

gyógyírt a történelem ejtette sebekre. A sebekre, melyeket nem feltépni, begyógyítani kell. 

Éppen ezért nem járhatunk lesütött szemmel, nem lehet nem tudomást venni a megtörtént 

eseményekr l. Tudni kell szembenézni a múlttal, tanulni az akkor elkövetett hibákból, és ami 

nagyon fontos: tudni kell megbocsátani. Megbocsátani önmagunknak és másoknak; és 

bocsánatot nyerni másoktól b neinkért.  

A megbocsátást azonban ki kell érdemelni. A megbocsáttatásunk felé vezet úton az 

els lépés, hogy akarjuk megismerni a másikat, akarjuk megérteni t. Nekem ebben segített a 

legtöbbet  a Holocaust hatvanadik évfordulójának tiszteletére rendezett Zsidó Kulturális Nap.  

Amikor Micheller Magdolna, a szakmai program felel se felkért, legyek szervez titkára 

ennek a f iskolai és városi megemlékezésnek, szintén bevallom, megijedtem a feladattól. 

Hogyan tudnék én közrem ködni egy olyan esemény megszervezésében, melynek célja 
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bemutatni e nép kulturális értékeit, mindennapjait átszöv és meghatározó szokásait? 

Felkészületlennek éreztem magam. Jogosan, mert nagyon sok mindent nem tudtam.  

Ha meghallottam azt a szót: zsidó, rögtön a második világháború tömegpusztító 

borzalmai jutottak eszembe; a koncentrációs táborok szögesdrótjai és megszégyenített 

emberáldozatok, dehumanizált magatartási minták. Felmerült bennem a kérdés, hogyan lehet 

mégis  n k , gyermekek, id sek szisztematikus megölésér l beszélni úgy, hogy hatvan év 

távlatából is átérezhet legyen a holocaust okozta veszteség? Közös er vel megtaláltuk a 

megoldást: meg kell mutatnunk, mi mindent adtak a zsidók a civilizáció bölcs jeként 

számontartott Európának. Milyen irodalmi alkotások f z dnek zsidó származású írók, költ k 

nevéhez, milyen találmányokkal, felfedezésekkel gazdagították zsidó származású 

matematikusok, fizikusok korunk tudományos életét. Úgy, hogy közelebb hozzuk e pária 

státusba kényszerített nép mindennapjait: étkezési szokásait, zenéjét, vicceit. Hogy végre 

belássuk - ha megkésve is -, a zsidók nem csodabogarak, nem érnek kevesebbet, mint 

bármelyik másik nép a világon. Egyetlen egy b nük , hogy tradicionális értékeikre büszkék, 

és ragaszkodnak hagyományaikhoz. De valóban b nként róható ez fel? Nem, ez nem 

elítélend , sokkal inkább megbecsülend és követend .   

A Zsidó Kulturális Nap legf bb célja az volt, hogy segítse az elfogadást, a 

megismerést. Nem általánosságban beszéltek meghívott el adóink a holocaustról, nem csupán 

a történelemkönyvek adatait sorolták fel, hanem általuk egyéni sorsok, tragédiák elevenedtek 

fel, személyes emlékek keltették újra életre a történelmet. Azt a történelmet, amelyet 

megtanulni tankönyvekb l is meg lehet, de megérteni csak egyéni sorsok, gondolatok és 

személyes érzések megismerésén, elfogadásán keresztül lehet. A Zsidó Kulturális Nap 

lehet séget kínált arra, hogy meghallgassuk, megismerjük egymást. Ezt a megismerést 

szolgálta a Zsidó kultúra tegnap és ma címet visel , középiskolás diákok számára rendezett 

vetélked is. Hiszem, hogy a tanulás az els lépés az elfogadás felé. Akarni kell megismerni a 

másikat, és tudni kell tanulni egymástól.  

