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EL SZÓ  

A Perspective-Kitekintés román-magyar 

nyelv tudományos és kulturális folyóiratot 

els ként 1996-ban a Vasile Goldi Nyugati 

Egyetem (Románia, Arad) és a mi f iskolánk 

jogel d intézménye jelentette meg.  

Az elmúlt években évente, majd évente két 

számmal jelentkeztünk. A besztercebányai Bél 

Mátyás Egyetem Közgazdasági Kara 

harmadik, igen er s szakmai félként 

kapcsolódott a kiadvány-sorozathoz.  Erre az 

együttm ködésre utal a fed lapon szerepl 

három városnév (Arad-Békéscsaba-Banská 

Bystrica) is. 

A most elkészült periodika már az új 

szerkeszt bizottsággal, s annak összetételével 

is jelzi a nemzetközi együttm ködést. A 

jelenlegi kötetben szerepl magyar és román 

tanulmányok a 2006. év Magyar Tudomány 

Ünnepe tiszteletére szervezett el adásokból 

kerültek ki. A témakör most is igen széles a 

magyar fels oktatási tért l a regionális 

fejlesztési lehet ségeken át a menedzsmentet 

támogató szoftverekig.  

A szlovák kollégák legújabb kutatási 

eredményeikb l adnak közre. Szinte 

mindegyik dolgozat a helyi és a regionális 

lehet ségekkel foglalkozik,- legyen az 

turisztikai szolgáltatás vagy a nyitott gazdaság 

jellemz vonása. A mostani kötetben is 

szerepel két doktorandusz (Kelle Veronika és 

Kovács Mihály) munkája, valamint a kari 

Tudományos Diákköri Konferencián els 

helyezett két hallgató (Csikós Gábor és Varga 

Zsolt) dolgozatának részlete. Mindkét hallgatói 

munka mintaszer és id szer is egyben, a  

FOREWORD  

The Perspective-Kitekintés /Perspectives/ 

Romanian-Hungarian language scientific and 

cultural periodical was first published in 1996 

by the Vasile Goldi Western University 

(Romania, Arad) and the legal predecessor of 

our college.  

In the past years, at the beginning, we have 

issued at least one volume of the periodical, 

but later on we decided to publish two per 

year. The Faculty of Economics of the Matej 

Bel University in Banska Bystrica has joined 

our venture as a scientifically powerful partner. 

It is this cooperation that the names of the 

three cities hint at on the cover of the magazine 

(Arad-Békéscsaba-Banská Bystrica). 

The volume that the reader receives now 

intends to demonstrate the wide range 

international cooperation through its new 

editorial committee and its international 

membership. The studies included in this 

volume are provided by the lectures delivered 

at the international conference dedicated to the 

2006 Hungarian Science Day.  The thematic 

field covers a wide  range- from the Hungarian 

higher education area through the regional 

development opportunities and to the 

management supporting softwares. Our 

Slovakian colleagues make a brief presentation 

of their newest research activities and results. 

Almost all papers deal with local and regional 

development opportunities, whether they are 

services in the field of tourism or open 

economy aspects. 

As usual, we have also included the papers of 

two PhD students (Kelle Veronika and Kovács 
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fiatalok 1956-ról csakúgy, mint a regionális 

különbségek csökkentésének lehet ségei. 

A témák színessége a karon oktatott és kutatott 

tudományterületek (közgazdaságtan, pedagó-

gia, matematika) jogos jelenlétét dokumen-

tálják. A rektor és a f igazgató el adásai a 

magyar fels oktatás jelenlegi kiútkeresését, 

térségi lehet ségeit is jelzik. A szakegyetemmé 

fejlesztés új kihívásait a kar oktatói feladatként 

is értelmezik.  

További eredményes együttm ködést, közös 

gondolkodást kívánunk!     

Békéscsaba, 2007. január    

Micheller Magdolna 

felel s szerkeszt

                 
Mihály) as well as fragments of the works of 

two students awarded first prize at the faculty 

Scientific Student Conference (Csikós Gábor 

and Varga Zsolt). Both students works are 

exemplary and very up-to-date, having written 

about the 1956 revolution in the approach of 

the young, and about opportunities on how to 

diminish regional differences. 

The extreme variety of the topics demonstrate 

the justified presence of the scientific areas 

(economics, pedagogy, mathematics) in the 

subjects taught and searched at our faculty. 

The lectures delivered by the Rector and the 

Dean prove the efforts of the Hungarian 

Higher education to find a way out from the 

present difficulties and new opportunities, as 

well. The new challenge represented by the. 

target of our institution s becoming a 

professional university is interpreted by the 

lecturers of the faculty as real task meant to be 

implemented. 

We wish you further fruitful cooperation and 

we hope to go hand in hand on the way of 

finding new opportunities for all of us!    

January 2007, Békéscsaba     

Magdolna Micheller  

Editor-in-Chief  



Patay István 
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PATAY ISTVÁN  

A TESSEDIK SÁMUEL F ISKOLA A MAGYAR FELS OKTATÁSI TÉRBEN  

A dolgokat le kell egyszer síteni, amennyire csak lehetséges. De nem jobban!

 
A. Einstein  

1. Paradigmaváltás a fels oktatásban 

Okai: 

a) Az extenzív fels oktatás nem fenntartható 

 

a tömegképzés min ségromlással jár 

 

a nagyszámú intézmény gazdaságosan nem m ködtethet (72 FOI van 

Magyarországon) 

 

nagy a szórás min ségben az intézmények között (a diplomák egyenérték sége 

vitatható) 

 

a K+F feltételek is romlottak, nincs arányos hasznosítható kutatási eredmény 

 

a fels oktatás versenyképessége fokozatosan és folyamatosan csökken 

b) Munkaer -piaci hatások 

 

a diplomások piaca telít dött  megjelent a diplomás munkanélküliség 

 

a munkaadó elvárásai sok esetben nem teljesülnek 

 

er södik a munkaadói képzés (multik), amely a fels oktatás presztizsét csökkenti 

 

a munkaer piaci értékítélet szelektálja a fels oktatási intézményeket 

 

ez a hatás a 

leértékelt intézmények sorvadásához vezet 

 

ugyanakkor nincs megbízható prognózis a munkaer piac igényeir l, f leg hosszú 

távra nincs 

c) A hallgatói piac hatásai 

 

csökken a hallgatói érdekl dés a fels fokú tanulmányok iránt (demográfia + telítettség 

a diplomások piacán) 

 

a fejlesztési részhozzájárulás várható hatása 

 

a piacképes diploma/tudás iránt fennmarad a kereslet 

 

a középfokú végzettséggel betölthet munkahelyek száma nem n , ezért 

 

a fels fokú tanulmányok folytatása továbbra is kitörési lehet ség a fiatal és középkorú 

korosztályok számára 

 

megn a feln ttképzés iránti kereslet (átképzés, továbbképzés, specializáció stb.) 
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d) Az új fels oktatási törvény hatásai 

 
totális verseny minden képzési szinten az intézmények között a képzési programokért 

és a hallgatókért 

 
vállalatszer m ködés feltételeinek biztosítása 

 
a duális rendszer (egyetemi 

 
f iskolai szint) felszámolása 

 

f iskolák potenciális el retörési lehet ségei (mesterkurzusok indítása) 

 

a min ség biztosításának kényszere 

 

az intézménymenedzsment szerepének felértékel dése   

1. ábra 

Az állami fels oktatás intézményhálózata      

Egyes régiókban az intézménys r ség miatt fenntarthatósági problémák prognosztizálhatók.  
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2. ábra 

A TSF közvetlen környezete                     

3. ábra 

Képzési területek              
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SWOT analízis  

Er sségek: 

 
széles képzési profil (7 képzési tudományterület)  

agrár-környezettudomány  

m szaki-interdiszciplináris tudomány  

üzleti (gazdasági) tudomány  

neveléstudomány  

bölcsészettudomány  

társadalomtudomány  

egészségtudomány 

12 akkreditált BA/BSC alapszak    

Er sségek: interdiszciplináris területeken b víthet profil  

4. ábra                    



Patay István 
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Er sségek: min sítettek viszonylagosan magas aránya (35%)  

5. ábra             

Összes oktatói létszám: 142 f , min sített: 48 f , PhD hallgató: 18 f

  

Er sségek: hallgatói piac b víthet (Románia EU-tagsága)  

6. ábra               
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Er sségek:  

 
összességében megfelel alap infrastruktúra, fejlesztések, b vítések, rekonstrukciók 

lehet sége 

 
jelent s vagyon           

Er sségek: 

 

az integrációból adódó el nyök  tartalékok vannak 

 

az interdiszciplináris területeken kitörési pontok, amelyeket csak karközi 

együttm ködéssel lehet kihasználni 

 

ugyanazok a kurzusok három kampuszon hirdethet k meg 

 

a m ködés fajlagos költségei csökkenthet k 

 

a K+F potenciál jelentékeny, a TSF egésze, vagy egyes karai vonzó partnerek 

lehetnek konzorciumokban  

Gyengeségek: 

 

a régió felhajtó erejének hiánya 

 

a relatív hátrány nem csökkent 

 

a régió gazdasága lassan fejl dik 

 

nincsenek húzó, vagy meghatározó ágazatok, amelyekre építeni lehetne (pl. Gy r) 

 

az elérhet hallgatói piacon a családok anyagi kondíciói nem javultak 

 

a bejutó hallgatók átlagos felkészültsége gyenge, a jobbak nagy tudásközpontokat 

választanak 

 

közlekedési infrastruktúra fejletlen - elérhet ség 



Patay István 
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Gyengeségek: 

 
periferikus helyzet 

 
távolság a nagy döntési (elosztó) centrumoktól 

 
a politika látómezejében (általában segít készség, konkrét esetekben a cselekvés 

hiánya) 

 

földrajzi értelemben az ország és az EU határán 

 

a határos régiók is alulfejlettek 

 

kisvárosi környezet: 

 

munkaer piac hiányosságai 

 

kultúrális deficit, életmin ség 

 

nem vonzó a hallgatók jelent s részének  

Gyengeségek: 

 

bels problémák 

 

gyenge innovációs hajlam, lehet ségek kihasználatlansága 

 

adminisztratív típusú intézményvezetés 

 

gyenge PR aktivitás 

 

kooperáció gyengesége 

 

a gazdasági szférával esetleges kapcsolatok 

 

veszélyeztetett szervezeti egységek   

(hallgatói piac változásai, OKM adminisztratív intézkedései) 

 

kedvez tlen korösszetétel - utánpótlás  

Veszélyek: 

 

pozícióvesztés a hallgatói piacokon 

 

pozícióvesztés a fejlesztési forrásokért zajló versenyben 

 

a lemaradás n a nagy tudásközpontokhoz képest (SZTE) 

 

partnerségi pozíciók romlanak 

 

a korszer tlen gyakorlat konzerválódik, a megújulási készség elsorvad 

 

a versenyképesség összességében romlik, hanyatlás következhet be    
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Lehet ségek: 

 
az NFT-II. id szak (2007-2013) eddig nem tapasztalt fejlesztési forrásokat hozhat 

 
közvetlen és közvetett hatásokkal 

 
bizonyítható a TSF létjogosultsága, fenntarthatósága a két nagy alföldi tudásközpont 

(SZTE, DE) között 

 

határozott fejlesztési tervek vannak mindhárom kampuszon 

 

körültekint utánpótlással a szükséges intézményi dinamika biztosítható a vezetésben 

és a végrehajtásban egyaránt 

 

Románia EU-tagságával némiképp oldódhat a periferiális jelleg, b vülhet a piac új, 

tartalmas kooperációkra nyílik lehet ség  

Lehet ségek: 

 

a Nemzeti Fejlesztési Terv több olyan területet preferál, amelyben a TSF-nek jelent s 

lehet a regionális szerepe 

 

m szaki és természettudomány 

 

környezet tudomány 

 

egészség tudomány 

 

hazai és külföldi partnerekkel a képzési programok b víthet k (BA/BSc/MSc)  

Jöv kép  

Intézményfejlesztési terv 

 

küldetés újrafogalmazása 

 

oktatás fejlesztési terv 

 

kutatási-fejlesztési terv 

 

beruházási/infrastruktúra b vítési terv 

 

humáner forrás-fejlesztési terv 

Alapvet célkit zés: a TSF regionális szakegyetemmé történ fejlesztése, amely hálózatos 

tudás-központként els sorban az alkalmazott tudományok területén magas színvonalú 

oktatási-kutatási-fejlesztési-innovációs szolgáltatásokra képes.  

Eszközök: 

 

Kampuszok nagylépték fejlesztése a kitörési pontokban: 

 

Egészségturizmus Innovációs és Képz Központ projekt (Gyula) 
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Környezetgazdálkodási Innovációs és Képz  Központ projekt (Szarvas) 

 
Gazdasági - M szaki Modernizációs Központ projekt (Europa Campus, Békéscsaba) 

 
Közvetlen cél: intelligens oktatási-kutatási-fejlesztési terek kialakítása a kampuszokon 

 
Forrás: NFT-II pályázatok  

Eszközök: 

 

Kooperációs aktivitás 

 

nagy tudásközpontokkal (Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, Szent 

István Egyetem) 

 

EU-s fels oktatási intézményekkel 

 

a Nemzeti Fejlesztéspolitikai Testülettel 

 

a Dél-alföldi Régió Fejlesztési Tanácsával 

 

Békés megye Önkormányzatával 

 

a gazdasági élet szerepl ivel 

 

PR aktivitás a piacokon 

 

A min ségügy kiterjesztése minden területre   

Abstract   

The author of the paper is currently the rector of Tessedik Sámuel College (TSF). In 

the present publication he analyses TSF s regional opportunities. He gives a clear picture of 

the areas where the College has its strengths. When he outlines future perspectives, we can 

read about the positive opportunities for improvement which are documented by the 

development projects. Seen from this angle, the individual campuses (Szarvas, Békéscsaba, 

Gyula) will also become the centres of innovation and training.         



Puskás János 
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PUSKÁS JÁNOS   

VVEERRSSEENNYYKKÉÉPPEESS  FFEELLSS OOKKTTAATTÁÁSSII  PPRROOGGRRAAMMOOKK  AAZZ  EEUURRÓÓPPAAII  

FFEELLSS OOKKTTAATTÁÁSSII  TTÉÉRRBBEENN  ((EEHHEEAA))    

Ez európai kultúra sokszín ségb l fakadóan az egyes európai országok oktatási 

rendszere nagyon különböz . Az európai integráció, mely az Európai Unió létrejöttéhez, majd 

további fejl déséhez vezetett a történelmi háttérb l fakadó különböz ségeket jelent sen 

csökkentette. Az Európai Fels oktatási Keret, a Bologna folyamat kapcsán egységesül két 

(három) ciklusú képzés bevezetése homogenizálja a fels oktatási rendszer az Európai unió 

tagországaiban. Ezzel a fels oktatás területén az intézmények közötti verseny kiszélesedik, a 

hallgatók lehet ségei csaknem korlátlanokká válnak az EU-ban.  

Az Európai Fels oktatási Térben (EHEA) egységes, átlátható, mobil rendszer 

m ködtetése célkit zés mellet igyekeznek meg rizni a fels oktatás sokszín ségét. A 

sokszín ség alapvet en a fels oktatási intézmények által kínált képzési specialitásokban kell, 

hogy testet öltsenek. A sokszín ség, a specialitások ötvözéséhez a fels oktatási 

intézményeknek keresni kell azokat a bilaterális és multilaterális kapcsolatokat, mellyel a 

kiszélesed Európai Fels oktatási Térben növelni tudják versenyképességüket, vonzerejüket a 

kínált szakok oktatási színvonalát és szervesen integrálódhatnak a nemzetközi fels oktatási 

folyamatokba. Alapvet követelmény az akkreditációk, az akkreditálások, a szakindítások 

során, hogy a kimeneti oldalon olyan diplomával lehessen a végz söket útjukra engedni, 

amely az EU tagországokban egyenl értékkel bír, minden európai munkaadó által elismert 

legyen. A Tessedik Sámuel F iskolának és benne a Gazdaság F iskolai Karnak ebbe az 

irányba jelent s er feszítéseket kell tennie, hogy elismertségét tovább tudja fokozni.               
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1. ábra 

A Gazdasági F iskola Kar nemzetközi kapcsolatai  

Dr. Puskás János TSF, GFK 

GFK

   

A Tessedik Sámuel F iskola valamikor szakegyetemmé válásához színvonalas 

alapszakok hazai és nemzetközi elismertégére van szükség, ahhoz, hogy mester képzést is 

sikerrel lehessen indítani. Ezen folyamat részeként mind az alapozó ismereteket, mind a 

speciális ismereteket magas színvonalon kell m velni. A speciális ismeretek területén ki kell 

használni a lehet séget, hogy jellegzetes Tessedikes, Békéscsabai, Szarvasi, Gyulai képzések 

alakuljanak ki. Mindezekhez fel kell használni az elérhet legjobb gyakorlatot, a képzési 

színvonalat emel min ségbiztosítási rendszert, a közös fejlesztések adta lehet ségeket és 

rendelkezésre álló EU-s forrásokat. Mindezen eszközök alkalmazásával hazai és nemzetközi 

szinten is közös diplomát adó képzéseket lehet elindítani, ami szintén növeli a hazai és 

nemzetközi elismertséget.  

A versenyképesség fokozásához elengedhetetlen az info-kommunikációs technológia 

(IKT) készség színt alkalmazás az oktatásban, képzésben. Az esélyegyenl ség szellemében 

az európai állampolgárok azonos hozzáférése valamennyi uniós országban a fels oktatási 

lehet ségekhez versenynövel hatása mellet felgyorsítja a Tudás Európája célkit zés 

megvalósulását.  

A Tessedik Sámuel F iskola el tt adott a lehet ség hogy túllépjen eddigi keretein és 

megfontolt stratégiai oktatásfejlesztések eredményeként szakmailag elismert, színvonalas 

jelenleg is futó FSZ, BA/BSc képzésekre hivatkozva a közel jöv ben mester szakokat tudjon 
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elindítani. A mester szakok elindításához aktívabb alkalmazott K+F tevékenységre is szükség 

van melynek tanácsadással való párosítása eredményezheti azt összességében a Tessedik 

Sámuel F iskola és benne a Gazdasági F iskolai Kar is regionális tudásközponttá váljon.  

2. ábra 

A Gazdasági F iskola Kar Fels fokú szakképzési kapcsolatai  

Dr. Puskás János TSF, GFK 
Puskas.Janos@gtk.szie.hu; +36 70 3142484

121212

GFK

   

A Gazdasági F iskolai Kar 2008-ra kiterjed fels fokú szakképzési hálózattal, közös 

alapképzésekkel fog rendelkezni kiterjesztve ezen tudományterületek és képzési szintek 

ismereteit az élethosszig tartó tanulás különböz formáira. Kialakul az Európa Campus 

infrastrukturálisan és szakmailag is karakterisztikus körvonala, mely az innovációs K+F, 

tanácsadási és oktatási területeken is tapasztalhatóvá válik. Jelenleg, 2006 novemberében a 

fels fokú szakképzés területén 14 középfokú intézménnyel állunk kapcsolatban és mintegy 30 

képzés indítását tervezzük közösen. A szakirányok piaci igényekhez történ hangolása 

folyamatos, így elindult a most beiskolázott hallgatók programjaiba új szakirányi kínálatok 

kidolgozása, mint a Gazdálkodási és menedzsment szak esetében Vállalkozásfejlesztés és 

projektmenedzsment szakirány, valamint Pénzügy és számvitel szak esetében 
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társadalombiztosítási szakirány tantervének a kidolgozás azért, hogy 2007 szén a hallgatók 

választani tudják.  

A GFK kezdeményezte ez Európai Unió Bizottságánál Európai Dokumentációs 

központ létrehozását Békéscsabán, mely nagy mértékben segítené európai uniós ismereteink 

b vítését és információhoz való közvetlen hozzájutást bárki részére. Esetleges pozitív döntés 

a Békéscsabai Karon folyó munka elismerését is jelentené, hiszen Magyarországon jelenleg 

csupán kilenc ilyen központ m ködik. A karnak és a f iskola egészének is be kell 

kapcsolódnia minden, a szakterültéhez kapcsolódó nemzetközi projektbe, pályázatba.   

3. ábra 

A régiók fejlettségi szintje az EU átlagához viszonyítva  

89,7
18377

52,3

1070
6

60,4
12363

41,4
8471

36,1
7394

36,6
7437

39,4%

8077   

Ez különösen pozitív hatású lehet és túlmutató a f iskola egy olyan régióban, amely 

fejletsége jelent sen elmarad az EU átlagától. Az Európai Unió közös költségvetéséb l 

származó források kulcs szereppel bírnak az elkövetkez 7 év gazdaságélénkítése 

tekintetében. Megindulhat egy fokozatos, tartós fenntartható gazdasági növekedés a régióban, 

a megyében, de ehhez a megszerezhet források nagyon koncentrált, kizárólag a komparativ 

ágazatokat preferáló hasznosítására van szükség. Ehhez elkerülhetetlen az összefogás a TSF-

en belül, a megyén belül minden szinten, különben az egyre fokozódó versenyben 

mindinkább lemaradunk a fejlettek mögött. Most van itt a történelmi lehet ség a 

kibontakozásra! 
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4. ábra 

Komplex programok kiemelked lehet ség a Tessedik Sámuel F iskolának 

Dr. Puskás János TSF, GFK 
Puskas.Janos@gtk.szie.hu; +36 70 3142484
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I. Operatív program

I.1. 
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II. Operatív program 
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A komplex program 
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gerincegerince

ÜÜzenet , megrendelészenet , megrendelés
más tárcáktólmás tárcáktól Forrás: VÁTI Forrás: VÁTI KhtKht

   

A 2006 végéig nagyon fontos az új intézményfejlesztési terv kidolgozása, a kimunkált 

fels fokú szakképzések regisztrálása, az alapszakon az új szakirányok részletes kidolgozása 

és meghirdetése, a 2006/2007. tanév során nemzetközi projektekbe bekapcsolódni, 

konzorcium tagként részt venni, nemzetközi oktatási együttm ködési megállapodások 

véglegesítése, egymásra épül képzések kialakítása. Az NFT2-h z kapcsolódóan gazdasági 

képzést szinten tartó, a b vül m szaki képzés infrastrukturális feltételeinek megteremetése; 

teljes kör információs bázis Európai Uniós ügyekben. Üzleti, információs, fejlesztési 

forráshoz jutási, piacfejlesztési tanácsadás a tervezési id szak végére on-line formában is, 

intelligens oktatási-kutatási terek létrehozása, konferencia, továbbképz és rekreációs központ 

megépítése és mindehhez a szükséges humán er forrás fejlesztés és szakmai programok 

biztosítása.         
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Abstract   

The paper is written by the current head of TSF s Faculty of Economics. He bases his 

approach on the European Higher Education Area (EHEA) and the possible development of 

the college into a professional university. He reckons that the criteria for competitiveness fall 

in with the programmes that have already been recognized in the EU countries. At the same 

time he predicts that the Faculty of Economics can as well benefit from the international 

advantages.                                  
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MÁTHÉ ILONA  

TÉRSÉGFEJLESZTÉS HUMÁNER FORRÁS-FEJLESZT OPERATÍV 

PROGRAMOKKAL - EGY EURÓPAI UNIÓS PROJEKT TAPASZTALATAI 

(HEFOP/3.3.1-2004-06-0033/1.0)               

Jelen tanulmány célja áttekinteni a területfejlesztési politikák céljait és megvalósítási 

formáit az Európai uniós szintt l egészen a helyi /megyei/ szintig, annak érdekében, hogy a 

folyamat minden szerepl je számára egyre világosabbá váljon cselekedetének miértje és 

mikéntje, valamint mindezek rövid és hosszú távú következményei. Ugyanakkor, az elméleti 

 

deduktív- megközelítés után egy konkrét példát szeretnénk bemutatni, amellyel 

intézményünk a térség humáner forrás fejlesztési szerepét tölti be, mint kiemelt fels - és 

feln ttoktatási /így munkaer képz és átképz / szerepl .  

Az Európai unió regionális fejlesztési politikáinak els dleges célja az egyes régiók 

közötti gazdasági és szociális különbségek csökkentése és mindezekre eszközei a  

Strukturális Alapok /Structural Funds/, mint pl. az Európai Szociális Alap, Európai 

Mez gazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs Szekciója, Európai Regionális 

Fejlesztési Alap, Halászati Orientációs Alap.  

Ezek keretében számunkra most a legérdekesebbek a Strukturális Alapok, melyek 

célja az eltér fejlettségi szint államok és régiók közötti különbségek mérséklése / olyan 

régióké, ahol az egy f re jutó GDP nem éri el az uniós átlag 75%-át/. Ily módon a közösségi 

költségvetés 1/3-a a szerkezet átalakítással és súlyos munkanélküliséggel küzd területeket 

célozza meg támogatásként.  

Országos szinten az Új Magyarország Fejlesztési Terv az a dokumentum, amely 

tartalmazza a Magyar Köztársaság következ évekre vonatkozó fejlesztési céljait, 

elképzeléseit, irányvonalait. 
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Az új fejlesztési koncepció tematikus és területi prioritásai a következ k: 

 
gazdaságfejlesztés 

 
közlekedésfejlesztés 

 
társadalmi megújulás 

 
környezeti és energetikai fejlesztés 

 

területfejlesztés 

 

államreform   

Mindezek benne foglaltatnak a Nemzeti Akcióprogramban, valamint a Felülvizsgált 

Nemzeti Lisszaboni Akcióprogramban, és az Európa Tanács 2006. 03.23-24.-i ülésének 

alapelveit követi, kihangsúlyozva a tudás és innováció, KKV, foglalkoztatás b vítése, új 

energiapolitika prioritásait.   

Mint oktatási intézményt, minket els sorban a  társadalmi megújulás prioritása 

érdekel, hiszen ez az a terület, amelyben az ember, a humáner kialakítása és fejlesztése dönt 

fontosságú, és a társadalom fejlesztésének alapját is jelenti.  

A magyar fejlesztési koncepció alapelve és alap célkit zése az innovatív, tudásalapú 

gazdaság megteremtése; ennek értelmében az Országos Területfejlesztési Koncepciót a 

97/2005. (XII.25) Országgy lési  határozat fogalmazza meg, melyben a kutatásfejlesztés és 

innováció kiemelt szerepet kap.   

A fejlesztési terv értelmében regionális innovációs kapacitások kialakítását és 

fejlesztését (és ezen a területen a fels oktatási intézményeknek dönt szerepük van), olyan  

csomópontok létrehozását t zte ki célul az ország, amelyek motorjai és koordinátorai lehetnek 

a további fejlesztési folyamatnak.  

Ezen belül a 3.prioritás a társadalmi megújulás keretében a tartós növekedés kulcsa az 

emberi er források fejlesztése, amit a következ lépésekkel lehet megvalósítani: 

 

foglalkoztathatóság javítása  

 

alkalmazkodóképesség javítása 

 

min ségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 

 

a K+F-hez és innovációhoz szükséges humáner források fejlesztése  

 

egészségmeg rzés és társadalmi befogadás és részvétel 

 

a humán infrastruktúra fejlesztése 

 

fels oktatási reform 
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bolognai folyamat folytatása 

 
fels oktatás min ségi fejlesztése 

 
regionális kutatóközpontok kialakítása 

 
kutatóegyetemek támogatása  

 
a tehetséggondozás intézményrendszerének fejlesztése 

 

gyakorlatorientált fels oktatási programok 

 

a m szaki és természettudományos képzés b vítése 

A Békés megyei területfejlesztési koncepció logikusan következik az el bbiekb l.   

A megyei stratégiai célokból teljesen logikusan következnek az alábbi fejlesztési prioritások: 

 

versenyképes gazdasági szerkezet kialakítása 

 

közlekedési és kommunikációs-informatikai rendszerek fejlesztése 

 

bels kohézió er sítése, együttm ködésre épít településhálózat fejlesztése 

 

vízbázis védelem és a környezet fejlesztése 

 

a küls kapcsolatok fejlesztése, regionális kohézió er sítése 

 

A HUMÁN ER FORRÁSOK FEJLESZTÉSE    

2004 folyamán, az Európai unióhoz csatlakozás el estéjén, közösen az Európai 

Bizottsággal a Magyar Kormány különböz operatív programokban több fejlesztési 

lehet séget hirdetett meg, amelyek közül intézményünket a HEFOP 3.3.-A fels oktatás 

szerkezeti és tartalmi fejlesztése cím pályázat kiírás érdekelt.  

Távlati célokként ez az operatív program az alábbiakat hirdette meg: 

 

fels oktatási tanulók és végzettek sikeres belépése a munkaer piacra  

 

alkalmazkodási készségük fejlesztése 

 

az ország felkészítése az Európai Fels oktatási Térséghez való csatlakozásra  

Közvetlen célokként a következ k merültek fel: 

 

rugalmas reagálás a társadalmi-gazdasági környezet elvárásaira 

 

alkalmazkodjon a továbbképzéshez és átképzéshez (Life Long Learning) 

 

kompatíbilis végzettségek az Egységes Európai Fejlesztési Térségben 

 

környezettudatos, fenntartható fejl dést, esélyegyenl séget biztosító képzési programok 
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A Tessedik Sámuel F iskola Gazdasági F iskolai Karának Életesélyek egy közös 

Európában

 
cím projektjét 2004. novemberében fogadta el az Európai Unió és három éves 

id tartamban folynak munkálatai (2004. 11.01.-2007.09.30. /35 hónap/) 

a) a projekt 2 komponensben tervezett tevékenységeket: 

 
komponens - fels fokú szakképzési programok 

 

komponens - feln ttképzési programok 

b) 3 konzorciumi partner járult hozzá a projekt megvalósításához: 

 

TSF-Gazdasági F iskolai Kar, Mez gazdasági, Víz- és Környezetgazdálkodási 

F iskolai Kar 

 

Békéscsaba Regionális Képz Központ 

 

Békés Megyei Munkaügyi Központ  

A projekt tartalmát illet en els sorban az alábbiakat valósítottuk meg: 

 

közös stratégia/adatbázis/munka-instrumentumok kidolgozása 

 

munkaer -piaci felmérések 

 

munkáltatói/munkavállalói igény felmérés 

 

tantervfejlesztési workshopok 

 

célcsoport toborzás/meghatározás 

 

képzések  

Az els komponens keretében Fels fokú Szakképzési programokra koncentráltunk: 

 

régiek megújítása (intézményi kommunikátor, agrárgazdálkodási 

menedzserasszisztens, hulladékgazdálkodó technológus) 

 

újak kidolgozása és akkreditáltatása (civil mediátor, tájgazdálkodó kertész, vízkészlet 

gazdálkodó technológus)  

Ebben a komponensben az alap tevékenységek az alábbiak voltak: 

 

Munkaer -piaci felmérés 

 

Tantervfejlesztés (kanadai DACUM-SCID módszerrel) 

 

Akkreditációs dokumentáció elkészítése és benyújtása az OM-nek 

 

Célcsoport toborzás, kiválasztás 

 

Intézményi kommunikátor (31 f ) és Hulladékgazdálkodási technológus (17 f ) 

képzések elindítása (2005. 09.30./10.07.) Békéscsabán és Szarvason 
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A megújított és az új fels fokú szakképzési programokra a TSF-MVKFK oktatói jegyzeteket 

írtak az alábbiak szerint: 

 
Agrárkereskedelmi menedzser-asszisztens szak: 

 
Vállalkozási ismeretek I. 

 
Vállalkozási ismeretek II 

 

Hulladékgazdálkodási technológus szak: 

 

Közm ellátás 

 

M szaki alapismeretek  

A második komponensben feln ttképzési programokra koncentráltunk (kidolgoztuk az 

Eurovállalkozó képzést) és az alap tevékenységek az alábbiak voltak: 

 

Munkaer -piaci felmérés 

 

Tantervfejlesztés (kanadai DACUM-SCID módszerrel) 

 

Célcsoport toborzás, kiválasztás 

 

Képzések elindítása  

Eurovállalkozó I - 299 f (14 csoport) Eurovállalkozó II- 426 f (16 csoport)  

A feln ttképzési program elemei az alábbiak: 

 

Angol/német nyelv (500 óra angol/300 óra német) 

 

Európai Uniós alapismeretek (60 óra) 

 

Vállalkozói alapismeretek (30 óra) 

 

Európai Uniós pályázatkészítési alapismeretek (30 óra) 

 

Számítástechnikai ismeretek (50 óra) 

 

Személyiségfejleszt tréning (30/csoport)  

A projekt els évében elért eredmények: 

 

41 szakért

 

közrem ködése 

 

8 tanár közrem ködése 

 

299 kedvezményezett 

 

26 saját hallgató 

 

31 kolléga közrem ködése 

 

7 kidolgozott/megújított FSZ vagy feln ttképzési program  
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A projekt második évében elért eredmények: 

 
43 szakért és oktató közrem ködése 

 
426 +29+17=471  hallgató Békéscsabán és Szarvason 

 
4 jegyzet el állítása 

 
2 workshop 

 

1 konferencia  

A projekt munkálatai során szerzett tapasztalatok az alábbiak: 

 

a f iskolai szerepkör átalakulása, kib vülése 

 

misszionárius szerepkör a térségben 

 

gyakorlatorientált és a gazdasági kihívások által vezérelt kutatási-fejlesztési 

tevékenységek indukálása 

 

nagy érdekl dés a képzések iránt 

 

regionális szakember hálózatok kialakulása 

 

csapat szellem kialakulása/fejl dése 

 

projekt típusú gondolkodás kialakulása 

 

fenntartható fejl dés biztosítása (új projektek csírája a régi projekt) 

 

partnerhálózat b vítése- új partnerek felbukkanása 

 

túlzott bürokrácia és rossz szinkronizálás (FSZ akkreditáció) 

 

nehézkes monitoring 

 

fokozott elvárások a kar/f iskola iránt a térségben 

 

a f iskola a humáner forrás fejlesztés legf bb szerepl je a térségben -NFT II: az 

egyetemek lesznek az innováció motorjai

  

Mindezek ismeretében fontos leszögeznünk, hogy társadalmi, gazdasági fejl dést csak 

akkor érhetünk el, ha világunkat és környezetünket egy kerek egésznek tekintjük, melyben a 

legfontosabb tényez az EMBER- és az ember fejl désében és fejlesztésében az 

ISKOLÁNAK és a TANÁRNAK van a legnagyobb szerepe, ami mindnyájunkat arra kötelez, 

hogy misszionárius szerepet vállaljunk életünk és közösségünk jobbá tételében. Erkölcsi 

kötelessége annak, aki adni tud, hogy adjon embertársainak tudásából, emberségéb l, 

tapasztalatából., mint ahogy azt már a filozófusok is megfogalmazták:   

az ember arra van hivatva, hogy fogadja el embertársaitól a segítséget és maga is nyújtson segítséget 

embertársainak.   

Karl Barth 
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Felhasznált irodalom 

 
Az Európai Unió strukturális alapjai 

 
Új Magyarország Fejlesztési Terv - 2006. 

 
Életesélyek egy közös Európában HEFOP/3.3.1-2004-06-0033/1.0 ESZA projekt 

 
HEFOP 3.3. program pályázatkiírása- 2004. február   

Abstract   

The paper aims at presenting the European Union, the national and the regional 

development concept and strategies applied to the concrete area of Southern-Eastern Hungary, 

Békés County. Apart from the theoretical presentation of the targets, objectives, measures and 

principles applied, we will make a succint presentation of a human resource development 

project supported by the European Union and the Hungarian state in order to increase labour 

market values and competences among labour force in order to promote (re)integration of the 

Békés County population into the regional and national labour market.                   
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KLEIN LADISLAU  DUMESCU FLORIN   

POTEN IALUL PENTRU UN TURISM DE ÎNALT CALITATE  AL CET II 

ARADULUI I RECONVERSIA ACESTUI OBIECTIV  

1. Promovarea turismului cultural 

Ca urmare a deschiderii politice i economice din rile Europei Centrale i de Est i 

datorit concuren ei între rile cu vechi tradi ii în aceast form de turism asist m la o 

dezvoltare i diversificare extraordinar a turismului cultural. A a cum s-a previzionat la 

forumul Organiza iei Mondiale a Turismului de la Cadiz (Spania) din 1995, turismul mondial 

cunoa te cre teri semnificative. La acest forum interna ional s-a apreciat c turismul de 

cunoa tere cultural , dinamic i lipsit de monotonie, va devansa c l toriile de simplu sejur. Pe 

lâng destina iile turistice tradi ionale din Europa i America de Nord apar i se dezvolt rapid 

noi destina ii mai îndep rtate din Asia, Pacific i America de Sud.  

Avântul rapid al turismului este cel mai adesea sinonim cu prosperitatea i progresul 

economic. Cea mai important cerin pentru dezvoltarea turismului este dezvoltarea 

infrastructurii, într care un loc important îl ocup transportutile. Turismul cultural este 

specific rilor cu mari predispozi ii naturale, sau create de om, i România se înscrie în 

rândul acestor ri. Obiectivele turistice de pe teritoriul românesc sunt de mare interes, 

cultural, tiin ific, artistic, educativ, multe dintre ele având caracter de unicat pe plan na ional 

i european, i sunt caracterizate printr-un grad ridicat de dispersie, ceea ce face posibil 

vizitarea lor, prin intermediul circuitelor turistice, în mod independent sau în grupuri 

organizate. Succesiunea criteriilor de analiz a acestor obiective se prezint în figur . 

În afara unor valori culturale de excep ie, a unui cadru natural atractiv i pitoresc, 

România dispune de elemente care pot deveni factori-cheie în devoltarea turismului cultural, 

elemente care, îns , vor trebui dezvoltate/îmbun t ite, dup cum se va specifica: 

 

o re ea de c i de comunica ie: rutier , feroviar , aerian , naval care faciliteaz accesul 

c tre zonele sau punctele de interes turistic, îns infrastructura existent nu se ridic la 

nivelurile standardelor europene, din punct de vedere calitativ, necesitând serioase 

investi ii pentru extindere i modernizare. În ultimii ani a avut loc un proces de refacere a 

punctelor principale de frontier , a aeroporturilor, de introducere de trenuri rapide Inter-

City, de modernizare a unor drumuri rutiere de interes interna ional i a mijloacelor de 

transport, dar mai este mult de f cut; 
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o baz material complex , diversificat (hoteluri în localit ile urbane mari i mijlocii, 

hanuri, moteluri, campinguri) amplasat în lungul traseelor turistice, precum i o re ea de 

unit i de alimenta ie public .                               

Figura 1. Schema succesiunii criteriilor de analiz a resurselor turistice antropice 

RESURSE TURISTICE 

Locuri i vestigii 
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Monument
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Deschiderea c tre turismul interna ional impune continuarea eforturilor pentru a dispune de o 

baz material de nivel calitativ corespunz tor; 

 
exist un num r ridicat de monumente culturale, dar dintre acestea doar aproximativ o 

treime sunt atrase azi în circuitul turistic national i interna ional. Sunt recunoscute deja i 

sunt prezente în multe programe turistice cele din Nordul Moldovei, Nordul i Sudul 

Transilvaniei (Maramure , Sibiu, Bra ov), Nordul Olteniei. Totu i, multe dintre resursele 

culturale ale României sunt insuficient mediatizate i sunt complet necunoscute 

poten ialilor turi ti str ini. O problem de maxim importan o constituie conservarea, 

restaurarea monumentelor. De i în ultimii ani au avut loc ac iuni de restaurare, refacere a 

mai multor monumente, îndeosebi biserici, mân stiri, case memoriale, lipsa unei politici 

coerente privind protec ia patrimoniului a dus la starea precar a multor monumente 

valoroase. Aceasta este, a a cum se va ar ta, situa ia i la Cetatea Aradului; 

 

organizarea unor manifest ri cultural artistice locale, na ionale i interna ionale, europene 

i mondiale care pot avea ca efect cre terea interesului pentru patrimoniul cultural 

românesc;   

Din cele de mai sus rezult c exist un bogat poten ial turistic cultural dar pentru mai 

buna punere a lui în valoare sunt necesare ac iuni energice privind îmbun t irea 

infrastructurii,  amenajarea unora din obiectivele turismului cultural, diversificarea circuitelor 

în raport cu cele practicate în prezent, cuplarea turismului cultural cu cel de divertisment, o 

mai intens promovare i o mai eficient finan are a turismului cultural, inclusiv cu ajutorul 

fondurilor europene. În condi iile integr rii României în Uniunea European , dezvoltarea 

turismului cultural impune amenajarea i prezervarea locurior cultural turistice existente, 

punerea în valoare de noi centre culturale, dezvoltarea de noi itinerare i circuite, dezvoltarea 

i încurajarea ini iativelor în domeniu, punerea în valoare a vechilor centre istorice. În acest 

context trebuie avut în vedere i includerea Cet ii Aradului în circuitul turistic cultural. 

Promovarea turismului cultural, în general, i în particular cuprinderea Cet ii 

Aradului în circuitul cultural i turistic presupune un profesionalism deosebit al agen ilor 

economici implica i i un marketing foarte specializat. Dar efortul agen ilor economici nu 

poate s î i fac efectul f r o sus inere a autorit ilor locale, regionale i na ionale. În cazul 

Cet ii Aradului aceste eforturi trebuie chiar s le precead pe cele ale agen ilor economici. 

Dac eforturile conjugate ale autorit ilor i ale agen ilor economici vor fi sus inute i bine 

corelate, turismul cultural poate contribui mai mult decât a f cut-o pân acum la dezvoltarea 

localit ilor, regiunilor i a întregii ri.  
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2. Jude ul Arad - poarta vestic a României 

Situat în partea de vest a rii, jude ul Arad se învecineaz la sud cu jude ul Timi , la 

nord cu jude ul Bihor, la est cu jude ul Hunedoara, iar la vest cu jude ele Békés i Csongrád 

din Ungaria. Pozi ia sa geografic favorabil este accentuat de intersec ia de drumuri 

europene: Coridorul IV European (pozi ionat pe direc ia est vest i care va cuprinde 

autostrad i linie ferat de mare vitez , parte a traseului Paris - Istanbul) i viitorul drum 

rapid pe traseul actualei osele Timi oara 

 

Arad 

 

Oradea 

 

Satu Mare (care va lega Ucraina 

cu Serbia). Un avantaj îl constituie i distan ele relativ mici pân la patru capitale: capitala 

României 

 

Bucure ti (603 km), a Ungariei 

 

Budapesta (284 km), a Austriei Viena (506 km) 

i a Serbiei  Beograd (175 km). 

În jude ul arad se g sesc patru puncte de trecere a frontierei (N dlac, V r and, Turnu 

 

rutiere i Curtici 

 

cel mai important punct feroviar de trecere a frontierei din ar ). De 

asemenea, Aeroportul Interna ional Arad 

 

recent modernizat, contribuie la argumenta ia 

potrivit c reia jude ul Arad este una din principalele por i de intrare în ar . Cu o suprafa de  

7754 kmp, jude ul Arad  de ine un procent de 3,65% din întreaga suprafa a României fiind 

al 6-lea jude ca întindere al rii. Relieful jude ului este foarte variat, zonele de câmpie, 

colinare i muntoase (de joas altitudine) ocupând suprafe e relativ egale. Capitala jude ului, 

municipiul Arad, este amplasat la cota de 107 m deasupra nivelului m rii. Râul cel mai 

important care str bate jude ul este Mure ul, al doilea râu al României ca lungime (761 km) i 

ca suprafa hidrografic (27.890kmp), dup Dun re. 

Jude ul Arad este o regiune bogat în resurse ale solului i subsolului. Calitatea solului 

i suprafa a agricol situeaz jude ul pe locul 4 în ierarhia pe ar . Importante proiecte de 

dezvoltare economic cu relevan regional sus in jude ul Arad: este parte a Regiunii V Vest 

a României, face parte din Euroregiunea Dun re 

 

Mure 

 

Cri 

 

Tisa, este membr a 

Asocia iei Regiunilor Europei. Cooperarea interna ional este sus inut de Zona Liber Arad 

 

Curtici, Terminalul Cargo 

 

Aeroport Arad, Centrul Interna ional de Afaceri Arad. For a de 

munc relativ calificat , infrastructura existent i resursele naturale au stimulat atragerea 

investi iilor str ine i, implicit, dezvoltarea economic a jude ului Arad.  

3. Date din trecutul i prezentul Municipiului Arad 

Din punctul de vedere al prezentei lucr ri, este interesant de de remarcat faptul c 

dup distrugerea, de c tre turci, în anul 1551, a vechii Cet i Orod, (situat pe teritoriul actual 

al comunei Vladimirescu), ace tia ridic o alt fortifica ie pe malul drept al Mure ului (pe 
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locul actualei Fabrici textile TEBA). În jurul acestei Cet i se dezvolt a ezarea civil a 

vechiului ora , Aradul devenind un important punct strategic i centru de schimb comercial. 

Dup retragerea st pânirii turce ti, Aradul trece sub domina ia Imperiului Habsburgic 

(1687), care imprim ora ului un avânt economic, politic i demografic. Între 1763-1863, din 

ordinul imp r tesei Maria Tereza, se construie te - în bucla Mure ului - noua Cetate a 

Aradului, care trebuia s r spund dezvolt rii tehnicii militare din acea perioad . În anul 

1834, declararea Aradului ca ora liber regesc produce un avât în dezvoltarea lui. În acest 

perioad se contureaz zona central care imprim un caractcr specific ora ului, i apar unele 

din cartierele lui: Pârneava, ega, Gai i Mure el. 