Magam is a Zsidó Kulturális Nap kapcsán olyan m veket, alkotókat ismerhettem meg, 

akikt l megtanulhattam, nem elég a történelmet évszámok és helyszínek szerint ismerni. A 

történelem forgatagában elvész az ember. És az igazi érzelmeket, a történések hátterét és 

következményeit csak az individuum tükrén át nézve lehet megérteni és azonosulni - ha csak 

néhány gondolat erejéig is- a múlt szerepl inek érzésivel, szenvedéseivel.    
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A holocaustra emlékezve egyetlen kérdés azonban mind a mai napig megválaszolatlan 

maradt számomra. Ezt a kérdést René Cassin, Nobel-békedíjas író, így fogalmazta meg: 

Hogyan pusztíthattak el sokmilliónyi embert el re megfontolt szándékkal a huszadik 

században Európa szívében, az emberiség senki földjén?

 
Hogyan lehetett hatmillió embert gettóba zárni? Elszállítani majd elpusztítani? A 

nagyüzemi népirtás óta eltelt  hatvan év után jogosan vet tik fel újra és újra a kérdés az azóta  

feln tt nemzedékben, hogyan történhetett mindez? A világ, bár tudomást szerzett a Kelet-

Európát és a zsidóságot sújtott mészárlásról, nem tett semmit. Lélegzetvisszafojtva meg sem 

mukkant Úgy vélem, erre magyarázatot adni nem lehet. Még hatvan év távlatából sem. Mert 

nem telhet el annyi id , ami el tudná felejtetni azt, amit Holocaustként ismerünk. És nem is 

szabad elfelejteni. Írjunk akár 1944-et vagy 2004-et, egy törvény évezredek óta változatlanul 

igaz és érvényes minden emberre: Ne ölj! 

Bárhol éljünk is, nem lehet egyetlen személy megszégyenítését sem elfogadni, 

természetesnek vélni. Nem indokolható évtizedek távlatából sem a tömeges népirtás. 

Semmilyen törvényi eszközzel nem lehet szentesíteni az emberi élet elpusztítását.  

Tény, hogy az emberiség azóta ismeri a gyilkosságot, amióta Káin megölte Ábelt. De 

ahogyan Gideon Hausner fogalmaz: Csak a huszadik században lettünk tanúi a gyilkosság 

egy új fajtájának: ez a fajta gyilkosság nem pillanatnyi er s felindulás vagy öntudatvesztés 

következménye, hanem a kiszámított döntéseké és az aprólékos tervezésé; nem is egyetlen 

személy gonosz szándékának következménye, hanem hatalmas méret , b nös összeesküvésé, 

amelyben tízezrek vettek részt; s nem egy áldozat ellen irányult, akit egy gyilkos el akart 

pusztítani, hanem egy egész nép ellen. 1 Nincs magyarázat a náci elnyomás pokoli 

gépezetének szörny séges történetére: a világ zsidóságának egyharmadát elpusztító 

tömegmészárlásra, hatmillió embernek el re megfontolt és módszeres kiirtására. 

Mindezek hallatán, jogosan merül fel a kérdés minden jóhiszem ember fejében: 

Miért? Mit vétettek ezek a zsidók? Miféle óriási b nt követett el ez a sokat üldözött nép? Mit 

tettek, ami miatt hosszú és véráztatta történetük során a legnagyobb csapást mérte rájuk a 

második világháború? Miért? Egyszer a válasz: mert zsidónak születtek. Mert a nem zsidók 

közt él zsidók mindig is ragaszkodtak a többiekét l eltér vallásukhoz, eltér szokásaikhoz.     

1 Gideon Hausner, (1984): Ítélet Jeruzsálemben; Európa Könyvkiadó, Budapest 5. oldal  
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Mindez természetszer en keltette életre a gy löletet a más szokású, más vallású 

emberek iránt. E gy lölet több forrásból is táplálkozik Ezek közül az egyik az évszázados 

ellenszenvre épül keresztény - zsidó viszony. 

Az a tény, hogy Jézust megtagadta saját népe , és a zsidók kés bb sem fogadták el 

Jézus tanításait, a vallási fanatizmus forrásává lett. Ez a vád a középkorban is táplálta az 

ellenségeskedés lángját. A zsidók jelenléte kényelmes magyarázatot kínált sokféle 

szerencsétlenségre.  