La sfâr itu1 secolului al 19-lea i începutul secolului 20 bulevardul central devine o 

important zon cultural , administrativ i comercial , prin construirea principalelor edificii 

cum sunt Teatrul, Palatul Cultural, Prim ria, Banca Na ional , Palatul Cenad, Palatul C ilor 

Ferate, biserici i hoteluri. În perioada interbelic ora ul se extinde în continuare prin 

înglobarea satului Mic laca i a altor suburbii: Gr di te, Poltura i Bujac, se dezvolt 

cartierele Subcetate i Gai. Se extind re elele de ap i canalizare. În centrul ora ului apar 

cl diri costruite în stilul caracteristic epocii, a a cum este cl direa Policlinicii. 

Dup cel de al doilea Razboi Mondial Aradul se dezvolt ca centru industrial, 

conturându-se mari platforme industriale, ce au atras popula ia din mediul rural. Ca urmare, 

au ap rut i noile cartiere de blocuri de locuin e i dot ri de importan or eneasc : Casa de 

Cultur , Sala Polivalent , Spitalul Judetean, noul trand, cinematograf, noi hoteluri. Aspectul 

variat i totu i unitar al cadrului arhitectural, precum i cadrul natural marcat de bucla râului 

Mure , confera municipiului Arad, dezvoltat radial în jurul Cet ii, farmccul i caracterul s u 

specific. Cu o popula ie de aproximativ 180.000 de locuitori, municipiul Arad ocup un 

teritoriu administrativ de 26.148 ha (din care în intravilan 3.983 ha). Din acesta, în jur de 200 

ha sunt ocupate de Cetatea Aradului i de o zon verde aferent încadrat de bucla Mure ului. 

Aceast suprafa care a figurat pân nu de mult, datorit restric iilor militare, ca o 

pat alb în planurile municipiului, constituie ast zi, conform Planului Urbanistic General, 

centrul de greutate al compozi iei urbanistice a ora ului. Se prevede ca cetatea s devin 

centrul de interes al unei dezvolt ri urbanistice echilibrate cu un poten ial caracter turistic. 

Studiul privind reconversia i redarea în circuitul civil a Cet ii Aradului, cu 

prezervarea strict , dar i cu punerea ei în valoare, este o prioritate în strategia dezvoltare 

municipal jude ean , regional i în colabor rile transfrontaliere.  
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4. O scurt istorie a cet ii Aradului 

Cet ile al turi de castele, se situeaz în fruntea obiectivelor turistice de rezonan 

istoric . În raport cu acestea, cet ile se deta eaz prin cre terea gradului de complexitate 

constructiv , prin func iile multiple i prin concentrarea, în perioada func ion rii lor, a unei 

popula ii mai numeroase. Cetatea este expresia concentrat a a ez rii antice sau medievale, 

a ezare nevoit mereu a se ap ra. 

Apari ia cet ilor ca forme de habitat de mare vitalitate înc din antichitate este 

confruntat de vestigiile r mase pe vatra vechilor civiliza ii cât i în urma s p turilor 

arheologice intreprinse. Cet ile feudale se impun prin masivitatea i fortica iile lor, 

consecin a cre terii nevoilor de ap rare. Func ia de ap rare îndeplinit de majoritatea 

cet iilor antice i feudale a dictat o dispozi ie spa ial preferen ial 

 

de-a lungul frontierelor 

diferitelor state; la intersec ia sau pe axele de intens circula ie pe malurile fluviilor i m rilor 

intens navigate, etc. 

Cetatea Aradului a avut o astfel de pozi ie strategic , dac inem cont de faptul c râul 

Mure era navigabil înc din antichitate i se afla la intersec ia unor mari drumuri intens 

circulate. Vechea Cetate a Aradului, care a d inuit pân în a doua jum tate a sec. 18, era 

a ezat în jurul actualei Pie e Vechi, situat lâng drumul care ducea spre Aradul Nou. A fost 

plasat pe o insul , înconjurat de un bra al Mure ului, find legat de ora prin trei poduri. 

Cetatea avea forma unui dreptunghi cu bastioane pe col uri i a fost construit în stil italian 

vechi. În a doua jum tate a secolului al 18-lea aceast cetate i-a pierdut importan a strategic . 

În urma dezvolt rii artileriei i, în general, a tehnicii militare, bastioanele i zidurile sale nu 

mai puteau rezista unui asediu. Dc aceea, în anul 1763, din ordinul împ r tesei Maria Tercza, 

s-a început construirea unei noi cet i corespunz toare nivelului construc iilor militare 

contemporane. 

Cetatea a fost construit dup planurile general-maiorului Filip Ferdinand Harsch, care 

a introdus în construirca cet ii elemente noi, inova ii de-ale sale, aplicate mai târziu la 

numeroase fort re e. Lucr ri1e au durat 20 de ani (1763-1783), cetatea fiind o variant 

original a fortifica iilor franceze de tip VAUBAN. Noua fortifica ie era stelar , cu ase 

col uri neregulat dispuse, în unghi ascu it. Toat artileria era dispus în galeriile înt rite, 

dispuse pe dou nivele suprapuse în lungul cet ii. an ul era foarte lat, pân la 250 m. În 

exteriorul an u1ui se afla un mic val de pamânt, pân la malul Mure ului. Întregul sistem de 

fortifica ii ocupa o suprafa mare, pe o lungime de 1200 m i o l ime de 900 m. Toate 

construc iile au fost realizate în c r mid i piatr , mult îngropate în sol, astfel încât cu greu 

puteau fi distruse de un tir direct de artilerie. 
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Cetatea a fost construit cu c r mid adus din mân în mân , prin ir indian, de la 

Jimbolia, o c r mid ajungând în 24 ore la destina ie. Pentru locul noii cet i s-a ales 

peninsula Arad , în partea de sud a Mure ului, pe care ora ul Arad a trebuit s o cedeze 

armatei imperiale. Construirea noii cet i era o adev rat nenorocire pentru ora u1 Arad. 

Chiar din perioada vechii cet i s-au dat anumite dispozi ii care limitau dezvoltarea ara ului. 

Acum, autorit i militare imperiale, pentru asigurarea unui vast câmp liber de tragere a 

puternicelor baterii ale noii cet i, pl nuiau mutarea ora ului Arad pe locul actualei comune 

Zimand sau Utvini . La 9 decembrie 1779, s-a publicat ordinul de mutare a ora ului, dar 

majoritatea popula iei s-a împotrivit acestui plan. În fruntea mi c rii se g seau me te ugarii i 

comercian ii, în a c rar interes lovea mai mult str mutarea ora ului.  

5. O descriere aumar a st rii actuale a cet ii 

Accesul în zona Cet ii se poate realiza prin podul Decebal, reconstruit dup 

distrugerea din timpul celui de al doilea r zboi mondial i prin noul pod rutier Mic laca 

precum i prin pasarelele pietonale amplasate pe pontoane plutitoare i care func ioneaz 

sezonier. Datorit existen ei Garnizoanei militare, suprafa a aferent Cet ii Aradului (cca 74 

ha) a reprezentat o pat alb pe planurile de dezvoltare urbanistic a ora ului, accesul 

carosabil i pietonal fiind total interzise. Între cele dou R zboaie Mondiale, popula ia a 

produs devast ri grave asupra zidurilor prin demont ri ale unor elemente de piatr i, mai 

ales, de car mid care erau folosite în construc ii. Ulterior, la realizarea noului pod ruticr, s-a 

folosit p mânt din zona cazematelor mari i mici. 

La nivelul Cet ii propriu-zise, cele dou por i de acces sunt întretinute în condi ii 

relativ bune; acestea au aspectul unor portaluri triumfale, bogat decorate cu pila tri, 

antablamente, atice, frontoane etc, cu masive elemente decorative de factur baroc , din piatr 

natural . Datorit l imii, care nu mai corespundea gabaritelor vehicolelor i noilor dispozitive 

de lupt , intr rile au suferit modific ri fa de forma clasic ini ial . Cele dou cl diri 

similare, care limiteaz pia a din incint , au fost conservate în condi ii bune, având o 

arhitectur simpl , de factur clasic , pretându-se la unele opera ii de restaurare. 

Biserica are structura tipic unei biserici catolice de tip baroc, cu nava central 

acoperit de dou cupole separate printr-un arc masiv, realizate din bol ari de c r mid . ca i 

absida altarului. Interiorul cuprinde elemente baroce specifice: arcade, ni e, coloane, pila tri, 

corni e, toate într-o stare avansat de ruin . Cupolele navei sunt par ial pr bu ite, acoperi ul 

i arpanta complect degradate, peste care cre te o masiv vegeta ie cu efect degradant, 

continuu. Biserica este legat de fostul spital militar, formând un ansamblu simetric, cu dou 
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cur i interioare. Cele dou corpuri laterale se afl în aceia i stare de ruin , cu arpantele 

pr bu ite, tîmpl ria complet degradat , cur ile n p dite de vegeta ie. 

Re eaua de înc peri din interiorul zidului de incint , reprezint spa ii boltite de cca 5 x 

35 m, în parte afectate de igrasie, folosite pe alocuri ca depozite. garaje etc, reprezentând 

elementul func ional dominant al incintei. Valul de p mânt care acoper zidul de incint , 

cazematele i zidul exterior sunt numai par ial între inute, în mare parte fiind n p dit de o 

vegeta ie necontrolat . În toate elementele componente ale Cet ii (zidul de incint , cazemate, 

zidul exterior, an uri, por i) au fost operate, în decursul timpului o serie întreag de 

modific ri: deschideri de goluri, rampe de acces, închideri, accese noi. 

Cazematele din exteriorul zidului de incint sunt p r site, aflate în diferite stadii de 

uzur , dar care, pe baza unui proiect unitar al întregului ansamblu, ar putea fi considerate 

Etapa I a procesului de reconversie. Datorit faptului c accesul poate fi asigurat direct din 

exterior, aceste spa ii ar putea fi amenajate imediat i concesionate, în vederea realiz rii de 

fonduri pentru demararea proiectului de restaurare. De-a lungul timpului, autorit ile 

administra iei publice au f cut demersuri de readre  a Cet ii Aradului în circuit civil i înainte 

de Revolu ia din 1989, dar acestea nu au putut fi finalizate datorit contextului politic i lipsei 

resurselor financiare. Starea actual a Cet ii i a cl dirilor din interior necesit mari investi ii 

pentru a readuce acest monument de istorie i arhitectur la o form apropiat de cea in ial , 

pentru a deveni o m rturie a trecutului spre viitor.  

6. Date tehnice caracteristice ale CET II 

Pentru o bun eviden a spa iului s-au inventariat suprafe ele ocupate cu construc ii, 

re ele edilitare, drumuri i platforme. Câteva adate din acest bilan sunt redate în continuare. 

TERITORIU: 

Suprafa a total a teritoriului delimitat de bucla Mure ului    =  220 ha 

Suprafa a sistemului defensiv                               =   74 ha 

Suprafa a cur ii interioare                                            =   18 ha 

CONSTRUC II: 

Suprafa a construit

        

=   148.894 mp  

Din care: 

Spa ii administrative i de cazare     =   12.636 mp 

Suprafe e de depozitare       =   59.072 mp 

Spa ii tehnice                    =     3.716 mp 

Biserica i spitalul       =     3.716 mp 
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RE ELE EDILITARE: 

Re ea electric          =    3.500 ml 

Re ea electric subteran

     
   =    1.200 ml 

Re ea ap

       
   =       500 ml 

Re ea canalizare        =    7.860 ml 

Pu uri pentru ap industrial

     

   =         1 buc 

Re ea de gaz 

Re ea de telefonie         =    1.000 ml  

DRUMURI I PLATFORME: 

Platou pavat cu macadam        =    4.200 mp 

Platforme betonate         =    8.677 mp 

Drum beton + asfalt         =    1.509 mp 

Drum pavat cu pavele       =       480 mp   

Se poate observa c suprafa a total a cet ii din zon reprezint 33,36 % din teritoriul 

delimitat de bucla Mure ului, teritoriu care cuprinde i tandandul, c i de acces, alte terenuri.  

Din suprafe ele sistemului defensiv (cetatea) suprafa a construit reprezint 20,1 %. 

De  aici rezult c exist în prezent un disponibilul de teren de cca. 59 ha, care pot fi 

valorificate independent de construc iile existente. Pentru a se vedea care sunt cele mai bune 

oportunit i de valorificare a sitului, s-au inventariat i distan ele fa de centrele de interes. 

Câteva din ele sunt redate în continuare:   

Zona central municipiului Arad, Prim ria,  1,5 Km 

Aeroportul Interna ional Arad  4,5 Km 

Gara central a municipiului Arad   3,3 Km 

Punctul de trecere frontier N ldlac (rutier)  55,0 Km 

Punctul de trecere frontier Turnu (rutier) 20,0 Km 

Punctul de trecere frontier Var and (rutier) 70,0 Km 

Punctul de trecere frontier Curtici (cale ferat ) 17.0 Km 

Autogara Arad 3,7 Km 

Sta ii de tramvai  1,0 Km 

Zona comercial central

 

1,0 Km 
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Sta ii de distribu ie carburan i 2,8 Km 

Poli ia municipal i jude ean

 
2,0 Km 

Hoteluri, restaurante, discoteci i cluburi 1,0 Km 

Autoservice 3,5 Km 

Piscin , sal de sport 2,5 Km 

trandul municipal, terenuri de tenis 0,3 Km    

Se poate observa c situl se învecineaz cu trandul municipal (care la rândul lui 

ocup peste 20 ha de teren) ceea ce accentueaz sub acest aspect necesitatea destina iei 

turistice a obiectivului.  

7. Metodologia de reconversie propus

  

Pentru proiectul de reconversie turistic se propune parcurgerea urm toarelor faze: 

FAZA 1. Date generate de prezentare a sitului. 

FAZA 2. Stabilirea scopului i a obiectivelor prin interviuri individuale, dezbateri publice. 

FAZA 3. Inventarierea datelor tehnice (infrastructur , accesibilitate, popula ie, for de 

munc , caracteristici ale sitului militar, suprafe e construite, facilit i, probleme de mediu, 

natura propriet ii). 

FAZA 4. Propuneri de noi func iuni. Gruparea elementelor rezultate în faza 2  

FAZA 5. Gruparea func iunilor pe baza investiga iei preliminare, în urm toarele domenii: 

 

Economie i anume dac exist factori economici care pot stimula sau frâna o anumit 

solutie de reconversie. Sunt necesare date despre: oferta i cererea for ei de munc , 

poten ial existent, rela ii i impact economic la nivel interna ional / na ional / regional, 

ini iative economice specifice. 

 

Prospectarea pie ii i stabilirea faptului c ar fi sau nu ar fi oportun o func iune precum 

zon comercial , zon reziden ial i de birouri, comer (en-detail, agrement 

 

recreere, 

dot ri publice etc. 

  

Planificare i context politic, existen a sau nu a unor documenta ii de urbanism sau 

strategii care pot limita propunerile de reconversie 

  

Factori de mediu, existen a unor factori de mediu care încurajeaz sau limiteaz o 

anumit propunere? 

  

Infrastructur i facilit i i existen a unor dot ri speciale (infrastructur , echipament 

militar) care pot fi folosite în continuare în scopuri civile? 
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Factori sociali, de exemplu exist priorit i sociale care trebuiesc rezolvate? 

FAZA 6 Analiza SWOT preliminar

 
FAZA 7. Analiza viabilit ii op iunilor 

FAZA 8. Stabilirea variantelor finale: scenarii de reconversie în care diferite func iuni se pot 

suprapune.  

8. Func iuni propuse pentru reconversie 

a) Campus Universitar 

Bibliotec , muzeu, spa ii pentru concerte, teatru în aer liber 

Campusul universitar este poate singura propunere care prin complexitatea 

func ional , structural , cultural , ce impune o desf urare spa ial masiv reu e te s rezolve 

un implant pe întreg situl Cet ii Aradului. Pozi ionarea cet ii în textura urban este aceea a 

unei zone centrale i în acela i timp izolate datorit peninsulei formate de râu. Accesul la 

aceast

 

platform natural se face prin dou poduri, din care unul pornind din zona central-

cultural a ora u1ui i nu exist anse reale de creare a unor noi leg turi peste râu, din cauza 

esutulni urban existent. Astfel zona cet ii este un spa iu introvertit, o entitate rupt de 

structura stradal a ora ului în a c rui centru fizic se afl ; dac la acestea se ad ug un 

campus, se ajunge la o cetate universitar . 

Caracteristic pentru programul urban i arhitectural campus universitar este 

coexisten a mai multor func iuni a c ror activit i specifice sunt în rela ie de inter-dependen : 

universitate, bibliotec , observator capela universit ii, mediateci, spa ii pentru activit i 

sportive, spa ii pentru recrea ie, muzeu, teatru închis i în aer liber, hotel, spa ii deservire 

comercial campus, parc ri (în afara zidului). 

Unele din din aceste func iuni se pot folosi de forma i structura arhitectural a 

fondului construit existent. Cele dou pavilioane ce flancheaz vechea pia a bisericii au 

posibilitatea de a primi noi func iuni cum ar fi Universitate i Bibliotec . Spa iile interioare au 

o suprafa util suficient încât s devin sali pentru cursuri, laboratoare, catedr , 

administra ie, sec ii ale bibliotecii universitare. Accesele din exteriorul cl dirilor precum i 

circula iile pe orizontal i pe vertical sunt foarte bine pozi ionate în plan, iar claritatea i 

fluen a lor se datoreaz conceptului unitar al proiectului militar ini ial. Acest implant de noi 

func iuni se poate realiza într-un interval de timp relativ scurt, datorit unei bune conserv ri a 

fondului construit. Din punct de vedere financiar cu un efort redus se poate crea nucleul de 

dezvoltare a campusului universitar, Universitatea i Biblioteca. Fosta cas parohial poate 

deveni un muzeu al exponatelor de ordin istoric, cultural, universitar sau religios. Cl direa, ca 
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de altfel i biserica, se afl într-o stare accentuat de degradare i necesit un efort financiar 

semnificativ pentru restaurare i refunc ionalizare. 

C minele studen e ti reprezint un element important în compozi ia campusului, dar 

prin programul arhitectural pe care îl reprezint face imposibil identificarea acestor structuri 

func ionale cu cele existente. Aceste c mine studen e ti se pot amplasa în afara incintei 

Cet ii, evitând riscul apari iei unor volume masive ce ies din scara intregului sit istoric. 

Unele din func iuni ce apar implicit o dat cu crearea nucleului unui Campus universitar, cum 

ar fi spa iile de deservire ale acestuia, mediatecile, spa iile pentru activit i sportive, se pot 

integra structurilor func ionale ale cazematei i ale bastioanelor, iar altele trebuie implantate 

f r a distruge caracterul i atmosfera Cet ii Aradului. 

Cadrul compozi iei vechii pie e a bisericii se poate completa cu un centru inter-

cultural, cum ar fi teatru studen esc interna ional, închis i în aer liber, observator i restaurant 

cu teras . Parc rile aferente acestui ansamblu urban se pot realiza în exteriorul incintei, de 

preferin într-o solu ie subteran . Având în vedere avantajele conferite de pozi ia geografic 

a jude ului Arad, Campusul Universitar are toate ansele s devin un sistem de înv mânt 

universitar interna ional, iar prin simpla sa prezen spiritual , estetic i func ional , Cetatea 

Aradului poate deveni un muzeu viu . 

Zidurile masive din c r mid ro ie constituie un fundal nefragmentat al unei 

promenade ce se desf oar de-a lungul întregului perimetru al cet ii, care are ca nucleu de 

compozi ie urban vechea pia de aproximativ 10.000 mp, centrat pe biseric i flancat pe 

laturi de dou mari cl diri administrative (dou niveluri i curte interioar aproximativ 1.700 

mp).  

b) Parc urban 

Cluburi nautice i sportive, spa ii pentru concerte, cazare i alimenta ie public , centre info 

 turistice 

U or accesibil din aproape orice punct al ora ului, Mure ul a creat de-a lungul 

timpului o tradi ie în ceea ce prive te petrecerea timpului liber pentru întreaga popula ie din 

Arad. Reconsiderarea valorilor urbanistice i peisagistice pe care acest element natural le 

ofer

 

constituie o problem major a edililor ora ului. 

Propunerea de transformare a întregului teritoriu din interiorul buclei Mure ului într-

un parc de agrement, cuprinzând i actualul trand municipal care se g se te pe o parte a 

suprafe ei dintre Mure i cetate, corelat cu alte func iuni compatibile (spa ii de cazare i 
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alimenta ie public , cluburi nautice, spa ii pentru concerte) vine s echilibreze lipsa acut a 

spa iilor verzi i a unor func iuni de recreere din municipiul Arad. 

Cetatea propriu-zis dispune de suprafe e foarte largi în cazemate, bastioane i în 

terenul deschis, capabile s asigure spa ii pentru toate aceste func iuni. Realizarea unui parc 

urban în cetatea Aradului va avea o mare importan pentru popula ia ora ului constituind în 

ace1a i timp i un punct de atrac ie pentru turi ti.  

c) Centru interna ional de afaceri 

Centru financiar, t rguri i expozi ii 

Ideea unui Centru Interna ional de Afaceri are ca scop crearea unui cadru de 

dezvoltare economic i urban a afacerilor, inclusiv a întreprinderilor mici i mijlocii i de 

atragere a investitorilor str ini. Propulsând ora u1 Arad în circuitul interna ional de afaceri, 

Centrul va crea facilit i în zona frontierei de vest a României, stimulând investi iile 

regionale, na ionale i interna ionale, dezvoltarea rela iilor economice în general. 

Centrul Interna ional de Afaceri va oferi cadru pentru târguri i expozi ii, congrese i 

manifest ri tiin ifice, seminarii i suport logistic, cazare i alimenta ie public .  Aceast 

func iune ar fi benefic pentru ora ul i jude ul Arad, având în vedere i faptul c cele mai 

apropiate centre de acest fel se afl la distan e, din acest punct de vedere, relativ mari: 

Bucure ti (603 km), Cluj-Napoca (275 km), Budapesta (275 km), Belgrad (175 km). 

Pozi ia geografic a Aradului, situat aproape de frontiera cu Ungaria i în proximitatea 

viitoarei autostr zi, la intersec ia coridoarelor europene de transport rutier i pe cale ferat , cu 

aeroport interna ional i terminal cargo, constituie un motiv în plus pentru promovarea 

centrului de afaceri din Cetatea Aradului.   
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Abstract   

The paper deals with the high quality tourist potential of Arad fortress and with the 

reconversion possibilities of that fortress. The first chapter treats theoretical aspect of tourism 

focusing on cultural tourism. Further the county and city of Arad and a short history of the 

fortress are presented. After a description of the fortress the principles of such a study are 

given and the main directions of reconversion are stated. These directions are use as 

university campus, including also a library, museum, concert spaces, outdoor theatre, or use 

as urban parc with nautical and sports clubs, concert spaces, accommodation and nourishing 

possibilities, info centers, or use as international business center with a financial center, fairs 

and exhibitions.                      
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RADOSLAV KO IAK - UBICA VANTNEROVÁ - MONIKA MAKANOVÁ  

INFORMOVANOS A SPOKOJNOS OBYVATE OV SLOVENSKÝCH 

MUNICIPALÍT S MIESTNYMI VEREJNÝMI SLU BAMI    

Územná samospráva je významnou sú as ou usporiadania tátu. Procesy 

demokratizácie a decentralizácie sú základom zmien v spolo enskom a ekonomickom ivote 

na Slovensku od roku 1990. Ich sú as ou bolo aj obnovenie samosprávneho riaden ia na 

územnom základe v rámci uplatneného duálneho modelu verejnej správy, v ktorom miestna 

samospráva funguje ako územná jednotka s politickou, právnou a hospodárskou autonómiou. 

Takéto postavenie samosprávy obcí kodifikovala Ústava Slovenskej republiky a zákon SNR 

. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor ích predpisov. 

Samosprávu mo no chápa ako oprávnenie ur itého spolo enského organizmu 

obstaráva právom vymedzený okruh zále itostí samostatne, relatívne nezávisle od ir ieho 

spolo enského organizmu, ktorého je sú as ou. ( vantnerová, 1997, s. 9) Treba ju 

posudzova ako politicko-právnu in titúciu, ktorá je prejavom politickej moci a realizácie 

vplyvu ob ana v procese politického rozhodovania. 

Miestna samospráva mô e plni svoje poslanie v demokratickej spolo nosti vtedy, ke 

je samostatným ekonomickým subjektom a zárove riadiacim subjektom. To znamená, e 

disponuje vlastným majetkom, zostavuje rozpo et a má vlastné príjmy, zabezpe uje miestne 

verejné statky, mô e vykonáva vlastnú podnikate skú innos , riadi a reguluje innosti 

v spravovanom území a zodpovedá za sociálno-ekonomický rozvoj svojho územia. Tieto 

charakteristiky miestnej samosprávy vo vz ahu k jej cie om a funkciám mô eme pova ova 

za rozhodujúce pre jej existenciu a fungovanie v demokratickom táte.  

1. Miestna samospráva v Slovenskej republike ako lenskej krajine Európskej únie 

Miestna samospráva má po uskuto nených reformách verejnej správy na Slovensku 

významné postavenie. Jej úloha v súlade so zákonom o obecnom uriadení a zákonom 

o prechode niektorých pôsobností z orgánov tátnej správy na obce a vy ie územné celky, je 

zabezpe ova aj miestne verejné slu by. Ich charakter a truktúra sú dané zákonom. Ich 

rozsah, spôsob zabezpe ovania, kvalita a efektívnos sú ovplyv ované ve kos ou 

municipality, disponibilnými zdrojmi municipality a rozhodnutiami orgánov miestnej 

samosprávy. 
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Ve kos municipality mô eme vyjadri rozlohou spravovaného územia alebo po tom 

obyvate ov. Preto e sa venujeme problematike informovanosti o innostiach samosprávy 

a spokojnosti ob anov s miestnymi verejnými slu bami, budeme ve kos obce vyjadrova 

po tom jej obyvate ov. 

V tabu ke 1 dokumentujeme, aký rozdiel je v po te municipalít a priemernom po te 

obyvate ov municipalít v lenských tátoch Európskej únie. Priemerný po et obyvate ov 

municipality sa pohybuje v intervale od 1629 do 136 636 obyvate ov. Vo vz ahu k nami 

rozoberaným otázkam treba poznamena , e aj truktúra kompetencií a zodpovednos za 

zabezpe ovanie miestnych verejných slu ieb je v súlade s platnou legislatívou v tejto oblasti 

v príslu nej krajine EÚ rozdielna. 

Tieto súvislosti v ak ni nemenia na na om tvrdení, e miestna samospráva nerozhoduje 

o tom, i bude alebo nebude vykonáva obligatórne innosti, ale rozhoduje o tom akými 

spôsobmi, s akými zdrojmi a v akej kvalite bude príslu nú innos vo svojom území 

zabezpe ova . Pri takomto prístupe k hodnoteniu úloh, zabezpe ovaných municipalitou treba 

posudzova efektívnos , a to nielen ekonomickú, ale aj mimoekonomickú.  

Tabu ka 1 

Priemerná ve kos municipality v tátoch EÚ 

tát 
Po et 

obyvate ov 
(v mil.) 

Po et 
municipalít 

O po et obyvate ov 
municipality 

Belgicko 10,4 589 17657 
Cyprus 0,7 389 1799 

eská republika 10,2 6258 1629 
Dánsko 5,4 275 19636 
Estónsko 1,4 241 5809 
Francúzsko 59,6 36565 1629 
Fínsko 5,2 444 11711 
Grécko 11,0 1033 10649 
Holandsko 16,2 483 33540 
Írsko 4,0 85 47059 
Litva  3,5 61 57377 
Loty sko 2,3 547 4204 
Luxembursko 0,4 118 3390 
Ma arsko 10,1 3158 3198 
Malta 0,4 68 5882 
Po sko 38,2 2489 15347 
Portugalsko 10,4 278 37410 
Rakúsko 8,1 2359 3434 
Slovenská republika 5,4 2883 1873 
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Slovinsko 2,0 193 10362 

panielsko 41,6 8106 5132 
NSR 82,5 13854 5954 

védsko 8,9 289 30796 
Taliansko 57,3 8100 7074 
Ve ká Británia 59,3 434 136636 
EÚ  15 380,3 73012 5209 
EÚ  10 74,2 16287 4556 
EÚ  25 454,5 89299 5090 

Prame : Spracované pod a Local finance in the European Union, 2004; 
Swianiewicz, P. Konsolidácia alebo fragmentácia?, 2003; 
Kolektív. truktúra územnej samosprávy vo vybraných tátoch Európy, 2001; 
Ber ík, P. Ekonomický systém miestnej samosprávy, 2003.  

Predchádzajúca tabu ka jednozna ne poukazuje na uvedenú skuto nos , e ve kostná 

truktúra municipalít jednotlivých lenských tátov Európskej únie je zna ne diferencovaná. 

Táto diferenciácia je spôsobená mnohými vplyvmi. Mo no kon tatova , e Slovenská 

republika patrí medzi tie táty, v ktorých priemerný po et obyvate ov v jednej municipalite je 

jeden z najni ích (do 2000 obyvate ov). Dôkazom zna ného rozdrobenia osídlenia v SR je 

tabu ka 2, v ktorej uvádzame ve kostnú truktúru obcí pod a jednotlivých ve kostných 

kategórií.   

Tabu ka 2 

truktúra osídlenia v Slovenskej republike k 31. 12. 2001 

Po et obcí Po et obyvate ov 
Obce pod a ve kosti 

po et

 

% z toho 
miest po et % % 

kumulovane 
do 199 obyvate ov 373 12,94 - 46 674 0,87 0,87 
200 

 

499 obyvate ov 804 27,89 - 277 250 5,15 6,02 
500 

 

999 obyvate ov 776 26,92 - 549 475 10,22 16,24 
1 000 

 

1 999 
obyvate ov 

554 19,22 2 777 747 14,46 30,70 

2 000 

 

4 999 
obyvate ov 

251 8,71 21 740 467 13,77 44,46 

5 000 

 

9 999 
obyvate ov 

53 1,84 43 368 473 6,85 51,32 

10 000 

 

19 999 
obyvate ov 

32 1,11 32 459 975 8,55 59,87 

20 000 

 

49 999 
obyvate ov 

29 1,01 29 849 142 15,79 75,65 

50 000 

 

99 999 
obyvate ov 

9 0,31 9 645 618 12,00 87,66 

nad 100 000 
obyvate ov 

2 0,07 2 664 130 12,35 100,00 

Spolu  2883 100,00

 

138 5 378 951

 

100,00

 

- 
Prame : Ber ík, P. Ekonomický systém miestnej samosprávy, 2003, s. 34. 
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Z h adiska celkového po tu obcí, ale aj z h adiska po tu obyvate ov je zrejmé, e 

v Slovenskej republike preva ujú municipality s malým po tom obyvate ov. Viac ako 80 % 

z celkového po tu predstavujú obce s po tom obyvate ov do 2000, pri om a 40 % z nich sú 

obce do 500 obyvate ov. Z h adiska plnenia kompetencií, a predov etkým z h adiska 

efektívneho fungovania a zabezpe ovania miestnych verejných slu ieb je otázne, i takáto 

ve kostná truktúra je dlhodobo udr ate ná. V sú asnosti dochádza k situáciám, ke sa dve 

alebo viac obcí spája, z dôvodu zabezpe enia konkrétnej verejnej slu by, ktorá má nadobecný 

význam, alebo jej zabezpe ovanie spolo ným úsilím je ú elnej ie a efektívnej ie.  

K takejto spolupráci mô e dochádza zdru ovaním finan ných prostriedkov a/alebo 

municipálneho majetku, zria ovaním spolo ných rozpo tových, príspevkových alebo iných 

neziskových organizácií, zakladaním spolo ných obchodných spolo ností, alebo úplným 

zlú ením dvoch, resp. viacerých obcí. Mnohí z predstavite ov miestnych samospráv sú v ak 

proti tomuto rie eniu preto, e sa obávajú straty identity a dlhoro ných tradícií obce. 

Racionálne podlo enými argumentmi a výhodami, ktoré plynú zo vzájomnej spolupráce 

a zdru ovania, resp. spájania sa, je mo né tieto pochybnosti a nedôver ivos eliminova .  

Ako sme uviedli v predchádzajúcom texte, pri hodnotení efektívnosti inností 

vykonávaných municipalitou sa netreba zamera výlu ne len na ekonomickú efektívnos . 

Rovnako dôle itá na tejto úrovni samosprávy je mimoekonomická efektívnos , pri vyjadrení 

a hodnotení ktorej sa berie do úvahy mno stvo faktorov mimoekonomického charakteru. 

Myslíme si, e aj z tohto dôvodu sa treba zaobera vz ahom medzi ve kos ou 

municipality, vyjadrenej po tom obyvate ov a úrov ou informovanosti obyvate ov 

a spokojnosti obyvate ov s aktivitami miestnej samosprávy, najmä s miestnymi verejnými 

slu bami, ktoré municipalita zabezpe uje.  

2. Prieskum informovanosti a spokojnosti medzi obyvate mi vybraných slovenských 

municipalít s miestnymi verejnými slu bami 

Základom pre spracovanie tejto problematiky bola realizácia prieskumu verejnej 

mienky obyvate ov municipalít v rámci reprezentatívneho výberového súboru. 

Prostredníctvom neho bolo mo né zisti reálny a neskreslený poh ad na úrove 

informovanosti, ako aj spokojnosti so zabezpe ovanými miestnymi verejnými slu bami.  

Reprezentatívnos prieskumu potvrdzujú tatistické testy dobrej zhody, ktoré boli 

uskuto nené osobitne pre vekovú a vzdelanostnú truktúru vzorky respondentov, ako aj pre 

truktúru respondentov z h adiska pohlavia. Reprezentatívnos prieskumu realizovaného 

medzi jednotlivými samosprávami je garantovaná z h adiska ve kostnej truktúry vybranej 
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vzorky obcí a miest, vzh adom na celkovú ve kostnú truktúru municipalít v Slovenskej 

republike.  

Prieskum verejnej mienky medzi obyvate mi vybraných obcí v Slovenskej republike bol 

uskuto nený na základe dotazníkov, formou riadeného rozhovoru 

 
interview, medzi 

výskumníkom a respondentom. Túto technicky a asovo náro nú metódu prieskumu verejnej 

mienky sme vybrali z dôvodu získania objektívnych informácií od respondentov 

a o respondentoch.  

Prieskum verejnej mienky sme zamerali na získanie údajov o úrovni informovanosti 

obyvate ov municipalít o innosti volených predstavite ov samosprávy, teda o úrovni 

informovanosti obyvate stva o innosti starostov obcí a poslancov obecných zastupite stiev, 

o innosti a aktivitách subjektov municipálneho hospodárstva, ako aj o oblastiach, ktoré sú 

zákonom definované ako originálne kompetencie miestnej samosprávy. Dotazníkovým 

prieskumom sme zis ovali úrove spokojnosti obyvate ov s innos ou u spomenutých 

volených predstavite ov municipalít. V súlade s platnými právnymi predpismi, najmä 

v súlade so zákonom o obecnom zriadení, zákonom o majetku obcí a zákonom o prechode 

niektorých pôsobností z orgánov tátnej správy na orgány samosprávy (tzv. kompeten ný 

zákon), bolo do prieskumu zaradených 13 druhov miestnych verejných slu ieb, ktoré sú 

v kompetencii samospráv v Slovenskej republike. U jednotlivých skupín slu ieb sa 

respondenti vyjadrovali k spokojnosti s kvantitou (rozsahom) a kvalitou ( truktúrou, úrov ou 

pokrytia územia) poskytovaných slu ieb v ich obci na základe ich osobných skúseností a 

postojov. V závere dotazníka sa nachádzali otázky týkajúce sa osobných údajov respondenta, 

potrebné na tatistické spracovanie prieskumu, ako aj kvôli dodr aniu reprezentatívnosti 

výskumnej vzorky. Otázky sa týkali pohlavia, veku, najvy ieho dosiahnutého vzdelania 

a obce, ktorej obyvate om je respondent.  

Dotazníkový prieskum verejnej mienky sme realizovali v roku 2004 na vzorke náhodne 

vybraných 439 respondentov v 72 obciach a mestách, v okresoch Banská Bystrica a Brezno. 

Do prieskumu sme zaradili dva vybrané okresy a jednotlivé samosprávy z dôvodu 

reprezentatívnosti celého výskumu. Ve kostná truktúra municipalít vo vybranej vzorke a 

percentuálne zastúpenie jednotlivých ve kostných kategórií municipalít, zodpovedá 

ve kostnej truktúre municipalít v celej Slovenskej republike na základe údajov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o ve kostnej truktúre obcí a miest v Slovenskej republike. 

Vzh adom na to, e prieskum sme realizovali riadeným rozhovorom, na náhodne vybranej 

vzorke respondentov, dosiahli sme potrebný po et vyplnených dotazníkov a eliminovali sme 

problém s ich nedostato nou návratnos ou. 
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3. Úrove informovanosti obyvate ov o innosti municipality 

Prostredníctvom dotazníka sme medzi respondentmi zis ovali úrove informovanosti 

o innosti a aktivitách, ktoré realizuje ich obec, resp. mesto. Informácie sa týkali nielen 

volených predstavite ov, ale aj tých ktorí realizujú výkon samosprávy 

 
výkon rozhodnutí 

volených orgánov obcí, alej informácií o právach a povinnostiach obyvate ov 

 
ob anov, 

ako aj o právach, povinnostiach a zodpovednosti volených predstavite ov samosprávy, 

o oblastiach, ktoré sú originálnymi kompetenciami municipalít v SR v súlade s platnými 

právnymi predpismi.  

Respondenti hodnotili subjektívne pod a vlastného uvá enia, do akej miery sú 

o uvedených oblastiach informovaní. Svoje hodnotenie následne vyjadrili prostredníctvom 

známky 

 

hodnoty v rozpätí 1 

 

5, pri om 1 znamená vynikajúcu informovanos a 5 úplnú 

neinformovanos . Spracované výsledky prieskumu informovanosti uvádzame v nasledujúcej 

tabu ke. 

Tabu ka 3 
Úrove informovanosti obyvate ov o innostiach municipality 

Poradie

 

Municipalita 
O úrove

 

informovanosti

 

Poradie

 

Municipalita O úrove

 

informovanosti

 

1. Drábsko 1,0 22. ubietová 2,2 
2. Kordíky 1,0 23. Mo tenica 2,2 
3. Lu atín 1,0 24. Ráztoka 2,2 
4. Pohronský Bukovec 1,0 25. Priechod 2,3 
5. Povrazník 1,0 26. Mýto pod umbierom 2,3 
6. Horné Pr any 1,2 27. Vlkanová 2,3 
7. Lom nad Rimavicou 1,2 28. Malachov 2,4 
8. Rie ka 1,4 29. Michalová 2,4 
9. Turecká 1,4 30. Pohorelá 2,5 

10. Sihla 1,5 31. Slovenská up a 2,5 
11. Podkonice 1,7 32. Braväcovo 2,5 
12. pania Dolina 1,7 33. Hrocho

 

2,6 
13. Dolná Mi iná 1,7 34. Badín 3,0 
14. Strelníky 1,9 35. Jasenie 3,0 
15. Tajov 1,9 36. Oravce 3,0 
16. Be u

 

1,9 37. He pa 3,1 
17. Balá e 2,0 38. Nemecká

 

3,2 
18. Bystrá 2,0 39. Závadka nad Hronom 3,3 
19. Horná Mi iná 2,0 40. Banská Bystrica 3,9 
20. Kynce ová 2,0 41. Brezno 4,1 
21. Medzibrod 2,1  

Prame : Vlastný dotazníkový prieskum 2004.  

Z tabu ky je zrejmé, e úrove informovanosti obyvate ov sa pohybuje v rozpätí 1,0 

 

4,1. Vy ia úrove informovanosti bola zaznamenaná najmä v men ích obciach, tzn. 

v municipalitách s men ím po tom obyvate ov. Naopak, najhor ie výsledky boli 
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zaznamenané vo vä ích obciach, pri om najhor iu úrove informovanosti dosiahli dve 

najvä ie municipality výberového súboru, z ktorých jedna je krajským mestom a obe sú 

sídlom okresu a obvodu. 

Pomocou tatistického testovania 

 
testovania vzájomnej závislosti medzi ve kos ou 

municipality, tzn. po tom jej obyvate ov a úrov ou informovanosti sme dospeli k záveru, e 

medzi uvedenými dvomi veli inami existuje vzájomná závislos . Táto závislos má podobu 

nepriamej lineárnej závislosti. Postup testovania je uvádzame v nasledujúcom texte.   

4. Test nepriamej lineárnej závislosti medzi ve kos ou municipality a úrov ou 

informovanosti jej obyvate ov 

1. Nulová hypotéza H0 predpokladá, e v kone nom základnom súbore v etkých municipalít 

Slovenskej republiky, existuje nepriama lineárna závislos medzi úrov ou informovanosti 

obyvate ov o innostiach realizovaných municipalitou a jej ve kostnou kategóriou. 

2. Test je zalo ený na hladine významnosti  = 0,05. 

3. Testovacie kritérium má tvar:  

  

kde:  

x 

 

po et obyvate ov municipality, 

y 

 

úrove informovanosti obyvate stva, 

sx, sy 

 

tandardné odchýlky obidvoch veli ín, 

n 

 

rozsah výberového súboru, (po et municipalít), 

r 

 

korela ný koeficient, 

RZ 

 

korela ný koeficient po Z  Fisherovej transformácii 

u  hodnota testovacieho kritéria. 

4. Kritická hodnota normálneho rozdelenia (1,645) je men ia, ako je hodnota testovacieho 

kritéria u = 3,903. Z toho vyplýva, e hypotézu H0, uvedenú v kroku 1. prijímame, tzn. medzi 

skúmanými veli inami existuje nepriama lineárna závislos .  

Na základe výsledku tatistického testovania mo no s pravdepodobnos ou 95 % 

kon tatova , e medzi ve kos ou municipality, tzn. po tom jej obyvate ov a úrov ou 

informovanosti o oblastiach, ktoré boli predmetom prieskumu, existuje nepriama lineárna 

závislos v celom základnom súbore, tzn. v súbore v etkých takmer 2900 obcí na Slovensku. 
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Znamená to, e s rastúcim po tom obyvate ov municipality, klesá úrove informovanosti 

a naopak, ím je po et obyvate ov ni í, tým je úrove informovanosti vy ia.   

5. Úrove spokojnosti obyvate ov s innos ou municipality 

Uskuto nený prieskum verejnej mienky, sa okrem informovanosti zameriaval aj na 

zistenie, do akej miery sú respondenti 

 

obyvatelia obcí výberového súboru spokojní 

s kvalitou, mno stvom a dostupnos ou vybraných municipálnych verejných slu ieb.  

Rovnako ako v prípade zis ovania úrovne informovanosti, mohli respondenti vyjadri 

svoj subjektívny názor 

 

postoj, prostredníctvom pridelenia hodnoty 1 

 

5, pri om 1 

predstavuje najvy iu úrove spokojnosti a 5 najni iu úrove spokojnosti. Výsledky 

prieskumu spokojnosti prezentujeme v nasledujúcej tabu ke.  

Tabu ka 4 
Úrove spokojnosti obyvate ov s innos ami municipality 

Poradie

 

Municipalita O úrove

 

spokojnosti 
Poradie

 

Municipalita O úrove

 

spokojnosti 

1. Badín 1,0 22. Závadka nad Hronom 2,2 
2. Horné Pr any 1,0 23. He pa 2,3 
3. Jasenie 1,0 24. Horná Mi iná 2,3 
4. Rie ka 1,0 25. Oravce 2,3 
5. Turecká 1,0 26. Hrocho

 

2,3 
6. Balá e 1,2 27. Ráztoka 2,4 
7. Braväcovo 1,3 28. pania Dolina 2,4 
8. Pohronský Bukovec 1,5 29. Malachov 2,5 
9. Strelníky 1,5 30. Povrazník 2,5 

10. Vlkanová 1,5 31. Michalová 2,6 
11. Kordíky 1,7 32. Nemecká

 

2,6 
12. Drábsko 1,8 33. Priechod 2,6 
13. Lu atín 1,8 34. Pohorelá 2,8 
14. Kynce ová 1,9 35. Sihla 3,0 
15. Medzibrod 1,9 36. Mýto pod umbierom 3,2 
16. Podkonice 1,9 37. Banská Bystrica 3,6 
17. Tajov 1,9 38. Lom nad Rimavicou 3,7 
18. Be u

 

2,0 39. Brezno 3,8 
19. Mo tenica 2,0 40. ubietová 4,0 
20. Dolná Mi iná 2,2 41. Bystrá 5,0 
21. Slovenská up a 2,2  

Prame : Vlastný dotazníkový prieskum 2004.  

Priemerná úrove spokojnosti s vybranými miestnymi verejnými slu bami dosiahla 

hodnotu v rozmedzí 1,0 

 

5,0. Opä sa opakuje obdobná situácia, ako v prípade úrovne 

informovanosti. Okresné a krajské mesto sú na tom z h adiska spokojnosti o nie o lep ie ako 
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z h adiska informovanosti. Napriek tomu sa nachádzajú na 37. a 39. mieste zo 41 

hodnotených municipalít. Dosiahli podpriemerné hodnoty spokojnosti, preto e pri priemernej 

hodnote tohto ukazovate a nad 3,5 u mo no hovori skôr o nespokojnosti, ako o nízkej 

spokojnosti. 

Rovnako ako v prípade analýzy úrovne informovanosti, aj pri hodnotení spokojnosti 

bola tatisticky otestovaná hypotéza o tom, e existuje nepriama lineárna závislos medzi 

ve kos ou príslu nej municipality, tzn. po tom jej obyvate ov a úrov ou spokojnosti.   

6. Test nepriamej lineárnej závislosti medzi ve kos ou municipality a úrov ou 

spokojnosti jej obyvate ov so zabezpe ovanými miestnymi verejnými slu bami 

1. Nulová hypotéza H0 predpokladá, e v kone nom základnom súbore v etkých municipalít 

Slovenskej republiky, existuje nepriama lineárna závislos medzi úrov ou spokojnosti 

obyvate ov so zabezpe ovanými miestnymi verejnými slu bami a ve kostnou kategóriou 

municipality. 

2. Test je zalo ený na hladine významnosti  = 0,05. 

3. Testovacie kritérium má tvar:  

 

kde: 

x 

 

po et obyvate ov municipality, 

y 

 

úrove spokojnosti obyvate stva, 

sx, sy 

 

tandardné odchýlky obidvoch veli ín, 

n 

 

rozsah výberového súboru, (po et municipalít), 

r 

 

korela ný koeficient, 

RZ 

 

korela ný koeficient po Z  Fisherovej transformácii 

u  hodnota testovacieho kritéria. 

4. Kritická hodnota korela ného koeficientu (1,645) je men ia, ako je hodnota testovacieho 

kritéria u = 3,394. Z toho vyplýva, e hypotézu H0, uvedenú v kroku 1. prijímame, tzn. medzi 

skúmanými veli inami je nepriama lineárna závislos . 

Na základe výsledku tatistického testovania mo no s odchýlkou 5 % kon tatova , e 

existuje nepriama lineárna závislos medzi ve kos ou municipality a úrov ou spokojnosti 

obyvate ov obce so zabezpe ovanými miestnymi verejnými slu bami a to v celom základnom 

súbore, tzn. vo v etkých obciach na Slovensku. 
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Rovnako, ako v prípade hodnotenia úrovne informovanosti platí zásada, e ím je obec 

vä ia, tzn. má vy í po et obyvate ov, tým je spokojnos obyvate ov so slu bami, ktoré 

zabezpe uje ni ia a naopak, s klesajúcim po tom obyvate ov sa úrove spokojnosti zvy uje.  

7. Záver 

Základným poslaním miestnej samosprávy je výkon samosprávnych funkcií 

a zabezpe ovanie miestnych (municipálnych) verejných slu ieb. Z h adiska efektívneho 

hospodárenia je dôle itý spôsob výkonu kompetencií, ako aj spôsob produkcie a finan ného 

krytia týchto slu ieb. 

Na základe prieskumu verejnej mienky uskuto neného na reprezentatívnom výberovom 

súbore 72 slovenských municipalít mô eme kon tatova , e úrove informovanosti 

obyvate ov o aktivitách vykonávaných municipalitou, ako aj úrove informovanosti 

o originálnych kompetenciách a s nimi súvisiacimi miestnymi verejnými slu bami, závisí od  

po tu obyvate ov príslu nej obce, tzn. od jej ve kostnej kategórie. Platí nepriama lineárna 

závislos , tzn. e s rastúcim po tom obyvate ov municipality, klesá celková úrove 

informovanosti a naopak, ím je obec men ia, tým lep ie sú ob ania informovaní o aktivitách, 

ktoré boli predmetom prieskumu verejnej mienky. 

Rovnakom, ako v prípade úrovne informovanosti, i úrove spokojnosti obyvate ov 

slovanských municipalít závisí od ve kosti obce, tzn. od po tu jej obyvate ov. tatistické 

testovanie dokázalo nepriamu lineárnu závislos medzi spokojnos ou obyvate ov so 

zabezpe ovanými miestnymi verejnými slu bami a ve kostnou kategóriou municipality. 

Potvrdili sme, e ve kos municipality je jedným z dôle itých faktorov úrovne 

informovanosti i úrovne spokojnosti obyvate ov slovenských municipalít. Existujú v ak 

i al ie faktory, ktoré mô u túto úrove ovplyv ova .  
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Abstract  

The basic task for local self-government is the execution of autonomous functions and 

the assurance of local (municipal) public services. In term of effective economy, the method 

of execution of competences, as well as the method of production and financial covering of 

these services is very important.  

For a consideration of done search of public opinion at representative selected file of 72 

Slovak municipalities it is possible to state, that the level of information of inhabitants about 

activities done by municipality, as well as the level of information about original competences 

and local public services connected with them, depend to the amount of inhabitants of 

relevant municipality, i. e. to its quantitative category. We attested, that the indirect linear 

dependence exist here, i.e. total level of information declines with growing amount of 

municipal inhabitants and reversal, the smaller municipality the inhabitants are better 

informed about activities, which were included to search of public opinion. 

The level of content of Slovak municipal inhabitants depends to the size of municipality, 

i.e. to the amount of its inhabitants, what is the same as by level of information. Statistical test 

proved the indirect linear dependence between the content of inhabitants with assurance of 

local public services and the quantitative category of municipality.  

We have sustained, that the size of municipality is one of the important factors of level 

of information and content of inhabitants in Slovak municipalities. There exist the other 

factors, which can influence this level, too.  

http://www.statistics.sk/webdata/slov/scitanie/def_sr/run.html
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BARTA ÁRPÁD   

A KIS ÉS A NAGY NYITOTT GAZDASÁG NÉHÁNY KÖZGAZDASÁGI 

JELLEMZ JE   

Magyarországon gyakran emlegetjük, hogy a magyar gazdaság kis nyitott gazdaság, 

de általában különböz jellemz ket értünk alatta.  

Ez a dolgozat N.G. MANKIW: Makroökonómia (Osiris Kiadó Bp., 2002.) cím 

könyvében leírtakat tartja elméleti alapjának, kiegészítve az IMF 1997. évi honkongi 

közgy lésének elvi nyilatkozatával. Jól láthatóak az eltér kamatlábak, de az is, hogy 

többségük tendenciájában együtt mozog.   

Az S=I összefüggésnek tartósan nem kell fennállnia, mert az S>I külföldre irányuló 

t két, külföldön finanszírozott beruházást jelent, ha viszont S<I, ez azt feltételezi, hogy 

külföldi t két várunk beruházásaink finanszírozásához. Ha viszont a t keáramlás korlátlanul 

szabad és a gazdaság kicsi, akkor a t kemozgásokat kiváltó hazai kamattal (rH) feloldódik a 

nemzetközi kamatlábban (r*), egy kis nyitott gazdaság számára a kamatláb tehát adott.  

Természetesen a gyakorlatban értelmezhet és jelen is van a kett eltérése, ezt 

kamatprémiumként értelmezzük.  

rH = r* + O  (hazai kamatláb = nemzetközi kamatláb + kamat prémium)  

A kamatprémium létének, magyarázatának néhány oka: 

 

átlagosnál nagyobb országkockázat, 

 

tökéletlen piac,   

= kevés az információ,   

= túl kicsi a piac, stb. 

 

gazdaságpolitikai szándék, stb.  

Az el bbi elvekb l az alábbi fontos következtetések fakadnak: 

1. A kis nyitott gazdaságú országnak nincs önálló kamatpolitikája. 

2. A monetáris politika eszköze az árfolyam alakítása. 

3. A gazdasági expanzió motorja: 

 

rögzített árfolyamoknál a költségvetés, 

 

lebeg árfolyamoknál a monetáris politika. 
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4. A Fischer egyenlet alapján (i = r + e , azaz nominál kamatláb = reálkamatláb + inflációs 

várakozás) fenntartható az alábbi összefüggés:   

i = r* + O + e ,  

Az inflációs várakozást a nemzetközi kamatláb és a kamatprémium (az országkockázat) 

alakítja. Logikusan következik az el bbiekb l, hogy a nagy nyitott gazdaság méreteiben 

számottev és számára a kamat nem adottság, (rN) önálló kamatpolitikája van.   

rN   r*  

Elméletileg ez azt jelenti, hogy ha egy nagy nyitott gazdaság önálló 

gazdaságpolitikájának részeként például 1%-kal növeli a nemzetközi kamatlábát, akkor a 

nemzetközi kamatláb %-kal n , ahol 1> . 

Gyakorlatilag azonban nem így van!  

Ugyanis nincs nemzetközi kamatláb, mert a t keáramlás ugyan szabad, de a világpiac 

nem tökéletes, mert például vannak kicsik és nagyok. A világpiac oligopol.  

Gazdasági és külön t kepiaci szempontból legalább 3-4 nagy nyitott gazdaság 

határozható meg: az USA, az EU, Japán és esetleg Nagy-Britannia. (Svájc kis gazdaság, így 

speciális eset.)  

A piacon jelenlév szerepl k gazdasági és pénzügyi politikája, piacának jellemz i 

között a vev vélt vagy valós különbségeket talál, azaz nem közömbös, hogy t kéjét hova 

fekteti, vagy éppen onnan miért viszi el. Lásd err l a meghatározó kamatlábak alakulását. (1. 

ábra)  

1. ábra 

     

    Forrás: HVG, 2006. június 24. 
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A pénzügyi szektor jellemz iben, szerepében is különbségek vannak. Míg az USA és 

Nagy-Britanniában a piaci alapú rendszer a jellemz , addig a kontinentális Európában a banki 

alapú finanszírozás. A tulajdonosi és a finanszírozási szerkezetek alapján USA-ban és Nagy-

Britanniában a küls , Japánban és az EU rendszerben a bels  rendszer a domináns.  

Néhány aktuális példa  

Meghatározó lett az anya- és leányvállalatként kapcsolódó cégek közti t kemozgás. 

Ilyen külföldi t ke tavaly Nagy-Britanniába a 164,5 milliárd dolláros mennyiség érkezett. 

Például a Royal Dutch Shell olajmulti Hollandiát tette meg székhelyévé, így Nagy-Britannia 

külföld lett. A 2005-ös vállalatfelvásárlások legf bb célpontjai között is el kel helyen 

szerepeltek a szigetországi cégek.  

Az amerikai székhely multinacionális cégek újabb külföldi befektetések helyett 

hazavitték a nyereségüket, mert egy 2004-ben elfogadott, a munkahelyteremtést szorgalmazó 

törvény a 2005-ös évre csökkentette a külföldi leányvállalatoktól származó osztalékok adóját. 

Japánból külföldre induló t keáramlás nagysága tavaly az el z évinek csaknem 

másfélszerese, 46 milliárd dollár volt. A magas nyereséget elért japán cégek többsége nem 

vitte haza profitját, hanem újra befektette a célországban. Azt viszont, hogy a japán gazdaság 

továbbra is meglehet sen zárt a külföldi befektet k el tt, jelzi, hogy a szigetországba érkez 

közvetlen külföldi t kebefektetés értéke alig 3 milliárd dollár.  

A német t ke külföldi célpontjai f leg az EU régi tagországaiban, valamint Svájcban 

voltak, miközben Kelet-Közép-Európa súlya csökkent, az Egyesült Államokban pedig több 

német cég is fölszámolta beruházását.   

Legaktívabb tagja az OECD-nek Franciaország volt, ahonnan 116 milliárd dollár 

áramlott külföldre, els sorban a francia vállalatok megn tt aktivizációs kedvének 

köszönhet en. (Lásd még 1. táblázat.)  
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1. táblázat 

T keáramlás néhány OECD-tagországban, illetve tagországból (milliárd dollár) 1996-2005. 

Ország M köd t ke 
Import 

M köd t ke 
Export 

Nettó külföldi 
beruházás 

Euro rendszer

 
1255,2 1893,3 638,1 

- Franciaország 402,9 782,1 
- Hollandia 312,6 489,9 
- Németország 424,5 459,0 
- Olaszország 115,2 162,3 

379,2 

USA 1539,7 1414,1 -125,6 
Japán 60,1 304,1 244,0 
Nagy-Britannia 653,1 1021,1 368,0 
OECD összesen 6045,2 7106,9  
Forrás: OECD. HVG, 2006. július 29.   

A nagy nyitott gazdaság gazdaságpolitikai döntései alapvet en érvényesülhetnek. 

Ha egy nagy nyitott gazdaság dönt például a kamat emelésér l, ennek hatásai úgy 

érvényesülnek rövidtávon, mint egy zárt gazdaságban. Hosszabb távon azonban a többi 

piacvezet válaszdöntése rontja az eredeti döntés hatékonyságát, de nem szünteti meg. A 

gazdaságpolitika korlátozottan hatékony, illetve szuverén. A gazdaságpolitika m ködik, de 

nem optimális, hanem a lehet legjobb az eredmény.  

Nézzünk meg néhány modellesetet: 

1.      

1.  

Iv r  

                                     S    

r0         Ie  

r1 Ic 

 

                                             

                                                                 y 

                                           
                                                      

                                                                    

A szándékolt kamatlábhatás nem tud 

teljes egészében érvényesülni, mert a 

nagy nyitott gazdaságok lereagálják 

a változást, s ez csökkenti a lépés 

hatékonyságát.  

Beruházás élénkítésre csökken a 

kamatláb. r0-ról r1-re, ez kiváltja a 

nemzetközi pénz- és t kemozgá-

sokat. A beruházások küls forrá-

sokkal dinamikusabban n hetnek 

(Ic), de egy id után általános 

kamat-láb csökkentés következik be, 

ez pedig csökkenti a relatív el nyt, 

csökken a beruházás (Iv).  

Iv 
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2.     

                                                           S                                        

                                             

                                                                   

re                              Nx        Nx  

                                                                       I

 

                                                                      I 

I

  

                                                                 y 

2. Tételezzük fel, hogy a nemzeti 

megtakarítás egyenl a beruházá-

sokkal, így a kamatláb egyen-súlyi. 

De:  

a) ez a kamatláb vonzó lehet a 

nemzetközi befektet k számára, 

megindul a pénz és t keáramlás. A 

(nemzeti) megtakarításhoz képest a 

beruházás nagyobb lesz: passzív 

kereskedelmi mérleg alakul ki, 

illetve a I görbe jobban tolódik.  

b) a hazai befektet k a nemzet-közi 

lehet ségeket adott kamatláb mellett 

jobbnak látja, megkezd dik a hazai 

pénz és t ke kiáramlása: a 

beruházások csökkennek, az I görbe 

balra tolódik, a kereskedelmi mérleg 

aktív lesz.   

3.  

  

                                     S-I    

                                           Nx    

                                                                  y 

                                                  

                                                                   

3. A nettó külföldi beruházás (S-I) és a 

nettó export (Nx) m ködési 

mechanizmusában nincs különbség a 

kis nyitott gazdasághoz képest! 

Nx jobbra, illetve az S-I balra 

mozgása er síti az árfolyamot. 

Nx balra, S-I jobbra mozgása 

gyengíti az árfolyamot. 
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4.  e  

                                     LM0*    

                                                       IS0*   

                                                                 y 

                                                                   

4. A Mundell-Fleming modell az 

oligopol kamatlábbal határozódik 

meg. 

Mivel van aktív kamatpolitikára 

lehet ség a m ködés hasonló a 

zárthoz. Az optimális helyett az 

elérhet legjobb elve érvényesül.  

A nagy nyitott gazdaság pénzügyi politikai eszközeit, lehet ségeit foglalja össze a 2. táblázat.   

Monetáris politika Fiskális politika 
Rögzített árfolyam 
mellett 

Nem érvényesül Hatóképes 

Lebeg árfolyam 
mellett 

Hatóképes Hatóképes 

  

Az euró-zónához történ csatlakozással Magyarország része lesz egy nagy nyitott 

gazdaságnak, de a magyar gazdaság még nem oldódik fel az EU egészében, létezik önálló 

gazdaságpolitikája, azzal kapcsolatban hoz döntéseket, fogalmaz meg elvárásokat. 

Az árfolyam fölött azonban nem rendelkezhet, a meghatározó kamatlábat is az EU alakítja, 

így számunkra adottság.  

Végeredményben egy nagy nyitott gazdaság részeként megvalósul a magyar gazdaság 

számára a kis nyitott gazdaság tökéletes m ködése.  

Felhasznált irodalom 

 

Az Európai Unió Gazdaság  szerk. Marján Attila, HVG Könyvek, 2005. 

 

Timothy Bainbridge: EU Mindenttudó, HVG, 2004. 
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Abstract   

The paper describes the basic principles of a small open economy and then interprets 

big open economies. The capital market is not perfect, but oligopolistic, and therefore an 

international interest rate cannot arise, but several regional interest rates and financial markets 

can be observed: the USA, the EU, and for example Japan. With its accession to the euro zone 

Hungary will be part of a big open economy.                                       
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GABRIELA KORIMOVÁ  

VEREJNÁ EKONOMIKA  A BUDOVANIE MODERNÉHO SOCIÁLNEHO TÁTU  

Úvod  

Sociálno  ekonomické prostredie je zásadne determinované hospodárskou a sociálnou 

politikou, ktorá sa presadzuje na národnej i globálnej úrovni. Tá následne a v kontexte 

spolo enského konsenzu rozhoduje o systéme rozde ovania verejných financií na jednotlivé 

oblasti.  

Významnou sú as ou verejných financií je tvorba a rozde ovanie financií do 

sociálneho systému konkrétnej národnej ekonomiky. V historickom vývoji jednotlivých 

sociálnych modelov sledujeme rôzne tendencie a rozsah garancií sociálnych istôt , ktoré boli 

financované z verejných zdrojov. Vrchol dosiahli v 2. polovici 20. storo ia v období tátu 

blahobytu (prosperity state), najmä koncom minulého storo ia.   

1. tát blahobytu  prosperity state  

Prosperity state znamená pod a nás obdobie tátu blahobytu s rozsiahlym 

univerzálnym sociálnym zabezpe ením a zvý enými výdavkami verejných financií na túto 

oblas . Nie je to teda obdobie welfare state, ako sa to nesprávne a dlhodobe prezentuje, 

preto e skuto ný welfare state predstavuje tát verejných sociálnych slu ieb 17. - 18. storo ia. 

Sú asne to nie je ani obdobie rozvoja typického sociálneho tátu so sociálne trhovými 

prvkami a únosným podielom verejných financií na sociálnom zabezpe ení, ktoré je typické 

pre obdobie 19. a za iatku 20. storo ia. V sú asnosti sa uva uje o etablovaní moderného 

sociálneho tátu, ktorý by mal by postavený na renesancií klasického sociálneho tátu .   

Konkrétna a presná definícia tátu blahobytu (prosperity state druhej polovice 20. st.) 

v podstate neexistuje, preto e jeho obsah a rozsah redistribúcie verejných zdrojov je rôzny. 

Niekedy je tát blahobytu chápaný ako sektor verejnej politiky, alebo ako typ vládnutia 

s ve kými kompetenciami v oblasti bohatstva obyvate stva, prípadne sa tát blahobytu chápe 

ako zvlá tny typ tátu v podmienkach rozvinutého kapitalizmu, ako súbor ur itých politík 

zameraných na stratégiu prerozde ovania. (Duben, 1994, s. 35 

 

36). Sociálne istoty mali 

zabezpe ova hospodárska a sociálna politika s in titútom tátu blahobytu, vrátane poistných 

systémov a rozsiahlej záchrannej sociálnej siete, o nevyhnutne zvy ovalo nároky na verejné 

financie. Preto Samuelson a Nordhaus pod tátom blahobytu vnímajú spolo nos , v ktorej 
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vláda pozme uje trhové sily tak, aby chránila jednotlivcov pred niektorými náhodnými   

vplyvmi a zaru ila udom minimálnu ivotnú úrove bez oh adu na ich trhové dôchodky 

(Samuelson. 

 
Nordhaus, 1995, s. 813). V podstate definovali svoju ekonomickú predstavu 

o rozsahu verejných financií na sociálne zabezpe enie, teda nie skuto ný rozsah existujúceho 

tátu blahobytu, ale kam by mal tát tendova  v modernej spolo nosti.  

V období energetickej krízy v 70. rokoch 20. storo ia sa vehementne presadzujú 

neoliberálne koncepcie s kritikou príli ného univerzalizmu sociálneho systému tátu 

blahobytu a ingerenciou tátu, ktoré rie ením zlyhávania trhu samé vyvolali viaceré negatívne 

externality, ako napr. neúmerný rast výdavkov do sociálneho zabezpe enia, príli nú 

odkázanos jednotlivca na sociálne istoty a tým ur itú degradáciu jeho individuálnych 

aktivít. Sú asne dochádzalo ku kolapsu predtým hospodársky silných priemyselných oblastí 

v Nemecku, Anglicku, severnom Francúzsku, Belgicku a mnohých al ích oblastiach 

Európy. Sprievodným znakom bol rast nezamestnanosti, stúpol podiel zle platenej práce, 

rástol podiel do asnej a sezónnej práce. Ekonomické teórie a prax h adali nové stratégie 

ekonomického rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti a samozrejme aj zni ovanie 

verejných sociálnych rozpo tov a sociálnych kvót na sociálnu oblas .   

Rozsah verejného financovania a produkcie verejných slu ieb je ovplyv ovaný typom 

sociálneho tátu a historickým sociálno - ekonomickým vývojom ka dej krajiny. Kritériom 

optimálneho variantu uplat ovaného typu tátu by mala by efektívnos merate ná Paretovým 

optimom. (Ben o, 1998, s. 157; Medve 

 

Nemec

 

Orviská 

 

Zimková, 2005, s. 44)  V 

tabu ke 1 predstavujeme tri hlavné ekonomické smery, ktoré významne zasiahli do sociálno 

 

ekonomického vývoja celého sveta.  

Tabu ka . 1 

Moderné hospodársko-politické koncepcie 20. storo ia    

Keynesiánstvo Monetarizmus Ordoliberalizmus 

Dôvod 
vzniku 

zlyhanie trhu, 
svetová hospod. 
kríza (1929  1933) 

vládne zlyhanie -
hranice intervencie 
(80. roky 20. st.) 

kolaps riadeného 
hospodárstva 

Teoretické 
závery 

obmedzenie 
agregátneho dopytu 

význam menovej    
rovnováhy 

systém ekonomickej 
sú a e 

Rola tátu prvoradá o najmen ia 
významná - najmä 
v legislatíve 

asový 
horizont 

krátkodobý dlhodobý 
viac (skôr)  
dlhodobý 
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Zdroj: Korimová, G. Sociálna politika. In: Uramová, M. a kol. Hospodárska politika. 2000. Banská Bystrica: EF 
UMB, 2000.   

Zdôvod ovanie a odstra ovanie paternalizmu tátu rozpracoval Milton Friedman, ke 

okrem iného, poukázal na tyri spôsoby mí ania pe azí: 

 

mí anie vlastných pe azí pre seba samého,  

 

mí anie vlastných pe azí pre niekoho iného,  

 

mí anie pe azí niekoho iného pre vlastnú potrebu, 

 

mí anie cudzích pe azí pre iných (typické pre politikov a verejnú správu).   

Práve systém rozhadzova nosti vo tvrtom prípade pramení pod a Friedmana zo 

skuto nosti, e peniaze, ktoré mí ajú verejní úradníci, nie sú ich a pre nich. Aj tým 

zdôvod oval, pre o tátne zásahy nemô u hospodárstvu pomôc , ale sú kodlivé.     

Spolo ným znakom rôznych foriem tátu blahobytu je v ak isté univerzalistické 

presadzovanie sociálnych istôt pre v etkých ob anov, pri om pod a rozsahu prerozde ovania 

(ko ko) a obsahu sociálnej istoty ( o, komu, kedy a aké formy garancie), mô eme hovori 

o marginálnom a  in titucionálnom type tátu blahobytu. Ka dý z nich v ak viac prerozde uje 

ako podporuje individuálne iniciatívy a osobnú zodpovednos . Preto hovoríme o sociálnej 

expanzii tátu blahobytu v 60. a 70. rokoch minulého storo ia. Paradoxom doby pritom ostáva 

skuto nos , e zvy ovaní verejných výdavkov neklesala ani miera nezamestnanosti, ani riziko 

chudoby i samotná chudoba a sociálna exklúzia.  

2. Moderný sociálny tát - sociálny tát  Európskej únie     

Aby sme pochopili potrebu zmeny sociálno 

 

ekonomických poh adov a filozofie na 

sociálnu sféru, musíme nazna i o predchádzalo formovaniu moderného sociálneho tátu, 

ktorý sa pomaly presadzuje v rámci EÚ.  

Masívna kritika tátu blahobytu v predchádzajúcich desa ro iach, s po iadavkami na 

redukciu sociálnych výdavkov, renesanciu mechanizmov klasického sociálneho tátu , sú 

prízna né obdobiu konca 20. storo ia. Opodstatnenos svojej kritiky prezentovali neoliberálni 

ekonómovia neúmerným rastom výdavkov na národných rozpo toch. Preto nás zaujímali 

konkrétne údaje v pätnás ro nom asovom období (1988 2005). Vybrali sme tri typické 

a reprezentatívne sociálne systémy EÚ, a to Nemecko, Ve kú Britániu a védsko, aby sme 

Ciele hosp. 
politiky 

plná zamestnanos , 
plynulý ekonomický 
rast 

menová stabilita sú a ivos , konsenzus 

Nástroje 
hosp. politiky

 
fi kálne monetárne systémotvorné 
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Vývoj podielu verejných výdavkov na HDP v sledovaných krajinách v období 
rokov 1988 - 2005
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1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Nemecko védsko V. Británia

sledovali vývoj ich podielu verejných výdavkov na HDP. Predpokladáme, e s istým 

tatistickým zov eobecnením, mô eme akceptova priamu závislos ve kosti verejného 

sektora a tátu blahobytu (Tabu ka 2 a Obrázok 1)   

Tabu ka . 2 

Vývoj podielu verejných výdavkov na HDP (v %) 

Rok 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
tát          

Nemecko 45,3 44,0 44,5 46,1 47,3 48,3 47,9 48,3 49,3 
védsko 60,1 62,1 61,9 63,3 71,8 73,0 70,9 67,7 65,3 

V. Británia

 

41,1 40,5 42,2 44,0 46,1 46,1 45,3 45,0 43,1 

 

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
tát          

Nemecko 48,3 48,1 48,2 45,1 47,5 48,0 48,3 47,0 46,8 
védsko 63,0 60,7 60,3 57,4 57,0 58,4 58,7 57,3 57,2 

V. Británia 41,5 40,2 39,7 37,5 41,0 41,7 43,3 43,9 44,9 
Zdroj: Vlastné spracovanie pod a materiálov OECD, dostupných na www.oecd.org

   

Prezentované tatistické údaje sme spracovali graficky v obrázku 1.  

Obrázok . 1 

Vývoj podielu verejných výdavkov na HDP v sledovaných krajinách v období rokov  

1988  2005             

Zdroj: Vlastné spracovanie pod a materiálov OECD, dostupných na internete: www.oecd.org

 

http://www.oecd.org
http://www.oecd.org
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Z prezentovaných údajov mô eme kon tatova , e vo Ve kej Británii predstavoval 

podiel verejných výdavkov na HDP v roku 1988 viac ako 41 %  a v prvej polovici 90. rokov 

mal stúpajúci trend, ke v rokoch 1992 - 1993 dosiahol vy e 46 %. K miernym 

a premenlivým výkyvom do lo v posledných troch rokoch minulého tisícro ia, aby v roku 

2000 dosiahol podiel verejných výdavkov na HDP zatia historické minimum - 37,5 %. 

Nasledujúce roky u predstavovali opätovný nárast podielu verejných výdavkov na HDP, aby 

v roku 2005 tvorili takmer 45 % (44,9 %), o predstavuje najvä í podiel v sledovanom 

asovom rade. To znamená, e podiel verejných výdavkov na HDP v roku 2005 narástol 

o necelé 4 % vo i prvému porovnávanému roku 

 

1988. Pritom v nami komparovaných 

sociálno 

 

ekonomických systémoch patrí Ve ká Británia k predstavite om neoliberálnej 

hospodárskej a sociálnej politiky.  

Naopak védsko patrí tradi ne ku tátom so silným a univerzálnym sociálnym 

zabezpe ením o potvrdzujú aj nasledujúce údaje. V sledovanom období vykazuje najviac 

rozkolísaný systém verejných financií, o úzko súvisí aj s rozhodnutím voli ov o zmenách 

typov vlád (sociálnodemokratická, liberálna). Koncom 80. rokov (1988) bol podiel verejných 

výdavkov na HDP vy e 60 %, aby následne a pozvo na rástol a v rokoch 1993 dosiahol 

vrchol v nami sledovanom období - podiel 73 %. Od roku 1995 zaznamenal podiel verejných 

výdavkov na HDP klesajúcu tendenciu, s minimálnou hladinou v roku 2001  57%. V al om 

období a do sú asnosti u túto dolnú hranicu neprekro il a vykazuje pomerne vyrovnaný 

podiel na úrovni 57,2 % v roku 2005. Vo védskom modeli tátu blahobytu mô eme 

pozorova tendencie mierneho zni ovania podielu verejných výdavkov na HDP.  

V Nemecku sa v sledovanom období pohybovali podiely verejných výdavkov na HDP 

v rozpätí od 45% (v roku 1988) do 48 % (1994), aby v roku 1996 dosiahli doteraz najvä í 

podiel - viac ako 49 % (49,3%). Koncom tisícro ia zaznamenala sociálne trhová ekonomika 

klesajúci podiel verejných výdavkov na HDP, aby sa v roku 2000 priblí ila podielu z rokov 

1988 

 

1989, t.j. 45%. Od tohto obdobia mal podiel výdavkov mierne stúpajúcu tendenciu a v 

roku 2005 predstavoval necelých 47 %, ím sa Nemecko dostalo takmer o 2 % vy ie na 

porovnate nú úrove roku 1988.  

Z analýzy vývoja verejných výdavkov na HDP vo vybraných krajinách je zrejmé, e: 

 

dva skúmané systémy 

 

Ve ká Británia  a Nemecko, napriek snahe o racionalizáciu a 

efektívnos vynakladaných verejných zdrojov, za posledných 15 rokov zvý ili svoje 

podiely verejných výdavkov na HDP. Pritom sa ia nezní ila ani miera chudoby 

a nezamestnanos , ba naopak majú rastúcu tendenciu; 
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védsko po prehodnocovaní svojich verejných výdavkoch na HDP zaznamenalo mierne 

klesajúci trend a systém vykazuje známky stabilizácie.  

 
Nemecko, i ke má v skúmanom období rastúcu tendenciu v podiele verejných 

výdavkov na HDP, predsa len vykazovalo najvyvá enej í podiel výdavkov za celé 

skúmané obdobie, o len potvrdzuje skuto nos , e nemecký model sociálne trhovej 

ekonomiky s primeraným a viac 

 

menej v eobecne akceptovate ným podielom verejných 

výdavkov je dlhodobo stabilný a efektívny.   

V eobecne mô eme kon tatova , e táty blahobytu (a nielen nami prezentované) 

nedokázali pozitívne reagova na zvý ené po iadavky sociálneho systému a prechádzali 

hlbokou krízou, ktorá viedla k radikálnemu prehodnoteniu ich priorít a tátnej ingerencie 

v sociálnom zabezpe ení.   

Koncom druhého milénia bol tát blahobytu podrobený ostrej kritike. Postupne sa 

za ali prehodnocova a reformova systémy sociálneho a zdravotného poistenia, da ová 

a fi kálna politika a h ada nové modely hospodárskej a sociálnej politiky. V tomto 

historickom vývoji sa Nemecko vyprofilovalo ako garant sociálneho statusu, Ve ká Británia 

ako garant minimálneho tandardu a védsko ako sociálne vyvá ená ekonomika. Rozvoj 

koncepcie a realizácie európskeho moderného sociálneho tátu pozvo na mení charakter tátu 

blahobytu. 

        Pod a ná ho názoru je moderný sociálny tát taká participa ná spolo nos , ktorá 

prostredníctvom verejnej politiky, verejných zdrojov a v záujme konsenzuálnej garancie 

ivotnej istoty ka dého jednotlivca, primerane a solidárne  intervenuje do trhových síl.       

Záver  

tát blahobytu konca 20. storo ia, s rôznymi národnými modifikáciami, pozvo ne 

konverguje v novom tisícro í k modernému sociálnemu tátu. Jedná sa o ur itý návrat 

k tradi ným predstavám o klasickom sociálnom táte , ktoré sa presadzujú najmä 

v relevantných truktúrach EÚ. Nanovo sa za ali definova úlohy a potreba tátnej ingerencie 

do trhového prostredia, pri om EÚ presadzuje sociálno-demokratický model, ktorý je mixom 

konzervatívneho a liberálneho modelu.   

Okrem liberálnych názorov na aloka nú funkciu tátu vznikali a vznikajú aj názory 

sociálnych ekonómov, ktorí vychádzajú z teórie potrieb a verejného záujmu. Patria medzi 

nich napríklad  Y. Strecková,  R. Duben, J. Rekto ík, D. Hun ová, Novák, Wildmanová, 

Pr a, Pot ka, Ben o a niektorí al í. Koncepcia moderného sociálneho tátu je aj ich 

teoretickou a praktickou predstavou o sociálne spravodlivej spolo nosti. 
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V globálnom a európskom ponímaní sú celkom oprávnené snahy, aby sa moderný 

sociálny tát transformoval na taký tát, ktorý sa bude primerane stara o tých ob anov o 

starostlivos preukázate né potrebujú. Jedná sa o navrátenie zodpovednosti ob ana za seba 

(empowerment, subsidiarity) prostredníctvom odovzdávania asti úlohy verejného sektora na 

heterogénnych poskytovate ov  verejných slu ieb v systéme participa nej demokracie.  
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Abstract   

The contingent of public finances on GDP is particular reflection of state paternalism 

and measure of state guarantees. In period of welfare state peak at the end of 20th century the 

contingent of social budgets grew the most expansively. In article we compare development 

and measure of share of public finances on GDP in selected welfare state countries and we 

shortly signify the movement of modern social state as a social state of EU. 
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FLORIN DUMESCU-KLEIN LADISLAU  

SERVICIILE  TURISTICE DE CALITATE 

 
O ACTIVITATE ECONOMIC 

MAJOR A COMUNIT ILOR LOCALE  

1. Factorii care determin

 
evolu ia turismului  

În evolu ia de ansamblu a turismului sunt mai mul i factori care au o influen decisiv 

asupra activit ii turistice i anume: 

a) Nivelul de dezvoltare economico - social

 

este ilustrat de produsul na ional brut pe 

locuitor, care, la rândul s u, influen eaz veniturile popula iei. Sporirea veniturilor 

popula iei, rezultat al cre terii economice i a produsului intern brut, influen eaz 

consumul, inclusiv accesul la turism al diferitelor categorii sociale. Cre terea veniturilor 

duce la sc derea propor iei sumelor alocate pentru acoperirea nevoilor vitale, i cre terea 

propor iei pentru consumul liber . A adar, veniturile popula iei reprezint un factor care 

influen eaz num rul de turi ti, durata c l toriei i a sejurului, distan a deplas rii, 

caracterul organizat sau pe cont propriu al c l toriei, efectuarea c l toriei sau vacan ei în 

ara de re edint sau peste hotare.  

b) Pre urile i tarifele cconstituie un factor reprezentativ de influen asupra dezvolt rii 

turismului. În practica turistic se cunosc dou tipuri de situa ii: 

 

practicarea unor pre uri i tarife ridicate, care limiteaz accesul la serviciile turistice i 

se reflect în reducerea num rului de turi ti i/sau a duratei medii a sejurului. 

 

practicarea de tarife i pre uri sc zute care stimuleaz cererea, dar poate determina 

neîncrederea turi ti1or sau a unor segmente ale cererii i o sc dere a circula iei 

turistice. 

Ca urmare, în practica activit ii turistice se impune adoptarea unei politici de pre uri tarife 

care s reflecte calitatea presta iilor i s realizeze diferen ieri sezoniere, zonale etc.  

c) Oferta turistic , alc tuit din resurse turistice naturale i antropice, la care se adaug 

a a-numita ofert creat , respectiv dot ri i echipamente sau baza tehnico-material , 

influen eaz decisiv activitatea de turism. De regul , resursele turistice, ca i nivelul i 

calitatea bazei tehnico-materiale sunt înnobilate de nivelul i calitatea presta iilor 

turistice. 

d) Progresul tehnic are consecin e directe asupra gradului de mobilitate a popula iei, 

favorizând deplasarea în interes turistic. Un rol important îl au transporturile i 

infrastructura aferent ; transporturile reprezint una dintre componentele de baz ale 

presta ei turistice 
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e) Muta iile demografice, legate de cre terea numeric a popula iei, diferen ieri în structura 

pe grupe de vârst , sexe, medii de via , socio-profesionale etc., sunt în strâns corela ie 

cu circula ia turistic , astfel: 

 
cre terea numeric a popula iei i ritmul acestei cre terii influenteaz direct num rul 

turi tilor poten iali;  

 

muta iile în structura pe grupe de vârst a popula iei sunt eviden iate de propor iile 

diferite de participare la mi carea turistic a fiec rei grupe - tineretul este un segment 

cu rol deosebit în cre terea circula iei turistice, datorit timpului liber mai mare, nevoii 

de instruire, dorin ei de distrac ie etc.; 

 

cre terea duratei medii de via , se reflect în intensificarea circula iei turistice, mai 

ales în domeniul turismului balnear. 

f) Procesul de urbanizare, cre terea ponderii popula iei urbane are drept consecin 

sporirea fluxurilor turistice. Apare nevoia de evadare din marile aglomera ii urbane spre 

zone lini tite, nepoluate.  

g) Timpul liber, disponibil în mai mare m sur , este utilizat i pentru practicarea 

turismului.  

h) Al i factori psiho-sociologici se refer la mod , tradi ie, dorin a de cunoa tere i 

instruire, etc. De asemenea, manifest rile tiintifice, culturale, sportive sau de alt natur 

determin importante fluxuri turistice.  

Ac iunile guvernamentale ca legisla ia favorabil , acordurile bi i multilaterale, 

formalit ile simplificate la frontier i facilit ile acordate de organizatorii de turism conduc 

la promovarea i stimularea circula iei turistice.  

2. Indicatori de determinare a resurselor turistice 

În cadrul industriei turistice au fost utilizate pentru accelerarea i dezvoltarea acestui 

sector economic resursele naturale i culturale de valoare i importan deosebit , alte resurse 

fiind neglijate complet. Din cauza acestui fapt s-a produs o supraexploatare a anumitor 

resurse, ceea ce a dus la accelerarea procesului de degradare a acestora, uneori în mod 

ireversibil. Dar cu cât aceste resurse sunt mai originale mai pu in degradate, variate i 

complexe, cu atât interesu1 industriei turistice pentru acestea va fi mai mare. 

Din dorin a de-a pune în valoare i alte resurse cu valen turistic , a fost realizat un 

sistem de identificare i ierarhizare a resurselor turistice, prin care s

 

se cunoasc întregul 

poten ial turistic al unei ri sau regiuni, s se stabileasc priorit ile de amenajare pentru 
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turism i formele de turism noi care pot ap rea. Un astfel de sistem cuprinde seturi de 

indicatori care privesc diverse aspecte legate de turism cum sunt: 

 
inidicatori pentru determinarea poten ialului turistic al reliefului; 

 
indicatori de determinare a favorabilit ii climatice pentru turism; 

 
indicatori pentru determinarea poten ialului turistic al hidrografiei; 

 

indicatori pentru determinarea poten ialului turistic al florei l faunei; 

 

indicatori pentru determinarea poten ialului turistic al ariilor protejate; 

 

indicatori pentru determinarea poten ialului turistic al factorilor balneari; 

 

indicatori pentru determinarea poten ialului turistic al resurselor cultural istorice; 

Indicatori specifici pentru sectorul turistic se pot grupa astfel: 

 

Indicatori generali de dezvoltare - produsul intern brut, valoarea comer ului exterior în 

turism, num rul de persoane angajate în turism, veniturile încasate din turism; 

 

Indicatori specifici pentru destina ii turistice - num rul de vizitatori pe an, lun , 

trimestru, intensitatea exploat rii (persoane/hectar), impactul social (raportul dintre 

num rul de turi ti i localnici), controlul dezvolt rii - sistemul de reglement ri prin care 

se stabile te rata de cre tere; 

 

indicatori specifici ecosistemelor existente - managementul de eurilor, speciftcarea 

ecosistemelor fragile, num rul de specii aflatc în pericol; 

 

indicatorl speciflci pentru managementul turistic - satisfac ia consumatorilor i 

satisfacerea localnicilor (ambele stabilite pe baz de chestionare);  

 

contribu ia turismului la economia local ;  

 

indici compozi i - capacitatea de suportabilitate, stresul destina iilor turistice, axat pe 

nivelul impacturilor aduse de turism resurselor, gradul de activitate, stabilit prin 

acordarea unui punctaj pentru prezen a sau calitatea unei resurse turistice.  

3. Oferta turistic

 

a municipiului Arad i a mprejurimilor sale  

Pentru exemplificarea modului de utilizare a unor resurse turistice, autorii au ales 

studiul resurselor municipiului Arad i ale împrejurimilor sale.   

a) Cet i 

Cetatea Aradului  

In mijlocul unei mici peninsule format de o bucl a Mure ului, dincolo de trand, 

se afl cetatea nou a Aradului, construit în anii 1763-1783, dup sistemul Vauban, o 



Serviciile  turistice de calitate  

 
o activitate economic major a comunit ilor  locale  

 

71

 
variant original a altor construc ii similare din centrul Europei. Por ii principale i cl dirilor 

din interiorul fort re ei li s-a imprimat stilul baroc dominant în epopc , cel mai caracteristic 

edificiu constituindu-l fosta biseric a garnizoanei. Cetatea, la fel ca cele de la Timi oara, 

Alba Iulia, Oradea a fost folosit mult timp ca temni cu regim sever. Între cei inu i în cetate 

s-au num rat ranii din Valea Mure ului, participan i la r scoala condus de Horea, Clo ca i 

Cri an din 1784, iar în intervalul 1793-1815 un mare num r dintre solda ii francezi c zu i 

prizonieri. In timpul revolu iei de la 1848-1849 cetatea a fost asediat de armata revolu ionar 

maghiar , care a ocupat-o la 1 iulie 1849 în urma capitul rii garnizoanei imperiale. Dup 

în bu irea revolu iei, fort rea a a devenit unul dintre principalele centre ale represiunilor 

reac iunii. In cl direa comandamentului s-au desf urat procesele comandan ilor armatei 

revolu ionare maghiare. Dintre cei condamna i la moarte 13 ofi eri superiori au fost executa i 

la 6 octombrie 1849, patru fiind împu ca i chiar lâng poarta a patra a cet ii. In timpul 

primului r zboi mondial, cetatea a servit ca lag r de concentrare pentru prizonieri. Datorit 

condi iilor de via neomenoase mul i de inu i au pierit ca urmare a bolilor, subnutri iei etc. 

Incepând cu vara anului 1919, cetatea a trecut în patrimoniul armatei române. Proiectele de 

utilizare civil a Cet ii Aradului fac obiectul unui alt studiu. 

Cetatea soimo

 

In cartierul oimo , din ora ul Lipova, cel mai important obiectiv turistic este cetatea 

construit la altitudinea de 129 m, ridicat spre a domina drumul ce ducea spre centrul 

Transilvaniei. Primele informa ii documentare cu privire la cetate provin din anul 1278; 

actuala construc ie dateaz din anii 1440-1446, fiind ref cut din ordinul lui Iancu de 

Hunedoara. In 1514, în timpul r zboiului r nesc condus de c tre Gheorghe Doja, fortifica ia 

a fost asediat de r scula i. In anii 1541-1542 cetatea devine, temporar, re edin a principelui 

Transilvaniei, fapt ce explic ridicarea edificiilor reziden iale din interior. In perioada 1550-

1699, oimo ul a jucat un rol important în luptele de ap rare împotriva turcilor. Începând cu 

secolul al XVIII-lea cetatea i-a pierdut importan a militar . În prezent Cetatea oimo este în 

ruine i nu cunoa tem c ar exista planuri de valorificare, cu excep ia turismului local 

ocazional. 

Cetatea siriei 

Un obiectiv de mare interes existent în comuna iria îl reprezint cetatea cu important 

rol de ap rare a zonei. Din vechile construc ii se mai p streaz ast zi donjonul ridicat în 

secolul al XIII-lea, precum i o parte a zidurilor ad ugate, treptat, în veacurile XIV-XVI; 

demn de remarcat este faptul c la construirea fortifica iei s-au folosit, printre alte materiale, 

i c r mizi romane tampilate cu sigiliul Legiunii a XIII-a Gemina. In a doua jum tate a 
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secolului al XV-lea cetatea a apar inut lui Matei Corvin. În a doua jum tate a veacului 

urm tor cade sub st pânirea otoman , fiind eliberat în 1595, dar între 1607-1693 este din nou 

sub st pânire turceasc .  În 1784, pentru a evita ocuparea cet ii de c tre r scula ii condu i de 

Horea, Clo ca i Cri an, trupele habsburgice distrug vechea fortifica ie. De pe dealul cet ii 

pornesc o serie de poteci marcate în direc ia unor frumoase puncte turistice cum ar fi izvorul 

Feredeului, Valea C soaiei i Valea Ar neagului. In apropiere se g sesc p duri întinse de ulm, 

frasin, carpen, tei etc.  

b) Monumente de arhitectur urban reprezentative 

Prim ria  

Bulevardul Revolu iei nr. 75; 

Cl direa Prim ria este o construc ie impun toare ridicat în anul 1875 dup planurile 

arhitectului Pekar Francisc, în stil neorenascentist. Planul cl dirii este în form de U . Turnul 

central este înalt de 54 m. Totul exprim ordine, echilibru i simetrie. Orologiu din turn este 

adus din Elve ia în anul 1878. Palatul este retras fa de aliniamentul bulevardului Revolu iei, 

formând cea mai important alveol a acestei artere. Este unul dintre cele mai impun toare 

monumente ale municipiului. 