B nbakjai lettek mindenféle csapásnak: középkori járványoknak és az újkori 

gazdasági válságoknak. S t mi több, még a vallási reform is kijátszotta az antiszemitizmus 

kártyáját. Maga Luther Márton is a kereszténység gyilkosainak bélyegezte a zsidókat, akik 

gyerekeket lopnak, hogy keresztény vérrel oltsák szomjukat .  

Hausner felhívja olvasói figyelmét, hogy a német nyelv országokban az 

antiszemitizmus jelent s tényez je volt a szellemi és politikai életnek. Így  a nemzeti harcok 

id szakában pont kapóra jött, hogy kéznél van az idegen , aki minden bajért kárhoztatható, 

okolható. Ezt a gy löletet tovább fokozta a fajelmélet, és végül megfogalmazódott a végs 

konklúzió: a zsidó ellen megkülönböztet intézkedéseket kell tenni és t magát is elpusztítani. 

Hihetetlenül hangzik, de a történelmi források is azt igazolják, hogy nem a hitéért utálták a 

zsidót, nem azért, mert valamilyen eszmét képviselt, hanem azért, mert zsidónak született és 

zsidóként él a világban.  

Érthetetlen és felfoghatatlan számomra, hogy ilyen vádakra épült ideológia képes 

volt megteremteni egy birodalamat , a Harmadik Birodalmat, a náci hatalmat.   Irányítani, 

mozgósítani tudott megannyi országot, kész volt tettekre sarkallni katonákat, politikusokat, 

hogy ezen ideológia beteljesülését jelent Endlösung gigantikus vállalkozásának 

megvalósítását el segítsék. Hogy a fasiszta ideológia szerint nem kívánatos elemek 

eltávolításában közrem ködjenek, hogy megtisztítsák a világot a zsidótól, a negatív 

fattyúfajzattól , akinek még igazi vallása sincs. A zsidóságot veszedelmesebbnek tartották 

minden ellenségnél. Hitler szavaival: Úgy kell bánni a zsidókkal, mint a 

tüd vészbacilusokkal, amelyek megfert zhetik az egészséges testet . A megkülönböztetés 

szándékával elrendelték, hogy a zsidóknak háborús intézkedésként sárga csillagot kell 

viselniük. Csak meghatározott id ben mehettek vásárolni, nem tarthattak telefont, rádiót, 

magánautót, motorkerékpárt, bankszámláikat befagyasztották. Kirekesztették a szellemei 

foglalkozásokból, értéktárgyaikat elkobozták.   
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A zsidókat ért tragédiáért azonban nem lehet csak a németek okolni, nem k az 

egyedüli felel sei a történelem szégyenfoltjaként számontartott holocaustnak. Nekünk, 

magyaroknak is kulcsszerep jutott a végs megoldásban .  

Csak egyetlen tény, számadatokkal: Budapesten a zsidónak min sített lakosok száma 

1941-ben 246 803 volt, 1944. március 19-ig a veszteség 15 350 személy; a német megszállás 

alatt a deportáltak, megöltek, meghaltak száma 105 453 f . A magyar vidéki zsidóság 

deportálása négy hónap alatt megtörtént. Magát Adolf Eichmant is megdöbbentette ez a 

tökéletes szervez munka, hogy magyar partnerei milyen buzgalommal vettek részt a zsidóság 

gettósításában, deportálásában. Ehhez asszisztáltak a magyar csend rök, katonák, tisztvisel k 

szép számban, hiszen a mindössze hetventagú kommandóval érkezett németek aligha lettek 

volna ilyen hatékonyak. 

Sajnálatos, de tény, hogy amit a zsidóság a magyar társadalomtól kapott, nem más, 

mint rosszindulat, segíteni nem merés. Pedig kétségbeejt helyzetében néhány magyar zsidó 

1944 júniusában illegális röplapon a magyar néphez fordult; emlékeztetni akart, hogy k és 

seik ezer éve élnek együtt Magyarország keresztényeivel: 

Nem szólaltunk meg akkor, amikor vagyonunktól megfosztattunk, amikor emberi 

méltóságunkat és polgári megbecsülésünket elvesztettük Most azonban már az életünkr l 

van szó Fel kell tárnunk a keresztény magyar társadalom el tt, hogy hetek óta külföldre 

deportálják a  magyar zsidóság százezreit, és olyan tragikus és kegyetlen körülmények között, 

amelyeknek nincsen párja a világtörténelemben Felemeljük esdekl szavunkat a keresztény 

magyar társadalomhoz Hiszünk a magyar nemzeti igazságérzetben, amely nem engedheti 

az ártatlanoknak ezt a szörny pusztulását. 2 

De engedtük. Végignéztük és segítettük. A nagyszabású deportálások 1944 nyarán 

kezd dtek, és szédít gyorsasággal mentek végbe: 1944. július 11-ig 437 402 zsidót 

deportáltak. A deportálásokat a legkegyetlenebb kínzásokkal kapcsolták össze: feleséget férje, 

gyermeket szülei szeme láttára vertek véresre. Embertelen körülmények között, 

marhavagonokban, víz nélkül szállították az összegy jtött zsidókat a munka- és koncentrációs 

táborokba. A borzalmak útja volt ez.  

A magyarországi deportálások megkezdtével a zsidó vezet k nem tudták mire vélni 

számos jól ismert zsidó gyáros, vállalkozó, szellemi foglakozású ember letartóztatását, és     

2  Gideon Hausner, (1984): Ítélet Jeruzsálemben; Európa Könyvkiadó, Budapest 208. oldal 
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hogy vasútállomásokon tömegesen tartóztatják le a zsidókat. A németek megtéveszt akciója 

volt, hogy elhitették a zsidókkal, semmi bántódásuk nem esik, csak túszként tartják ket 

fogva. A zsidók valóban hosszú ideig nem hitték el, hogy a haláltáborok léteznek, hogy 

Európa és a világ hagyja, hogy a zsidó népet kiirtsák.  

Egy túlél

 
az Eichmann-perben így fogalmazott: Még akkor sem hittem, hogy 

megölnek bennünket, amikor megláttam az el ttünk odaérkezett embereket anyaszült 

meztelenül. Azt reméltem, hogy csak meg akarnak kínozni . Az igazsághoz hozzátartozik, 

hogy a magyar társadalom egy része mutatott némi segít szándékot. Nem lehet lekicsinyl en 

beszélni azokról, akik akciókat kezdeményeztek, beadványokat gyártottak, saját életüket is 

kockára téve pincékben, falusi házakban bujtattak zsidókat. De sajnos ez csak csepp volt a 

tengerben, a mindennem erkölcsi gátlást mell z népirtás tengerében.  

Nem lehet szavakkal hatmillió ember halál el tti lelki állapotát érzékeltetni. Talán e vilniusi 

gettóban annak idején komponált altatódal érzékelteti, mit jelenthetett a biztos halálra várni, 

hogyan telhetett el az utolsó éjszaka:  

Csitt gyermekem, csitt! 

Néma a sok sír.  

Gyilkosok jártak itt, 

S nyomukban a kín.  

Ne sírj, ne sírj, kincsem! 

Hiába a sírás, 

Ellenségünk úgysem 

Érti népünk kínját.  

A tenger is véges 

S a börtönnek van fala, 

De szenvedésünknek 

Se vége, se hossza.

  

A zsidó nép megszenvedett örök és következetes nonkonformizmusáért. De 

fennmaradt a korai ókortól kezdve mindmáig. Elmondhatjuk, hogy Izrael népe a túlél k népe.   
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Ma már nincsenek szögesdróttal körülvett lágerek, gettók. Ma mi építjük fel szívünkben, 

lelkünkben ezeket a határokat. Ma nem puskacsövek fenyegetnek minket, hanem saját 

szellemi kiszolgáltatottságunk, melynek legjobb táptalaja az el ítélet.   

Nem értek egyet Fichte és Hegel szavaival, miszerint a béke lezülleszti a nemzetet, a 

háború ellenben megtisztítja és megnemesít ket. Ami nemesesé tesz, az a megbocsátani és 

elfogadni tudás. Nem az ellenségeskedés és széthúzás, hanem egység és megbékélés ad er t. 