Palatul B ncii Na ionale 

Bulevardul Revolu iei nr. 72; 

Proiectat de arhitectul Ludovic Szántay i ridicat în anii 1906-1908, edificiul cuprinde 

trei nivele. Cl direa se remarc prin stilul ei neoclasic; re in aten ia, în primul rând, decora iile 

a ezate la nivelul etajelor (inspirate din fa ada unui templu elin), str juite de coloane masive, 

având fiecare câte un capitel de factur corintic . La nivelul tripticului se afl un voluminos 

stup de albine, lucrat în piatr , simbol al economiei. 

Palatul Cenad 

Bulevardul Revolu iei nr. 73; 

Palatul Cenad, construit de societatea de cale ferat Arad-Cenad, face parte din 

ansamblul urbanistic al pie ei Prim riei. Cl direa este construit la sfâr itul secolului al XIX-

lea, dup planurile arhitectului Jivaszek. Edificiul este reprezentativ pentru arhitectura 

eclectic , dominant în centrul Aradului. Cl direa este bogat ornamentat în stil clasic i 

renascentist. De remarcat este i acoperi ul, finalizat prin turle ale c ror ornamenta ie 

oglinde te aceea i arhitectur specific ar dean . Se remarc decora ia bogat a fa adei, în 

primul rând corni a i capitelele pila trilor de factur corintic , ce împart perpendicular etajele 

în mai multe sectoare simetrice. 
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Palatele din Bulevardul Revolu iei 81 

Bulevardul Revolu iei nr. 79-81; 

Complexul arhitectonic cuprinde dou edificii cu plan p trat, etajate, construite în stil 

neoclasic; prima cl dire a fost zidit în anul 1821, iar a doua în 1870-1871; la etaj se afl câte 

o sal spa ioas i frumos decorat . In perioada 1821-1871 cele dou cl diri gemene, 

construite în stil neoclasic, au apar inut fostei Prefecturi. Construc iile sobre, cu parter i etaj, 

încadreaz perfect corpul moder al hotelului Astoria aflat în planul îndep rtat. Valoarea 

memorial-istoric le este conferit de rolul pe care l-au jucat în marile evenimente social-

politice din anii 1848-1918. Pân în anul 1892 acest comple de cl diri a fost sediu al 

conducerii Comitatului i Tribunalului. Fa ada cl dirilor, inclusiv pila trii de tip corintic, 

frontoanele triunghiulare, balcoanele ornamentate, sus inute de lei de tip vene ian ca i 

celelalte decoruri, au r mas în decursul deceniilor trecute neschimbate. In primul corp de 

cl dire au avut loc în zilele de 13-14 noiembrie 1918 tratativele oficiale între delega ii 

Consiliului Na ionl Român Central i delega ia guvernului maghiar. Cu aceast ocazie 

reprezentan ii românilor au cerut recunoa terea dreptului de autodeterminare a popula iei 

majoritare din Transilvania. 

Palatul Bohus 

Stada Vasile Goldi nr. 1-3; 

Construc ia, de propor ii considerabile, terminat în anul 1912, reprezint una dintre 

cele mai de seam realiz ri locale în stil secesion, elementele sale fundamentale r mânând 

neschimbate în decursul numeroaselor restaur ri. Palatul are la baz un plan dreptunghiular 

alungit, deasupra c ruia se ridic patru nivele. Zidurile edificiului sunt acoperite la baz cu 

pl ci de marmur de culoare ro iatic . Se remarc de asemenea impun toarele balcoane 

semicirculare str juite de coloane, a ezate la col urile cl dirii. Aici s-a folosit pentru prima 

dat în Arad betonul armat ca plan ee. Cl direa este bogat ornamentat , cu o feronerie 

specific stilului. Liftul dateaz din aceea i perioad cu cl direa. Datorit ornamenta iei cu 

diverse elemente din fier forjat, casa liftului reprezint un unicat în ora ul Arad. 

Palatul Szántay 

Stada Horea nr. 3; 

La intersec ia str zilor Horia i Episcopiei, se înal un impun tor palat ridicat în 

primii ani ai secolului nostru, proiectat de arhitectul Ludovic Szántay. Se eviden iaz bogata 

decora ie exterioar lucrat cu mult fine e i migal ca de exemplu figurile omene ti care in 

loc de coloane sus in toare la balcoanele a ezate la primul etaj.  
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Palatul Neuman  

Strada Horea nr. 2; 

Cl direa, situat la intersec ia bulevardului Revolu iei cu strada Horea, a fost ridicat 

la începutul ultimului deceniu al secolului XIX în stil eclectic, servind ini ial drept cas de 

locuit. Proiectantul a introdus în compozi ia fa adei elemente ale stilului Rena terii, varianta 

florentin , p strate pân ast zi la nivelul etajelor.  

Palatul Diecezana 

Stada Mihai Eminescu nr. 18; 

Construc ia, cu trei nivele, ridicat în anii 1908-1909, poart amprenta evident a 

stilului românesc. Cl direa a g zduit tipografia Diecezana înfiin at în anul 1879 i condus 

pân în 1901 de Teodor Ceontea, cel care a desf urat o intens activitate de culturalizare în 

rândurile maselor române ti. Aici au fost tip rite calendare în tiraje mari pentru epoca 

respectiv , care con ineau sfaturi gospod re ti pentru rani, precum i fragmente din operele 

literare ale figurilor de seam ale literaturii române clasice i contemporane; tipografia a 

editat, de asemenea, lucr ri literare i tiin ifice valoroase. 

Palatul Justi iei 

Bulevardul V. Milea nr. 38; 

Ridicat în anul 1892, cl direa se încadreaz în tradi ia edificiilor publice locale 

inspirate din stilul Rena terii; restaurat în exterior de mai multe ori, i-a p strat formele 

ini iale. Se eviden iaz poarta principal , cu bogate elemente decorative, precum i solu iile 

adoptate la cele dou fa ade laterale. Prima este dominat de ferestrele mari ale s lii principale 

de dezbateri, arcuite i prev zute cu un cadru decorativ. Cea dea doua se caracterizeaz printr-

o a ezare simetric i liniar a ferestrelor de m rime obi nuit , având o încadrare similar 

celor de pe cealalt fa ad . 

Hotelul Ardealul (Cl direa Crucea Alb ) 

Bulevardul Revolu iei nr. 98; 

Cl direa cu dou etaje a Hotelului Crucea Alb a fost construit în anul 1841 dup 

planurile arhitectului Mahler Francisc, în stil claiscist. Se g se te în vecin tatea teatrului pe 

locul unde, din secolul XVIII se afla un han cu sta ia de po taliane, aceasta din urm pân în 

anul 1868, când s-a dat în exploatare calea ferat Arad-Alba Iulia. In sala mare de odinioar 

de la etajul I au avut loc pân în anul 1913 (inaugurarea Palatului cultural) mai multe 

evenimente culturale importante i o serie de adun ri cu caracter politic. În sala amintit au 

dat concerte personalit i marcante ale vie ii muzicale ca Franz Liszt (1846), Johann Strauss 

(1847), Johannes Brahms (1879), Jan Kubelik (1900), Pablo Casals (1912) i mul i al ii. 
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Printre oaspe ii hotelului s-au num rat numero i scriitori, arti ti sau oameni politici ca: 

Octavian Goga, George Co buc, Duiliu Zamfirescu, Ion Luca Caragiale, Cincinat Pavelescu, 

George Enescu, litera ii maghiari Móricz Zsigmond i Arany János, compozitorii francezi Leo 

Delibes i i Jules Massenet, poetul François Copée (1885), Ferdinand Lesseps, proiectantul 

canalului Suez etc. 

Cl direa fostului Hotel Mure ul (în prezent Banca West Bank ) 

Bulevardul Revolu iei nr. 88; 

Edificiul, cu dou etaje, dateaz de la sfâr itul secolului al XIX-lea i este construit în 

stil neobaroc. Dintre oaspe ii de seam ai hotelului amintim pe: Vasile Lucaciu, leul de 

Sise ti (1897), compozitorul Béla Bártok (în 1924, 1926, 1927) i mul i al ii. În anul 1912 

aici a locuit pionierul avia iei Aurel Vlaicu, venit la Arad cu ocazia mitingului aviatic. 

Aeroplanul s u a fost expus publicului în sala de la parter. 

Casa Baroc

 

Calea Timi oarei nr. 18; 

Dintre edificiile specificee de pe strada principal

 

a cartierului Aradul Nou re ine 

aten ia aceast impun toare construc ie realizat în stil baroc târziu, în jum tatea anului 1800. 

Se eviden iaz poarta str juit de o arcad în form de semicerc. Casa prezint i interes 

istoric deoarece într-unul din pere ii s i sunt încorporate 17 ghiulele de diferite m rimi, trase 

din tunurile cet ii, în timpul luptelor din Arad în anii 1848-1849; în curte se p strraz eava 

unui mic tun, provenit tot din epoca respectiv . 

Castelul Nolcea 

Calea Timi oarei nr. 29-31; 

Edificiul, de propor ii monumentale, a fost ridicat în jurul anului 1800, în stil 

neoclasic. Interesant este balconul fostului castel m rginit de un parapet de factur baroc , 

sculptat în piatr ; el este sus inut ded pila tri cu capete în stil corintic. 

Casa cu lac t 

Strada Tribunul Dobra nr. 7; 

Cl direa a fost construit în anul 1915, de c tre comerciantul Iosif Winkler, apoi 

renovat în anul 1851. In col ul cu strada Plevnei este prev zut cu ni în care se afla un 

trunchi de arbore înconjurat cu o bar metalic închis cu lac t. În trecut, într-un astfel de 

trunchi, calfele care c l toreau din ora în ora pentru a se des vâr i în meserie, b teau la 

plecare câte un cui, în scopul imortaliz rii trecerii prin acel ora .   
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Cazinoul 

Bulevardul Dragalina; 

Cl dire cu dou nivele, în stil eclectic, este situat între Parcul Copiilor i hotelul 

Parc . Are un aspect masiv, cu fa ade bogat ornamentate. În prezent, este utilizat pentru 

alimenta ie public (restaurant, bar i cofet rie).  

c) Obiective culturale - monumente de arhitectur

 

Palatul Cultural 

Pia a George Enescu nr. 1; 

Proiectat de arhitectul Ludovic Szántay, Palatul Cultural a fost construit în anii 1911-

1913 i restaurat de mai multe ori, în anul 1978 efectuându-se o reânnoire general a 

interiorului i exteriorului s u. Edificiul etaleaz o diversitate de stiluri, potrivit gustului 

epocii în care a fost conceput. Fa ada principal este inspirat din elementele arhitecturale ale 

unui templu elin. Se remarc sc rile monumentale, coloanele cu capiteluri în stil corintic i 

frontonul triunghiular decorat cu un basorelief dedicat muzelor (lucrat de sculptorul Géza 

Rubleczky). Basorelieful cuprinde trei figurine, care in în mân o f clie, o harf i o carte, 

simbolizând tiin a, muzica i literatura. Deasupra cl dirii se înal un turn masiv cu o baz 

p trat , având frumoase decora ii. In dreapta i în stânga fa adei principale se formeaz dou 

aripi prev zute cu sc ri decorative, care duc la intr rile laterale; fiecare arip are câte un turn 

mic, cu baza poligonal . In interior atrage aten ia holul intr rii principale i sala de spectacole. 

Holul, spa ios, este decorat cu marmur alb-cenu ie i ro ie, bine armonizate. El are o form 

dreptunghiular i asigur accesul publicului în sala de spectacole la parter prin trei u i 

principale. Patru sc ri de marmur , a ezate simetric în cele dou extremit i ale holului permit 

accesul la balcoane. Sala mare de spectacol are o capacitate de 800 de locuri i se remarc 

printr-o acustic excelent . Interiorul este frumos ornamentat cu aplica ii variate i frumos 

modelate din ipsos. Scena spa ioas , destinat în principal pentru concerte, se echilibreaz cu 

sala, oferind publicului condi ii optime de vizionare. 

Teatrul   

Bulevardul Revolu iei nr. 103;  

Cl direa Teatrului a fost ridicat în anii 1872-1874 în stil neoclasic. In anii 1958-1960, 

ca urmare a unor importante lucr ri de modernizare s-a realizat actuala form a fa adei 

principale dinspre bulevardul Revolu iei. Re in aten ia i cele dou fa ade laterale, cu 

frumoase elemente neoclasice, care se asorteaz armonios cu cea principal . Pe fa ada 

principal , deasupra celor trei por i a ezate sub trei arcade, se ridic ase pila tri masivi cu 
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capetele în stil corintic; ei sus in un triptic în form de triunghi.  Trecând prin holul spa ios, se 

intr în sala mare de spectacole în form de semicerc, cu o capacitate de 562 locuri. Al turi de 

sala mare de spectacole se g se te sala Studio cu 197 locuri, realizat în 1967. 

Teatrul Vechi 

Strada Gheorghe Laz r nr. 1-3; 

Cl direa, în stil baroc, ridicat în anii 1816-1817, este unul dintre cele mai vechi 

edificii teatrale din ar . Re ine aten ia fa ada principl , care i-a men inut în esen aspectul ei 

de odinioar ; elementele cele mai remarcabile ale acestora sunt cele trei por i, decorate, care 

se în iruiesc la parter. Fa ada este frumos fragmentat de ni te pila tri semiîngropa i, 

prev zu i cu ornamente florale. Pe spa ioasa scen a teatrului vechi s-au desf urat 

remarcabile spectacole în limba român , maghiar i german . In anul 1907 cl direa a fost 

destinat cinematografiei, g zduind una din primele institu ii permanente de acest fel din ar . 

O plac comemorativ a ezat în anul 1957 evoc însemn tatea activit ii artistice desf urate 

aici. Lucr ri de restaurare i conservare se desf or de foarte mul i ani dar finalizarea este 

înc departe. Pân atunci, teatrul este închis 

Liceul Moise Nicoar

 

Pia a Moise Nicoar nr. 1;  

Liceul Moise Nicoar este o cl dire monumental constituind una din cele mai mari 

cl diri colare din ar . A fost construit între anii 1869-1873, în stil neoclasic, dup planurile 

arhitectului Diescher (din Pesta). Fa adele cl dirii sunt bogat ornamentate cu elemente 

renascentiste. Pe fa ada principal , corpul central este încununat cu un grup sculptural Alma 

mater . Coloanele sobre, sc rile din marmur i coridoarele largi, boltite, confer interiorului 

monumentalitate, echilibru i armonie clasic . Planul cl dirii are în ansamblu forma unui 

p trat, numeroasele restaur ri i repara ii (ultima în 1978) nealter nd aceast caracteristic . 

Edificiul este etajat în trei laturi. At t la parter cât i la etaj se impun ferestre mari, boltite, 

frumos încadrate cu decora ii de epoc ; ele asigur o bun iluminare natural s lilor de clas . 

Una din componentele semnificative ale edificiului este vestibulul spa ios, situat în mijlocul 

cl dirii, înconjurat de coloane sobre i desp r ite în dou de o scar de marmur ro ie, 

convergent . Intregul vestibul are bogate ornamenta ii decorative executate din aplica ii de 

ipsos. In timp ce holul are o decora ie dominat de stilul Rena terii, în sala mare de festivit i 

(situat la etaj i având 250 locuri) predomin elementele de factur baroc i romantic ).    
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Preparandia 

Bulevardul General Ioan Dragalina nr. 7; 

Cl direa, cu dou etaje, constriut în anul 1895 în stil eclectic, a g zduit Liceul 

pedagogic, continuator al Preparandiei ar dene, prima coal pedagogic din Cri an i Banat, 

care i-a început activitatea la 16 noiembrie 1812. 

Liceul Agro-industrial  

Strada Lucian Blaga; 

Amplasat la intersec ia str zilor Sebe ului i Lucian Blaga, liceul este o impun toare 

cl dire cu dou nivele construit în stil renascentist în anul 1887. Se remarc decora ia de pe 

fa ada principal , dominat de trei por i monumentale. La etaj, cinci ferestre mari boltite, 

încadrate între pila tri cu capitel în stil ionic, se în iruie de-a lungul s lii festive. Deasupra 

acestora se ridic o cupol realizat într-o form original . 

Seminarul Teologic 

Strada Paro eni nr. 9; 

Cl direa, monumental , având dou nivele, construit în stilul Rena terii a fost 

inaugurat în anul 1885. Fa ada este dominat de o poart masiv i de ferestre foarte mari 

boltite, mai ales la etaj, care au asigurat o luminozitate considerabil interiorului. De la 

început localul a fost destinat unor coli române ti, între care i Preparandiei (1886-1927). 

Biblioteca Jude ean

 

Strada Gheorghe Popa nr. 2-4; 

Amplasat într-o frumoas cl dire cu destina ia îni ial de plalat administrativ, 

Biblioteca Jude ean a func ionat vreme îndelungat în Palatul Cultural. Infiin at în anul 

1913, Biblioteca posed peste un sfert de milion de volume. Fun ioneaz cu patru sec ii 

specializate: împrumut la domiciliu, documentar , colec ii speciale i muzical . In posesia 

sec iei documentare se g se te o colec ie pre ioas de c r i rom ne ti vechi, tip rituri rare, 

unele chiar din secolul al XVI-lea, precum i c r i maghiare vechi. Aici se p streaz i 

fondurile unor organiza ii culturale de odinioar , de exemplu fondurile care formeaz 

Biblioteca Orczy-Kézdi-Vásárhelyi (secolele XVII-XIX), Biblioteca Alecsandru D. 

Xenopol , Biblioteca Vasile Goldi , biblioteca lui Fábián Gábor, fondul Asocia iei 

Culturale Române Ar dene, înfiin at în 1863 etc. Este demn de re inut faptul c Biblioteca 

jude ean de ine i un bogat fond de c r i i un bogat fond de c r i franceze din secolele XVI-

XIX.   
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Muzeul Jude ean 

Pia a George Enescu nr. 1; 

Muzeul jude ean Arad a luat fiin în anul 1892, fiind deschis pentru public în anul 

urm tor. In prima faz de existen el se reducea la un a ez mânt memorial, închinat 

revolu iei de la 1848-1849. Ulterior patrimoniul s u s-a imbog it cu colec ia istoric a 

Liceului de b ie i (azi Liceul Ioan Slavici ), materiale descoperite cu ocazia s p turilor de la 

Pecica .a. Începând cu anul 1913, muzeul a fost amplasat în cl direa Palatului Cultural, 

înfiin ându-se i o sec ie de art plastic . Ulterior sec ia de art plastic a primit un nou 

amplasament, în aceea i cl dire cu Biblioteca Jude ean . În perioada interbelic dezvoltarea 

muzeului a cunoscut un ritm rapid, ad ugându-i-se colec ia de etnografie. Muzeul acord un 

spa iu considerabil perioadei în care s-a preg tit i înf ptuit revolu ia de la de la 1848-1849. 

Biblioteca Episcopiei Ortodoxe 

Biblioteca a luat fiin prin concentrarea fondurilor provenite din dona iile unor 

episcopi, ale unor oameni de cultur , vechea bibliotec a Preparandiei ar dene .a. Ea 

cuprinde i un pre ios fond de circa 200 de documente, cele mai vechi datând din secolul al 

XV-lea. Tot aici se g se te o important colec ie de carte româneasc veche începând cu 

tip riturile lui Coresi. Cercet torul g se te în colec iile bibliotecii  multe tip rituri rare, mai 

ales dintre cele impriate la Arad. Se mai poate men iona colec ia de ziare i reviste ca de 

exemplu Tribuna poporului, Tribuna Românului, Biserica i coala, având mare circula ie în 

Transilvania la sfâr itul secolului XIX-lea i începutul secolului al XX-lea. 

Alte institu ii culturale importante  

Alte institu ii culturale importante ale Aradului care pot fi de interes turistic general de 

interes pentru turismul tiin ific i cultural sunt: 

 

Muzeul teatrului, înfiin at în 1954 i care func ioneaz în cl direa teatrului;   

 

Expozi ia de art medieval a Episcopiei Ortodoxe Române, aflat la Mân stirea din 

Gai ; 

 

Arhivele statului, institu ie amplasat într-o cl dire modern (Strada Piotr Ilici 

Ceaikovski nr. 2); 

 

Turnul de ap (Pia a Turnului nr. 1), înalt de 35 m, construit odat cu darea în folosin a 

uzinei de ap (1896), restaurat în anul 1927, care în prezent serve te ca galerie de art ; 

 

Liceul Ghiba Birta; 

 

Liceul Csiki Gergely; 
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Expozi ia de Istoria Medicinei i Farmaceuticii (Strada Anatole France nr. 1-3), înfiin at 

în 1976 

 
Casa de cultur a sindicatelor, Strada Lacului nr. 2, ridiact în 1980, cu o sal de 750 de 

locuri, sal de conferin e de 200 locuri, alte s li mai mici, etc.  

d) Catedrale i biserici, m n stiri 

Vechea Catedral Ortodox Român

 

Pia a Filimon Sârbu; 

Construit în anii 1862-1865 ini ial în stil baroc, ctitoriei i s-au adus, în primul deceniu 

al veacului nostru, modific ri esen iale, mai ales la turnuri, primind înf i area arhitectonic 

de azi. În 1966 monumentul a fost decorat cu fresce realizate în stil bizantin, apar inând 

pictorului Eremia Profeta. În interior se disting lucr ri de pictur i sculptur remarcabile; 

între acestea din urm se eviden eaz iconostasul lucrat de Mihail Ianici. Pictura de influen 

occidental este opera arti tilor Nicolae Alexici i Ioan Zaicu. Pictura mai nou , de factur 

bizantin , autohton , a fost realizat în anii 1956-1957 de c tre A. Damian. Clopotul, turnat în 

anul 1764, provine de la vechea catedral ortodox , azi demolat . In dreapta i stânga 

catedralei s-au ridicat dou edificii monumentale cu etaj, armonizate cu stilul bisericii, 

destinate la vremea lor a fi l ca uri ale culturii române ti ar dene. În aripa dinspre strada 

Cernei a func ionat un num r de ani (1876-1885) Preparandia i Institutul teologic. 

Noua Catedral Ortodox Român

  

Pia a Drapelului (Pia a Podgoria)  

Noua Catedral Ortodox este înc neterminat , lucrându-se în prezent la finis ri, dar 

ea este deja func ional . Lucr rile de construc ie s-au derulat în anii de dup 1990.   

Catedrala Romano-Catolic

 

Bulevardul Revolu iei; 

Construit în anii 1902-1904, dup planurile arhitectului Emil Tabakovics i restaurat 

în 1965 i 1976, catedrala este un edificiu monumental care poart amprenta stilului 

Rena terii. Deasupra por ii într-o ni voluminoas se afl copia celebrei opere Pieta a lui 

Michelangelo Buonaroti. In pronaos este amplasat grupul statuar Sfânta Treime, realizat în 

bronz de c tre Ioan Rona într-o manier realist . In nav retine aten ia altarul principal din 

marmur alb i, mai ales, marea fresc din spatele acestuia, inspirat din via a Sf. Anton de 

Padova, oper a lui Ioan Vastagh. Interes prezint vitraliile a ezate de-a lungul navei i 

sanctuarului, în por iunea superioar a zidurilor. In biseric se g se te o mare org (40 de 

registre cu 1200 tuburi fonice) construit în 1905. 
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Biserica Luteran (Biserica Ro ie) 

Bulevardul Revolu iei nr. 61; 

Biserica Evanghelic , cunoscut i sub numele de Biserica Ro ie deoarece zidurile 

sale sunt acoperite cu c r mid decorativ de culoare ro ie, a fost ridicat în anul 1906, în stil 

neogotic. Dintre elementele arhitecturale amintim portalul bogat decorat în maniera 

catedralelor medievale, turnul ascu it, înalt de 30 m i altarul poliunghiular, inspirat din 

solu iile goticului târziu. Orga bisericii permite organizarea periodic de concerte. 

Biserica Ortodox Sârb  

Pia a Sârbeasc nr. 1; 

L ca ul a fost ridicat în perioada anilor 1698-1702, în stil baroc timpuriu, constructorii 

s i utilizând o serie de materiale provenite din ruinele unor edificii medievale ar dene, fapt 

vizibil în por iunea decapat a fundamentelor sale. Ulterior între anii 1790-1822, i s-au adus 

modific ri substan iale, m rindu-se lungimea prin ad ugarea unui nou altar. Inf i area baroc 

a fost amplificat , în ultima faz a lucr rilor i s-a trecut la în l area splendidului turn, 

modelat din pl ci de bronz i încheiat printr-o cruce fixat pe un glob aurit. Turnul are o 

evident factur rococo. 

Biserica Ortodox Român din Mic laca Veche  

Strada Rena terii nr. 81;  

Monumentul, ridicat în anii 1842-1845, se încadreaz în tipicul arhitecturii ecleziastice 

române ti de factur baroc , practicat în eparhia Aradului timp de peste dou secole (1700-

1930). Cu toate c a fost restaurat în câteva rânduri (ultima data în anii 1966-1969), biserica 

p streaz înf i area ini ial . Pictura (executat în jurul anului 1860) este inspirat din 

mae trii Rena terii. Remarcabil este, de asemenea, iconostasul, sculptat în lemn.  

Mân stirea Simion Stâlpnicul din Gai 

Strada Dun rii nr. 170; 

Valoros monument de arhitectur , a fost ridicat în anii 1760-1762, în stil baroc, prin 

grija episcopului Sinesie Jivanivici. Restaurate în mai multe etape, începând cu anii 1954-

1955, cl dirile i-au men inut în exterior aspectul original. In ultimii ani s-au în l at noi cl diri 

bine armonizate cu cele biseculare. Biserica de ine i valori picturale remarcabile. Iconostasul 

con ine o seam de picturi, care au fost executate de artistul tefan Tene chi (1767). Lucr rile 

amintite au puternice note realiste i reflect o v dit influen a stilului Rena terii italiene 

târzii.   
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Biserica Catolic i Casa Parohial din Aradul Nou 

Calea Timi orii nr. 33; 

Biserica a fost construit în perioada anilor 1812-1821, în stil baroc. Este declarat 

monument de arhitectur . Actuala Cas Parohial a fost construit în anul 1725 i a ad postit 

o biseric franciscan . Este considerat cea mai veche cl dire existent în Arad. 

Episcopia Român

 

Strada Mihai Eminescu nr. 44; 

Complexul arhitectonic al episcopiei ar dene, în forma sa actual , dateaz din anul 

1879. Cl direa administrativ , cu înf i are sobr , azi etajat , a g zduit senatul colar care 

avea conducerea colilor poporale române ti; aici a activate în perioada anilor 1901-1918 

Vasile Goldi , în calitate de secretar eparhial 

Sinagoga 

Strada Tribunu Dobra nr. 10; 

Templul propriu-zis este incorporat în mijlocul unei mari construc ii, cu dou etaje, 

având la baz un plan în form de trapez (1828-1834). Cl direa în exterior este sobr , în afar 

de aripa dinspre str. Cozia, decorat cu o fa ad în stil neoclassic. Accesul în sinagog se face 

prin poarta principal  cea lateral , p strându-se pân azi uria ele por i de stejar, care se 

inchid cu mecanisme i chei contemporane zidirii. Interiorul templului are o form aproape 

p trat i este str juit de o masiv

 

cupol . De-a lungul zidurilor laterale se ridic dou 

balcoane. Exist unele elemente specifice locului, de exemplu chivotul (care con ine sulurile 

cu text biblic, având o vechime multisecular ) acoperite de frumoase decora ii în stil baroc. Se 

remarc i orga, realizat tot în stil baroc (1841).  

M n stirea Hodo -Bodrog 

Mân stirea este situat în Bodrogul Nou, sat situat la 18 km sud-est de Arad, pe DJ 

692, modernizat (Arad-Felnac); M n stirea Hodo -Bodrog (1,5 km nord de centrul satului, 

legat de acesta cu un drum asfaltat) este unul din cele mai vechi a ez minte monastice 

române ti, înfiin at înainte de anul 1177, dat la care este atestat documentar.  Complexul 

Hodo -Bodrog de ine câteva cl diri de real valoare arhitectonic . Remarcabile sunt i 

frescele din altar, cele dou abside laterale i pantocratorul, datând probabil din prima 

jum tate a secolului al XVII-lea; ambele opera unui artist necunoscut. Clopotni a, înalt de 19 

m, ridicat , dup unii cercet tori, în secolul al XVIII-lea, are pe frontispiciu un blazon 

nobiliar sculptat în piatr atribuit familiei Brancovici, realizat în stilul Rena terii târzii.  

Cl direa chiliilor (1904-1907) g zduie te valoroase colec ii ale m n stirii.  



Serviciile  turistice de calitate  

 
o activitate economic major a comunit ilor  locale  

 

83

 
e) Construc ii industriale i pentru transporturi 

Gara Arad 

Pia a G rii; 

Cl dire impozant construit la sfâr itul secolului trecut dup planurile arhitectului 

Ludovic Szantay. A fost distrus în timpul celui de-al doilea r zboi mondial i reconstituit cu 

înf i area exterioar ini ial . Fa ada, placat cu c r mid glazurat , con ine elemente 

decorative secesioniste. Fiind amplasat la intersec ia unor importante linii de cale ferat din 

vestul rii i în apropierea punctului de frontier Curtici-Lökösháza, gara Arad este o cl dire 

cu func iuni complexe, cuprinzând pe lâng spa iile aferente g rii i un oficiu po tal cu 

colet rie extern i vam . 

Casa V mii 

Strada Banatului nr. 2; 

Amplasat la cap tul podului Traian (spre Calea Timi orii), pe marginea digului, 

este o m rturie a sistemului vamal de odinioar . Cl direa actual a fost construit la începutul 

secolului al XX-lea. Construc ia, cu un etaj, are sec iunea p trat i ferestre pe toate laturile. 

În prezent are func iune de alimenta ie public . 

Vechea Fabric de Bere  

Calea Timi orii nr. 30-32; 

Este cea mai veche fabric din Arad i din împrejurimi. A fost construit în anul 1872 

de c tre familia contelui Zielinski. O parte din instala ii au fost aduse din Germania în anul 

1827. În prezent nu mai func ioneaz conform primei destina ii. 

Vechea cl dire administrativ ASTRA

 

Calea Aurel Vlaicu nr. 43; 

Cl direa cu trei nivele, tipic pentru cl dirile industriale, a fost construit în perioada 

anilor 1900-1910 în stil neogotic. Este placat cu c r mid aparent . Are valoare 

documentar . 

Moara i Fabica de Spirt i Drojdie Neumann

 

Calea Aurel Vlaicu; 

Moara i Fabrica de Spirt i Drojdie, sunt unele din cele mai vechi cl diri industriale 

din Arad, construite în perioada anilor 1880-1890. Cl diri impozante, amplasate la intrarea în 

Arad, dinspre punctul de frontier N dlac, prezint un interes documentar deosebit. Cl dirile 

sunt utilizate în scopul ini ial, dar utilajele sun înnoite.   
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Antrepozitele 

Strada Unirii nr. 5-7; 

Antrepozitele de pe strada Unirii sunt cl diri cu dou nivele construite la sfâr itul 

secolului al XIX-lea, din c r mid , stâlpi i grinzi metalice. Cele dou cl diri sunt legate între 

ele printr-un pod metalic. Se remarc fa ada din c r mid aparent cu calit i plastice 

deosebite care îi d suple e i acurate e. În prezent sunt utilizate ca spa ii de înv mânt, spa ii 

comerciale i de agrement, cu adapt rile corespunz toare. 

Podul Traian 

Podul Traian este o construc ie metalic specific începutului de secol XX. A fost 

construit la 1906. El face leg tura peste Mure între centrul ora ului i cartierul Aradul-Nou, 

pe direc ia N-S. Elementele decorative ale felinarelor sunt specifice stilului secession.  

f) Monumente, statui, busturi  

Monumentul Osta ului Român 

Pia a Avram Iancu;  

Monumentul, oper a sculptorului bucure tean Gavril Covalschi, a fost ridicat în anul 

1960. 

Busturile din Pia a George Enescu ale unor intelectuali români   

În pia a George Enescu, în zona palatului Cultural se g sesc busturile unor 

proeminen i intelectuali români i anume: 

 

bustul poetului George Co buc, figur proeminent a sfâr itului de secol XIX, început de 

secol XX,  opera lui Ioan Groza ; 

 

bustul lui Petre Pipo , profesor la Preparandie, opera lui Marcel Olinescu, 

 

bustul lui Gheoghe Popa de Teiu , primul comite român în comitatul Arad (1864  1867), 

opera lui Ioan Moga ; 

 

bustul lui Ioan Russu- irianu, publicist, istoric i sociolog, militant român, conduc tor al 

revistei Tribuna, opera lui Ioan Moga; 

 

bustul lui Mircea V. St nescu, publicist, opera lui Ioan Moga ;  

 

bustul lui Alexandru D. Xenopol, istoric i filozof, opera lui Ioan Groza; 

Grupul statuar din Parcul Reconcilierii   

Parcul Reconcilierii cuprinde dou grupuri statuare i anume: 

 

un grup care reprezint idealurile pa optiste române sub forma unui Arc de Tiumf i a 

revolu ionarilor acelor vremuri;   



Serviciile  turistice de calitate  

 
o activitate economic major a comunit ilor  locale  

 

85

  
un grup care reprezint

 
idelurile revolu iei din 1848 

 
1849 de pe teritoriul de atunci al 

Ungariei, cu omagierea celor 13 generali ai revolu iei care au fost executa i la Arad.   

Obeliscul celor 13 generali 

Pia a 13 martiri;  

Monumentul de marmur cenu ie, este amplasat în apropierea Cet ii, în zona în care 

generalii au fost executa i. Obeliscul sus inut de un postament de piatr , este închinat 

memoriei celor 13 generali ai armatei revolu ionare maghiare, fii ai unor popoare asuprite de 

habsburgi, condamna i la moarte de tribunalul militar imperial i executa i la 6 octombrie 

1849.  

Bustul lui Teodor Ceontea 

Strada Paro eni nr. 9 (curtea Facult ii de Teologie); 

Teodor Ceontea (1847-1906), a fost unul dintre profesorii Preparandiei ar dene, a 

condus Asocia ia înv torilor români din p r ile Aradului i a admistrat (pân în 1901) unica 

imprimerie rom neasc local . Bustul este opera lui Andrei Albert. 

Bustul lui Ioan Slavici 

Pia a Liceului; 

Ioan Slavici (1848-1925), scriitor i publicist, originar din iria, a eternizat în 

romanele i nuvelele sale o serie de aspecte ale realit ilor de pe meleagurile natale. A fost 

director al ziarului Tribuna. Bustul este opera scupltorului Ioan Tolan. 

Statuia sf. Ioan Nepomuk 

Strada Ioan Popovici-Desseanu col cu strada Episcopiei; 

Este cel mai vechi monument de art plastic din ora ul Arad, dedicat sfântului Ioan 

Nepomuk. Ridicat în anul 1729 i plasat ini ial în pia a Unirii, pe actualul loc a fost transferat 

în 1870. Monumentul, lucrat în piatr (atât soclul cât i statuia), este opera unui sculptor 

anonim; ea se încadreaz în categoria pu inelor lucr ri artistice d ltuite în Transilvania în 

autentic stil baroc, având multe elemente valoroase. Autorul s-a inspirat în mod evident din 

statuia existent la Viena (Wiedmühlgasse). 

Monumentul Fotbalistului 

Calea Aurel Vlaicu nr. 36; 

Ridicat în fa a intr rii stadionului U.T.A., monumentul evoc figura unui juc tor al 

echipei respective. Statuia turnat în bronz a fost realizat de sculptorul ar dean Ioan Tolan.    
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Monumentul Eroilor Iugoslavi 

Calea Bodrogului (Cimitirul Pomenirea); 

Mormântul comun al sutelor de deporta i i interna i iugoslavi, deceda i în cetatea 

Aradului, în anii 1914-1917 i al militarilor sârbi r ni i în timpul r zboiului, care au încetat 

din via în spitalele ar dene în 1914-1915 este marcat de un monument din marmur ro ie, 

ridicat în anul 1932 din ini iativa unor supravie uitori ai lag rului din Arad.  

Monumentul eroilor sârbi ai revolu iei de la 1848-1849 

Pia a Sârbeasc nr. 1; 

Monumentul a fost ridicat în amintirea revolu ionarilor sârbi care i-au sacrificat via a, 

în timpul revolu iei de la 1848-1849, pentru libertatea poporului lor. În centrul monumentului 

se afl o cruce de marmur de culoare ro ietic , frumos ornamentat , d ltuit în anul 1862 i 

restaurat în 1898, dat când a fost amplasat pe actualul loc.  

g) Gr dini, parcuri, locuride agrement  

De i oferta municipiului în ceea ce prive te suprafe ele verzi din perimetrul propriu zis 

nu este foarte bogat , câteva parcuri merit s fie citate. 

Parcurile de pe malul Mure ului 

De-a lungul digului Mure ului i a bulevardelor Vasile Milea i general Ioan 

Dragalina, se întind dou zone verzi - parcurile Mihai Eminescu i Parcul Copiilor, care au 

împreun circa 45000 mp. Parcurile, concepute în stil clasic, la sfâr itul secolului trecut, au o 

bogat vegeta ie, aici putând fi întâlnite i exemplare mai rare de arbori, printre care acerul, 

taxodiul, alunul turcesc, care atinge i în l imea de 25 m, precum i arborele pagodelor cu 

frunze în form de evantai, o fosil vie, unicul reprezentant al str vechiului ordin Ginkgoales, 

cunoscut în perioada carbonifer a erei paleozoice. 

P duricea 

Una din zonele de agrement cele mai îndr gite de ar deni o constituie punctul numit 

P durice i lacul învecinat. Lacul, alimentat de izvoare naturale, aflat în imediata apropiere 

a bulevardului Revolu iei, se transform iarna în patinoar. P duricea (88000 mp), o 

reminescen a p durii Ceala, a fost donat ora ului, odat cu ridicarea Aradului la rang de 

municipiu (1834), dat dup care s-au amenajat aici frumoase i spa ioase alei. 

P durea Ceala 

P durea Ceala, situat la marginea vestic a ora ului, pe malul Mure ului, are o 

suprafa de 1560 ha i este accesibil pe un drum asfaltat. Dintre speciile de arbori mai 

r spândite amintim: stejarul, frasinul, plopul i salcia; se g sesc i unele specii rare precum 
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chiparosul de balt , nucul negru, carpenul etc. Un interesant obiectiv îl constituie lacul, care a 

luat na tere dintr-un bra mort al Mure ului. Aici s l luie te nuf rul alb. In p dure vie uiesc 

cerbi carpatini, c prioare, iepuri, fazani i mistre i. Exist i dou obiective de interes istoric i 

anume Movila Turcului (locul unde s-a aflat o veche cetate disp rut în secolul al XVI-lea) 

i Bisericu a , aceasta din urm evocând o a ezare medieval disp rut definitiv în secolul al 

XVIII-lea, când locuitorii s i au fost muta i. In zon g se te restaurantul Zori de zi , precum 

i un mic camping. În prezent p durea face parte din zona protejat Lunca Mure ului.  

Trei Insule 

Situat la o distan de circa 8 km sud-est de centrul Aradului, zona ofer turi tilor o 

excelent posibilitate de odihn i recreere. Accesul la Trei insule se face prin intermediul 

oselei asfaltate, str b tând p durea Ceala. Trei insule s-a format în secolul trecut prin 

unirea ostrovurilor respective ale Mure ului, între ele depunându-se nisip. Astfel a luat na tere 

o nou insul , cu o întindere de 17 ha, lung de cca 1 km, închis de albia principal a 

Mure ului i un bra lateral; ea este împ durit cu copaci de esen moale. 

Strandul 

Lâng podul de la cetate, de-a lungul malului stâng al Mure ului, se g se te trandul 

cu o suprafa de 20 ha, inaugurat în anul 1970. O vegeta ie abundent din conifere, plante de 

décor etc. acoper circa 3 ha; terenurile de minifotbal, tenis de câmp,  tenis de mas contribuie 

odihna oamenilor. În ultimii ani, pe o parte a trandului s-a dezvoltat un adev rat parc de 

distrac ii, cu restaurante, discoteci, cluburi etc. 

B ile din Gai 

La cap tul cartierului Aurel Vlaicu, în apropierea intr rii în municipiu dinspre N dlac, 

se afl un complex balnear administrat de Casa de ajutor reciproc a pensionarilor din Arad, 

care valorific apa termal existent în zon ; înfiin ate în anul 1965, b ile func ioneaz în tot 

timpul anului. La dispozi ia celor veni i la tratament se afl dou bazine descoperite, precum 

i un bazin acoperit. Aici se trateaz diverse afec iuni cronice. 

Ghioroc 

Comuna Ghioroc este situat la 18 km est de Arad i este accesibil pe osea, pe calea 

ferat i cu tramvaiul or enesc din Arad. Ghiorocul este centrul unei binecunoscute podgorii 

atestat documentar înc din secolul al XI-lea. Lacul format în urma exploat rii de balast 

constituie un loc de agrement din ce în ce mai frecventat. Exist aici un trand, un camping i 

locuri de pescuit.    
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Vladimirescu 

Comuna este situat la 7 km est de Arad pe drumul na ional i este accesibil cu 

autoturismul, tramvaiul or enesc din Arad sau pe calea ferat . P durea de la Vladimirescu 

este de peste 4000 ha i se g se te pe malul drept al Mure ului. În p durea compus din 

stejari, frasini, plopi, s lcii, precum i unele specii mai rare cum ar fi stejarul tardiflor i nucul 

negru, vie uiesc cerbi carpatini, c prioare, mistre i i fazani. O caban deschis tot timpul 

anului ofer posibilit i de cazare i mas turi tilor. Lacul din zon ofer posibilit i pentru 

plaj i pescuit.  

h) Stadioane i baze sportive 

Stadionul U.T.A. 

Calea Aurel Vlaicu nr. 36; 

Cochetul stadion al Clubului U.T.A., club înfiin at în anul 1945, cu o capacitate de 

17000 de locuri reprezint cea mai important baz sportiv a municipiului. Stadionul a fost 

inaugurat la 1 septembrie 1946, prilej cu care Petschovschi, marele juc tor al Aradului, a 

marcat primul gol pe noul stadion. Echipa de fotbal U.T.A.reprezint un simbol pentru ora ul 

Arad, echipa fiind prezent în prima divizie timp de 33 de ani neîntrerup i, iar dup o pauz 

de câ iva ani, acum a revenit din nou. A câ tigat campionatul na ional de ase ori (1946/1947, 

1947/1948, 1950, 1954, 1968/1969 i 1969/1970), a cucerit de dou ori Cupa României 

(1947/1048 i 1953) i în aceea perioad a ob inut i câteva rezultate interna ionale 

remarcabile. În ultimul an stadionul a suferit importante lucr ri de renovare. Se poate remarca 

faptul c Stadionul Rapid, aflat prin apropiere a fos demolat recent pentru a face loc unor noi 

construc ii. Pe acest stadion s-a desf urat în 1888 primul joc i în 1889 primul joc oficial din 

ar . În acela i an, a avut loc i primul joc interna ional, între Clubul Atletic Arad i echipoa 

Politehnicii din Budapesta.  

Stadionul Gloria 

Strada Dacilor nr. 9; 

Destinat atât fotbalului, cât i întrecerilor de atletism, stadionul cu o capacitate de 

4000 de locuri i pist de zgur pentru alerg ri a fost inaugurat la 27 iulie 1913 cu ocazia 

meciului de fotbal dintre Societatea de gimnastic ar dean i echipa timi orean Chinezul. 

Anul 1913 marcheaz i înfiin area Asocia iei sportive române Gloria Arad, organizatoarea 

primei echipe române ti de fotbal din Transilvania. În prezent stadionul este în renovare.   
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Baza sportiv U.T.A. 

Strada Teiului nr. 1; 

Inaugurat în anul 1923, extins i modernizat în 1946-1948 baza sportiv , situat pe 

malul drept al Mure ului, lâng podul care duce spre cetate, este destinat sporturilor nautice 

(canotaj academic, caiac, canoe) i tenisului (zece terenuri de zgur ). 

Baza de tenis  

Inaugurat pe malul stâng al Mure ului, baza de tenis permite organizarea anual de 

competi ii în cadrul circuitelor interna ionale. În aceea i zon se preconizeaz inaugurarea, în 

acest an, a unui patinoar artificial. 

Baza sportiv Voin a 

Malul Mure ului nr. 31; 

Complexul dispune de o sal de for i o baz nautic , care continu tradi ia 

sporturilor nautice practicate la Arad înc de la sfâr itul secolului trecut, când în anul 1890, 

lua fiin Asocia ia Mure ului a vâsla ilor ar deni, asocia ie ce organiza în anul urm tor 

primul concurs de canotaj pe râul Mure . 

Sala Polivalent

 

Pasaj Mic laca; 

Sala Polivalent , inaugurat în anul 1978, cu o capacitate de 2100 locuri, permite 

desf urarea de întreceri sportive la discipline ca baschetul, handbalul, gimnastica, voleiul, 

tenisul de mas , boxul, luptele i halterele. Edificiul g zduie te, de asemenea, în afara 

manifest rilor cu caracter sportiv i diferite ac iuni festive cultural-artistice, precum i 

concerte de muzic popular i u oar , expozi ii. 

Bazinul Olimpic 

Pasaj Mic laca; 

Inaugurat în anul 1982 bazinul de dimensiuni olimpice (50 x 21 m), cu o capacitate de 

1000 de locuri pentru spectatori, dispune de opt culoare, fiind destinat înotului, s riturilor de 

la trambulin , întrecerilor de polo.  

Bazinul de înot din P durice  

Foarte popularul bazin de înot descoperit serve te atât sportului de performan (polo, 

înot) cât i unor scopuri de agrement pentru popula ia municipiului.     
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Pista de concurs moto  

Mic laca, DN7  

Ramur sportiv tot mai popular i mai de succes în Arad, motociclismul i-a g sit un 

loc de desf urare pe noua pist din Mic laca. Unele din consursurile na ionale i etape ale 

campionatelor balcanice se desf oar i pe excelenta pist a aeroportului.  

Concluzii  

Municipiul Arad are excelente condi ii pentru dezvoltarea unui turism modern i 

multilateral, cu accent i pe alte domenii ale turismul decât turismul de tranzi ie, dezvoltat i 

la aceast dat . Se pot propune pentru dezvoltare cu prec dere turismul de conferin e, turismul 

cultural, turismul legat de înv mânt, turismul legat de sport, turismul de agrement i culinar 

etc. La dezvoltarea de acest fel al turismului în Arad poate contribui în mare m sur 

colaborarea transfrontalier cu partenerii din Békéscsaba.  
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Abstract   

The paper deals with the possibilities of developing tourism in Arad and its 

surroundings. The first two chapters present theoretical aspects of the problem and the 

following one takes in count the main possibilities offered by the city to the tourists visiting it. 

Conclusions emphasize that Arad has excellent conditions in developing a modern and 

multilateral tourist offer, including cultural and conference tourism, tourism connected to 

learning and to sports etc. Cross-border cooperation with partners in Békéscsaba can 

contribute to the development of tourism in Arad                              
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KOVÁCS MIHÁLY  

A MEGYERENDSZER ÁTTEKINTÉSE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TÜKRÉBEN  

A magyar megye helyének, szerepének, de még inkább jöv jének vizsgálata nem új 

kelet törekvés, az kisebb nagyobb intenzitással, gyakorlatilag az 1970-es évek elejét l 

meghatározó helyet foglal el a közigazgatás-tudományi kutatások tematikájában. Ma kétség 

kívül Magyarország Európai Unióhoz történ csatlakozásának ténye emeli be az aktuális 

kutatások sorába, amellyel az, szoros összefüggésbe hozható a közigazgatás 

továbbfejlesztésének kívánalmával.  

Az a tény, hogy egyáltalán felmerül a közigazgatás területi rendszerének 

megreformálása, egyértelm en hazánk európai csatlakozásához köthet , hiszen az integráció 

kapcsán merült fel, hogy a Régiók Európájához fogunk csatlakozni, mely feltételezi az 

eddig hiányzó regionális beosztás meglétét Magyarországon. A régiók ötlete komoly vitákat 

gerjesztett, hiszen egyúttal felmerült a megyék megsz ntetése, de legalábbis hatásköreinek 

jelent s megnyirbálási szándéka is. Azonban hosszú évszázadokon keresztül a megye volt az 

önkormányzatiság, a társadalmi, politikai közélet színtere, valamint a közigazgatás 

legfontosabb szintje és kerete. Így túl er sek a megyei gyökerek ahhoz, hogy egyszer en 

kiiktassák azokat.    

A regionalizációs szándékoknak több vállfaja létezik, köztük olyan is, amely megtartja 

a megyei szint igazgatást bizonyos feladatokra. Maguknak a régióknak is több értelmezési 

formája van, s t az ilyen irányú elképzelések sem új kelet ek,  végig kísérik történelmünket.  

A napi politikában hangoztatott uniós elvárások pedig sokszor nem, vagy más tartalommal 

léteznek.   

Hazánkban a területi közigazgatás els komoly eredménye az István-féle államalapítás 

következménye, amikor is Szent István bevezette a vármegye-rendszert. Magyarországon 

tehát 

 

a legtöbb európai országhoz hasonlóan - a területi beosztás alapjai régi történelmi 

hagyományokhoz köt dnek. Államalapításunk óta a megyei és azon belül a járási 

közigazgatási beosztás a jellemz . Az egész megyei nemesség testületi szervezeteként 

m köd megyegy lések összehívásától számítjuk a megyei önkormányzatok történetét, s így 

a magyar önkormányzatiság egyik pilléreként a megyei önkormányzatok is több mint 750 

éves múltra tekinthetnek vissza.   
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A megyék még ma is léteznek, gyökereik tehát er sek, s t e rendszer eddig sikeresen 

formálta önmagát az adott korok elvárásaihoz, s a történelem viharai során területi és 

hatásköri változások révén is képes volt alkalmazkodni a kor követelményeihez. Így nem volt 

szükség a közigazgatási keretek teljes szétverésére a nagyobb történelmi fordulópontokban 

sem, hogy pl. a polgári átalakulás folyamata megindulhasson. A megyerendszer legnagyobb 

jelent sége tértörténeti szempontból abban rejlik, hogy mindig formálódni tudott a változó 

közjogi, igazgatási, politikai struktúrához és térbelileg minden vagy a megyébe, vagy pedig a 

megyére épült rá. Így a megye a történeti-területi folyamatok meghatározó kerete lehetett 

hosszú századokon keresztül.  

1990-ben 

 

amikor megérettek a szakmai és társadalompolitikai alapok egy 

decentralizációs reformhoz 

 

megszületett az önkormányzati törvény1; felszámolták a 

települési és a megyei szint közötti hierarchiát és szervezeti önállósághoz jutottak az egyes 

önkormányzatok. A legélesebb politikai viták a megyék közigazgatási szerepével kapcsoltban 

dúltak, s végül minden korábbitól eltér mértékben megnyirbálták azt. A törvény 

szubszidiárius szerepet adott a megyéknek, a kizárólagosan nekik címzett feladatok körét 

lesz kítette és azon körzeti jelleg közszolgálatásokra korlátozta, amelyeket a települések 

nem szándékoznak, vagy nem képesek ellátni. A szabad feladatvállalás terét sz kíti továbbá a 

kötelez en ellátandó feladatok köre, melyekhez a központi költségvetés elvileg támogatást 

kellene, hogy nyújtson. Ami viszont a gyakorlatban nem kielégít mérték , ez a megyei 

önkormányzatok egy kardinális problémája napjainkban is: a forráshiány.   

A megyei önkormányzatok szinte teljesen elvesztették kapcsolatukat a települési 

önkormányzatokkal, ezáltal is alkalmatlanok lettek arra, hogy egyfajta területi integrációs 

szerepet töltsenek be. A feladatok megnyirbálása mellett értelemszer en az ezt szolgáló 

eszközrendszerük is megfogyatkozott. Ekkor iktatódtak ki a területi integrációhoz esszenciális 

fogalmak - mint a tervezés, koordináció, szakmai segítség vagy a megyei szint újraelosztás.  

A megyékt l elvett és egyéb feladatokra sorra alakultak a dekoncentrált állami szervek 

- pl. fogyasztóvédelmi felügyel ségek,  földm velésügyi hivatalok. Ma már egyértelm en 

látható, hogy átgondolatlanul, az aktuális politikai helyzetnek alárendelten születtek meg ezek 

a szervek.  

Mindezek hátrányos következményeket vontak maguk után. A területi irányítás 

túlbürokratizált és széttagolt lett, több olyan feladatot is birtokoltak a dekoncentrált szervek, 

amelyeknek ellátására egy önkormányzat 

 

akár regionális, akár megyei - alkalmasabb lett 

                                                

 

1 1990. évi LXV. tv  a helyi önkormányzatokról. (Ötv.) 
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volna, ez pedig  véleményem szerint  oda vezetett, hogy ma a forráselosztás a közép szinten 

nem kielégít en hatékony.   

Az 1994-es választások eredményeként egy olyan kormány állhatott fel, melynek 

magabiztos többségével lehet sége lett volna, olyan nagyobb kaliber reformtörvények 

elfogadására, melyekre például napjaink kiegyenlített politikai er viszonyai között nincs 

kilátásba helyezhet esély különösen, ha figyelembe vesszük ezen törvények 2/3-os voltát.   

A közigazgatási rendszer reformjának egyik elemeként 1994-ben módosították az 

önkormányzati törvényt, melynek célja volt a legyengített megyei önkormányzatok 

újragondolása, a területi szint meger sítése volt. Ezt több ízben kifejezésre is juttatták, 

deklarálták például, hogy a megyei önkormányzat települési önkormányzat, ám a 

gyakorlatban nem volt ekkora konszenzus a megyék szerepének meger sítését illet en, így a 

módosítás összességében messze nem er sítette meg a megyei szintet a tervezett mértékben.   

A területen változást a területfejlesztési modellváltás és az erre a célra elfogadott 

külön törvény hozott. Hosszú és vontatott el készületek után született meg a 

területfejlesztésr l és a területrendezésr l szóló törvény2. Összességében egy EU-konform 

jogszabállyal megteremtette a hazai regionális politikai intézményi kereteket és alapot adott a 

tervez -programalkotó munkához. A területfejlesztési feladatok végrehajtásárára önálló 

területfejlesztési intézmények jöttek létre emellett a hagyományos közigazgatási szervek is 

szerephez jutottak. Áttekintve az intézményrendszert beszélhetünk országos-, regionális-, és 

megyei kistérségi szintr l, azaz az eddig létez szintek mellé létrejött a regionális szint is.    

Számos problémát szült azonban, hogy egyáltalán mit tekintsünk Magyarországon 

régiónak, amelyekhez hozzá lehet rendelni a regionális fejlesztési tanácsokat. A tanácsok 

funkcióinak tisztázatlansága, a megyerendszer er s tradíciói és az akkori sz kös források 

folytán változatos formájú régiók jöttek létre, végül e kusza helyzetet 1999-ben oldották fel, 

amikor a regionális tanácsokat a hét NUTS II szinttel kompatíbilis régiókban rendelték 

kialakítani. Ezzel rögzítette az állandó szervezetrendszert, hézag- és átfedés-mentesen 

kialakította az egész országra kiterjed m ködési területet, és megfelel munkaszervezetet 

hozott létre számukra.  

A fent vázolt fejlesztési, illetve tervezési statisztikai régiók els sorban tehát a 

területfejlesztési feladatok szolgálatára jöttek létre. Ezen egységek szükségességével  

kapcsolatban is számos ellenérv látott napvilágot az elmúlt években, melyek f ként azt 

vallották, hogy a megyei önkormányzatok alkalmasabbak lennének e feladatok ellátására. 

                                                

 

21996. évi XXI: törvényt a területfejlesztésr l és a területrendezésr l (Tft.) 
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Ismerve az uniós regionális politikai preferenciákat, és a  versenyképességi 

kihívásokat - ezzel a nézettel a többségi vélemény nem ért egyet, és egyértelm en támogatja a 

területfejlesztési célzattal kialakított régiók elvét. Természetesen megint más kérdés az ún. 

politikai régiók, lényegében a regionális önkormányzatok létrehozása, itt már jóval élesebb 

viták dúlnak.  

A 2006. évi országgy lési választások után ismét felmerült az államháztartási reform 

egyik elemeként a régió kontra megye kérdés, s t, az Országgy lés idén nyáron szavazott is a 

politikai régiók létrehozásáról és egyúttal a megyék eltörlésér l, azonban hiányzott a 

szükséges 2/3-os többség, így egyel re a területi közigazgatás helyzete változatlan.  

Érdemes megvizsgálni, hogy a területi közigazgatással kapcsolatban mi az Európai 

Unió álláspontja, ugyanis hazánk 2004. május 1-jén az Európai Unió, azaz egy nemzetközi 

szerz déseken alapuló szupranacionális szervezet tagja lett. Valamely nemzetközi szervezetet 

akkor tekintünk szupranacionálisnak, ha többek között a tagállamait többségi határozatokkal 

is kötelezheti, itt tehát azt kell megvizsgálni, hogy van-e valamilyen kötelez el írás a 

középszint közigazgatás megszervezésével kapcsolatban.   

Az Európai Unió három pilléren alapuló szupranacionális szervezet, ahol a regionális 

politika 

 

fontosságát hangsúlyozandó 

 

az els pillérbe tartozik, amelyik a közösség 

szupranacionális intézményrendszerét és jogrendjét (az ún. acquis communautaire-t) 

tartalmazza. Napjainkban az Unió további b vülés várható, mellyel teljesülhet az alapítók 

célja, azaz európa népei egységének a megteremtése, amelyben 

 

és ez megjelenik az 

általános célok között is 

 

kulcsfontosságú az állampolgárokhoz lehet legközelebbi 

döntéshozatal megvalósulása, azaz 

 

többek között - a helyi és középszint közigazgatás 

megszervezése.  

A regionális politika hosszú éveken keresztül a nemzeti politika határain belül 

m ködött, egészen egy közösségi pénzalap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (European 

Regional Develepment Fund, ERFA) létrehozásáig, amely termel beruházásokat, 

infrastruktúrafejlesztést, a bels potenciál er sítését célzó programokat támogatja. A 

következ jelent s lépcs fok 1988-ban, a regionális politika pénzügyi eszközeinek els 

átfogóbb reformja mellett következett be, ugyanis ett l kezdve használják a közösségi 

politikákban az EU területi beosztásának jegyzékét, az úgy nevezett NUTS (The 

Nomenclature of Territorial Units for Statistics) rendszert.   

A NUTS rendszer öt szint hierarchikus osztályozással dolgozik, három ebb l a 

regionális, kett pedig a helyi szintre vonatkozik. A NUTS I szintben 78 nagyrégiót 

határoztak meg. (Pl. kelet német tartományok,  Skócia).  A NUTS II szintet (pl. osztrák 
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tartományok, francia autonóm régiók) tekintik a regionális politika akció területének, amely 

szinten az összes Strukturális Alap elvileg igénybe vehet . A NUTS III az olyan a kisebb 

területi egységek kategóriája, mint a francia megyék.   

Egyértelm , hogy az Európai Unió nem rendelkezik egységesen kialakult és elfogadott 

közigazgatási szerkezettel, melyet a tagállamoknak is el kellene fogadni, illetve be kellene 

vezetni. Az unió tagállami hatáskörben hagyta a kérdéskört, egy ilyen irányú normatív 

szabályozás súlyosan érintené a szuverenitásukat, azaz tehát ez a harmadik pillér, vagyis a 

bel- és igazságügyi együttm ködés hatásköre alá esik. Ebb l fakadóan közigazgatási szintek 

számára, elnevezésükre, hatásköreikre sincs semmiféle követend normaanyag. A magyar 

középszint igazgatásszervezési dillemájára tehát az acquis communautaire-t l nem várhatunk 

választ, azonban a másodlagos jogforrások szintjén kialakult egy új dimenzió, melynek 

trendjei vitathatatlanul alakítják a jelen közigazgatási struktúráját, m ködését; valamint 

iránymutatással kell, hogy szolgáljanak egy jöv beli közigazgatási reformhoz is.  

Létezik egy fogalom, európai közigazgatási tér (European administrativ space), nem 

teljesen egyértelm , és a mai napig szakmai viták tárgya, hogy tulajdonképpen mit is értünk 

alatta, lényegében az Európai Közösség által vallott és gyakorolt értékek, alapelvek alkotják, 

de ez sem jelent kötelez en követend normát a tagállamok számára. Ma a regionális politika 

terén különböz középtávú programokban rögzítik az együttm ködés területeit, szem el tt 

tartva azt a célt, hogy az Unió a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú 

gazdaságává váljon, amelynek meghatározó tényez je a közigazgatás is.   

Az Európai Unióval területi közigazgatásával kapcsolatban mindenképp szólni kell 

még a Regionális Önkormányzatok Európai Chartájáról. A Charta a többi között definiálja a 

régió fogalmát, regionális kapcsolatait, finanszírozását, részvételét a nemzeti 

döntéshozatalban valamint azt, hogy a régióknak alkotmányos védelemben kell részesülniük.  

Kérdéses azonban, hogy mikorra várható a Charta elfogadása. Hiszen egyrészt nem 

érintheti az államok szuverenitását, másrészt ha áttekintjük az egyes tagállamokban lezajlott, 

vagy éppen zajló regionalizációs folyamatokat, igen sok kudarcnak lehetünk szemtanúi. Így 

például megtorpant a brit, pontosabban az angol regionalizáció, Svédországban évekig folyt 

egy regionális kísérleti program, végül is lekerültek a kísérleti régiók a közigazgatási 

térképr l, Görögországban ugyan létrejöttek a régiók, ám a hatalom a prefektus és a választott 

testületek között egyel re jelent s viták tárgya3.  

                                                

 

3 Pálné Kovács Ilona: Regionális politika és közigazgatás, Dialóg Campus-Budapest-Pécs, 2001.  
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Az Európai Unióban az egyes tagállami gyakorlatot vizsgálva két jellemz iránnyal 

találkozhatunk, egyrészt vannak azok az országok, amelyek kisszámú, de nagy terület , 

komoly hatáskör , anyagilag is er s települési önkormányzatokkal és emellett (ehhez 

viszonyítva) gyenge középszinttel rendelkeznek ( északi-modell , pl.: Svédország, Dánia). 

Másrészt azok az országok, amelyek nagyszámú, de alacsony lélekszámú, igazából csak az 

alapszint közszolgáltatást biztosító települési önkormányzatokkal és 

 

ehhez viszonyítva 

 

er s középszinttel rendelkeznek ( déli-modell , pl.: Franciaország, Ausztria stb.).    

A Magyarországon tapasztalható nagyszámú, kevés er forrással rendelkez települési 

önkormányzati modell er s területi középszintet feltételez, azaz a mintegy 3.200 települési 

önkormányzat mellé ki kellett volna építeni egy 

 

a jelenleginél 

 

jóval er sebb középszintet. 

Ma ugyanis a megyéknek túl sok gazdája van; a megyei önkormányzatok mellett a 

területfejlesztési tanácsok és a dekoncentrált szervezetek sokasága teszi ellentmondásossá és 

bizonytalanná a középszint helyzetét.  

Az ezzel kapcsolatos helyzetben lehetséges továbblépési irányt az Európai Unió 

jelölhetett volna ki, azonban az európai integrációban nincs olyan kialakult és elfogadott 

területi közigazgatási szerkezet, amelyet be kellett volna vezetnünk. Ennek ellenére a 

rendszerváltást követ évekt l folyamatosan jelenik meg a régiók kialakításának igénye. Az 

önkormányzati törvényben 

 

összhangban az Európai Unió közigazgatási politikájának 

szellemével 

 

kialakításra került egy regionális szint , a területfejlesztési feladatok ellátására 

szabott intézményrendszer, melynek alapját azok a tervezési-statisztikai régiók jelentik, 

melynek határai még ma is folyamatos vita tárgyát képezik.   

A mai magyar közigazgatás mint láthattuk tehát - különösen az államháztartás jöv beli 

reformját figyelembe véve - számos változás el tt áll. Ezeknél a változásoknál természetesen 

figyelembe kell venni a történelmi gyökereket, az Uniós gyakorlatot, de semmiképp nem 

szabad figyelmen kívül hagyni a közgazdasági-hatékonysági szempontok mérlegelését sem. A 

közigazgatás területi szerkezetének vizsgálatával számos irodalom (könyvek, tudományos 

értekezések, konferenciák, stb.) foglalkozik, azonban ezek inkább szervezeti, alkotmányjogi 

oldalról közelítik meg a kérdést.   

A területen szóba jöhet 

 

közgazdaságilag is hasznosítható 

 

információ 

meglehet sen csekély, így tudományos munkásságom során célom, hogy megvizsgáljam, 

hogyan oszlanak meg az er források a közigazgatás különböz szintjei között, a hatékonyság, 

illetve er forrás-elosztás terén milyen változást jelent(ene) a régió megjelenése.   

A kutatás során arról szeretnék objektív képet kapni, hogy közgazdasági szempontból 

milyen lenne Magyarország számára az ideális területi közigazgatási szerkezet, annak 



Kovács Mihály 

 

98

 
megvalósítása mennyi er forrást igényel, lehet-e a területen pozitív következményekkel járó 

változásokat el idézni, azaz lehet-e olcsóbb államot teremteni a terület hatékonyabb 

átalakításával. Oda szeretnék eljutni, hogy hogyan lehet egyáltalán mérni a hatékonyságot a 

középszinten, azaz definiálni egy olyan módszert amellyel jellemezhetjük, mérhetjük a 

hatékonyságot.  

A vizsgálódásaim során figyelembe veszem a Svédországban végzett 

méretgazdaságossági felmérés eredményeit, valamint az Európai Unió The European Spatial 

Planning Observation Network (ESPON) (Európai Területi Tervezési Megfigyel Hálózat 

(1999.)) keretében elért eredményeket.   

Ez utóbbi szervezetet az a tény hívta életre, hogy a területfejlesztést megalapozó 

kutatás és fejlesztés a legutóbbi id kig nemzeti szinten szervez dött az er források közös, 

európai szinten történ összesítésének és koordinációjának hiánya miatt.   

A kooperáció szükségessége az európai szint területi és integrált térségfejlesztés 

kutatásaiban már számos alkalommal megfogalmazódott. A területi megközelítés már az 

Interreg projektekben, különös tekintettel a határon átnyúló és nemzetközi területfejlesztési 

kezdeményezésekben formát öltött. Ez vezetett végül 1999-ben egy munkacsoport 

felállításához, ett l kezdve beszélhetünk az ESPON m ködésér l.  
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Abstract   

The Hungarian public administration 

 

especially local administration - is in for 

several structural changes in the next few years. The claim of the local administration reform 

and the idea of introducing the regions is a definite consequence of joining to the EU.  The 

county was the centre of the social and political public life for long centuries, and could 

successfully adjust to the all-time structures of public law, administration and politics. 

However the law on self-government in year 1990 changed the structure of local 

administration, so this area has been over-proliferated and over-proportioned since that time. 

In this situation it was the EU, that could have appointed a possible solution, but the European 

integration has no compulsory and accepted structure of the local administration, so there is 

no obligatory norm of the levels, of the name and competency of local administration. The 

future reform of the administrations structure should listen to the historical roots, the 

experiences of the EU and especially take into consideration economic and efficiency aspects.                   
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SCHEIRICH GYULA  

KI A DEMOKRATA?   

A magyar demokrácia válságban van. Válságban van, mert félelemben él. Kétféle 

félelem gyötri: fél a baloldali diktatúrától, és fél a reakciótól. A politikai élet végzetes 

félelmeinek azonban az a tulajdonságuk, hogy tárgyi el feltételek híján is, pusztán a félelem 

erejénél fogva el tudják hívni azt a veszedelmet, amit l félnek. Ha az ország nem tud 

kiszabadulni a félelemnek ebb l a csapdájából, el bb-utóbb óhatatlanul kettészakad egy 

ostobán feltett alternatíva körül: a nemzeti folytonosság hívei a reakcióval, a radikális 

változások hívei a baloldali diktatúra ügyével kerülnek egy táborba. A kett között elsikkad 

minden nyugodt és biztos reformpolitika, és újból kátyúba jut az oly nagy reményekkel 

megindult magyar demokratikus fejl dés.

  

Bibó István írásai közül valók a fenti sorok, és azokat még 1946-ban fogalmazta meg a 

szerz . Azóta is sokan és sokszor idézték t le, mert ez a m vé formált gondolata sajnos kiállta 

az id k próbáját, ma is megérinthet bennünket annak dermeszt aktualitása. De vajon tudjuk- 

e igazán mir l is mesél nekünk a szerz , amikor a demokrácia ideálképét féltve festi fel a 

szürke fagyos valóságot, és figyelmeztet bennünket a magunk által szült félelmeinkben 

rejt zköd alattomos társadalmi csapdákra?   

A válaszadáshoz hívjuk segítségül el ször a lexikont, elevenítsük fel mit is értünk a 

demokrácia szó alatt. A demokrácia idegen eredet összetett szó. Az ógörög demosz ember, 

társadalom, nép, és a kratosz a hatalom, szavak egyesülésével jött létre (az ia pedig egy a 

szótörzshöz társuló képz ). A szóösszetételünk els

 

szava itt még nem szorul különösebb 

magyarázatra. Az ember társadalmi lény. A szociálpszichológiai jeleg kutatások eredményei 

és kapcsolatos empirikus ismereteink erre megalapozott és széleskör en elfogadott 

tapasztalásokkal szolgálnak.   

A kratosz szótöredéknél azonban már most érdemes kicsit elid znünk és 

megvizsgálnunk mi is az, amit hatalomként élünk meg és ismerünk. Egyszer bb a válaszadás, 

ha egy kisebb és primitívebb társadalomszervez dési egységet vizsgálunk. A 

társadalomtörténeti hajnalban, histórikus emlékeink körében, vagy akár még mai modern 

világunk néhány kevésé felderített, rejt zköd táján, megtaláljuk az akefal (államszervezet 

kialakulását megel z ) társadalmi lét alapvet m ködéstörvényeit, és az e törvényeket 

mozgásban tartó és irányító er ket. Ezek közül hatékonyságát és agresszivitását tekintve is 
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talán a legmeghatározóbb er nk a hatalom. Tudjuk, hogy ez a hatalom egy kis társadalmi 

egységben (törzsben, nemzetségben, családban) szinte kivétel nélkül személyhez tapad. Ez a 

hatalomszervezési rend azonban nem lép ki az emberközeli társadalom kereteib l, a hatalmat 

gyakorló személye része a mindennapjainknak, kölcsönösen szükségünk van rá, közülünk 

való. A hatalom alapvet bázisa pedig a személyes karizmából kisugárzó tekintély, amely 

sohasem használható fel a hatalom részér l öncélúan, mert ha ez mégis megtörténne, a 

tekintély sérülékennyé válik, el bb-utóbb csorbul, s a tekintélyét vesztett hatalmas elbukik, és 

jobb esetben csak . Ezért nélkülözhetetlenül fontos a primitív társadalmakban (és a kis 

természetes közösségekben) a tekintély maradéktalan fenntartása. Ellenkez esetben a 

feltörekv , a tekintély helyébe lép új, fokozatosan átveszi a közösségi bizalom dinamizálható 

részét (az aktuális tekintéllyel elégedetleneket) és így meger södve gerjeszti a széthúzást, ami 

fokozatosan élesed konfliktusokat indukál, és aláásva azt, akár a közösség széteséséhez, 

annulációjához is vezethet.  

A kefal (államilag szervezett) társadalmakban a helyzet bonyolultabb. A személyek, a 

társadalom és a hatalomgyakorlás megsz nik természetes egység lenni, a hatalom elidegenül 

az embert l, a társadalomtól. Közéjük ékel dik a megjelen új, mesterséges formájában 

hivalkodó hatalom, az állam. Az állam tradicionális értelemben már nem természetes hatalom, 

ezért annak fenntartása sem lehetséges természetes (tekintély) elemekkel (v.ö.: Weber Max). 

Új, a társadalomtól elkülönül ként jelenik meg, és a szokásos tradicionális formáktól eltér en 

intézményesül, így már nem a belátható, bölcsességen alapuló tekintélyen nyugszik, hanem az 

általa kreált és  érvényesített, végs soron nyers er szakon, amit ett l a pillanattól fogunk 

(elkülönítve más társadalmi normáktól) jognak nevezni. A jog és az állam ebb l az 

aspektusból nem más, mint tartalom és forma. A jog fogja leírni a hatalomgyakorlás 

alaprendjét, az állam pedig cserébe biztosítja a jog maradéktalan betartását, akár drasztikus 

fizikai er szak árán is. Ez a differentia specifica a direkt fizikai kényszer alkalmazása- emeli 

ki a jogot a társadalmi normák családjából és teszi az elidegenült (állami) hatalomgyakorlás 

Ariadne fonalává. Olyanná, amit már büntetlenül nem vethetünk el a tenyerünkb l (sem mi, 

sem a hatalom) és ami nélkül a hatalomgyakorlás modern labirintusában biztosan 

bezárulnánk.   

Az akefal társadalmakban a szokás, a rituálé, az snorma természetes szankciókat 

használ (társadalmi kényszer). Ilyenek az erkölcsi szabályok megsért it sújtó lelkiismeret 

furdalás, a konvenciókkal szemben vét ket terhel társadalmi kiközösítés (kitevés). Nyílt 

er szakra általában nem kerül sor, ha mégis, azt csak a társadalmi önvédelem indokolhatja. A 
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szervezett állam jogi normája ezzel szemben intézményesíti a kényszert, és végs soron 

mindig fizikai kényszerrel fenyeget. Ehhez mérten a többi norma devalválódik, másodlagossá 

válik, normakollízió esetén a jog minden más normát annulál. De miért is van erre szükség? A 

jog ismérvei az el re meghatározottság (ez nyújtja nekünk a biztonságot) és az érvényesítés 

kényszere (ez garantálja a társadalmi rendez hatást). Biztosak lehetünk benne, ha a jog 

iránymutatásainak megfelel en járunk el, akkor személyünket és cselekedeteinket védelembe 

részesíti a társadalom felett intézményesült leger sebb társadalmi hatalom (az állam). Viszont 

abban is biztosak lehetünk, ha szembe megyünk az állam által el írt jogi normákkal, nem az 

állam fog el ttünk meghajolni, hanem bennünket kényszerít majd a társadalmilag kívánatos 

útra, akár úgy is, hogy id legesen kitöröl a társadalomból (börtön).    

Most térjünk vissza a demosz ember, társadalom, nép, fogalommagyarázatához és a 

szociálpszichológiai világába. Közhelyszer nek t nik a megállapítás, hogy az ember társas 

lény. Nehezen vitatható viszont, hogy ezen tulajdonságunk jelent s részben genetikailag 

kódolt, elég talán csak az ismert f eml s kísérletekre, a szegregált társadalmi csoportok 

súlyozott deviancia megnyilvánulásaira, vagy az évekig szigorított elzárással sújtott elítéltek 

pszichológiai deformációjára gondolnunk. Az ember táras lény, függ a társaitól, függ a 

társadalomtól. A függ ség pedig hatalmi helyzet, az ember ezáltal egész életében hatalom 

alatt áll. Életünk az emberi társadalomban a függés (hatalom) és a tartás (döntési szabadság) 

bonyolult viszonyrendszerére épül. A család, a csoportlét, a társadalmiság, így végs soron az 

államhatalom, az ember talán legalapvet bb emocionális igényét volna hivatott kielégíteni, 

feladata, hogy megadja nekünk a biztonságot. Az egyén és a legsz kebb referenciacsoport, a 

család biztonságszintjét növeli a családnak nála nagyobb csoporthoz, közösséghez tartozása, 

hiszen a szélesebb közösség nagyobb er forrásaival, szerteágazóbb kapcsolatrendszerével 

lényegesen nagyobb biztonság garantálására képes. A biztonság növekedésének azonban nagy 

ára van.  

Ahogy n a csoport, n a biztonság, de vele együtt n azon beszámítási pontok száma 

is, amihez alkalmazkodnunk kell. A társadalmon belül létez egyén számára mindez 

antagonisztikus ellentétek szül je. Vagy feláldozzuk a biztonsági igényünk egy még viselhet 

hányadát, és kicsit félve ugyan, de szabadabbak leszünk, vagy vállaljuk a növekv függést, 

ezzel feláldozunk az amúgy is sz kös szabadságkészleteinkb l, de jutalmul élvezhetjük a 

magasabb szint biztonságot. Jó megoldás nincs.   

Akár az akefal társadalmaknál akár az informálisan szervez d modern autonóm 

közösségekben jól megfigyelhet jelenség, hogy bizonyos csoportnagyság elérését követ en 
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szinte exponenciálisan er södnek fel a széthúzó er k, amik a társadalom átalakulásához, jó 

esetben magasabb szint szervezettség eléréséhez, kevésbé jobb esetben a társadalmi csoport 

szétszakadásához, megsemmisüléséhez vezetnek. Ezen folyamatok elindítói közül a csoportot 

ér küls támadások (másik embercsoport direkt agressziója, természeti katasztrófa stb.) 

dönt többségükben csak látszólagos kiváltó okok, inkább a már egyébként is meglév bels 

feszültségek katalizátorául szolgálnak. A társadalmakat akarattal és érzelmekkel rendelkez 

emberek alkotják. Döntéseink meghozatalakor fontosak ugyan a gazdasági 

szükségszer ségek, de azok sohasem kizárólagosak (v.ö.: a királylány kér jeként jelentkez 

népmeséink szegény, jószív , de életrevaló h se; versus a gazdag, de rosszindulatú és buta 

antih s). Az adott társadalmi csoport addig lehet összetartani, amíg a közös (nem 

kizárólagosan a létfenntartás/gazdaság által meghatározott) céljai er sebbek, mint a 

társadalmi csoporton belül kialakuló eltér el jel részérdekek, illetve az ezen részérdekek 

mentén szervez d (kezdetben) informális csoportok közti ellentétek.  A már széthúzó 

társadalmi csoportot hatalommal lehet összetartani. A korábbiakban már szó volt róla, hogy 

ez a hatalom a tradicionális társadalmakban a csoport részeként funkcionáló és csoport 

tagjaitól kölcsönösen függ vezet tekintélyen alapul, a modern társadalmakban viszont 

intézményesül, így elválik a társadalom egészét l.   

A társadalom irányításának vonatkozásában pedig, függetlenül attól, hogy akefal vagy 

kefal társadalomszervezetr l van szó, történetileg a hatalomgyakorlásnak két alapvet módja 

alakult ki. Az autokratikus és a demokratikus irányítási mód.  Természetesen meg kell 

említsük, helyesebb és fogalmilag pontosabb egyrészr l inkább autokratikus másrészr l 

inkább demokratikus hatalomgyakorlásról beszélnünk, hiszen a hatalomgyakorlási módok 

fenti vegytiszta formánba legfeljebb elméletben léteznek. Az autokratikus államvezetési 

szisztéma iskolapéldája a primogenitórikusan örökl d királyi címmel járó államf i hatalom, 

míg a demokratikusé az ókori Athén sorsolásos-választásos igazgatása. Sajátos fintora az 

emberiség történetének, hogy mindkét vezetési modell tekintetében találunk elismerésre méltó 

és kevésbé idealizálható példákat a múltban és napjainkban is.  Általánosságban azonban 

megállapítható, hogy a zsidó-keresztény kultúrkörben a történeti fejl dést is figyelembe véve 

a demokratikus hatalomgyakorlási-államvezetési modellnek van napjainkban leginkább 

létjogosultsága. Természetesen hosszú út vezetett az európai alföldeken vagy felvidékeken 

sközösségi hordát vezet alfahím autokratikus irányítási modelljét l a modern alkotmányos 

demokrácián alapuló királyságok (Egyesült Királyság, Spanyolország) vagy köztáraságok 

(Franciaország, Lengyelország) kialakulásáig, de elmondható, hogy a tendencia egységes.  
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Persze felmerülhet a kérdés, jó e nekünk ez az úgynevezett demokratikus 

hatalomgyakorlási rend? S bizony megoszlanak err l a vélemények is.   

Ki vitatná feszültségekkel teli világunkban Abraham Lincoln szavait, miszerint: "Egy 

szavazócédula többet ér, mint egy puskagolyó." De a demokráciának néha gyakorlati 

megvalósulását tapasztalva talán már nem is t nik olyan szkeptikusnak H. L. Mencken 

megálapítása: "A demokrácia az az elmélet, amely szerint az átlagemberek tudják, mit 

akarnak, és megérdemlik, hogy azt úgy, ahogy van, meg is kapják."    

Mégis, tagadhatatlanul ebben az államszervezeti-vezetési modellben teljesíthet ki 

legszélesebben az egyén autonómiája (korlátos ugyan, amíg mást nem sért) úgy, hogy 

leginkább meg rizhet mellette a társadalom egészének és az egyénnek a biztonságérzete. És 

itt tudjuk legjobban garantálni a francia forradalom második híres jelszavát az egalite -t is, 

persze csak a döntések befolyásolására vonatkozó egyenl jogi lehet ségek terén. A 

harmadik, a flaternite megvalósítása viszont az a terület, amin még a 21. században is 

dolgoznunk kell. Nem szabad elfeledkeznünk ugyanis a legfontosabbról. A demokrácia is 

csak az állami hatalom gyakorlásának egyik formája, ebb l adódóan törvényekkel körülírt és 

garantált, de fizikai er szakra is képes és hajlamos uralom. Jó esetben a választásokon 

gy ztesek uralma a vesztesek felett (gy ztes mindent visz) ebb l adódóan pedig nem más, 

mint többségi diktatúra. Még fájóbb mindez, ha az uralom alacsony választási részvételi 

aránnyal kerül hatalomra, mert akkor a diktatúra el l még a többségi jelz t is el kell 

vegyük. Ezért van és egyre inkább lesz jelent ssége az alkotmányos, s remélhet leg 

környezetünkben is és Uniós szinten is megjelen kisebbségi jogi normáknak. Mert a 

kisebbség irányában méltányosan megfogalmazott és a többség számára is viselhet jogi 

normák garantálhatják csak számunkra a társadalmi békét és ezáltal az államtól remélt és 

okkal elvárt biztonságot. Önmagában sajnos a felismerés, az okosság és a lendület kevés. Kell 

még valami, talán az, amit  Márai Sándor üzen nekünk a demokráciáról. Figyeljünk oda rá és 

fogadjuk meg:  

Meghallgatom e mérges demokratát, aki bombát, kénkövet, poklot és a hét egyiptomi 

csapást kívánta a parancsuralmaknak, s ezt gondoltam: Igen, a demokrácia végül gy zni fog, 

de nem így s f ként nem ilyen eszközökkel, mint e mérges és kétségbeesett demokrata hiszi. 

A demokrácia nem gy zhet valamilyen történelmi pillanatban, csatatéren, kürtök búgása és 

zászlók lobogása közepette, mikor százmillió zsarnok hullája hever a harcmez kön, s a 

diadalmas, a jó, a hibátlan és tökéletes Demokrácia rohamcsapatai díszlépésben elvonulnak a 

hullák fölött. Így, csak így nem gy zhet a demokrácia. De gy zni fog, észrevétlenül, bennem 
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és benned. Majd, ha mind m veltebbek, tehát emberebbek leszünk, ha mind tájékozottabbak, 

tehát jobbak leszünk, türelmesebbek, tehát n iesebbek leszünk - mert az önkény mindig 

idegbajos és férfias -, majd akkor gy z a demokrácia. Mikor? Kedden, vagy szombaton? Nem 

hiszem. A végs gy zelmeket nem adják ilyen olcsón és pontosan.
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Abstract   

This paper describes a very topical issue with the help of classic literature on the 

subject. It examines what it takes to be a democrat, because it is an indispensable prerequisite 

for a democracy to work that the members of society adjust to one another according to the 

given requirements of democracy.                       
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VLADIMÍR HIADLOVSKÝ - PAVOL KRÁ

  
USING OF FUZZY METHODS TO DETERMINE INDICES OF TOTAL 

PERFORMANCE OF COMPANIES   

1. Fuzzy methods  

The financial quality of a company is a fuzzy goal from point of view of the 

multicriterial decision making. We assume that it can take two variants, to be good and to 

be worse , and it is described by the set of qualitative criteria. For simplicity we will focus 

our attention only to the variant to be good (TBG). The main fuzzy goal can be split to the 

partial fuzzy goals. In our case it means that the financial quality of a company can be 

represented by partial fuzzy goals, where each partial fuzzy goal is related to the specific 

quantitative criterion. The following conditions are required 

 

the main fuzzy goal is completely fragmented to the disjoint partial fuzzy goals, 

 

aggregation weights of partial goals represent the parts of main fuzzy goal formed by 

partial goals, 

 

a partial fuzzy evaluation represents a fulfillment of the partial fuzzy goal.  

Then fulfillment of the main fuzzy goal is represented by a weighted mean of partial 

fuzzy evaluations. The aggregated fuzzy evaluation U of a selected variant V is then 

computed using the following formula  

m

i
iiUvU

1

, 

where m is the number of partial fuzzy goals, 0iv , mi 2,1 ,
m

i
iv

1

1are normalized 

weights assigned to the partial fuzzy goals and iU , mi 2,1 are fuzzy evaluations of V with 

respect to the partial fuzzy goals.  

The important task is to select the appropriate weights iv , mi 2,1 . The Metfessel's 

allocation is the basic method, where the weights are in fact defined by an expert. The main 

drawback of the Metfessel's alocation is the small difference among weights. Therefore it is 

possible to use well known Saaty's method to correct the weights obtained using the previous 

method. It is also possible to use the pairwise comparison of criteria for simplicity.   

The usage of the previously described method of fuzzy multicriterial decision making 

can be found in the following simple example.  
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Example 

For simplicity we will assume four companies and criteria (see the following table).   

TI EBIT/C L3 AV/S 
PETROCHEMA, plc. 73,29813 -0,00644 0,59654 6,097883 
KONZEKO l.t.d. 94,40764 -0,29234 0,451815 21,52077 
P R O B U G A S, plc. 58,30659 0,086604 4,343738 30,22013 
SLOVNAFT, plc. 23,71714 0,197046 1,455556 21,53288 

  

The partial fuzzy goals are to be good with respect to TI , to be good with respect to 

EBIT/C , to be good with respect to L3 , to be good with respect to AV/S . Each partial 

fuzzy goal is related to known qualitative characteristic and it is represented using a fuzzy 

subset of the range of that characteristic. The possible fuzzy sets for each criterion (given by 

an expert evaluation) can be found in the following pictures:  

 

to be good with respect TI

   

to be good with respect EBIT/C

   

to be good with respect L3
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to be good with respect AV/S

   

Using these fuzzy sets we can compute the fuzzy evaluation with respect the above 

mentioned criteria for each company. We obtain the quartet of values for each company:   

TI(x) EBIT/C(x) L3(x) AV/S(x) 
PETROCHEMA, plc. 0 0 0 0,073192 
KONZEKO l.t.d. 0 0 0 1 
P R O B U G A S, plc. 0,292335

 

0,86604 1 1 
SLOVNAFT, plc. 1 1 0,911112

 

1 

  

For simplicity we will use the method of pairwise comparison to identify the weights 

of criteria. We assume that the different weights among criteria are given by the expert 

evaluation of the preference relation between pairs of criteria. The relation of a strict 

antisymetric preference can be given by the following incidence matrix in our case  

0101

0000

1101

0100

, 

where for example the number 1 in the first row and the third column means that the first 

criterion (TI) is more important than the third criterion (L3).   

The unnormalized weight iw for i-th criterion is computed using the following formula 

m

j
jii pw

1
, 1, 

where
m

j
jip

1
, is the sum of elements in the i-th row of matrix. The normalized weight iv is then 

computed using the following formula 

m

j
j

i
i

w

w
v

1

. 
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In our case we obtain the following weights for criteria 

2,0TIv
i

, 4,0/CEBITv
i

, 1,03Lv
i

, 3,0/ SAVv
i  

The aggregated fuzzy evaluations of the good financial quality are the following for 

our selected companies   

PETROCHEMA, plc. 0,021958

 

KONZEKO l.t.d. 0,3 
P R O B U G A S, plc. 0,804883

 

SLOVNAFT, plc. 0,991111

  

Conclusions  

We illustrated in this paper the usage of the fuzzy sets theory to describe the financial 

quality of companies. We used a simple example of the fuzzy multicriterial decision making 

with quantitative criteria, fuzzy goals and an aggregation using the method of weighted mean. 

A further and complete study of fuzzy multicriterial decision making in the financial analysis 

will be the object of future research. We will focus our attention mainly to the construction of 

partial fuzzy goals and its description using different types of fuzzy sets (linear, quadratic), 

the modification of weights and weighted means, e.g. using special types of aggregation 

operators. We will study also the aggregation using fuzzy expert system.  

In the further processing we will expand the group of financial criterions and apply it to 

global data-base of companies. According to this fuzzy method we will use it to enter the 

discriminatory analysis, logistic regression, and cluster analysis.  
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Abstract   

This article publishes using of mathematics methods in financial analysis of company, 

specifically in process of discrimination into two groups (according to their economic 

performance). Using of fuzzy methods is applied on model of four companies and four 

financial ratios.  

Authors of this article pay attention on the area of scientific activity which is 

connected to prediction of financial situation of Slovak companies, specifically to make 

predicting models of using mathematics and statistics methods.  

INFIN l.t.d., company which works with financial results of Slovak companies 

majority. It is important partner of our co-operation. INFIN ltd. provides us database of 

relevant financial data of thousands companies. Assumptions of good outputs are results of 

data inputs in good quality which are applied to correct statistics or mathematics methods.  

In previous studies we have focused on using of discriminatory analysis and logistic 

regression 

 

statistics methods used for composition of methods in predicting financial ex 

ante analysis. Discriminatory analysis and logistical regression request to achieve many 

assumptions for inputs data. Elementaric problem was missing of primary dividing the 

companies into the groups which was correct from economic views (expert estimation). 

Problem of primary discrimination into two groups with using exact criteria is able to 

substitute if we set splitting values of relevant financial ratios.  

There is minimum and maximum for each financial criterion. One of the dividing 

values classifies the company according to to be worse variant and the other dividing value 

according to to be good variant.  

To test a model of verifying fuzzy methods we use following ratios:  

TI - Total indebtedness 

EBIT/C  EBIT/Capital 

L3 - Third level liquidity  

AV/S - Added value/Sales 

Following companies work with testing model of verifying fuzzy methods: 

PETROCHEMA, plc. 

KONZEKO l.t.d.  

P R O B U G A S, plc. 