Ahogyan Kartal Ern minorita tartományf nök mondta: A szeretet mindig minden 

között a legnagyobb! 3 A szeretet és megbékélés csíráját szerettük volna elültetni a szívekbe 

f iskolánkon rendezett  Zsidó Kulturális Napon. Úgy vélem, hogy mi megtettük az els lépést 

a megbocsáttatásunk felé vet hosszú úton.  

3 Berta Weibel (1992): Legnagyobb a szeretet; Agapé Kft., Szeged 5. oldal   

Abstract  

This essay deals with the main message of the Jewish Cultural Day organized at the 

Faculty of Economics of Tessedik Sámuel College: reconciliation and acceptance. During the 

commemoration in honour of the sixtieth anniversary of the holocaust, personal destinies, 

tragedies and subjective evaluations have been evoked.  

The author wishes to bring closer to the reader the everyday life of people, forced into 

or obliged to assume pariah status, the customs and the scale of values of the Jewish people in 

order that our spiritual defencelessness should no longer become the breeding ground of 

prejudices.  

Rezümé  

E közlemény a TSF Gazdasági F iskolai Karán megrendezett Zsidó Kulturális Nap 

legf bb mondanivalójáról: a megbékélésr l, az elfogadásról szól. A holocaust hatvanadik 

évfordulójának tiszteletére rendezett megemlékezésen felelevened személyes sorsokról, 

tragédiákról, szubjektív véleményekr l. Egy pária státuszba kényszerített nép mindennapjait, 

a zsidó nép szokás-és értékrendszerét kívánja a szerz közelebb hozni az olvasóhoz, azzal a 

céllal, hogy szellemi kiszolgáltatottságuk ne válhasson többé az el ítéletek táptalajává. 
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VIRÁGNÉ HORVÁTH ERZSÉBET 

SORSTALAN SORS  

Hogyan lehet elbeszélni az elbeszélhetetlent? Miért kell beszélni az 

elbeszélhetetlenr l? Azért, mert Auschwitz több mint Auschwitz: Auschwitz a mérce, a határ, 

egy világnak s egy világkép végének a határa. Azért, mert a racionalizmus optimizmusának 

vége lett, mert a humanista egyetemességelv illúziójának a vége lett. Miért? Azért, mert 

Európa elfogadta és elhitte azt, hogy ami irracionális, az a racionális. És most az a kérdés, 

hogyan lehet lefejteni a racionális álarcot úgy, hogy az irracionális láthatóvá váljék. Úgy, 

hogy emlékezünk rá, úgy, hogy elbeszéljük az elbeszélhetetlent. 

Az emlékezés-emlékeztetés. Az emlékezés azonban veszélyes, ezért különösen a 20. 

századi totalitárius rendszerek arra törekedtek, hogy az emlékezetet széttörjék, eltüntessék.18 

Kétféle módszerrel is éltek: vagy szakralizálták, az adott történést elszigetelték a történelmi 

folyamat egészét l, abból kiemelve absztrahálták, mítosszá tették, vagyis megfosztották 

konkrétságától. Másrészt banalizálták, összemosták a múltat a jelennel, elsúlytalanították a 

jelent ségét. Hogyan kerülhet el mindkett ? Úgy, hogy a múltból univerzálható érvény 

cselekvési elveket vonunk ki, ha érvényes igazságokat keresünk. 

Kertész Imre is ezt tette. Visszavezetett bennünket a múlt konkrétságához, mítosztalanította a 

mítoszt, az irracionálisról lefejtette a racionális álarcot. Kertész Imre számára az írás ezért 

létezés. A létezés egyedüli értelme az írás szellemi létformája. Írnia kell: mindegy: minek, 

mindegy: kinek 

 

mindenkinek és senkinek, annak, aki van vagy nincs, egyre megy, annak, 

aki szégyenkezik majd miattunk és (esetleg) érettünk. 19 Írni az életr l annyi, mint 

gondolkodni az életr l20  vallja.  