SLOVNAFT, plc.  
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KELLE VERONIKA  

AZ ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS HATÁSA A MEZ GAZDASÁGI 

VÁLLALKOZÁSOK LIKVIDITÁSÁRA, JÖVEDELMEZ SÉGÉRE BÉKÉS 

MEGYÉBEN  

Bevezetés  

A mez gazdasági kis- és közepes vállalkozások saját forrása korlátos, ami miatt a 

m ködéshez szükséges küls forrásoknak jelent s szerep jut. Az elmúlt években számos hazai 

és 

 

2004 májusától 

 

Európai Uniós támogatást, illetve kedvezményes hitelkonstrukciót 

vehettek igénybe a gazdálkodók, különös tekintettel az AVOP és az NVT lehet ségeire, 

valamint az éven túli lejáratú forgóeszközhitelekre (t kepótló hitel), beruházási hitelekre és az 

Európa Terv Agrárhitel programjára. Ezek közül emelem ki a legfontosabbakat:  

1. Hitelek  

A mez gazdasági tevékenység finanszírozásában jelent s szerep jut a kedvezményes 

hitelkonstrukcióknak. A finanszírozás megoldható éven belüli lejáratú hitelb l, amely a 

termelési folyamat aktíváinak folyamatos biztosítását segíti el , nagyrészt 

ügyletfinanszírozáshoz kapcsolódik, célja a mez gazdasági tevékenység költségeinek 

csökkentése, a rövid lejáratú készletfinanszírozás el segítése. Az éven túli lejáratú hitelek 

beruházási, fejlesztési célú hitelkonstrukciók forgóeszköz-szükséglet fedezetére, piaci 

versenyképesség javítására. Az 1997-ben bevezetett t kepótló hitel a mez gazdaság 

sajátosságaihoz igazodik, jelent s szerepe van a forgóalap feltöltésében. Közép távú, vegyes 

felhasználású hitel, amihez támogatott kezességvállalás is tartozik, kedvez feltételeinek 

köszönhet en bevezetése óta népszer volt a gazdálkodók körében. /Kelle, 2004./ 2004-ben 

veszített népszer ségéb l a 100 Mrd Ft keretösszeg Európa terv Agrár-hitel program 

keretében meghirdetett csatlakozási hitelek iránt megnövekedett érdekl désnek köszönhet en. 

Az Európa terv Agrár-hitel programja sok gazdálkodónak jelentett segítséget pénzügyi 

helyzetük javításában, beruházásainak és forgóeszköz finanszírozásának megvalósításában, 

korábban felvett hiteleinek törlesztésében. 2004 márciusában ezt a hitelkeretet 60 Mrd Ft-tal 

b vítették, ami újabb gazdálkodóknak adott lehet séget a kedvez feltételekkel nyújtott, éven 

túli lejáratú hitel felvételére. A Földm velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a Magyar 

Fejlesztési Bank Rt-n keresztül 2005 elején újra elindított egy kedvezményes agrárhitel 

programot, az Agrár Fejlesztési Hitelprogram 2004 decemberében került kidolgozásra és 
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meghirdetésre az MFB Rt-nél rendelkezésre álló 40 Mrd Ft forrásra támaszkodva. A program 

keretében felvett hitelek EURIBOR +4 százalékpont (mintegy 6,2%) kamaton, maximum 15 

éves lejárat (ezen belül legfeljebb 2 év türelmi id ) mellett kerültek folyósításra. A 

hitelprogram keretében a mez gazdasági termékek el állításával, e termékekhez kapcsolódó 

szolgáltatások végzésével foglalkozó kis- és középvállalkozások juthattak beruházási 

forráshoz, valamint a mez gazdasági termékek tárolásához szükséges raktárkapacitás 

fejlesztésére, b vítésére is felhasználható volt ez a hitelkonstrukció. /Gazda-Társ Hírlevél, 

2005., január/  

A 2005. évi területalapú támogatás kifizetésének hosszúra elnyúlt id pontja miatt (ami 

részben az Európai Unió utófinanszírozási gyakorlatából, részben a gazdálkodók 

gyakorlatlanságából, és az emiatti esetenkénti túligénylésekb l, valamint részben a kifizet 

ügynökség tapasztalatlanságából fakadt) a gazdálkodók anyagi helyzetére való tekintettel az 

OTP Bank Rt. kidolgozott egy olyan hitelkonstrukciót, melynek segítségével a gazdálkodók 

hamarabb juthatnak a támogatás összegének egy részéhez. A Bank a földhasználó részére 

éven belüli lejáratú hitelt nyújt a területalapú támogatás fedezete mellett. A hitel mértéke az 

EU, illetve a hazai forrásból származó támogatás összegének 80%-a lehetett, az igényelhet 

hitel legkisebb összege 500.000 Ft volt. /Gazda-társ Hírlevél, 2005., április/ Az OTP Bankot 

követ en a Takarékszövetkezetek is bekapcsolódtak ennek a hitelkonstrukciónak a 

kialakításába.  

2. Támogatások  

Az Európai Unióhoz való csatlakozás el tti, évenként meghirdetett és nagyjából 

évente változó agrártámogatási rendszer után a gazdálkodók többsége meglehet sen nehezen 

és lassan tudott csak igazodni az új, összetett támogatási rendszerhez. Az új rendszerben a 

támogatások nem alanyi jogon járnak a termel knek, azokat igényelni lehet, ugyanarra a 

területre többféle jogcímen is, amennyiben az egyes jogcímek el írásait be tudja tartani a 

gazdálkodó.  

Jelenleg érvényben lév agrártámogatás jogcímei és forrásai összefoglalva a következ k:  

a) Központosított bevételekb l nyújtható támogatások: 

 

Erdészeti feladatok támogatása 

 

Term föld min ségvédelmének és hasznosításának támogatása 

 

Állattenyésztés-tenyésztésszervezési támogatás 
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Halgazdálkodási tevékenység támogatása 

 
Vadgazdálkodási támogatás  

b) A költségvetésb l m köd támogatások 

 
Kiegészít nemzeti területalapú támogatás (top-up) 

 

Sertés, baromfi haszonállat-tartási támogatás 

 

Agrárfinanszírozás 

 

Exportot segít hitel kamattámogatása 

 

BÉSZ-ek termel i csoportos támogatása 

 

Piaci támogatások 

 

Szaktanácsadás és K+F 

/Gazda-Társ Hírlevél, 2006., március/  

2004 májusától lehet ség nyílt a magyar gazdálkodók számára is Európai Uniós 

forrásokhoz, támogatásokhoz jutni. A csatlakozást követ en a mez gazdaságban megsz nt az 

el csatlakozási alapokból finanszírozott SAPARD támogatási rendszer és helyébe lépett a 

2004-2006 között érvényben lév Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP). A 

SAPARD programnak kett s célja volt: egyrészt segítséget nyújtani a közösségi jogszabályok 

átvételében a csatlakozni kívánó tagországoknak, másrészt hozzájárult a fenntartható és 

versenyképes agrárgazdaság kialakításához. A SAPARD elemei, intézkedései megtalálhatók 

az AVOP intézkedései közt, újabbakkal kib vítve.  

Az AVOP pályázati lehet ségei az alábbiak: 

 

Mez gazdasági beruházások támogatása 

 

Halászati ágazat strukturális támogatása 

 

Fiatal gazdálkodók induló támogatása 

 

Szakmai tovább- és átképzés támogatása 

 

Mez gazdasági feldolgozás és értékesítés fejlesztése 

 

Vidéki jövedelemszerzési lehet ségek b vítése 

 

Mez gazdasághoz köt d infrastruktúra fejlesztése 

 

Falufejlesztés és megújítás  

A támogatási jogcímek közül több jogcím már felfüggesztésre került, illetve újra lett 

indítva. Míg az AVOP pályázati úton, öner biztosításával nyújt támogatási lehet séget a 

gazdálkodóknak, addig a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) öner megléte nélküli 

támogatási lehet séget jelent. A támogatás igénybevétele önkéntes, támogatási kérelem 
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benyújtásával érhet el, a támogatás viszont csak bizonyos feltételek betartása esetén jár, 

melyet a mez gazdasági tevékenység végzése során kell teljesíteni. Az NVT támogatott 

intézkedései: 

 
Agrár-környezetgazdálkodás támogatása 

 
Mez gazdasági területek erd sítésének támogatása 

 

Termel i csoportok támogatása 

 

Félig önellátó gazdaságok támogatása 

 

Kedvez tlen adottságú területek támogatása 

 

EU-el írásoknak megfelel állatjóléti és állatvédelmi intézkedések támogatása 

 

Korai nyugdíjazás (várható bevezetése: 2006) 

/Békés Megyei Agrárkamara, 2006./  

A EU-hoz történ csatlakozás a támogatások tekintetében jelent s változást hozott, 

ugyanis 2004-t l az utófinanszírozás elve érvényesül. Emiatt a gazdálkodók csak hónapokkal 

a mérleg fordulónapja után realizálták a támogatások nagyobbik részét. Ez nagyon sok 

esetben pénzügyi, likviditási problémákat okozott. /Agrárgazdasági Információk, 2005/1./  

3. Anyag és módszer  

Vizsgálatom során Békés megyei mez gazdasági vállalkozások adatait elemeztem. Az 

elemzést az AKI 2001., 2002., 2003. és 2004. évi Békés megyére vonatkozó tesztüzemi 

adatbázisa alapján végeztem. Az AKI által vizsgált üzemkör a legalább 2 európai 

méretegységet elér egyéni gazdaságokból és gazdasági szervezetekb l áll össze. Az 

adatgy jtést közbeszerzési eljárás során kiválasztott adatgy jt szervezetek (könyvel irodák) 

végzik. A mintában szerepl

 

békés megyei mez gazdasági vállalkozások száma évr l évre 

eltér volt, átlagosan: 127 db. A táblázatok a vállalkozások (üzemek) egészére vonatkozóan 

tartalmaznak adatokat, minden adat a felmérésben szerepl üzemek, illetve az azokból képzett 

csoportok adatainak súlyozott átlagaként került kiszámításra. A súlyszám azt fejezi ki, hogy a 

mintában szerepl egy gazdaság hány gazdaságot reprezentál az alapsokaság hasonló 

csoportjában. Így az eredmény nem a felmérés mintájában szerepl gazdaságokra, hanem az 

általuk képviselt sokaságra jellemz . /Agrárgazdasági Információk, 2005/1./ A 2003-as évben 

az adatok súlyozásához már a 2003-as Gazdaságszerkezeti Összeírás eredményei kerültek 

felhasználásra, ami lehet vé tette, hogy az eredmények nagyobb pontossággal kerüljenek 

közlésre, ugyanakkor kisebb törést okozott az id sorban, mivel a mintában található üzemek 

súlyszámai az új szerkezetnek megfelel en megváltoztak, azaz az ökonómiai paraméterek 
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statisztikailag becsült értékei módosultak. Az egyéni és a társas vállalkozásokra vonatkozó 

jövedelmez ségi vizsgálatot elkülönítve végeztem, majd külön értékeltem a két szektor 

eredményeit.  

A vizsgálat során a következ mutatókat alkalmaztam: 

Termelési érték 

 
arányos jövedelmez ség (%) = Adózás el tti eredmény / Összes termelési érték * 100 

Saját t ke jövedelmez sége (%) = Adózás el tti eredmény / Saját t ke * 100 

Likviditási ráta = Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek 

Saját t ke aránya (%) = Saját t ke / Források * 100 

T keellátottság (%) = Saját t ke / Befektetett eszközök * 100 

Az adatokat általános és speciális elemzési módszerekkel vizsgáltam, táblázat és grafikon 

segítségével szemléltettem. A vizsgált id szak 2001-2004-ig terjedt.  

4. Eredmények  

A mintában szerepl békés megyei vállalkozások száma évr l évre n tt: 2001-ben 96 

db (78 db egyéni és 18 db társas vállalkozás), 2002-ben 135 db (106 db egyéni és 29 db társas 

vállalkozás), 2003-ban 137 db (111 db egyéni és 26 db társas vállalkozás), 2004-ben pedig 

140 db (122 db egyéni és 18 db társas vállalkozás) szerepelt a felmérésben. 

A vizsgált id szakban a tesztüzemi adatbázisban szerepl egyéni gazdaságok4 számát és f bb 

jellemz it az 1. számú táblázat szemlélteti.  

1. sz. táblázat 

Egyéni gazdaságok f bb jellemz i: 

Egyéni gazdaságok 2001 2002 2003 2004 
Száma (db) 78

 

106

 

111

 

122

 

Átlagos területe (ha) 21,90

 

24,02

 

40,93

 

26,49

 

Ebb l saját (ha) 13,53

 

18,2

 

19,87

 

16,41

 

Átlagos létszáma (f ) 2,21

 

2,93

 

2,70

 

2,13

 

Éves munkaer egység (ÉME) 0,59

 

0,63

 

0,64

 

0,55

 

Átlagos eszközállománya (millió Ft) 7,97

 

10,59

 

12,23

 

12,32

 

Forrás: AKI adatai alapján saját számítás   

A táblázatból kit nik, hogy az egyéni gazdaságok száma 2001 és 2004 között mintegy 

másfélszeresére n tt. Az egyéni gazdaságok átlagos területét nézve megállapítható, hogy a 

2003-as évben jelent sen megn tt a gazdaságok által használt átlagos terület, majd 2004-ben 

                                                

 

4 Ide tartoznak az stermel k, az egyéni vállalkozók, illetve az ún. összevont 

 

adózási, illetve a támogatási 
rendszerrel összefügg okok miatt formailag részekre osztott ( szétíratott ), de ténylegesen egységes 
vállalkozásként m köd és a tesztüzemi rendszerben is egy egységként kezelt  gazdaságok. 
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a 2001-2002-es évhez hasonlóan 26,49 hektárra esett vissza. Az éves munkaer egységét 

tekintve elmondható, hogy 2001 és 2003 között növekv tendencia figyelhet meg, majd 

2004-ben csökkenés mutatkozott, az egyéni gazdaságok átlagos eszközállományánál szintén a 

növekv tendencia figyelhet meg. Az egyéni gazdaságok likviditási és jövedelmez ségi 

mutatóit a következ táblázat szemlélteti. (2. sz. táblázat)  

2. sz. táblázat 

Egyéni gazdaságok likviditási és jövedelmez ségi mutatói 

Egyéni gazdaságok 2001 2002 2003 2004 
Adózás el tti eredmény egy hektár 
mez gazdasági területre átlagosan (Ft) 

36.812

 

31.368

 

8.482

 

51.531

 

Adózás el tti eredmény egy gazdaságra 
vetítve átlagosan (ezer Ft) 

806,09

 

753,55

 

347,18

 

1365,27

 

Bruttó termelési érték (ezer Ft/ha 
mez gazdasági terület) 

262,13

 

309,46

 

156,70

 

278,11

 

Saját t ke (ezer Ft/ha mez gazdasági 
terület) 

347,64

 

409,25

 

278,36

 

436,48

 

Termelési érték 

 

arányos 
jövedelmez ség (%) 

14,04

 

10,14

 

5,41

 

18,53

 

Saját t ke jövedelmez sége (%) 10,59

 

7,66

 

3,05

 

11,81

 

Likviditási ráta  16,44

 

10,15

 

15,22

 

19,76

 

Saját t ke aránya (%) 95,54

 

92,80

 

93,16

 

93,88

 

T keellátottság (%) 183,63

 

156,47

 

148,78

 

166,17

 

Forrás: AKI adatai alapján saját számítás   

Az adózás el tti eredményt tekintve megállapítható, hogy a 2003-as évben mind az 

egy hektárra jutó, mind az egy gazdaságra jutó adózás el tti eredmény jelent sen csökkent, az 

egy hektárra jutó adózás el tti eredmény mintegy 73%-kal, az egy gazdaságra vetített adózás 

el tti eredmény 54%-kal kisebb a 2002. évinél. A 2004. évi mutatókat nézve elmondható, 

hogy jelent sen megn tt az adózás el tti eredmény, az egy hektár mez gazdasági területre 

jutó adózás el tti eredmény több mint hatszor, az egy gazdaságra jutó adózás el tti eredmény 

közel négyszer nagyobb a 2003. évinél. Ugyanez a tendencia jellemz a bruttó termelési 

érték, a saját t ke, a termelési érték 

 

arányos jövedelmez ség és a t keellátottság mutatóira 

is, 2001. évt l 2003-as évig csökkenés figyelhet meg 2003-ban jelent s visszaeséssel, majd 

2004-ben pedig nagymérték növekedés. A 2003-mas év csökken jövedelmei nagyobbrészt a 

kedvez tlen id járási viszonyokkal magyarázhatók, illetve figyelembe kell venni, hogy 2003-

ban a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott agrártámogatás volumene is csökkent. Ugyan 

a 2004. évi mutatók értéke az utóbbi éveket tekintve a legjobb, a jövedelmez ségi helyzetr l 

festett képet két körülmény is kedvez tlenül befolyásolta. Egyrészt a kimutatott eredmények 
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valójában az elvárható személyi jövedelem egy részét is magukban foglalják, így az egyéni 

gazdaságok átlagában a kigazdálkodott bruttó eredmény nagy része szükségképpen a 

személyes fogyasztást és nem a termelés fejlesztését szolgálta. Másrészt a kimutatott 

eredményben a 2004. év teljesítményéhez tartozó, de csak 2005-ben realizált támogatások is 

el vannak számolva. /Agrárgazdasági Információk, 2005/1./ Az egyéni gazdaságok likviditási 

rátáját és saját t ke arányát tekintve elmondható, hogy ebben az esetben a 2002-es évben 

figyelhet meg visszaesés, majd növekv tendencia jellemzi a mutatókat. Az egyéni 

gazdaságok jövedelmez ségi mutatóinak és likviditási rátájának tendenciáit az 1. számú ábra 

szemlélteti.  

1. sz. ábra 

Egyéni gazdaságok jövedelmez ségi mutatóinak és likviditási rátájának változásai 
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Forrás: AKI adatai alapján saját számítás   

A továbbiakban a Békés megyei társas vállalkozások adatait vizsgáltam. A vizsgált 

id szakban a tesztüzemi adatbázisban szerepl társas vállalkozások számát és f bb jellemz it 

a 3. számú táblázat mutatja be.  

3. sz. táblázat 

Társas vállalkozások f bb jellemz i 

Társas vállalkozások: 2001 2002 2003 2004 
Száma (db) 18

 

29

 

26

 

18

 

Átlagos területe (ha) 1244,80

 

867,37

 

772,77

 

698,31

 

Ebb l saját (ha) 7,55

 

25,24

 

30,27

 

47,79

 

Átlagos létszáma (f ) 60,80

 

40,28

 

31,55

 

31,80

 

Átlagos eszközállománya (millió Ft) 470,81

 

342,39

 

333,74

 

306,18

 

Forrás: AKI adatai alapján saját számítás 
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A társas vállalkozások száma 2001-r l 2002-re jelent sen megn tt, majd csökkent 

évr l évre, 2004-ben ugyanannyi társas vállalkozás volt, mint 2001-ben. A társas 

vállalkozások átlagos területét nézve megállapítható, hogy évr l évre csökken tendenciát 

mutat, 2004-ben a társas vállalkozások által használt átlagos terület mindössze 56%-a a 2001-

es év átlagos területének, amit csaknem teljes egészében béreltek. Szintén csökken tendencia 

figyelhet meg a társas vállalkozások által foglalkoztatottak átlagos létszámát, illetve a 

területhez tartozó átlagos eszközállomány értékét tekintve is. A társas vállalkozások 

likviditási és jövedelmez ségi mutatóit a 4. számú táblázat mutatja be.  

4 sz. táblázat 

Társas vállalkozások likviditási és jövedelmez ségi mutatói 

Társas vállalkozások 2001 2002 2003 2004 
Adózás el tti eredmény egy hektár 
mez gazdasági területre átlagosan (Ft) 

25.902

 

13.734

 

11.109

 

21.502

 

Adózás el tti eredmény egy gazdaságra 
vetítve átlagosan (ezer Ft) 

32243,11

 

11912,74

 

8584,96

 

15014,81

 

Bruttó termelési érték (ezer Ft/ha 
mez gazdasági terület) 

488,02

 

468,04

 

531,38

 

503,79

 

Saját t ke (ezer Ft/ha mez gazdasági 
terület) 

208,26

 

230,48

 

266,61

 

266,34

 

Termelési érték 

 

arányos 
jövedelmez ség (%) 

5,31

 

2,93

 

2,09

 

4,27

 

Saját t ke jövedelmez sége (%) 12,44

 

5,96

 

4,17

 

8,07

 

Likviditási ráta  1,58

 

1,65

 

2,04

 

2,47

 

Saját t ke aránya (%) 55,06

 

58,39

 

61,73

 

60,75

 

T keellátottság (%) 135,03

 

119,75

 

115,75

 

111,49

 

Forrás: AKI adatai alapján saját számítás   

A társas vállalkozások adózás el tti eredményének mindkét mutatója esetében 

ugyanaz a tendencia figyelhet meg, mint az egyéni gazdaságoknál, 2003-ban az egy hektárra 

jutó adózás el tti eredmény kevesebb, mint felére csökkent 2001-hez képest, majd 2004-re 

majdnem kétszeresére n tt, az egy gazdaságra jutó adózás el tti eredmény pedig 2001-es 

évhez képest egynegyedére csökkent, majd 2004-ben az el z évhez viszonyítva majdnem 

kétszeresére növekedett. A termelési érték 

 

arányos jövedelmez ség és a saját t ke 

jövedelmez ség esetében szintén ez a hullámzó tendencia figyelhet meg, ahol a mutatók 

értékei ugyancsak a 2003-as évben voltak a legalacsonyabbak. A társas vállalkozások bruttó 

termelési értéke csak kis mértékben változott a vizsgált 4 év alatt, 488,02 ezer Ft/ha-ról 

503,79 ezer Ft/ha-ra növekedett. A vállalkozások saját t kéje, likviditási rátája és saját t ke 

aránya viszont 2001 és 2004 között javult, a saját t ke nagyságának, illetve a forrásokhoz 
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viszonyított arányának 2003-ról 2004-re történt kismérték csökkenését l eltekintve évr l 

évre növekedést mutatott. Ezzel ellentétben a t keellátottságuk romlott a vizsgált id szakban, 

míg 2001-ben a t keellátottság mutatója 135,03% volt, addig 2004-ben már csak 111,49%, de 

a befektetett eszközöket így is teljes mértékben saját t kével tudták finanszírozni.  

A társas vállalkozások jövedelmez ségi mutatóinak és likviditási rátájának tendenciáit 

szemlélteti a 2. számú ábra.  

2. sz. ábra 

Társas vállalkozások jövedelmez ségi mutatóinak és likviditási rátájának változásai 
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Forrás: AKI adatai alapján saját számítás   

El z kutatásom során készült kérd íves felmérés alapján elmondható, hogy az elmúlt 

5 évre visszamen leg a kérd íves felmérésben részt vett gazdaságok 66%-a vett fel 

valamilyen mez gazdasági hitelt, közülük a legtöbb vállalkozás éven túli lejáratú 

forgóeszközhitelt, azaz t kepótló hitelt igényelt. A legtöbb vállalkozás a hitel igénylésekor 

referenciák, korábbi tapasztalatok, illetve az ismert kondíciók, hitelkonstrukciók, akciók 

alapján választott bankot, a legnépszer bb bankok a Takarékszövetkezetek, az Erste Bank és 

az OTP Bank Rt. voltak. Átlagosan és összesen is a legnagyobb összegben az Európa terv 

Agárhitel programján keresztül vettek fel hitelt a gazdálkodók, jellemz en 5 és 6 éve közötti 

futamid re. A felvett hitelek kamatait illet en az éven belüli hitelek átlagos kamatmértéke 

volt a legmagasabb, 11% és az éven túli beruházási hitelé a legalacsonyabb, 7,8%. Az állami 

garanciavállalás a t kepótló hitelnél volt a legjellemz bb. A támogatásokat illet en 

elmondható, hogy a kérd íves felmérésben részt vett gazdaságok 96%-a vett igénybe 

mez gazdasági támogatást az elmúlt 5 évben, ebb l legtöbben gépvásárlásra, gépberuházásra 

vettek fel támogatást, jelent s volt még az állattenyésztést, növénytermesztést szolgáló építési 

beruházás támogatási cél, valamint népszer volt a gazdálkodók körében az NVT 
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Agrárkörnyezet-gazdálkodási célprogramja is. /Kelle, 2006./ Jól látható tehát, hogy mind a 

kedvez hitelkonstrukciók, mind az állami támogatások rendkívül fontos szerepet játszottak a 

gazdálkodók pénzügyi helyzetének javításában, beruházásainak és forgóeszköz 

finanszírozásának megvalósításában. 

Az 5. táblázat az AKI adatbázisában szerepl gazdaságok által igényelt támogatási 

összegeket, illetve azok változását mutatja be 2001 és 2004 között.   

5 sz. táblázat 

Az adatbázisban szerepl üzemek által igényelt támogatási összegek változása: 

Egyéni gazdaságok Társas vállalkozások 

 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 
Támogatások 
összesen 
(ezer Ft) 

36297

 

170326

 

156978

 

412432

 

457444

 

1252859

 

685993

 

829020

 

Átlagos 
támogatási 
összeg 1 ha 
mez gazdasá-
gi területre 
(ezer Ft/ha) 

12,13

 

18,93

 

10,28

 

34,51

 

19,39

 

42,17

 

31,07

 

52,38

 

1 gazdaságra 
jutó átlagos 
támogatási 
összeg (ezer 
Ft/üzem) 

265,54

 

454,70

 

420,97

 

914,19

 

24141,80

 

36572,73

 

24009,49

 

36575,44

 

Forrás: AKI adatai alapján saját számítás   

A táblázat adatait megvizsgálva elmondható, hogy az egyéni gazdaságok átlagosan 

194008 ezer Ft támogatást igényeltek 2001 és 2004 között, ami egy hektárra vetítve 18,96 

ezer Ft, egy gazdaságra vetítve 513,85 ezer Ft volt. A társas vállalkozások által igényelt 

átlagos támogatási összeg 806329 ezer Ft volt a négy év alatt, egy hektárra vetítve 36,25 ezer 

Ft-ot, egy gazdaságra nézve pedig 30324,87 ezer Ft-ot igényeltek átlagosan.   

Az egyéni gazdaságok és a társas vállalkozások által igényelt támogatási összegeket 

nézve megállapítható, hogy növekv tendenciát mutatnak, itt is jellemz a 2003. évi 

visszaesés. A támogatási összegek változását a 3. számú ábra szemlélteti.     
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3. sz. ábra 

Békés megyei gazdaságok által igényelt támogatási összegek változásai 
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Forrás: AKI adatai alapján saját számítás  

5. Eredmények értékelése  

A mez gazdasági kis- és közepes vállalkozások saját forrása korlátos, ami miatt a 

m ködéshez szükséges küls forrásoknak jelent s szerep jut. Az elmúlt években számos hazai 

és 

 

2004 májusától 

 

Európai Uniós támogatást, illetve kedvezményes hitelkonstrukciót 

vehettek igénybe a gazdálkodók, különös tekintettel az AVOP és az NVT lehet ségeire, 

valamint az éven túli lejáratú forgóeszközhitelekre (t kepótló hitel), beruházási hitelekre és az 

Európa Terv Agrárhitel programjára. Tanulmányomban az AKI 2001, 2002, 2003 és 2004. évi 

tesztüzemi adatait felhasználva vizsgáltam a békés megyei mez gazdasági vállalkozások 

t keszerkezetét, likviditását, jövedelmez ségét, valamint ezek változását. A mintában 

szerepl békés megyei vállalkozások száma évr l évre n tt: 2001-ben 96 db, 2002-ben 135 

db, 2003-ban 137 db, 2004-ben pedig 140 db vállalkozás szerepelt a felmérésben. Az adatokat 

megvizsgálva megállapítható, hogy az egyéni gazdaságok jövedelmez ségi mutatói esetében 

2001 évt l 2003-as évig csökken tendencia figyelhet meg 2003-ban jelent s visszaeséssel, 

majd 2004-ben pedig nagymérték növekedés. A 2003-as év csökken jövedelmei 

nagyobbrészt a kedvez tlen id járási viszonyokkal magyarázhatók, illetve figyelembe kell 

venni, hogy 2003-ban a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott agrártámogatás volumene is 

csökkent. Az egyéni gazdaságok likviditási rátáját és saját t ke arányát tekintve elmondható, 

hogy ebben az esetben a 2002-es évben figyelhet meg visszaesés, majd növekv tendencia 

jellemzi a mutatókat. A társas vállalkozások termelési érték 

 

arányos jövedelmez sége és a 

saját t ke jövedelmez sége esetében szintén ez a hullámzó tendencia figyelhet meg, ahol 
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ugyancsak a 2003-as évben voltak a legalacsonyabbak a mutatók értékei. A társas 

vállalkozások saját t kéje, likviditási rátája és saját t ke aránya viszont 2001 és 2004 között 

javult, a likviditási ráta növekv tendenciát mutat. Az egyéni gazdaságok és a társas 

vállalkozások által igényelt támogatási összegeket nézve megállapítható, hogy növekv 

tendenciát mutatnak, itt is jellemz a 2003. évi visszaesés. Jelen tanulmányom során végzett 

számítások, primer adatok kiindulóalapja egy további kutatásnak, mely a kedvezményes 

hitelkonstrukciók, állami támogatások és a békés megyei mez gazdasági vállalkozások 

likviditási és jövedelmez ségi mutatóinak összefüggéseit vizsgálja. A további vizsgálat során 

arra keresem a választ, hogy ezek a támogatások hogyan, milyen irányba és mekkora 

mértékben befolyásolták a mez gazdasági vállalkozások jövedelmez ségét és likviditását 

Békés megyében.   
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Abstract   

The most significant problems of the agricultural enterprises are the asset deficiency, 

the capital shortage, the low profitability and the financing problems of current production 

and development. The subsidies, the favourable credit terms, the European Union sources are 

instrumental in improvement of financial condition, realization of investments and current 

assets financing of the farmers. In the last years the farmers could have resort to several 

national and 

 

from 2004 May 

 

the European Union subsidies and preferential credit 

facilities, for example the Agriculture and Rural Development Operational Programme, 

National Rural Development Plan, medium-term current assets credits, investments credits 

and the Europe Plan Agricultural Credit Programme.  

The purpose of this paper to analyse the trend of capital structure, liquidity, 

profitability and amount of subsidies claimed by agricultural enterprises in Békés county. In 

the course of analysis used the data base of Agricultural Economics Research Institute 

between 2001 and 2004.                            
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KARLOVITZ JÁNOS TIBOR  

AZ ANDRAGÓGIA SZAKOS HALLGATÓK KÉPZÉS-VÁLASZTÁSÁNAK 

MOTIVÁCIÓI   

A Tessedik Sámuel F iskola békéscsabai Gazdasági F iskolai Karán 2006 szén, az 

ún. bolognai folyamat jegyében, a helyi hagyományoknak és el zményeknek megfelel en, 

személyügyi szakiránnyal indult az andragógus képzés. Talán még a képzési program 

elfogadóit is meglepte, hogy 

 

induló szak létére 

 

már az els évben meglep en sokan 

iratkoztak be az Andragógia szakra. A f iskolai Neptun-rendszerben november elején 70 

nappali, és 133 levelez tagozatos hallgató neve szerepelt.  

A tanév elején egy gyors írásos kikérdezésben arra kerestük a választ, mi lehet az oka 

ennek az érdekl désnek? Mi indította hallgatóinkat arra, hogy jelentkezzenek? Milyen 

elvárásaik vannak azzal kapcsolatban, amit majd itt tanulni fognak? Milyen elképzeléseik 

vannak a képzés kezdetén arról, hogy boldogulásukban várhatóan milyen szerepet fog játszani 

ez a továbbtanulási irány?  

Mindezekre a képzésben részt vev hallgatóknak három egyszer kérdés alapján 

kellett válaszolniuk. 1. Miért jött erre a képzésre? 2. Mit vár el a képzést l? 3. Képzelje el, 

hogy eltelt tíz esztend . Ha visszaemlékszik erre az id szakra, miben és mennyiben tudja 

felhasználni az itt tanultakat?  

Nappali tagozaton 41-en válaszoltak, vagyis a válaszolók aránya 59%-os mérték volt. 

A levelez sök körében sokkal magasabb volt a részvételi arány, a 102 válasz azt jelenti, hogy 

a számításba vehet hallgatók 77%-a volt jelen a konzultáción, s vette komolyan a kérést.  

A hallgatói válaszok nyílt típusúak voltak, s nem volt terjedelmi korlátozás. Minden 

válaszadó annyi lehet séget sorolhatott fel, ahány csak az eszébe jutott. Ez megnehezítette a 

feldolgozást, viszont olyan új szempontokat is adott, amire a kikérdezés el tt nem 

gondoltunk, és a képzés szervezése szempontjából hasznos információnak tudhatók be. 

Azoknál a válaszoknál, amelyeket több kategóriába is be lehetett sorolni, az összes lehetséges 

szempont alatt figyelembe vettük. A kisszámú minta miatt is csupán jelzés-érték eknek 

vehet k a kapott eredmények, azokból távlatos következtetéseket levonni nem lehet.  

A nappali tagozatosok általában többféle választ adtak, mint a levelez tagozatosak. 

Utóbbiak válaszai lényegre tör bbek, céltudatosabbak, egyszer bbek (egyúttal könnyebben 

feldolgozhatók) voltak.  
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1. A nappali tagozaton tanulók szakválasztásának néhány jellegzetessége  

A nappali tagozatosok indíttatása és az andragógia szakról alkotott kezdeti 

elképzelései olyannyira nagy változatosságot mutattak, annyira színesek, sokrét ek, egyéniek 

voltak, hogy nagyon nehéz volt azokat tipizálni, csoportosítani.  

Igen figyelemre méltó, hogy a legtöbben 

 
a nappali tagozatosok valamivel több, mint 

fele 

 

els ként azt említették meg, tanulmányaikat az emberekkel való foglalkozás szolgálata, 

a rászorulók segítése érdekében szeretnék felhasználni. Úgy t nik, ez a kezdeti hozzáállás 

 

aminek hátterét, hozott családi és iskolai vonatkozásait is érdemes volna feltárni 

 

kit n 

alapot jelenthet a képzésben az érzékenyít jelleg és magyarázatokat, összefüggéseket 

keres , reflektív és konstruktivista szemlélet tanulmányi megközelítéseknek. Érdemes 

mindezt erkölcsi neveléssel is alapozni, mert ugyancsak figyelmeztet leg van jelen jó néhány 

válaszban az az eshet ség, hogy az itteni tudást az emberismeret, társas befolyásolás, 

pszichológiai ráhatás jegyében lehetne majd hasznosítani. Önmagában véve ez nem baj, 

amennyiben a felhasználás módja az illet t és környezetét egy jobb életmin ség felé tereli. 

Inkább a meglév segít attit döt kell er síteni. A pozitív viszonyulást fejezik ki a válaszoló 

hallgatók kb. egynegyede utalt olyan tulajdonságokra, amelyek segítést konkrétummal 

kapcsolják össze: a leggyakrabban a munkahely-szerzést említik. Ugyancsak egynegyedük az 

kapcsolatok, kommunikáció, kedvez bánásmód fontosságát hangsúlyozta.  

Az emberekkel való foglalkozás lehet sége több tényez együttes hatásának tudható 

be: egyfel l a hagyományos személyügyi szervez szak iránt megmutatkozó képzési igénnyel, 

másrészt a f iskola honlapján vagy a felvételi tájékoztatóban olvashatókkal, harmadrészt a 

nem sokkal a kikérdezés el tt hallott szakmai bevezet tájékoztatóval hozható összefüggésbe. 

A hallgatók egyötöde ténylegesen említette a személyügyi szervez szakot, mint eredeti 

továbbtanulási szándékot. (Közülük többen eredetileg erre a képzésre nyertek felvételt, ám 

valamilyen oknál fogva halasztottak, így kerültek az andragógia szakra. Utóbbi 

pályaválasztás a levelez tagozatosok egy részénél szintén megfigyelhet .)  

A szakavatott bevezet tájékoztató hatása tükröz dik abban is, hogy a hallgatók 

jelent s hányada számolt be pszichológiai, illetve pedagógiai érdekl désér l. Ugyanennek 

köszönhet az is, hogy a tanulmányaikat éppen csak kezd k jelent s része máris azon 

gondolkodik, milyen irányban fog továbbtanulni, amint meglesz az andragógus diplomája 

személyügyi szervez szakiránnyal.  

A f iskola honlapján olvasható információ alapján számosan reménykednek abban, 

hogy ezzel a diplomával könnyebb lesz majd elhelyezkedniük. A távlati cél, a relatíve könny 
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munkába állási lehet ség reménye a nappali tagozatos hallgatók nagyjából felénél volt 

szakválasztási szempont.  

Valamilyen formában a nappali tagozatosok közel fele állította magáról azt, hogy 

humán érdekl dés , beállítottságú, és ez választásukban dönt módon befolyásolta ket. 

Sokakat vonzott, hogy a felvételibe a történelem tantárgyakból elért eredményeket, s nem a 

matematikai tudást számították bele. Ezek a hallgatók abban reménykednek, hogy 

matematikai ismeretek elsajátítását a képzés egésze folyamán sem fognak t lük számon kérni. 

Úgy t nik, maga az a tény, hogy egy képzésben nem hangsúlyozódik túl a reáliák és a 

számokkal összefügg tantárgyak szerepe, az már vonzer lehet...  

A nappali tagozatos hallgatók több, mint kétötöde szólt arról, hogy szakválasztásában 

az volt a meghatározó motívum, amit az andragógia elnevezés, szó varázsának , ezzel együtt 

a képzés újszer ségének tudható be.  

Közel ugyanilyen mértékben lényeges az is, hogy a képzés helyszíne a hallgató 

lakóhelye közelében legyen. A kikérdezés id pontjában, 2006 szeptemberében még nem sokat 

tudtunk a lakosságot érint , konkrét megszorító intézkedésekr l. Ezzel együtt sejteni lehet, 

hogy a magas kollégiumi és étkezési költségek mellé felzárkózó utazási drágulás, valamint a 

tandíj-szer hozzájárulás közelg bevezetése tovább er síthetik azt az igényt, hogy helyben 

legyen a megfelel színvonalú, széles képzési választékot nyújtó fels oktatási továbbtanulási 

lehet ség.  

A válaszok között jelent s számban említettek olyan semleges dolgokat is, mint 

hogy a diplomaszerzés reményében jött ide tanulni, vagy azt reméli, itt fog majd hasznos 

ismereteket tanulni.  

A f iskola jó hírneve szemmel láthatóan jelent s szerepet játszik. A gazdasági 

f iskolai karon tanuló 

 

vagy éppen: itt végzett 

 

barátok, ismer sök, rokonok ajánlása több 

esetben elindítója az ide történ jelentkezésnek. A hírnév alapozásában jelent s szerepük 

mutatkozik azoknak, akik már tanultak helyben valamilyen fels fokú szakképzésben. A 

szóbeli információszerzésen, személyes ajánláson túlmen en jelent s szerepe van az 

interneten elérhet információknak, köztük a f iskola honlapjának, a felvételi nyomtatott 

információs anyagoknak, írott tájékoztatóknak, valamint a nyílt napon látottaknak. Egy-egy 

esetben a pályaválasztási tanácsadó javaslata alapján érkeznek hallgatók a képzésbe. (Itt 

érdemes lehet megvizsgálni azt a kérdést, a hallgatók szemszögéb l mit l, miért más jelleg a 

gazdasági karon folyó képzés, melyek az elvárt sajátosságai, konkrétabban mi er síti ezt a 

hírnevet.) 
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Figyelemre méltó, hogy négyen is el z leg informatikai területen kívántak boldogulni, 

ám a reáliák még ezen a téren sem fogták meg ket. Ennél sokkal hasznosabbnak bizonyult 

az el z leg helyben, a fels fokú szakképzés keretében elvégzett intézményi kommunikátor 

szak, mert ennek során megismerték a helyszínt, a tanárok egy részét, s talán még biztatást is 

kaptak arra, hogy néhány kredit erejéig be fogják számítani el zetes tanulmányaikat, 

fáradozásukat.  

Összefoglalva: a nappali tagozatos hallgatók választását megkönnyítette a f iskolai 

kar jó hírneve, légköre, tanárainak elismertsége, a személyügyi szakosodási lehet ség, az, 

hogy nem kell matematikát tanulni, illetve a történelem tantárgy eredménye számít bele a 

felvételbe, továbbá a könny bejutás reménye.  

2. Elvárások a képzést l  

Amilyen gazdag volt a nappali tagozatra felvett hallgatók szakválasztásának 

motivációs bázisa, olyan szegényesnek tekinthet k elvárásaik a képzést l. A legtöbben egy-

egy bizonytalan, nehezen megfogható, elmosódó dolgot említettek arról, amit várnak vagy 

rájuk várhat rájuk a képzésben. Ezek között gyakrabban szerepeltek az érdekes ismeretek, a 

tudás mint érték, valamilyen 

 

pszichológiai, pedagógiai, vagy éppen: általános 

 

érdekl dés, a széles kör m veltség alapozása... Néhányan az önismeret, az önfejlesztés 

lehet ségét emelték ki. Páran színvonalas képzést  remélnek.  

3. Jöv kép  

A jöv t 

 

a következ végzettség, második diploma megszerzésén túlmen en 

 

illet 

további várakozások között igen sok a bizonytalan válasz. A többség abban bízik, hogy az itt 

szerzett ismereteit az életútja más területein is fel fogja tudni használni (többen a 

pszichológiai és pedagógiai ismereteket, emberismeretet nevesítik). Alapjában véve irodai, 

illetve szellemi munkakörökben képzelik el magukat. Néhányan azt remélik, tíz év múlva, 

diplomával a zsebükben vezet beosztásúak lesznek valamilyen cégnél, vállalkozásnál. Páran 

úgy gondolják, feltétlenül az andragógus diplomával fognak tudni elhelyezkedni, ennél 

többen vannak azonban azok, akik úgy vélekednek, igazából csak a diploma számít (nem is 

annyira annak szakiránya).  

Egynegyedük csak azt említi, reményei szerint vállalatnál (vállalkozásnál) fog 

dolgozni (feltételezhet en, mint beosztott munkatárs). Egyötödük munkaügyi központban 

képzelik el magát. Érdemes odafigyelni arra, hogy jónéhányan m vel désszervez k 

szeretnének lenni. A kultúrházi munkahelyet álmodókhoz képest csupán feleannyian (alig 
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néhányan) gondolnak arra, hogy önkormányzatnál fognak elhelyezkedni, munkát kapni, állást 

szerezni. Ugyanennyien gondolkodnak oktatásügyi státuszban. Mások az irányításban és a 

szervezésben szeretnének tevékenykedni. Akik kifejezetten andragógusként szeretnének 

dolgozni, ennél több konkrétumot nem említenek. A lehetséges kés bbi munkahelyek sorában 

két-két esetben el fordult a civil szervezet, civil szféra említése is.  

A marketing, illetve a média világa valószín leg messzebb esik attól, amit az 

andragógia szak adhat ezeken a területeken. A további egy-egy említés közül figyelmet 

érdemel az egészségügyi alkalmazott, író, könyvtáros, pszichológus, rend rtiszt, vasutas, 

szóviv stb. 

 

ezekben az esetekben ugyanis esetleg rossz képzési irány választása 

feltételezhet (természetesen csak akkor, ha a válaszadó komolyan gondolta, amit leírt).  

Megfoghatatlan a jó állás , a nyugodt vagy változatos , izgalmas munkahely 

kifejezés csakúgy, mint a jó kereset , illetve a jó életmin ség ... Néhányuknál lényegében 

mindegy , hol fogja kenyerét keresni, csak irodai munka legyen az. (Mindegyik több esetben 

is megfogalmazódott.)  

4. A levelez tagozatosok szakválasztásának indítékai és elvárásai  

A levelez tagozatra érkezettek 

 

mint arra már az el z ekben utaltam 

 

válaszai 

sokkal konkrétabbak, megfoghatóbbak, továbbá egységesebbek. A közel két és félszeres 

mérték válaszoló lényegesen kevesebb szempontot említett, ami különösen az els és a 

harmadik kérdés megválaszolásában volt szembet n . Úgy t nik, a levelez tagozatos 

hallgatók zöme érettebb, kiforrottabb, céltudatosabb nappali tagozatos társaiknál. Szembet n 

ugyanakkor az is, hogy a levelez sök a nappalisokhoz képest 

 

ahol pedig ez a szempont 

dominált 

 

csak töredékekben említenek humán, az emberségességhez, segít attit dhöz 

köthet szakválasztási szempontokat.  

Mindenekel tt hasznos ismereteket, közvetlenül alkalmazható tudást várnak a 

képzést l. Úgy gondolják, diploma birtokában sokkal jobbakká válnak elhelyezkedési, 

továbblépési lehet ségeik. A nappali tagozatosokéhoz hasonlóan, viszonylag nagy arányban 

voltak olyanok, akiket az andragógia szó ragadott meg, és e széles körben még kevésbé 

ismert tartalmú fogalom képzési tartalmára kíváncsiak. Mindazonáltal, az andragógia szak 

felvállalása jóval tudatosabbnak t nik, mint a nappali tagozatosok esetében.  

A válaszolók mindössze egyharmada említett olyan humán szempontokat, mint a 

másokon való segítés lehet sége, még kevesebben emelték ki az emberi kapcsolatokban, 

kommunikációs képességekben való jártasság szükségességét. Közülük is többen azt írják, 

hogy már eleve emberekkel foglalkoznak, és a képzésünkben szerezhet emberismeret 
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hozzásegíthetik ket munkájuk hatékonyabb végzésére. (A válaszoló hallgatók közül többen a 

kereskedelemben dolgoznak.) A számosabb említés közül kiemelkedik még a pszichológiai 

ismeretek elsajátításának lehet sége.  