M vei az életrajziságot tematizálják, de nem életrajzok, hanem kitalált önéletrajzok. 

Miközben önéletrajziságot tematizál, visszavezet a múlt konkrétságához, és abban 

megmutatja azt, hogy hogyan semmisítették meg a gondolkodás szabadságát, hogyan 

fosztották meg az embert identitásától, hogyan kényszerítették az öntagadásra.  

A Sorstalanság Köves Gyurijának sem lehet személyes identitása. Az életben maradás 

egyedüli feltétele az önvesztés, a tökéletes alkalmazkodás lett: léteznem úgyszólván csak    

                                                

 

18 Tzvetan Todorov: Az emlékezet hasznáról és káráról. Napvilág K. 2003. 9. 
19 Kertész Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért. Magvet K. 2003. 166. 
20 Mint a 2. 117. 
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titokban lehetett, úgy, hogy fennhangon tagadtam önmagamat, és félve, hallgatagon riztem 

magamban bársonyfekete éjszakámat és reménytelen reményemet. 21  

Ebb l a helyzetb l fakad az is, hogy Köves Gyuri természetesnek veszi a 

természetellenest, természetes módon, ha a helyzet természetellenes volt is, szocializálódik 

egy teljességgel antiszociális világba. Labilis identitással rendelkez , határhelyzetben lév 

személyiség: nem gyermek és nem feln tt, magyar és mégsem tartják magyarnak, zsidó, de 

nem tudja magát zsidónak. Kívülrekedt a szociális világon: semmihez és senkihez nincs köze, 

végül már önmagához sem lesz köze. Nincs identitása, ezért sorsválasztásra is képtelen, ezért 

sorstalan.22   

Err l a léthelyzetr l a Kaddis h se így vall: szenvedek-e zsidóságomtól: azt éreztem, 

van valamilyen b nöm, amit nem követtem el, és üldöz egész életemen során, mely élet 

kétségkívül nem az én életem, jóllehet én élem, én szenvedek t le és én halok majd bele. [ ] 

a zsidóságom nekem semmit sem jelent, pontosabban, mint zsidóság semmit, mint tapasztalat, 

mindent [ ] az életemet, vagyis a túlélésemet, a szellemi létformát. 23  

Már gyermekkorában is azt kellett tapasztalnia, hogy az volt a b n, ha önmaga akart 

lenni, s az volt az erény, ha önmagát megtagadta. Egyetlen szempontból hajlandó zsidó lenni, 

egyetlen szempontból tekinti szerencsének, s t kegyelemnek, nem azt, hogy zsidó: mert 

fütyülök rá, [ ] hogy mi vagyok, de azt, hogy megbélyegzett zsidóként Auschwitzban 

lehettem, és hogy zsidóságom révén mégiscsak átéltem valamit, és a szemébe néztem 

valaminek, és tudok egyszer, s mindenkorra és visszavonhatatlanul tudok valamit, amib l 

nem engedek, soha nem engedek 24  

Kertész valójában a kényszer identitáshiányban az ember idegenségét tematizálja 

világban, azt az általános léttapasztalatot, amely Auschwitzcal teljesedett be. A sorstalanság 

csak következmény: az idegenségé, a léttelenségé, az egzisztenciális világbavetettségé. 

Ezt az elbeszélhetetlennek t n állapotot beszéli el Kertész Imre. Poétikájának 

középpontjába ezért a személyiség elvesztésének, a saját sorsválasztás kudarcának a 

megjelenítése került. Err l nem tud beszélni az Auschwitz el tti nyelv metaforikus 

tropológiájával, mert Auschwitz olyan, mint Auschwitz, csakis önmagával mérhet , tehát    

                                                

 

21 Mint a  2. 93. 
22 Lányi Dániel: A Sorstalanság kísérlete. Kertész Imre regényér l. Holmi, 1995. május, VII. évf. 5. sz. 
23 Kertész Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért. Magvet K. 2003. 102., 123. 
24 Mint a 6. 164-165. 
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csak tautologikus metanarráció beszélheti el az elbeszélhetetlent. A misztifikálódott Mi -r l 

lerántja a leplet, és visszavezet bennünket az Én és a Te konkrétságához. 