Többen 

 
de nagyságrenddel kevesebben, mint a nappali tagozatosok 

 
említik, hogy 

képzésválasztásukban jelent s szerepet játszott az, hogy itt nem kell majd matematikai 

ismereteiket fejleszteniük, illetve a képzési iránynak humán jellege van, ráadásul a 

munkájukba vágó, munkakörük ellátását segít személyügyi szervez i szakiránnyal egészül 

ki. Néhányuknál 

 

a mindennapi tapasztalataikból következ en 

 

közvetetten jelenik meg a 

segít szándék: k arról a fajta tanácsadásról írnak, amellyel közvetlen környezetükben 

tudnak személyes, például (gyermek)nevelési 

 

és vélhet en életvezetési 

 

tanácsokat adni. 

Ezzel együtt az altruisztikus értékek kevésbé jelennek meg, az emberekkel való bánni tudás 

 

kiegészülve az önfejlesztés, önismeret, önképzés szükségleteivel 

 

els sorban a saját 

boldogulást szolgálja.  

Háttérbe szorulnak a tanulás, tudás, mint önmagában vett érték; a pszichológiai mellett 

szinte egyáltalán nem hangsúlyozódik a pedagógiai ismeretek fontossága, vagy a tanulás, 

tudás, mint önmagában vett érték, a széles kör m veltség alapozásának igénye. Érdekes 

módon, a lakóhely szerinti közelség jelent sége elenyész mértékben jelenik meg a sorok 

között.  

A képzési lehet ségekr l történt tájékozódásról a válaszokból viszonylag kevés 

említés olvasható. (Utóbbit érdemes lenne kérd íves módszerrel monitorozni.) Háromszor 

annyiszor írják, hogy a választásban testvér, rokon, barát, ismer s segített, mint amennyien a 

f iskolai tájékoztatóból, az internetes honlapról informálódtak. Vélhet en a személyes 

kapcsolatoknak jóval nagyobb szerepük lehet a jelen vizsgálatban kimutatottnál. Ezt még 

azzal egészítjük ki, hogy több hallgató korábban helyben szerezte els diplomáját, illetve 

intézményi kommunikátor szakját.  

A képzést l a levelez tagozatos hallgatók egyharmada egyértelm en jólképzettséget 

és biztos szaktudást vár (konkrétumok nélkül). Ehhez képest elenyész mértékben bár, de 

megjelenik a továbbtanulás igénye. Néhányan még azt is papírra vetették, hogy a képzést l 

könny tanulást (?) várnak... Többen azt remélik, az andragógia szak által nyelvvizsgára (?) 

tehetnek szert.      
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5. Tervek  

A legtöbben 

 
a válaszolók közel egyharmada szerint 

 
úgy gondolják, az andragógia 

szakos diplomával a zsebükben sikeres munkavállalók lesznek. Andragógusokká, 

feln ttképzési szakemberekké válnak, akik társadalmilag igen jól megbecsült, felel sségteljes 

munkát végeznek. Jó és stabil munkahelyük lesz, amely ennek megfelel keresettel jár majd 

együtt. Megoldódnak családfenntartási problémáik, jól érvényesülnek majd a mindennapi 

életben, esetleg 

 

a hallgatók egytizede reményei alapján 

 

vezet beosztásban hasznosítják a 

békéscsabai képzésben szerzett tudásukat.  

A diplomához kötött várakozások 

 

biztos megélhetés, szabadid növekedése, 

nyugodt életvitel, jólét, kiegyensúlyozott családfenntartás stb. 

 

viszont nem köthet k 

kizárólag az andragógia szakhoz, mint olyanhoz. Inkább egy általánosabb képzési igényre 

utalnak, amely lehet ség szerint legyen humán jelleg , elviselhet kötöttségekkel járó, 

relatíve könnyen megszerezhet , és ami a legfontosabb: diplomát adó.  

Utóbbira utalnak azok a válaszok is, amelyek az alapvet képzési iránytól távolabb 

esnek. Van, aki grafológus szeretne lenni, s ehhez pszichológiai alapvégzettséget szerezni, 

más tréner, fejvadász, gépjárm -vezet oktató stb. Többen is vannak a már említett 

kereskedelemben dolgozók, akiknek szinte bármilyen humán ismeret biztosíthatja 

eredményesebb boldogulásukat.  

Alig néhányan vannak olyanok, akik egyértelm en humánpolitikai munkahelyben 

gondolkodtak. Volt, akinek az ügyfélcentrikusság jutott az eszébe, más a gyermeknevelésben 

vélte a jöv ben hasznosíthatónak az itt szerezhet ismereteket.  

6. Néhány tanulság  

Mind a nappali, mind pedig a levelez tagozatos hallgatók közül, számosan a kari 

honlapon tájékozódva, az ott olvasott leírás alapján választották ki ezt a szakot. Tetszett nekik 

az ígéretes sokféle elhelyezkedési lehet ség, az ismeretek várható alkalmazásának széles 

köre. Voltak, akik a személyügyi szervez szakot szerették volna választani, de mivel ez most 

már csak valamilyen más képzés keretében vehet fel, végül ide adták be a jelentkezésüket. 

Mindkét csoportban szép számmal akadnak olyanok, akik el z leg valamilyen szakirányú 

továbbképzést fejeztek be Békéscsabán, s a tapasztaltak alapján gondolták úgy, hogy helyben 

lenne érdemes még tovább tanulniuk.  

Úgy t nik, mintha mindkét hallgatói csoportnál számottev vonzer nek bizonyult 

volna az andragógia szó. Ezt a következ évfolyam esetében kérd íves módszerrel lehetne 

ellen rizni. 
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Míg a nappali tagozatosoknál a helyben lev képzés komoly vonzer t jelent, ugyanez 

a kérdezés id pontjában a levelez tagozatosoknál nem volt számottev . (Kérdéses, az utazási 

kedvezmények esetleges megvonásával hányan vállalnák a többlet-terheket.)  

Mindenféleképpen szerencsés a személyügyi szakirány hirdetése, mert ez önmagában 

számos hallgatót vonz Magyarország távolabbi régióiból is. El lehetne gondolkodni 

ugyanakkor afel l, miként lehetne a képzést m vel désszervez szakiránnyal b víteni.  

A nappali tagozatosoknál meglév humán segít attit döt a képzés során fenntartani 

komoly kihívást jelent. Ugyanezt a levelez tagozatos hallgatókban élesztgetni, fejleszteni 

szükséges.  

Úgy t nik, a jöv ben érdemes még több figyelmet fordítani az egyoldalas tájékoztatási 

formákra, az internetes tájékoztatás szükség szerinti b vítésére, továbbá a személyes 

kapcsolat-felvételi lehet ségekre. Er síteni lehet a kapcsolatot a pályaválasztási 

tanácsadókkal is.  
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Abstract   

Why is our Andragogy training so popular in selection for a lot of students? What are 

their motivations? What are their imaginations about reading Andragogy? 

 
We asked these 

things with a very simple questionnaire both full time training and correspondence training 

students.  

Results: among full time training-students would like to work with people, to help 

them e. g. for finding workplace. For them are important good communication, contacts with 

anothers. They have strong human interest and most of them don t like mathematics. They 

enjoy to learn useful knowledge in psychology and pedagogy where they are inhabitants. It is 

interesting was mentioned frequently that expression andragogy is a good-sound word... 

Several of them used to learn in postgraduate specialist training course here before.  

Choice of correspondence training students was less diversified. They first of all want 

immediately useful knowledge in everyday life, hard facts 

 

and diploma. Their profession is 

often connected with human sphere. In the future they would like certain workplace, success, 

appreciation, welfare, good salary etc. They hope to manage to catch these aims only with 

diploma.  

Both group of students covered about good reputation of Faculty of Economy in 

Békéscsaba. For orientation was serviceable faculty s homepage on the Internet.                       
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PATAY ZOLTÁN  

EXTREMÁLIS KOMMUTÁTOR-RÉSZCSOPORTTAL RENDELKEZ BFC-

CSOPORTOKRÓL  

1. Jelölések, fogalmak és ismert állítások 

Legyen H a G csoport részhalmaza. A G csoport összes olyan részcsoportjának a metszete, 

amely tartalmazza a H részhalmazt, részcsoportot alkot. Ezt a H által generált részcsoportnak 

nevezzük. Jelölése: H . Ez a H

 

csoport a H részhalmazt tartalmazó legkisebb részcsoport 

G-ben.   

1 1,a b aba b

 

a G csoport a és b elemeinek a kommutátora. 

, , | ,H T h t h H t T a H és a T részcsoportok kölcsönös kommutátor-részcsoportja 

G-ben. 

1 ,G G G G  a G csoport kommutátor-részcsoportja. 

1 2 3 ...G G G G a G csoport alsó centrállánca, ahol 2 1,G G G , 3 2,G G G , , 

1 ,k kG G G . 

Ha létezik olyan n természetes szám, amelyre 1nG és 1 1nG , akkor azt mondjuk, hogy 

G  n-ed osztályú nilpotens csoport. 

1ba bab az a elemnek a b elemmel vett konjugáltja,  

|G xa a x G az a elem konjugált osztálya. 

( ) ( ) | ( )x
GC M C M x x G m m m M az M részhalmaz centralizátora G-ben. 

( ) ( )GC G C G C  a G csoport centruma. 

A G csoport fels centrállánca: 0 1 2 11 ...k kC C C C C

 

, ahol 1 /k kC C

 

a 

/ kG C faktorcsoport centruma 0,1, 2,...k . Ezért igaz, hogy 1, k kG C C . 

Ha G n-ed osztályú nilpotens csoport, akkor .nC G

 

, |aK x a x G az a elem kommutátorainak a halmaza, amely részhalmaz  G-ben. 

Mivel 1, xx a a a , ezért 1G
aK a a . Következésképpen a aK és az Ga

 

halmazok 

számosságára igaz, hogy : ( )G
a Gcard K card a G C a , ahol card a számosságot 

jelöli és : ( )GG C a a ( )GC a  részcsoport indexe a G-ben. 
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A G csoportot FC-csoportnak nevezzük, ha G-nek mindegyik konjugált osztálya véges 

(halmaz). A BFC-csoport olyan FC-csoport, amelyr l elmondható, hogy egyetlen konjugált 

osztályának az elemszáma sem több valamely (a csoportra vonatkozó) természetes számnál, 

vagyis a természetes számokból álló (esetleg végtelen) : ( ) |GG C a a G halmaz felülr l 

korlátos. Világos, hogy bármely véges csoport FC-csoport és BFC-csoport. Ugyanez 

elmondható bármely Abel-csoportról, hiszen utóbbinak mindegyik konjugált osztálya 1-elem 

halmaz.  

Definíció. A G csoport konjugált osztályai számosságának a maximumát a G szélességének 

nevezzük. Jelölésben: ( ) max : ( ) |Gb G G C a a G . 

Vaughan-Lee bebizonyította [1], hogy np szélesség G véges p-csoport esetén a G

 

kommutátor-részcsoportra 
( 1)

2

n n

card G p teljesül.  

Ha ( )b G s

 

és Ga olyan konjugált osztály G-ben, amelynek számossága s , akkor 

acard K s és aK G miatt tetsz leges G csoport G

 

kommutátor-részcsoportjára 

igaz, hogy  

( ). (1)card G b G

 

Ezt összevetve az említett eredménnyel megállapítható, hogy léteznek olyan véges csoportok, 

amelyekre  

( 1)

2( )
n n

b G card G p .  (2) 

A ( )b G card G

 

és 
( 1)

2

n n

card G p

 

esetekben azt mondjuk, hogy a G kommutátor-

részcsoport  rendje minimális, ill. maximális. Ennek megfelel en azt mondjuk, hogy a G 

csoport kommutátor-részcsoportja extremális (rend ) részcsoport.  

Természetszer en vet dnek fel a kérdések:  

1. A végtelen BFC-csoportok körében létezik-e olyan np szélesség G csoport, amelynek 

kommutátor-részcsoportjára fennáll a (2) egyenl tlenség? 

2. Léteznek-e extremális kommutátor-részcsoporttal rendelkez BFC-csoportok? 

Jelen dolgozatban e kérdésekre adunk pozitív választ. Gyakran használjuk majd az alábbi 

kommutátor azonosságokat , , , , , , ,
x y

xy z y z x z x yz x y x z .  
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Centrális kommutátorok esetén (például, 2 nilpotencia osztályú G csoportban) az azonosságok 

egyszer bb , , , , , , ,xy z x z y z x yz x y x z

 
alakot öltenek, és könny belátni, 

hogy 
11 1, , , ( ) , , , , , .

mm mx y x y x y m N x y x y x y y x

 
Definíció. Az A Abel-csoport 1 2, ,..., ma a a elemeit függetleneknek mondjuk, ha 

1 2, ,..., m egész számok esetén az 1 2

1 2 ... 1m

ma a a

 

egyenl ség csak akkor áll fenn, amikor 

1 2

1 2 ... 1m

ma a a . 

Nyilvánvaló, hogy ha in

 

az ia elem rendje, akkor a független 1 2, ,..., ma a a elemek az 

1 2 ... ma a a

 

direkt szorzatot generálják, amely az A-ban 1 2 ... mn n n n

 

rend részcsoport. 

Egy csoportot lokálisan végesnek nevezünk, ha annak bármely végesen generált részcsoportja 

véges. Hasonlóan definiáljuk a lokálisan nilpotens csoportot, mint olyat, amelynek bármely 

végesen generált részcsoportja nilpotens.   

2. Vaughan-Lee tételének kiterjesztése olyan lokálisan nilpotens csoportokra, 

amelyeknek kommutátor-részcsoportja  p-csoport  

1. Lemma. Ha G nilpotens csoport, C a G centruma és a G kommutátor-részcsoport 

véges p-csoport, akkor a G
C

 

faktorcsoport is p-csoport és a G bármely konjugált 

osztályának a számossága a p prímszám valamely hatványa. 

Bizonyítás. Legyen mcard G p és x G . Ha l a G csoport nilpotencia osztálya, akkor l 

szerinti indukcióval megmutatjuk, hogy létezik olyan k természetes szám, amelyre 

, 1
kpx y  teljesül bármely y G  elemre. 

1l

 

esetén G Abel-csoport, és az állítás triviális. Tegyük fel, hogy az állítás igaz az l-nél 

kisebb nilpotencia osztályú csoportok mindegyikére. Bebizonyítjuk, hogy ekkor az állítás igaz 

az l nilpotencia osztályú G csoportra is. 

Ha ( )GC C G , akkor a  GG C

 

faktorcsoport nilpotencia osztálya kisebb l-nél, e csoport 

kommutátor-részcsoportja izomorf a G C G
C G C

 

faktorcsoporttal és a feltevés szerint 

1
' mcard G p , ahol 1m m . Az indukciós feltevés szerint a G

 

csoport xC

 

elemére létezik 
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olyan 1k

 
, hogy 

1

,
kpx C yC C

 
bármely yC G

 
esetén. Ebb l adódik, hogy az

1

,
kpx y

 
kommutátor a C csoport eleme. Továbbá, mivel 

1

,
kpx y G , ezért 

1

, 1
m

k p
px y . 

Utóbbiból 

 
a kommutátor azonosságok felhasználásával 

 
kapjuk, hogy 

1 1 1

, , , 1
m m

k m k kp p
p p px y x y x y

 

és a k természetes szám gyanánt a 1k m

 

megfelel. Tehát, 
kpx C

 

bármely x G

 

elem esetén, ami azt jelenti, hogy a G
C

 

faktorcsoport valóban p-csoport. 

Most megmutatjuk, hogy a lemma állításának a második része is igaz. Legyen ( )GT C y a G 

csoport tetsz leges y elemének a centralizátora. Világos, hogy : ( )G T b G

 

és az (1) 

egyenl tlenségb l adódik, hogy a :G T

 

index véges. Ekkor a T részcsoport D 

normalizátorának G-beli :G D

 

indexe is véges. Legyen : .G D t

 

Ha 1 2, ,..., tx D x D x D a 

G csoport D szerinti összes mellékosztálya, akkor az 1 1 1
1 1 2 2, ,..., t tx Tx x Tx x Tx részcsoportok 

mindegyike a T  konjugáltja, és e részcsoportok T*  metszete  véges index normál 

részcsoportja G-nek. 

Mivel C T  és 1
i ix Cx C , ezért 1

i iC x Tx  bármely i esetén. Tehát, *C T T G . 

Mivel * *

G
G C

T T
C

 és a G
C  faktorcsoport  p-csoport, ezért a *

G
T

 faktorcsoport  véges 

p-csoport és *:G T p . A * *: : :G T G T T T

 

egyenl ségb l adódik, hogy :G T  a 

p osztója, vagyis hatványa a p prímnek.  

2. Lemma. A végesen generált nilpotens csoport bármely részcsoportja végesen generált. Ha 

a végesen generált nilpotens csoport nem tartalmaz végtelen rend elemet, akkor ez a 

csoport véges.  

Jól ismert állítás (lásd, pl., [3])  

3. Lemma. A véges centrumú végesen generált nilpotens G csoport véges. 

Bizonyítás. Legyen a G csoport fels centrállánca 

0 1 2 11 ... .k k nC C C C C C G

 

Indukcióval k szerint megmutatjuk, hogy a  kC  részcsoport véges.  
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A 1C részcsoport a feltétel szerint véges, hiszen 1C  a G centruma. Tegyük fel, hogy kC véges, 

és bebizonyítjuk a 1kC

 
végességét. Legyen 1kC

 
végtelen. Ekkor a 2. lemma miatt a 1kC

 
részcsoportban létezik egy g végtelen rend elem.  

Tekintve a 
1k

GG C faktorcsoportot, amelynek centruma  
1

k

k

C
C C , kiválasztjuk az 

1kx xC G

 

mellékosztályt. Legyenek 1 2, ,..., tx x x a G csoport generáló elemei. Akkor 

1 1 1 2 2 1 1, , ...,k k t t kx x C x x C x x C

 

generáló elemei a G

 

csoportnak és 

, 1ix g C i t . A C csoport végessége miatt , 1
in

ix g valamely in -re, s ebb l 

 

a 

kommutátor azonosságok felhasználásával 

 

kapjuk, hogy , 1in

ix g . Ekkor viszont a 

2 ...i tn n n
g

 

mint végtelen rend elem hatványa 

 

végtelen rend elem és ez a C csoport 

eleme, ami lehetetlen. A kapott ellentmondás a 1kC

 

végességét bizonyítja. Tehát, jC

 

véges 

bármely j-re. Ebb l j n

 

esetén adódik, hogy nC

 

véges. Mivel nC G , a lemmát 

bebizonyítottuk.  

4. Lemma. Legyen H a G csoport tetsz leges részcsoportja és G

 

a G csoport 

faktorcsoportja  tetsz leges normálosztó  szerint.  

Ekkor ( ) ( )b H b G

 

és ( ) ( )b G b G , ahol b az illet csoport szélessége. Részcsoportra 

vonatkozóan az állítás triviális. Legyen N N G

 

normálosztó és   GG N . Ha 

( )b G t és 
G

g  a G  faktorcsoportban az a konjugált osztály, amelynek t a számossága, akkor 

legyen 1 2, ,..., tx x x
g g g ezen osztály összes eleme. Legyen továbbá g és ix megfelel en  a g és 

az ix elem sképe a : G G

 

természetes homomorfizmus esetén.  Könny látni, hogy a G 

csoport Gg konjugált osztályának 1 2, ,..., txx xg g g elemei mind különböz ek. Valóban, ha 

i j esetén teljesülne a ji
xxg g egyenl ség, akkor ji

xxg g

 

következne, ami 

 

i jx x
g g miatt  lehetetlen. Tehát, Gcard g t , vagyis ( ) .b G t

   



Extremális kommutátor-részcsoporttal rendelkez BFC-csoportokról 

  

138

 
5. Lemma. Ha G nilpotens csoport és a nilpotencia osztálya 2, akkor bármely x G

 
esetén 

, |xK y x y G részcsoportot alkot G-ben.  

Valóban, a kommutátor azonosságok szerint 1 1, , , xy x y x yy x K , 

1 1, , , 1y x y x yy x , és az utóbbiból 
1 1, , xy x y x K .  

1. Tétel. Legyen G olyan lokálisan nilpotens csoport, amelynek G kommutátor-

részcsoportja véges p-csoport, és a G szélessége ( ) nb G p . Ekkor 
( 1)

2

n n

card G p . 

Bizonyítás. El ször tegyük fel, hogy G végesen generált csoport. Ekkor a G kommutátor 

részcsoport véges, és az 1. lemma szerint a G szélessége prímszám-hatvány. Legyen 

( ) nb G p . A G centruma végesen generált Abel-csoport, tehát el állítható véges számú fel 

nem bontható prímhatvány-rend ill. végtelen ciklikus csoportok direkt szorzatára ([3]). 

Legyen A a C centrum el állításában szerepl összes ciklikus p-csoport direkt szorzata, B az 

el állításban szerepl összes más tényez direkt szorzata. Mivel A véges és B nem tartalmaz 

p-elemet, ezért 1G B .  

Tekintsük a GG B faktorcsoportot. Könnyen belátható, hogy e csoportC G

 

centruma 

véges p-csoport. Ha gB C G , akkor bármely x G

 

esetén 1xgx B gB , vagyis 

',x g G B . Mivel 1G B , ezért , 1x g . Következésképpen, g C

 

és a 

C A B direkt szorzatból adódóan ( , )g ab a A b B . Ekkor gB abB aB

 

és a 

AB AC G AB A B  izomorfizmusok alapján  C G  valóban véges p-csoport. Ilyen 

esetben, a 3. lemma szerint a G  faktorcsoport is véges. Most megmutatjuk, hogy a G  csoport  

p-csoport..  

Az 1. lemma szerint a G
C  faktorcsoport  p-csoport. Mivel 

G
G GB

C C A
B

, ezért G az 

A p-csoport b vítése a G C  p-csoport által, tehát G  valóban p-csoport. 

A 
' G G B GG GB B G B

 izomorfizmusok alapján 
'

card G card G . 
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Legyen 1( ) nb G p . Mivel G  véges p-csoport, e csoportra alkalmazható a Vaughan-Lee által 

bizonyított állítás, miszerint 
1 1( 1)

'
2

n n

card G p . Mivel a 4. lemma szerint b G b G , 

ezért 1n n . Így, a végesen generált G csoportra vonatkozóan azt kapjuk, hogy 

1 1( 1) ( 1)
'

2 2

n n n n

card G card G p p . 

Legyen most már G tetsz leges lokálisan nilpotens csoport, amelynek a kommutátor- 

részcsoportja véges p-csoport. Legyen továbbá nb G p s , 1 2, ,..., sxx xGa a a a egy 

(maximális) s számosságú konjugált osztály és  1 1 2 2, , , ,..., ,t tG u v u v u v . 

Tekintsük a 1 2 1 1 2 2, , ,..., , , , , ,..., ,s t tH a x x x u v u v u v végesen generált csoportot. Mivel 

,H G b H b G , és az el bb bizonyítottak szerint 
( 1)

2

n n

card H p , 

ezért
( 1)

2

n n

card G p . Így a tételt be is bizonyítottuk.  

3. Olyan csoportokról, amelyeknek kommutátor-részcsoportja minimális ill. maximális 

2. Tétel. Ha G nilpotens, ( ) nb G p , exp( ) nG p

 

és a G nilpotencia osztálya 2, akkor 

( )card G b G . 

Bizonyítás. Mivel a G

 

kommutátor-részcsoport exponense np

 

és G

 

Abel-csoport, ezért 

létezik olyan ,x y  kommutátor, amelynek a rendje np . Az  
2 1

, , ,...,
npy y yx x x x  elemek mind 

különböz ek. Valóban, ha ennek ellenkez jét feltételezzük, akkor valamely 

, (0 )ni j i j p esetén az 
i jy yx x egyenl ség mindkét oldalát az 1x elemmel 

jobbról szorozva az , ,i jy x y x egyel séget kapnánk, amelyb l a kommutátor 

azonosságok szerint , ,
i j

y x y x és , 1
j i

x y

 

lenne, ami lehetetlen, hiszen 

0 nj i p .  

Mivel ( )G ncard x b G p és csakis az ( 0,1, 2,..., 1)
jy nx j p elemek az x 

konjugáltjai, ezért 
2 1

, , ,...,
npG y y yx x x x x . Innen 

11 1, , ,..., ,
npG

xK x x y x y x

 

vagyis
1

1, , ,..., ,
np

xK y x y x . Az 
2 1

, , ,...,
npx x xy y y y elemekre vonatkozóan, 
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hasonlóképpen kapjuk, hogy

1

1, , ,..., ,
np

yK x y x y . Tehát, x yK K , mivel ezek olyan 

ciklikus csoportok, amelyeknek a megfelel ,y x  és ,x y  generáló elemei egymás inverzei. 

Bebizonyítjuk, hogy xG K . Elegend azt megmutatni, hogy , xa b K . Tegyük fel, hogy 

( )Ga C x és tekintsük az alábbi halmazt: 

1 1

, ( ) ,..., ( ) , ( ) , ,..., ,
n np px x b x x b bA ya ya ya ya ya y a y a y a . 

A fentebb igazoltak szerint, ha  0 ni j p , akkor
i jx xy a y a . Az A halmaz az 

G
ya

 

halmazzal azonos, és elemeinek száma nem lehet több, mint np

 

. Ezért létezik olyan i, 

amelyre
ix b by a y a .   Az 1 1a y

 

elemmel jobbról szorozva az utóbbi egyenl ség mindkét 

oldalát, kapjuk, hogy , , ,ix y b y b a , ami csak akkor lehetséges, ha , yb a K . Tehát, ha 

( )Ga C x , akkor , xa b K .  

Tegyük fel, hogy ( )Ga C x és tekintsük a G
C faktorcsoportot, ahol ( )GC C x . A 

1, ,...,
npC Cy Cy

 

elemek e csoport elemei és ezek mind különböz elemek. Mivel 

: nG C p , ezért 1, ,...,
npG C Cy CyC . Következésképpen az a és a b elemek 

felírhatóak 1 1,i ja a y b b y  alakban, ahol 1 1,a b C .  

Így 1 1 1 1 1 1 1 1, , , , , , ,
j ij ia b a b a y y b a b a y y b . 

Mint már megmutattuk, 1 1, xa b K . Az 1,a y és a 1
1 ,b y

 

szintén a x yK K elemei. 

Mivel az 5. lemma szerint a xK  halmaz részcsoport, ezért , xa b K .  

3. Tétel. Ha G olyan, np szélesség , 2 nilpotencia osztályú csoport, amelynek kommutátor- 

részcsoportja p exponens és a G csoportban léteznek olyan 1 2 1, ,..., ,n nx x x x

 

elemek, 

amelyeknek az összes , ( )i jx x i j  kommutátorai függetlenek, akkor 
( 1)

2

n n

card G p . 

Bizonyítás. Az összes , ( )i jx x i j

 

kommutátor száma 
1 ( 1)

2 2

n n n
, mindegyiknek 

p a rendje és függetlenségükb l adódik, hogy az általuk generált X részcsoport rendje 
( 1)

2

n n

p . 



Patay Zoltán 

  

141

 
Bevezetjük az ,i j ijx x x  jelölést. Tekintsük a G csoport alábbi részcsoportjait: 

1 2 , 1, ,..., (1 1),t t t t nX x x x t n | (1 , 1, )ls ijY x i l j s l s n l s . 

Az tX

 
részcsoportja a 

txK csoportnak és az tX

 
rendje np . Mivel a 

txK rendje nem lehet 

nagyobb, mint np , ezért 
tt xX K . Így beláttuk, hogy igaz az alábbi állítás.  

6. Lemma. Az , tu x és az ,tx u kommutátorok mindegyike az tX csoporthoz tartozik 

bármely x és bármely u G  esetén. Most egy újabb segédtételt bizonyítunk be.  

7.  Lemma. Ha a 3. tételben említett G csoport 1 2, ,..., my y y elemeire igaz, hogy 

1 12 12 1 1

2 23 23 2 2

, 1 , 1

(mod ), 1(mod )

(mod ), 1(mod )

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

(mod ), 1(mod )m m m m m m m

y x Y y X

y x Y y X

y x Y y X

,  (3) 

akkor az 1 2, ,..., my y y elemek függetlenek. 

Ennek bizonyítására m szerinti indukciót alkalmazunk. 1m

 

esetén az állítás triviális. 

Legyenek az 1 2 1, ,..., ky y y

 

elemek függetlenek. Bebizonyítjuk az 1 2, ,..., ky y y

 

elemek 

függetlenségét. Tegyük fel, hogy  

11 2

1 2 1... 1k k

k ky y y y , (4) 

és a baloldali szorzatban nem mindegyik 1i

iy . Akkor 1k

ky

 

(ellentétes estben az 

1 2 1, ,..., ky y y elemek összefügg ek lennének) és a (4) egyenl ségb l következik, hogy 

1 2 1, ,...,k

k ky y y y , ahonnan 

 

figyelembe véve azt, hogy ky

 

rendje p és k

k ky y

  

az   

11 2

1 2 1... ( )k

k k iy y y y Z

 

(5) 

egyenl séget kapjuk. (3)-ból következik, hogy 

1, 113

1 12 13 1, 1... n

ny x x x , 

2, 112

2 12 23 2, 1... n

ny x x x , 

 

1, 1 1, 1

1 1, 1 , 1 1, 1... ...k k n

k k k k k ny x x x , 
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ahol mindegyik ij Z . Innen következik, hogy az 1 2 1, ,..., ky y y elemeknek az ijx

 
elemek 

általi felírásában az ,. 1k kx  elem nem szerepel, és ezért 

1 2 1 , 1... 1(mod )k k ky y y Y . Ekkor (5) miatt , 11(mod )k k ky Y , ami ellentmond a 

(3) feltételeknek. Így a lemmát bebizonyítottuk. 

Most a tétel bizonyítására térünk vissza. Megmutatjuk, hogy ijG X x . Tegyük fel, 

hogy ez nem igaz. Akkor léteznek olyan ,u v G  elemek, melyeknek kommutátora 

, 1(mod )u v X .  (6) 

A G csoportban induktív módon megadunk egy olyan |1mu m n elemsorozatot, amelyre 

az alábbiak teljesülnek: 

1 12 12, (mod )mu x x Y

 

2 23 23, (mod )mu x x Y

                                           

    (7) 

, 1 , 1, (mod )m m m m m mu x x Y

 

, 1(mod )m mb u v X . 

A 6. lemma szerint 12

12 1, 1, ... ( )n

t n iu x x x Z . Legyen 2 1

1 2u ux .  

Ekkor 1 22 2 11

1 1 1 2 1 12 1, 1 1 2, , , ... ,n

nu x u x x x x x x x

 

1 132 21

12 1, 1 12 12 13 1, 1 12 12... ... (mod )n n

n nx x x x x x x Y . 

Továbbá 2 1

1 1 2, , ,b u v u v x v , és 

 

mivel a 6. lemma szerint 2 1

2 ,x v X , ezért 

 

1 , (mod )b u v X és (6) szerint 1 1(mod )b X . Ily módon az 1m

 

esetére az induktív 

lépést megtettük.  

Tegyük fel, hogy már megadtuk az 1 1,..., ( 2)mu u m

 

elemeket, amelyek eleget tesznek az 

alábbi feltételeknek: 

1 1 12 12, (mod )mu x x Y

  

         1 1 1, 1,, (mod )m m m m m mu x x Y

 

  (7 )

 

1 1, 1(mod )m mb u v X .  



Patay Zoltán 

  

143

 
Ekkor az mu

 
elemet a következ módon adjuk meg. Mivel a 6. lemma szerint 

1 111

1 1 1, , 1 , 1, ... ...m nm

m m m m m m m m nu x x x x x , legyen 1 1

1 1
m

m m mu u x . Ekkor mu

 
eleget tesz a (7) 

feltételek mindegyikének. Valóban, a (7 )  felhasználásával kapjuk, hogy: 

1 11 1

1 1 1 1 1 1 1 1, 1 12 12, , , , (mod )m m

m m m m mu x u x x x u x x x Y , 

 

1 11 1

1 1 1 1 1 1 1 1, 1 1, 1,, , , , (mod )m m

m m m m m m m m m m m m m mu x u x x x u x x x Y , 

1 1 1 1111 1

1 1 1 1, , 1 , 1 , 1 , 1 , 1, , , ... (mod )m m n mm

m m m m m m m m m m m m n m m m m m mu x u x x x x x x x x x Y , 

1 1

1 1, , ,m

m m mu v u v x v

 

és  mivel a 6. lemma szerint 1 , 1(mod )mx v X , ezért 

 

1, , 1(mod )m mu v u v X . 

Ily módon rendelkezésre áll az mu elemsorozat, amelyre a (7) tulajdonságok jellemz ek. 

Ezeket és az  ,m i iu x X

 

tulajdonságot felhasználva 

 

a 7. lemma  alapján 

 

kapjuk, hogy 

m n

 

esetén az 1 2, , , ,..., ,n n n nu x u x u x

 

elemek függetlenek. Mivel ,nu v X , ezért az 

1 2, , , ,..., , , ,n n n n nu x u x u x u v

 

elemek is függetlenek. Következésképpen az utóbbi 

elemek egy 
1n

p rend részcsoportot generálnak a 
nuK csoportban. Ez viszont lehetetlen, 

mivel ( )
n

n

ucard K b G p . Ellentmondásba ütköztünk a G X  feltevés miatt. 

A kapott ellentmondás bizonyítja, hogy G X . Ekkor 
( 1)

2

n n

card G card X p .  
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Suppose G is a group. Two elements a and b of G are called conjugate if there exists 

an element g in G with gag 1 = b. The conjugacy is an equivalence relation and therefore 

partitions G into equivalence classes. This means that every element of the group belongs to 

precisely one conjugacy class, and the classes 
G

a

 
and 

G
b

 
are equal if and only if a and b are 

conjugate, and disjoint otherwise. The equivalence class that contains the element x in G is 

1 |G gx x gxg g G

 

and is called the conjugacy class of x and 
G

card x denote 

the cardinality of  
G

x .   

Let ( )GC a

 

denote the centralizer of a G , : ( )GG C a

 

the index of ( )GC a

 

and 

aK

 

the set of all commutators of element a in G. It is well known that for finite G the 

sets ,Ga aK , ( )GC a

 

and : ( ) |GG C a a G are a finite and : ( ) ( )GG C a t a is 

integer and the number of elements in Ga or aK is ( )t a . The group G is called an FC -

group if the conjugacy class of every element of G is finite. An BFC -group is a 

(boundedly) FC -group in which every conjugacy class has at most n elements, for some fixed 

integer n.   

We define the breadth of BFC -group G by ( ) max : ( ) |Gb G G C a a G . 

Obviously, the breadth of  arbitrary BFC -group is a positive integer, in case abelian group 

( ) 1b G

 

and ( )
h

b G p

 

is a primepower for p-group G. For commutator subgroup G

 

of G 

with breadth ( )b G

 

always holds ( )card G b G . For finite groups Vaughan-Lee has 

proved: if G is a finite  p-group and ( )
n

b G p then 
( 1)

2

n n

card G p . 

Consequently there are such finite groups for which 
( 1)

2( )
n n

b G card G p holds.  In 

case ( )b G card G or 
( 1)

2

n n

card G p

 

the commutator subgroup G is called 

to be a minimal respectively maximal and we say that the group G has an extreme 

commutator subgroup (other the group G has a commutator subgroup of extreme order). 

Naturally there are some questions: 

1. Among infinite groups whether there are such, for which the same is executed. 

2. Whether there are BFC-groups having extreme commutator subgroup. 

In this article we give a positive answer to these questions 
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ASZTALOS JÁNOS  

ÜGYFÉLKAPCSOLAT MENEDZSMENTET TÁMOGATÓ SZOFTVEREK   

A gazdasági környezet megváltozása miatt az ügyfél a figyelem középpontjába került. 

Az új szemlélet szerint nemcsak az ügyfelek megszerzése és a termékek értékesítése a cél, 

hanem az ügyfelek megtartása is. Különböz vizsgálatok és tanulmányok kimutatták, hogy 

olcsóbb a meglév ügyfelek elégedettségét fenntartani, mint drága promóciókkal újakat 

szerezni (Barnes, 1994). Hatszor annyiba kerül egy új vásárlónak eladni valamit, mint egy 

réginek. (Ravi, Robinson 2002) Új vásárlónak 15 százalékos eséllyel, míg régi vásárlónak 50 

százalékos eséllyel adhatunk el egy új terméket.  

Az sem mindegy hogy milyen módon teszünk h ségessé egy ügyfelet. Vásárolt, vagy 

kiérdemelt a h ség? Mindenki találkozott már a h ségnyilatkozatok kedvezményeivel, ahol 

úgy írunk alá h ségnyilatkozatokat, hogy nem is ismerjük magát a szolgáltatást. 

Az ügyfél elégedettségét és a kiérdemelt h séget elnyerni csak a szolgáltatás minden szintjén 

meglév min ség és az ügyféllel megvalósított kölcsönös kommunikáció segítségével lehet. 

Ezt a kommunikációt segíti több számítógépes program és alkalmazás.  

1. A gazdasági környezet változásai  

Bohnné Keleti Katalin (2005) elemzése szerint az 1960-as évekt l 

 

a 4P (Product, 

Price, Place, Promotion). megszületését l  a gazdasági környezet adottságai megváltoztak. 

 

A fizet képes szabad piacok besz kültek, egyre nehezebb új piacot, új ügyfeleket szerezi. 

 

A termékek és szolgáltatások egyre jobban hasonlítanak egymásra, gyors az utánzási 

lehet ség. 

 

A márkák gyors fel- és elt nése. 

 

A márkák elveszítik piaci útmutató szerepüket. 

 

A legtöbb piacon beindul az árverseny. 

 

A min ségbiztosítás er teljes térhódítása, amely kötelez módon el írja a 

vev elégedettségi vizsgálatok elvégzését. 

 

A vev k egyre tájékozottabbá és igényesebbé válása.                                                                                 

 

Az európai csatlakozás ráébresztette a gyártókat, szolgáltatókat, hogy az ügyfelek már 

nem csak a helyi, hazai termékekb l választhatnak. 

 

Globalizáció és nemzetközi megjelenés. 
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Az ügyfél fogalma napjainkban ismét felértékel dött. A besz kült fizet képes szabad piacok 

miatt, amikor egyre nehezebb új piacot, új ügyfeleket szerezni, nagyon fontos a meglév 

ügyfelek megtartása, és a velük való gyümölcsöz együttm ködés.  

2. Vásárló, ügyfél  

A magyar hétköznapi szóhasználat eltér en alkalmazza a vev és az ügyfél fogalmát. 

Bohnné Keleti Katalin (2005) szerint a vev , vagy vásárló az, aki megveszi a kínált terméket. 

A fogalom nem feltételez további kapcsolatot eladó és vev között. Egyes szakterületeken 

léteznek a vev további elnevezései is (pl. utas, vendég). Természetesen minden cég a 

vásárlóból visszatér ügyfelet szeretne varázsolni.  

Az ügyfél valami más. Az ügyfél valami ügyet képvisel, akivel foglalkozni kell. Az 

ügyfél fogalmához szorosan valami szolgáltatás kapcsolódik. Jellemz en a cég küls 

partnereként jelentkez , els sorban vételi szándékkal rendelkez kört sorolják ide. Az 

ügyfelek, a cég számára részben ismert, rendszeresen visszatér vásárlók.  

A h ségformula komponensei  

Ed Little 

 

Ebi Marandi (2005) ábrázolja a h ségformula komponenseit, úgymint 

elégedettség, bizalom és elkötelezettség.  

a) Elégedettség 

Oliver (1981) szerint az elégedettség egy összetett érzelmi, pszichológiai állapot. 

 

Az elégedettséget kiváltó okok ügyfelenként változnak, mivel azok az egyének érzelmi 

állapotából erednek. 

 

Az elvárások befolyásolják az elégedettséget, mivel a nagyobb elvárások nehezebben 

elégíthet k ki.  

Bohnné Keleti Katalin (2005) által ajánlott definíció az elégedettségre: az ügyfél 

elégedett, ha alapvet en azt kapja, amit elvárt. Ilyen esetben hiányérzete nincs, újravásárlási 

hajlandósága magas, aktív változtatási igénye nem merül fel. Az elégedettség relatív, 

célcsoport függ , csak az adott pillanatban értelmezhet , állandóan változik, és nagyban függ 

a társadalmi környezett l.  

Oliver (1981) szerint az elégedettség egy összetett pszichológiai állapot, ami az 

elvárásaink és azok teljesülésével kapcsolatban jelentkezik. Az elvárások a piaci versennyel 

együtt n nek. Az elégedettség fenntartása érdekében a gyártóknak és a szolgáltatóknak egyre 

növelni kell a termék, illetve szolgáltatás min ségét is. 
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b) Az ügyfelek megtartásának módszerei 

Ed Little elemzésében említi, hogy ügyfélkört megtartani nemcsak kiválóan szervezett 

 
kapcsolati marketinggel szokás, hanem egy úgynevezett 

 
h ségpontrendszerrel is. Tehát létezhetnek olyan ügyfelek is, akik nem magával a 

szolgáltatással elégedettek, hanem (haszon reményében) a h ségrendszer tartja ket a 

szolgáltatónál. (Ezek az ügyfelek inkább a kártyához h ségesek, mint a szolgáltatóhoz) 

További elterjedt ügyfeleket megtartó módszer, a 

 

kilépési korlátok rendszere. 1-2-3 éves h ségnyilatkozatot kell a vásárlónak a 

szerz désben aláírnia, amit ha megszeg súlyos ezreket kell, hogy fizessen a 

szolgáltatójának. (1. táblázat)  

Amennyiben az El fizet i szerz déshez vállalt h ségideje nem járt le, abban az 

esetben, Társaságunk visszavonhatja és kiszámlázhatja a leszerelés napjáig adott Feltételes 

kedvezményeket. 5  

Az említett harmadik módszerrel a vásárló (esetleges elégedetlensége esetén) csak a 

szerz désben rögzített id pontig lesz csak h séges a szolgáltatójához. 

Szerz désének lejártakor, más szolgáltatót fog kipróbálni . A kapcsolati marketing f célja, 

hogy a cég az ügyfeleit úgy tartsa meg, hogy a kölcsönös bizalom kiépítésén keresztül érje el 

a h séget. ( kiérdemelt h ség) 

Napjaink él példájaként említhet a T-com szolgáltató, ahol lehet valaki: 

 

egyszer vásárló, ha használ egy utcai telefonkészüléket, 

 

és ha már régóta és ráadásul sokat telefonál mobilján a T-com hálózatában, akkor lehet 

bel le arany- vagy platinakártyás ügyfél, plusz kedvezményekért. (Kapcsolat Aranykártya 

Program) A programban az ügyfél a számlaforgalom mellett a T-Mobile-nál eltöltött id , 

a beérkez és a fogadott hívások után kap pontokat. 

 

Internet el fizetése esetén  a kilépési korlátok miatt 

 

h séges ügyfél.      

                                                

 

5 Lemondási nyilatkozat a T-Online Magyarország Zrt. internet szolgáltatásával kapcsolatban 
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1. táblázat 

A T-Online ADSL Start díjszabása (motiváció a h ségnyilatkozat aláírására) 

Szerz dés fajtája 

A T-Online 
Indulócsomag 

(modemmel) és a 
kiszállítás díja 

Webshopban történ 
megrendelés esetén 

A T-Online DSL 
Indulócsomag 

(modemmel) díja egyéb 
értékesítési pontjainkon 

történ megrendelés 
esetén 

ADSL Start 
havidíja 

2 éves h ség-
nyilatkozattal 

0 Ft

 

5900 Ft

 

2006. 05. 01-t l

 

5500 Ft

 

1 éves h ség-
nyilatkozattal 

0 Ft

 

5900 Ft

 

2006. 05. 01-t l

 

6500 Ft

 

H ségnyilatkozat 
nélkül* 

5900 Ft

 

+ 990 Ft futárszolgálati 
díj

 

5900 Ft

 

10500 Ft

 

*H ségnyilatkozat nélkül történ megrendelés esetén a belépési díj bruttó 57 500 Ft. 
Forrás: T-Online: Lakossági ajánlata (2006. 04. 02)  
http://www.t-online.hu/ajanlataink/lakossagi/megismerem/20050511adsl.html   

A 1. táblázat alapján láthatjuk, ha 1 vagy 2 éves h séget esküszünk a T-com-nak, 

akkor a hálózatba való belépés költsége 57500 Ft-tal, a havidíjunk pedig 3500-4500 Ft- tal is 

kevesebb lehet. Lesz amilyen lesz a szolgáltatás, ennyiért már megéri h ségesnek lenni! 

 

gondolhatja egy leend ügyfél.  

Az ügyfél elégedettségét és a kiérdemelt h séget elnyerni csak a szolgáltatás minden 

szintjén meglév min ség és az ügyféllel megvalósított kölcsönös kommunikáció 

segítségével lehet.  

Mit is jelent valójában az ügyfélkapcsolat menedzsment?  

Customer Relationship Management (CRM)  

(Ed Little 2005) A legtöbb tudományos kutató számára az ügyfélkapcsolat 

menedzsment egy technikai alapon megvalósított kapcsolati marketing. Dietel és társai úgy 

definiálják az ügyfélkapcsolat menedzsmentet, hogy egy vállalat ügyfélszolgálati 

megoldásainak az összessége . A gyakorlati szakemberek szerint a CRM egy IT projekt, egy 

adatbázis, míg a tudomány szerint egy stratégia, és az informatika csak egy alkalmazott 

eszközrendszer.  