Mivel Kertész azt gondolja, hogy ami megtörtént, még elképzelni is nehéz, mert ami 

megtörtént, túl van minden emberi határán, ezért dekonstruálja a tragikus fogalmát is. 

Tragédia akkor történik, ha önként, meggy z désb l vállaljuk a halált, a sorsot. De 

Auschwitzban nem ez történt: az ember elpusztítása tömeghalál volt az egyéni felmagasztulás 

tragikus pátosza nélkül.  

M vészi igénye az, hogy referenciálissá tegye a nyelvet, hogy hatalmába kerítse a 

valóságot, hogy alannyá változtassa tárgyiasságát, hogy névadó lehessen a megnevezett 

helyett.25 A valóság interpretációjában azonban nyomon követhet az öninterpretáció 

intertextualitása is, azaz az a szándék, hogy saját identitást s ez által új sorsot keressen 

magának. Ezért Kertész m vei nemcsak a sorstalanságról, hanem a sorskeresésr l is szólnak. 

Kertész bízik abban, hogy a felmérhetetlen szenvedés felmérhetetlen tudáshoz vezet, hogy 

felmérhetetlen erkölcsi tartalék rejlik benne.26  

És mivel megcselekedte az elbeszélhetetlen elbeszélését, ezért maga is példázattá vált. 

Azt írja a Kaddisban, s így búcsúzik: Utolsó nagy összeszedettségemben felmutattam még 

esend , makacs életemet 

 

felmutattam, hogy azután magasra emelt két kezemben ennek az 

életnek a batyujával elinduljak, és akár a sötét folyam sodró, fekete vizében 

elmerüljek, 

Uramisten, 

hadd merüljek el 

mindörökké, 

Ámen.

         

                                                

 

25 Kertész Imre: A Holocaust mint kultúra. El adás a bécsi egyetemen. 1992. In: A szám zött nyelv. Magvet K. 
2001. 81. 
26 Kertész Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért. Magvet K. 2003. 167. 
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Abstract  

This study explores destinies without fate. It attempts to answer the question how 

Kertész Imre s fatelessness may become the motive of searching for one s destiny, and how 

Auschwitz became in some measure a standard and borderline for aesthetics as well.  

The loss of identity of Köves Gyuri, one of the characters of the novel entitled 

Fatelessness is the condition of survival. His adaptation meets the requirements of an anti 

 

social world. He survives, but loses himself. His loss of self renders him fateless. The 

representation of the lack of identity as a subject is a practical experience of general validity 

and it is the essence of Auschwitz: ostracism is the essence of the destruction of people.  

The author leads us back to the reference of the language in order to de-mystify the 

reality, to deprive it of the conventions of the metaphorical tropology to make the 

unimaginable real, to narrate the unspeakable. However, the loss of fate is the beginning of 

looking for one s destiny. The beginning of writing is that spiritual mode of existence in 

which the author may be reborn and may find himself.   

Rezümé   

A tanulmány a sorstalan sorsok faggatója. Arra keresi a választ, hogy Kertész Imre 

sorstalansága hogyan válhat a sorskeresés motívumává, hogy Auschwitz miként vált mércévé 

és határrá az esztétika számára is.   

A Sorstalanság Köves Gyurijának identitásvesztése az életben maradás feltétele. 

Alkalmazkodása az antiszociális világnak való megfelelés. Életet nyer, de elveszti önmagát. 

Önvesztése teszi sorstalanná. Az identitáshiány tematizálása általános érvény léttapasztalat 

és Auschwitz lényege: a világbavetettség, az ember destrakciójának a lényege.   

Az író visszavezet a nyelv referenciájához, hogy mítosztalanítsa a valóságot, hogy 

megfossza a metaforikus tropológia konvencióitól, hogy valóságossá tehesse az 

elképzelhetetlent, hogy elbeszélhesse az elbeszélhetetlent. A sorsvesztés mégis a sorskeresés 

kezdete. Az írás kezdete az a szellemi létforma, melyben az író újjászülethet és megtalálhatja 

önmagát.    
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