Az informatika, a mindenre kiterjed adatbázis-kezelés és az Internet rohamos 

fejl dése lehet vé teszi a számítástechnika katalizátorként való megjelenését az 

ügyfélkapcsolat-szervezés (ÜKSZ) kialakításában. Az ÜKSZ integrált értékesítési, 

marketing és szolgáltatási stratégia, amely az egész vállalkozást érint rendszer. Segíti az 

http://www.t-online.hu/ajanlataink/lakossagi/megismerem/20050511adsl.html
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ügyfélkapcsolatok eredményesebb szervezését, mert a vásárló és a cég minden érintkezését 

rögzíti. 

Ennek a rendszernek a céljai: 

A bevétel növelése a meglév kapcsolatok kihasználásával 

 
Átfogó kép a vásárlóról 

 

Fölértékesítés és 

 

Keresztértékesítés lehet sége 

Integrált információ használata a tökéletes szolgáltatás érdekében 

 

Növeli az ügyfél kényelmét és elégedettségét (Jól ismeri t a szolgáltató.)  

(Ed Little 2005) Egy vállalati ügyfélkapcsolat menedzsment a következ funkciók és 

technikai eszközök használatát foglalja magában, (1. ábra) de nem feltétlenül mindegyiket: 

 

E-ügyfélkapcsolat menedzsment (aktív honlapok, adatbázis-kezelés); 

 

Hívóközpontok; 

 

Ügyfélszolgálat; 

 

Értékesítés; 

 

Hangposta; 

 

Mobil kommunikációs eszközök; 

 

Szolgáltatási történet; 

 

Elemz - és el rejelz -modellek; 

 

Intelligens kártyák. 

5. ábra 

Vállalti ügyfélkapcsolatok adatgy jt rendszerének kapcsolódása a vállalkozáshoz 

 

Forrás: eGain (http://www.egain.com/products/index.asp) 

http://www.egain.com/products/index.asp
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Az ügyfélkapcsolat menedzsment teszi lehet vé a termékek és a kommunikáció 

tömeges és egyéni testreszabását 

 
a nyomon követés eszközével , marketingkutatások 

végrehajtását. Ez a nyomon követés teszi lehet vé, hogy a vállalatok testreszabott 

termékekkel vagy kommunikációval közelítsék meg ügyfeleiket. A rendszer az el álló 

adatbázisokból, az adatbányászat segítségével plusz információhoz juttatja a szolgáltatót. A 

weblapok látogatottságából (ún. cookiek azonosítják az ügyfeleket) is kialakíthatók 

ügyfélprofilok. Speciális szoftverek (CRM) segítségével meghatározhatók a 

legjövedelmez bb ügyfelek, akikkel a párbeszéd és a testreszabás módszerével hosszú távú 

gyümölcsöz kapcsolat építhet ki. Az E-mailek és telefonhívások segítségével frissül az 

adatbázis.  

A CRM helyes kialakításával, pontos m ködtetésével korrekt, jól m köd kapcsolat 

hozható létre gyártó-szolgáltató és vásárló-fogyasztó között. A tökéletes CRM rendszernek 

nélkülözhetetlen eleme a folyamatosan frissül , karbantartott adatbázis, melyre a rendszer 

kommunikációs metódusa épül. A CRM rendszer hivatott arra, hogy minden 

információmorzsát, amely egy emberhez illetve termékhez tartozik, összegy jtse, 

rendszerezze. A rendszerezett és naprakészen tartott, folyamatosan frissített információkat 

használva olyan kapcsolatot ápolhatunk a vásárlókkal, mely nagymértékben segíti az 

értékesítést. A rendszer adatait felhasználva sikeres keresztpromóciót vezényelhetünk le, 

költséghatékonyabbá tehetjük a telemarketinget, és végs soron elégedettebb és 

információban gazdag ügyfeleink lesznek.6  

Néhány konkrét CRM rendszer 

rEVOLUTION CRM  

A Partnerkezel rendszer biztosítja mindazokat az eszközöket, amelyek segítségével a napi 

üzletmenettel kapcsolatos ügyfél-információk összegy jthet k, rendszerezhet k, tárolhatók és 

elemezhet k, egyrészt az áttekinthet ség, másrészt az ügyfelek megtartása érdekében. 

F bb funkciói: 

 

Partnerkapcsolatok kezelése (Partnerenként korlátlan cím, kapcsolattartó). 

 

Csatolt dokumentumok kezelése (pl. Word, Excel). 

 

Többszint csoportosítási és kategorizálási lehet ségek. 

 

Ütemezett ügyfélesemények, ügyfél-élettörténet (nyitott és lezárt ügyek). 

 

Körlevelezés. 

                                                

 

6 http://www.microsoft.com/hun/Dynamics/crm/kommunikacio.mspx 

http://www.microsoft.com/hun/Dynamics/crm/kommunikacio.mspx
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Értékesítési támogatás, értékesítés-el rejelzés. 

 
Adatok áttekintése igény szerint (Partner nézet, Munkatárs-nézet, Naptár-funkció). 

 
Paraméterezhet nyomtatványok. 

 
Adatkapcsolat a rEVOLUTION ügyviteli rendszereivel.  

A rEVOLUTION CRM-rendszer szektor-semleges, minden vállalatnál megtalálható 

alapadatokra épül. Biztosítja mindazokat a nagyvállalati CRM megoldásoknál megszokott 

eszközöket, amelyek segítségével a napi üzletmenettel kapcsolatos ügyfél-információk 

rögzíthet k, tárolhatók, rendszerbe foglalhatók és elemezhet k.7  

MS-Dynamics CRM Moduljai 

1. Értékesítés modul 

a) Üzleti lehet ségek kezelése; a potenciális vev k adataiból kisz ri a konkrét 

értékesítési lehet ségeket, és azok kiaknázását a testre szabható munkafolyamat-

szabályokkal az értékesítés teljes menetén végigköveti. 

b) Értékesítési folyamatok kezelése; a paraméterezhet munkafolyamatok és 

értékesítési módszerek biztosítják az eladási lehet ségek nyomon követését, valamint 

a következetes és hatékony értékesítést. 

c) Árajánlatok; az összetett, többszint árkonstrukciókat, sokféle mennyiségi egységet 

és különböz árengedményeket tartalmazó teljes kör termékkatalógus alapján pontos 

árajánlatok készíthet k. 

d) Faxszolgáltatások integrálása; a felhasználók a faxokat közvetlenül a 

számítógépeikr l szerkeszthetik, továbbíthatják, illetve fogadhatják, ami javítja a 

szervezeten belüli hatékonyságot. 

e) Rendelés-nyilvántartás; az árajánlatokból közvetlenül megrendelések készíthet k, az 

ajánlatok módosíthatók, és a kiszámlázásig elmenthet k. 

f) A keresked k munkájának irányítása; az üzletköt nkénti értékesítési teljesítmény 

és a jóváírható jutalékok már az ügylet lezárásának pillanatában összevethet k a 

személyekre lebontott célkit zésekkel (kvótákkal). 

g) Értékesítési háttéranyagok; értékesítési és marketinges háttéranyagok 

 

prospektusok, tanulmányok, versenytársakra vonatkozó információk stb.  létrehozása, 

kezelése és szétküldése. 

                                                

 

7 http://www.revol.hu 

http://www.revol.hu
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h) Közvetlen e-mail; az ügyfelek közös jellemz k alapján csoportosíthatók. Az 

értékesítés eredményességének javítása érdekében az egyes csoportoknak a sablonok 

segítségével akciós ajánlatokat tartalmazó személyre szabott e-mailek küldhet k. 

2. Ügyfélszolgálat modul 

a) Ügykezelés; a vev k támogatási és szervizkérelmeihez tartozó egyes ügyek 

definiálása, kiosztása és kezelése egy központi helyr l történik. 

b) Teljes kör vev információk megjelenítése; a vev információk teljes kör 

megjelenítése el segíti a vev k sajátos igényeinek jobb megértését és az adott 

ügyfelekkel kapcsolatos kérdések megválaszolását. 

c) Kérelmek automatikus továbbítása és várósorba állítása; a szervizkérelmek más 

szintre irányítása testre szabható munkafolyamatos szabályokkal történik. 

d) Automatikus elektronikus válaszlevél; a vev k megkereséseire e-mailben adott 

automatikus válaszokat testre szabható sablonokkal és munkafolyamatos szabályokkal 

lehet generálni és továbbítani. 

e) E-mailek kezelése; a vev kkel történ üzenetváltások pontos nyilvántartása az e-

mailek automatikus nyomon követésével. 

f) Szervizelések beütemezése; még a nagyon összetett szerviztevékenységek is könnyen 

kezelhet k és ütemezhet k. Áttekintést nyújt az er forrás-hozzárendelés 

hatékonyságáról és kihasználtságáról. 

g) Kereshet tudásbázis; a kereshet tudásbázisban közzétehet k a problémák 

megoldását segít cikkek, tanulmányok és egyéb információk. 

h) Szolgáltatási szerz dések; a rendszer automatikusan gondoskodik a szerz dések 

készítésér l és karbantartásáról, az ügyek lezárásakor, pedig a megfelel szerz dés 

adatainak frissítésér l. 

3. Marketing modul 

a) Marketingkampányok; a marketingkampányok stratégiájának megtervezése az el re 

jelzett és a tényleges költségek, a promóciós kódok, a céltermékek, a szóróanyagok és 

sok más egyéb szempont figyelembe vételével. 

b) Listák létrehozása; már lezajlott vagy tervezett kampányokra vonatkozó listák 

létrehozása és kezelése. Listák létrehozása a rendelkezésre álló ügyféladatok 

felhasználásával vagy különböz forrásokból származó ügyféladatok közös adattárba 

való importálásával. 

c) Listák min sítése; lekérdezési listák létrehozása a meghatározott szempontoknak 

megfelel vev k kigy jtéséhez. 
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d) Kampánysablonok; kampányok létrehozása, és azok sablonként való 

újrafelhasználása tervezett kampányokhoz. 

e) Kampányok lebonyolítása; kampánytevékenységek nyomon követése, potenciális 

vev k adatainak importálása, azok értékesítési lehet ségekké alakítása, költségekre és 

teljesítményre vonatkozó adatok megjelenítése stb. 

f) Marketinginformációk nyomon követése; kampányok teljesítményjelentéseinek 

megtekintése; a kampányok sikerességének értékesítési lehet ségenkénti kiértékelése, 

költség megtérülés és egyéb mutatószámok összehasonlítása, valamint a 

marketingkampányok eredményeinek elemzése. 

Néhány kiragadott vélemény a Microsoft Dynamics CRM-r l8 

A Microsoft CRM-et az ügyféligények maximális kielégítését szem el tt tartva használjuk 

mindennapi munkánk során, növelve a vállalati értékesítés hatékonyságát és gyorsaságát. A 

Microsoft CRM használatával a kereskedelmi folyamatok áttekinthet bbé váltak, a cégen 

belüli információáramlás felgyorsult, az ügyféladatokhoz a rendszernek köszönhet en 

azonnal hozzáférhetünk.

 

(Vadász Pál Vezérigazgató, Montana Rt. Az 1998-ban alapított System Builders Kft. 

Debrecen régiójában a Microsoft termékek els számú forgalmazója. Cím: 4028 Debrecen, 

Hadházi út 119/A) 

A Microsoft CRM-mel sokkal gyorsabb és hatékonyabb lett a cégen belüli információ 

áramlás. Ma már minden ügyfél és értékesítési adathoz azonnal hozzáférünk, ami rendkívül 

fontos számunkra, mivel csak így tudjuk felvenni a versenyt a nagyobb, több er forrással 

rendelkez cégekkel.

 

(Kovács Zoltán Ügyvezet igazgató, System Builders Kft. Microsoft termékek min sített 

forgalmazója. Cím: 4032 Debrecen, Tessedik S. u. 1.)  

Az eGain Service® 7 

Az eGain több interface modult is kínál a kapcsolati rendszeréhez. (2. ábra) 

 

Web alapú Self-service, önkiszolgáló modult, ahol az ügyfelek kereshetnek a termékek 

között, gyakran ismétl d kérdésekre kaphatnak választ, irányított segítséget kaphatnak 

problémáikra. 

 

Mail modul, ami további modulokat tartalmaz, mely biztonságos (hitelesített) e-mailezést 

biztosít az ügyfél és a vállalkozás között. 

                                                

 

8 http://www.microsoft.com/hun/Dynamics/referenciak/Crm-referenciak.mspx 

http://www.microsoft.com/hun/Dynamics/referenciak/Crm-referenciak.mspx
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Szintén web alapú Collaboration modul, ami on-line video kapcsolatot és on-line chat-et 

tartalmaz. 

 
Phone modul, ami nagyban hasonlít a Self-service modulhoz, csak telefonalapú. 

 
Természetesen ezek a modulok illeszthet k már kiépített adatbázisokhoz, telefon és e-

mail rendszerekhez.  

6. ábra 

Az eGain szoftverfejleszt cég által a kapcsolati rendszerhez kínált illeszt modulok 

 

Forrás: eGain (http://www.egain.com/products/index.asp)  

A Right Now Technilogies CRM moduljai  

7. ábra 

Right Now Technilogies CRM rendszerének moduljai 

 

Forrás: http://www.rightnow.com/products

  

http://www.egain.com/products/index.asp
http://www.rightnow.com/products
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A Right Now és a Microsoft CRM moduljai elnevezésükben és szolgáltatásaikban 

hasonlóak, de a Right Now tartalmaz még egy Voice modult, amely 24 órás voice Self-service 

szolgáltatást ígér az ügyfelek részére a hét minden napján. Költségtakarékos és nincs szükség 

él telefonos ügynökre. A Right Now további modulokat ajánl az ügyfelek menedzselése 

során kialakult tudásbázis elemzéséhez. (3. ábra) 

A CRM mítoszai 

(Ed Little, Ebi Marandi 2005) 

 

A CRM az ügyfelek menedzselését, manipulálását jelenti.

  

A CRM szoftver minden problémát megold.

  

A CRM rendszer moduljai behozzák az árukat

  

Valójában nem a vállalat irányítja az ügyfeleket, hanem az ügyfelek irányítják a 

vállalkozást, k döntik el, hogy mit, mikor, hogyan és melyik csatornát használva vásárolnak. 

A CRM rendszerb l kinyerhet adatok felhasználásán múlik az üzleti siker. A sikerhez nem 

elég maga a szoftver, a CRM-nek üzleti stratégiának kell, hogy legyen. A CRM csak akkor 

lehet sikeres, ha a fels vezetés is teljes er bedobással támogatja, és részt vesz a CRM-

stratégia kidolgozásában. A CRM-szemléletet a szervezet minden munkatársának ismernie 

kell, funkcionális határoktól függetlenül.  

Összegzés  

Az, hogy egy cég elmondhatja magáról, hogy vásárolt egy CRM rendszert, attól még 

nem válik varázsütésre sikeressé. A CRM els sorban nem egy szoftver, hanem a teljes 

vállalkozáson keresztülnyúló ügyfél-centrikus gondolkodásmód és viselkedés, másodsorban, 

pedig egy informatikai alapokon megvalósuló eszközrendszer. Jelent sége, hogy a 

gondolkodásmód középpontjába az ügyfélkört helyezi, aki fontos a cégnek, s a lényeg ezen 

ügyfélkör viselkedéseinek, döntéseinek megfigyelése és a velük való folyamatos 

kapcsolattartás biztosítása.  

Felhasznált irodalom 

 

Bohnné Keleti Katalin: Elégedett az ügyfél? Az ügyfél-elégedettség elméleti és gyakorlati alapjai 

       PublicPress Kommunikációs és Menedzsment Tanácsadó Kft. 2005. 

 

Ed Little, Ebi Marandi: Kapcsolati Marketing, Akadémiai Kiadó Rt., Budapest 2005. 

 

Oliver, R. (1981): Measurement and evaluation of the satisfaction process in a retail settings 

       Journal of Retailing, 57, Fall 25-48. 

 

Ravi Kalakota, Marcia M. Robinson, Az e-üzlet 

       Typotext Kft. 2002 (www.typotext.hu) 

http://www.typotext.hu


Ügyfélkapcsolat menedzsmentet támogató szoftverek 

 

156

 
Abstract   

Because of changes of the economic environment, the customer has come to the fore. 

According to a new approach, the aim is not only to obtain customers and to sell products, but 

to keep customers as well. Different surveys and studies have pointed out that it is cheaper to 

maintain the existing customers satisfaction than to obtain new ones through expensive 

promotions (Barnes, 1994). It costs six times more to sell something to a new customer than 

to an existing one (Ravi, Robinson 2002). The chance of a sale to a new customer is 15% 

while the chance of sale to an existing customer is 50%.  

It is not all the same how we keep a customer loyal. Is it paid for or earned loyalty? 

Everybody has already come across the advantages of the pledge of allegiance which we sign 

without not even knowing the service itself.  

It is only possible to achieve customer satisfaction and loyalty with quality at all the 

levels of service and mutual communication with the customer. This communication is aided 

and facilitated by several computer programmes and their applications.                    
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VARGA ZSOLT*   

A REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEK CSÖKKENTÉSE 2007-2013 

A várhatóan Magyarország rendelkezésére álló összes fejlesztési forrás régiók közötti 

felosztása a valódi fölzárkóztatás érdekében   

1. Gazdasági és társadalmi egyenl tlenségek Magyarország régiói között  

Magyarország regionális fejlettségbeli különbségei az elmúlt 15 évben nem 

csökkentek. A területi különbségek sok esetben nem csak a régiók között, hanem azokon belül 

(nagyvárosok és kistelepülések viszonylatában, illetve kistérségek között) is jelent sek (1. 

ábra).  

1. ábra 

Magyarország fejlettségbeli különbségei kistérségi szinten   

   

Forrás: International Center for Economic Growth  News of The Month 2006 Aug.  

                                                

 

* I. díjas TDK dolgozat, témavezet : dr. Simon Imre f iskolai docens 
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a) A gazdaság fejlettsége  

A gazdaság fejlettségének mérésére a leggyakrabban használt indikátor az egy f re 

jutó GDP, amely a vállalkozások termelési értékeib l adódik. A mutató közvetve 

magyarázatot ad egy régió gazdasági szerkezetének fejlettségére, korszer ségére (ahol 

nagyobb a súlya a magasabb hozzáadott érték tevékenységeknek, ott a mutató értéke 

magasabb), az innováció-befogadás mértékére (a K+F fokozásával növelhet a hozzáadott 

érték), a vállalatok jövedelemtermel képességére, az üzleti infrastruktúra és szolgáltatások 

min ségére.   

A központi régió gazdasági fejlettségét (1 f re jutó GDP alapján) tekintve egyre 

jobban felülmúlja a többi régiót (2. ábra), melyek közül a Közép- és a Nyugat-Dunántúl 

fejl dik a legdinamikusabban. A másik négy régió hasonló fejlettségi szinten áll, a két 

legfejletlenebb az Észak-alföld és Észak-Magyarország valamelyest közelít a kicsit fejlettebb 

két dél-magyarországihoz a Dél-alföldhöz és a Dél-Dunántúlhoz. Magyarországra vetítve az 1 

f re jutó GDP 2021 ezer forint, amellyel az EU tagállamok rangsorának második felében 

foglal helyet hazánk.  

2. ábra 

Az 1 f re jutó GDP az EU átlagának arányában 
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Forrás: Új Magyarország Fejlesztési Terv    
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b) Társadalom fejlettsége  

A társadalom állapota a gazdasági aktivitással és a munkanélküliségi rátával 

jellemezhet . Az aktivitási ráta értéke utal a társadalom összetételére (tanuló, nyugdíjas, 

középkorú), az emberek egészségi állapotára (munkaképes korúak közül mennyi aktív). A 

munkanélküliségi ráta közvetlenül azt jelenti, hogy az aktív népesség hány százaléka nem 

talál munkát. Közvetve jelzi az oktatási rendszer hatékonyságát, a munkavállalók 

képzettségét, a társadalmi integráció mértékét, valamint a foglalkoztatási és szociális 

szolgáltató-rendszer hatékonyságát. A két mutató alapján megállapítható, hogy ezen a téren is 

jelent s eltérések tapasztalhatók Magyarország régiói között. Míg az ország nyugati területei 

illetve Közép-Magyarország lakóinak kb. 60% aktív, addig keleten ez helyenként alig éri el az 

50%-ot. Kijelenthet , hogy a nyugati országrész és az ország centruma társadalmilag sokkal 

fejlettebb, mint a keleti. Utóbbi régiókban nem csak a gazdasági aktivitás alacsony, hanem a 

munkanélküliség is magas. Ezekben a régiókban az aktív népesség nagyobb százaléka nem 

talál munkát.   

c) Közlekedési infrastruktúra állapota  

A közlekedési infrastruktúra állapota részben magyarázza a gazdasági és társadalmi 

egyenl tlenségeket. Számos térség van, amely nehezen megközelíthet ezáltal a m köd t ke 

se áramlik ezekre a területekre. Mivel a befektet k a legjobban megközelíthet régiókban 

telepednek meg, ezért a nehezen elérhet területeken csökken vagy stagnál a munkakínálat, 

ami a munkanélküliség egyik okozója. Ezért is olyan fontos, hogy Magyarország összes 

régiója, megyéje és kistérsége könnyen elérhet legyen. Fontos tehát, hogy a kell 

mennyiség és min ség út minden település számára rendelkezésre álljon. Általában 

azoknak a régióknak a településeire jut kevesebb aszfaltút, amelyeknek a településs r sége 

relatíve nagy (pl.: Dél-Dunántúl - Baranya megye). Az utak min ségében szintén 

tapasztalható a Magyarországra jellemz egyenl tlenség. Els rend utakból a Dél-Alföldön 

van a legkevesebb, de a Dél-Dunántúlon és az északi régiókban sincs elegend .   

d) A környezet állapota és az energia felhasználás  

A gazdaságilag és társadalmilag elmaradott régiókban természetesen az életmin sége 

is sokkal rosszabb. Szennyezettebb az ott él k közvetlen környezete, a lakások 

közm ellátottsága rosszabb. Ezt a helyzetet jól jellemzi a közm olló, amely megmutatja, 

hogy az ivóvízhálózatba kötött lakások hány százaléka van szennyvízhálózathoz is kapcsolva. 

Minél nagyobb ez az arány, a háztartások annál kisebb mértékben szennyezik a környezetet. 
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Magyarországon a közm olló tekintetében a régiók rangsorában a Dél-Alföld utolsó helyen 

áll, melyet az Észak-Alföld és Észak-Magyarország el z meg.   

Az energia használat fejlettségét a gázellátottság jól jellemzi. A gázhálózat 

tekintetében a Nyugat-Dunántúl, a Dél-Dunántúl és Észak-Magyarország elmaradott, ami 

összefügghet az ezekben a térségekben megfigyelhet aprófalvas település szerkezettel.  

2. Az EU fejlesztési támogatása Magyarországnak  

Az Európai Unió politikájának egyik legfontosabb része, hogy a társadalmilag és 

gazdaságilag fejletlenebb térségeit felzárkóztassa. A felzárkóztatás strukturális- és kohéziós 

alapok segítségével történik. Azok a NUTS II. szint régiók jogosultak az ilyen jelleg 

támogatásokra, amelyeknek az egy f re jutó GDP-je nem éri el az EU átlagának a 75 %-át. 

Magyarországon hét NUTS II-es régióból mindössze Közép-Magyarország haladja meg a 

jogosultsági határt (2. ábra), tehát a többi hat régió jogosult a fejlesztési támogatások 

szélesebb körére. Közép-Magyarország helyzete speciális; a regionális versenyképesség és 

foglalkoztatás célkit zés alapján jogosult átmeneti és egyedi alapon nyújtott (úgynevezett 

phasing-in) támogatásra.   

2007- 2013 között az EU kohéziós politikája keretében 22,4 milliárd euró fejlesztési 

forrásra lesz jogosult Magyarország, amelyet a hazai társfinanszírozás (15%) és a magánt ke 

(becslések szerint: 22,3 milliárd euró) is kiegészít. Mindezen felül az Európai Mez gazdasági 

és Vidékfejlesztési Alapból további mintegy 3 milliárd euró fejlesztési forrás áll majd a 

rendelkezésünkre. A fejlesztési pénzek felhasználásának módját az EU által jóváhagyott Új 

Magyarország Fejlesztési Terv fogalmazza meg. E fejlesztési tervnek két átfogó célja van: 1. 

a foglalkoztatás b vítése, 2. az ország tartós fejl désének megteremtése a nemzetközi 

versenyképesség javításával.  A két átfogó cél elérése érdekében a magyar kormány hat 

beavatkozási ponthoz (prioritáshoz) rendelt forrásokat (1. táblázat): 1. gazdaságfejlesztés, 2. 

közlekedésfejlesztés, 3. társadalom megújulása, 4. környezeti és energetikai fejlesztés, 5. 

területfejlesztés, 6. államreform.        
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1. táblázat 

Az EU fejlesztési forrásainak elosztása a prioritások közt 

A program súlya (%) Források (milliárd Euró) Prioritások 
Mimium Maximum Minimum Maximum 

Gazdaságfejlesztés 9,9%

 
11,4%

 
1,9

 
2,9

 

Közlekedés 22,9%

 

23,2%

 

4,4

 

5,9

 

Társadalom 
megújulása 20,3%

 

21,7%

 

3,9

 

5,5

 

Környezeti és

 

energetikai fejlesztés 17,7%

 

18,5%

 

3,4

 

4,7

 

Területfejlesztés 19,3%

 

15,7%

 

3,7

 

4

 

Államreform 1,0%

 

2,4%

 

0,2

 

0,6

 

Nemzeti teljesítmény

 

tartalék 1,6%

 

0,0%

 

0,3

 

Közép  Magyarország 7,3%

 

5,9%

 

1,4

 

1,5

 

Döntési Intervallum 100,0%

 

100,0%

 

19,2

 

25,4

 

Forrás: Új Magyarország Fejlesztési Terv  

3. A területi kohézió ösztönzése fejlettségalapú támogatás-elosztással  

Az ország megújulásának alapvet feltétele, hogy minden fejlesztés a területi és a 

társadalmi egyenl tlenségek megszüntetését szolgálja. Mérsékelni kell a fejlettségbeli 

különbséget a közép-magyarországi régió és az ország többi területe között; a három fejlett és 

a négy leszakadó régió között, valamint a régiókon belül a kistérségek között. Ezért a Nemzeti 

Fejlesztési Terv alapján a prioritások között elosztott fejlesztési pénzeket érdemes területi 

alapon tovább bontani. Jelen dolgozat els fejezetében felvázolt helyzetkép és indikátorok 

alapján kísérlet történik az egyes prioritásokra rendelkezésre álló fejlesztési pénzek régiók 

közötti felosztására úgy, hogy azok a területi kohéziót szolgálják.   

Els lépésben az NFT által a prioritásokra el irányzott támogatási összegeket (milliárd 

Euró) a hat jogosult régióra egyenl mértékben osztjuk föl. Ez lenne az a forrás, amit az adott 

prioritás keretében egy régió kapna, ha nem lennének területi különbségek az országban 

(Jelölése: SPE = Support at Perfect Equality). Második lépésben kiszámoljuk, hogy mekkora 

az indikátor/ok egyes regionális értékei országos átlagtól való eltérésének összege (Jelölés: 

D= deflexion). Harmadik lépésben a prioritásra jutó támogatási összeget (Jelölés: Sp, ahol S 

=  Support és p= priority) osztjuk a D-vel, így megkapjuk, hogy az átlagtól való egységnyi 

eltérés mennyi támogatást jelenthetne pluszban vagy mínuszban. Negyedik lépésként 

összeszorozzuk az egyes régiók átlagtól való eltérését (Jelölés: Dr = deflexion of region) és az 

egységnyi eltérésre jutó támogatást (Sp/ Dr). Ennek eredményeként megkapjuk a 
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támogatásnak azt a változó részét, melynek nagysága az átlagtól való eltérést l függ. 

Végezetül a számítás során okozott halmozódás kiküszöbölése érdekében (mivel az SPE-k 

összege is, és az átlagtól való eltérés alapján elosztott támogatások összege is külön-külön 

kiadja a prioritásra rendelkezésre álló támogatást) a kapott eredményt osztjuk kett vel. 

Képlettel kifejezve:          

SPE+(Dr*{Sp/ D})  

Sr =  a fejlesztési prioritásra rendelkezésre álló pénzb l a régióra leosztott rész, SPE = 

támogatási összeg tökéletes kohézió (egyenl leosztás) esetén, Dr = a régiós értékek 

eltérése az országos átlagtól, Sp = a prioritásra az NFT-ben el irányzott összeg, Dr = a 

régiós értékek átlagtól vett eltérésének összege  

Az SPE használata mögött az a gondolat húzódik meg, hogy els megközelítésben, 

legalább átlagos mértékben, minden régióra legyen leosztva forrás. Ellenkez esetben a 

jogosultsági határ pont az átlag lenne, s így arra a régióra, amelyik felülmúlja az átlagot ez a 

módszer egyáltalán nem osztana le forrást,  tehát az SPE eltolja a jogosultsági határt.       

Az Sr értéke pozitív és negatív szám is lehet, attól függ en, hogy a régiós értékek 

eltérése az átlagtól milyen el jel . Mivel negatív támogatásnak nincs értelme, ezért 

korrekcióra van szükség. A korrekció lényege, hogy a kapott pozitív értékeknek a saját 

összegükön belüli megoszlási viszonyszámaival szorozzuk a negatívok összegét. Végezetül 

megkapjuk, hogy a prioritásokra tervezett forrásokból, melyik régiónak mennyit kellene 

kapnia, annak függvényében, hogy az elosztást képz

 

indikátor alapján mennyire fejlett és a 

tervid szak végére a területi különbségek ténylegesen is csökkenjenek. (Ha Dr < 0, akkor a 

negatív támogatás felosztása el tt el jelet kell váltani és a negatív összesennek az abszolút 

értékét, kell venni. )  

a) A gazdaságfejlesztési prioritásra tervezett források felosztása:  

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési el irányzata maximum 2,9 

milliárd Euró. Tehát a cél, hogy ezt az összeget a régiók közt felosszuk aszerint, hogy melyik 

régiónak mennyire fejlett a gazdasága (2. táblázat). Az alkalmazott indikátor, az 1 f re jutó 

GDP ezer Ft-ban. 

Sp = 2,9 milliárd Euró 

SPE= 2,9 milliárd Euró / 6 (régió)= 0,4833 milliárd Euró(/régió) 

Sp/ Dr =2,9 milliárd Euró / 2579 ( egység eltérés)=0,0011 milliárd Euró/eltérés  

2

 

Sr  = , ahol 
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2. táblázat 

A gazdaságfejlesztési támogatás felosztása régiókra 

Régiók 
1 f re jutó   

GDP 2005-ben 
(ezer Ft) 

Dr (millió Ft) Sr 

Ny.-Dunántúl 2111

 
-90

 
0,19

 

K.-Dunántúl 1933

 

88

 

0,29

 

D.-Dunántúl 1442

 

579

 

0,57

 

Észak-Mo. 1343

 

678

 

0,62

 

É.-Alföld 1323

 

698

 

0,63

 

D.-Alföld 1395

 

626

 

0,59

 

Mo.(átlag) 2021

 

Dr =   2579

 

2,90

 

Forrás: KSH és NFT adatok alapján saját szerkesztés   

A számítás eredményeként azt kapjuk, hogy az 1 f re jutó GDP alapján a legtöbb 

támogatást a gazdaságfejlesztésre (0,63 milliárd Euró) az Észak-alföldnek kellene jutatni (itt a 

legkisebb az 1 f re jutó GDP).  

b) A környezet és energetika fejlesztésére rendelkezésre álló támogatás felosztása  

(3. és 4. táblázat).  

3. táblázat 

Környezet és energetika fejlesztésére rendelkezésre álló támogatások  

területi alapú felosztása I. 

Megnevezés Ny- 
Du. 

Köz.-

 

Du. 
Dél- 
Du. 

É.-

 

Mo.

 

Észak-

 

Alföld

 

Dél-

 

Alföld

 

Magyar-

 

ország 

Közm olló (%) 72,7

 

73,1

 

64,5

 

63,9

 

52,0

 

50,5

 

69,1

 

Átlagtól vett eltérés (Dr) -3,6

 

-4,0

 

4,6

 

5,2

 

17,1

 

18,6

   

Halm. Támogatás  0,34

 

0,29

 

1,35

 

1,43

 

2,90

 

3,09

   

Támogatás milliárd Euró 0,17

 

0,14

 

0,68

 

0,71

 

1,45

 

1,54

 

4,70

     

Sp (milliárd Euró) 
SPE

 

(milliárd 
Euró/régió)

 

Dr

 

SP/ Dr

     

4,7 0,7833

 

37,9

 

0,12

     

Forrás: KSH és az NFT adatai alapján saját számítás és szerkesztés     
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4. táblázat 

Környezet és energetika fejlesztésére rendelkezésre álló támogatások  

területi alapú felosztása II. 

Megnevezés Ny- 
Du. 

Köz.-

 
Du. 

Dél- 
Du. 

Észak-

 
Mo. 

Észak-

 
Alföld

 
Dél-

 
Alföld

 
Magyar-

 
ország 

1 településre jutó 

 

gázcs vezetékek 
hossza 
(km/település) 

14,88

 

23,74

 

12,58

 

17,47

 

33,04

 

54,57

 

25,08

 

Átlagtól vett eltérés 
(Dr) 

10,2

 

1,34

 

12,5

 

7,61

 

-7,96

 

-29,49

   

Támogatás felosztása 
(Sr) 

-7,48

 

-0,30

 

-9,35

 

-5,38

 

7,23

 

24,68

   

El jelváltás 7,48

 

0,30

 

9,35

 

5,38

 

-7,23

 

-24,68

   

Negatív össz. abszolút 
értéke  

   

31,91

 

Pozitív 
össz

   

22,51

   

Pozitív tám-ok 
megoszlása % (Vm) 

33%

 

1%

 

42%

 

24%

     

1,00

 

Negatív támogatás 
felosztása 

10,61

 

0,43

 

13,25

 

7,63

       

Támogatás (milliárd 
Euró) 1,56

 

0,06

 

1,95

 

1,12

 

0

 

0

 

4,70

     

Sp (milliárd Euró) 
SPE

 

(milliárd 
Euró/régió)

 

Dr

 

SP/ Dr

     

4,7 0,7833

 

-5,8

 

-0,81

     

Forrás: KSH és az NFT adatai alapján saját számítás és szerkesztés   

A környezet és energetika fejlesztési támogatását kett mutató alapján lett felosztva, a 

végeredményt e két mutató átlaga adja. Például a Dél-Alföld támogatása a környezet és 

energetika fejlesztésének keretében: (0 milliárd euró+1,54 milliárd euró)/2= 0,77 milliárd 

euró.   

4. A számítások végeredményének összegzése  

Jelen tanulmány szerz je által kidolgozott módszer eredményeként (a többi prioritás 

felosztásának további részletezése terjedelmi okból mell zve), azt kaptuk, hogy a legtöbb 

forrásra Észak-Magyarország lenne jogosult (6,07 milliárd euró), a legkevesebbre pedig a 

Nyugat-Dunántúli régió (1,85 milliárd euró). A dél-alföldi régió 4,32 milliárd euró támogatást 

kaphatna(3. ábra). A kapott eredmények értelmezése alapján arra a következtetésre juthatunk, 

hogy annál igazságosabb a pénzek elosztása, minél több jól jellemz indikátort használunk. 
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További kutatások témája lehet azoknak az indikátoroknak a kiválasztása, melyek még 

pontosabb képet adnak a régiók fejlettségi szintjér l.  

3. ábra 

A fejlesztési források felosztása a régiók között az alkalmazott módszer szerint 

6%17%

17%
25%

20%

8%7%

Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl

Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld

Közép-Magyarország

 

Forrás: saját számítások alapján   

Az Európai Unió által folyósított fejlesztési támogatás nem csak volumene miatt 

nagyon fontos, hanem azért is, mert további forrásokat vonz. Ilyen a 15%-os kormányzati 

társfinanszírozás, valamint a fejlesztéseknek külföldi m köd magánt két (FDI) vonzó 

hatása. A kormányzati társfinanszírozás mértéke könnyen kiszámítható: 25,4 milliárd Ft * 

0,15 = 3,81 milliárd forint. Az FDI értékeit a Magyar Köztársaság Konvergencia programja 

alapján lehet megbecsülni, amely tartalmazza, hogy az FDI várhatóan mekkora lesz a GDP %-

ban (Magyarország Konvergencia Programja 2005-2009, 2.8 fejezet, 21.oldal). Mivel ebben a 

dokumentumban csak a GDP növekedési ütemét becsülték meg, ezért a 2004-es GDP-b l 

lehet kikövetkeztetni a 2007-2013 közötti értékeket. Megállapítható, hogy az EU 2007-2013 

költségvetési id szakában a magyarországi fejlesztéseknek kb. 22,3 milliárd euró m köd 

t ke vonzó hatása lesz, ami majdnem akkora, mint maga az EU-s fejlesztési támogatás. 

Nyilvánvaló, hogy a m köd t ke befektetések regionális értékei egyrészt a jelenlegi 

fejlettségt l függenek, másrészt a régióra fordított uniós és hazai fejlesztési támogatásoktól. 

Az FDI értékeit célszer a támogatások megoszlása alapján területileg szétosztani, azaz 

valószín síteni, hogy oda érkezik több m köd t ke, ahol többet költenek a fejlesztésre (4. 

ábra).  
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4. ábra 

Magyarország régióira jutó összes támogatás (2007-2013) 

0,0 5,0 10,0 15,0

Észak-Mo.

Dél-Du.

D-Alf.

É.-Alf.

Közép-Du.

Nyugat-Du.

Közép-Mo.

Milliárd Euró

FDI 5,6 4,5 3,8 3,8 1,8 1,6 1,3

Hazai társfinanszírozás 1,0 0,8 0,6 0,6 0,3 0,3 0,2

EU Támogatás 6,4 5,1 4,3 4,3 2,0 1,8 1,5

Észak-
Mo.

Dél-Du. D-Alf. É.-Alf.
Közép-

Du.
Nyugat-

Du.
Közép-

Mo.

 

Forrás: A TEIR, a KSH és a Magyar Köztársaság Konvergencia Programjának adatai alapján saját számítás és 

saját szerkesztés   

A jelen tanulmányban bemutatott módszer bár számos egyszer sít hipotézist 

alkalmaz, továbbfejlesztve mégis alkalmas lehet fejlesztési pénzek területi alapú felosztására, 

azonban az elosztás alapját képz , a fejlettséget jól jellemz indikátorok kiválasztására 

további szempontok mérlegelése is szükséges.  

Felhasznált irodalom 

 

A Magyar Köztársaság Konvergencia Programja 2005-2009 

 

International Center for Economic Growht European Center  News of  the Month 2006. aug. 

 

Országos Statisztikai Évkönyv 2004 

 

Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 

 

www.ksh.hu 

 

www.vati.hu  TEIR rendszer      

http://www.ksh.hu
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Abstract   

The renewal of the Hungarian economy and society assumes that all kind of 

development has to be aimed to reduce the social and regional inequalities. There is a need to 

eliminate the gap between the Central Hungarian Region and the rest, mainly rural part of 

Hungary. The differences also have to be smoothed between the three more developed and the 

four less developed regions as well as within the regions on the level of small areas.    

Our approach suggests that the appropriations for development shared between the 

economic branches and not provided for a certain region in the National Development Plan 

(2007-2013) has to be taken into account from the regional point of view as well. There is an 

approximation in this paper to share the sources, available by branches, between the regions 

on such a way that a real regional cohesion process was stipulated.    

The method, elaborated by the author of this paper gives us a result that the biggest 

part of the sources should be used by the North Hungarian Region i.e. 6, 07 billion Euros and 

the least part should be given for West Dunántúl Region (1,85 billion Euros).The South-

Alföld Region could get 4, 32 billion Euros..   

On the basis of applied method and results we can conclude that the more decisive 

indicator are taken into account to take a decision the more effective way we are able to use 

the recourses.                  
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CSIKÓS GÁBOR*  

EGY MEG NEM TANULT LECKE  FIATALOK 1956-RÓL   

Az idei évben ünnepeljük az 1956-os forradalom 50. évfordulóját. Ennek apropójából 

szinte egymást érik a megemlékezések, sorra készülnek az eseményeket bemutató filmek, és 

jelennek meg a témával kapcsolatos könyvek, kötetek, folyóiratok. Felmerülhet bennünk ezek 

kapcsán a kérdés: vajon mennyiben segít mindez megérteni az ötven évvel ezel tti 

eseményeket. Egyáltalán: mit is tudunk arról, ami fél évszázaddal ezel tt történt, és milyen 

kép él bennünk a forradalomról?   

Kutatásom során többek között ezekre a kérdésekre kerestem a választ, méghozzá egy 

olyan korosztály tagjai között, akik már csak filmekb l és könyvekb l ismerhetik 1956 

történetét. k a mai középiskolás és f iskolás fiatalok.  

Munkám során kérd íves felmérést készítettem körükben, amelyben érettségi el tt álló 

negyedikes diákok, valamint a közelmúltban érettségizett hallgatók és tanulók vettek részt az 

alábbiak szerint: 

 

Pet fi Sándor Gimnázium, Mez berény 

 

érettségi el tt álló, végz s diákok (28 f ) 

 

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Békés 

 

érettségi el tt álló, végz s diákok 

(20 f ) 

 

Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképz Iskola, Békéscsaba 

 

érettségi el tt álló, végz s diákok (28 f ) 

 

Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképz Iskola, Békéscsaba 

 

érettségizett technikus tanulók (30 f ) 

 

Tessedik Sámuel F iskola, Békéscsaba 

 

els évfolyamos, andragógia szakos hallgatók 

(42 f )  

Az általuk kitöltött kérd ív alapvet en négy részre osztható. Az els részben 

találhatóak a fontosabb demográfiai adatokra vonatkozó kérdések. Ezek segítségével a 

kés bbiekben olyan összefüggések tárhatóak fel, mint például hogy milyen kapcsolatban áll 

az ismeretek mértéke a kérd ív kitölt jének nemével, életkorával, szüleinek iskolai 

végzettségével, vagy éppen annak a településnek a típusával, ahol él.  

A második rész az asszociáció. Ennek révén nyerhetünk képet arról, hogy milyennek 

látják a mai diákok a forradalom eseményeit, kik azok, akiknek neve szinte már összeforrt 

                                                

 

* I. díjas TDK dolgozat, témavezet : dr. Micheller Magdolna f iskolai tanár 
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fejükben a forradalommal, és végezetül, hogy milyen értékeket tartanak fontosnak kiemelni 

1956 kapcsán.  

A harmadik rész a konkrét ismereteket méri. Megmutatja, hogy mennyire vannak 

tisztában a mai fiatalok a forradalom történéseinek legfontosabb állomásaival, résztvev ivel, 

mennyire ismerik az ezzel kapcsolatos irodalmi alkotásokat, filmeket, illetve a forradalom ma 

is él szerepl it. Az itt adott válaszokat pontoztam, az elérhet maximális pontszám 21 volt.  

A negyedik, és egyben utolsó rész az információk szerzésének módját vizsgálja. 

Bemutatja, hogy milyen mértékben befolyásolja a család, az id sebb rokonok, egy könyv 

vagy éppen egy film a diákok történelmi ismereteit. Ez egyúttal természetesen az 1956-al 

kapcsolatos tájékozottság, és a fenti tényez k közötti összefüggések feltárására is kit n 

lehet séget biztosít. A továbbiakban ezekr l ejtünk néhány szót.  

1. Összefüggések vizsgálata  

A kérd ív harmadik, ismereteket mér részben a diákok maximálisan 21 pontot 

érhettek el. A válaszok összesítését követ en az alábbi eredmények születtek: 

ISMÉRVEK ÖSSZESEN ÉRETTSÉGI EL TT ÉRETTSÉGI UTÁN 

Elért átlagpontszám 7,19 pont 6,00 pont 8,44 pont 

  

Ebb l egyértelm en látszik, hogy a diákok átlagosan 7,19 pontot értek el a 21-b l. 

Az érettségi után állók többlettudása jelent snek t nik, k átlagosan 8,44 pontot 

szereztek, míg a középiskolai záróvizsga el tt álló diákok átlaga kereken 6 pont. Ne felejtsük 

el, hogy utóbbiak a történelemóra keretében még nem tanulták a forradalom eseményeit, így 

alacsonyabb pontszámuk többek között ezzel is magyarázható.   

Az elért pontok és a nemek közötti összefüggéseket mutatja a következ táblázat: 

Ismérvek Összesen Érettségi el tt Érettségi után 
Férfiak 8,89 pont

 

7,56 pont

 

9,78 pont

 

N k 6,50 pont

 

5,60 pont

 

7,64 pont

   

Látható tehát, hogy mind az érettségi el tt állók, mind az érettségizettek 

kategóriájában a férfiak értek el magasabb pontszámokat. Az adatok azt mutatják, hogy 

hozzávet legesen 2,4 ponttal teljesítettek jobban, mint a hölgyek. A két nem közötti 

különbség az érettségi el tt állók esetében bizonyul valamivel kisebbnek.   
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Az életkor, valamint a tudás mértékének kapcsolatáról árulkodik a következ táblázat: 

Életkor Átlagpontszám

 
18 év alatt 4,64 pont

 
18-20 között 7,47 pont 

 
20 felett 10,5 pont 

   

A számok egyértelm en azt mutatják, hogy minél id sebb a kérd ív kitölt je, annál 

részletesebb és mélyebb ismeretekkel rendelkezik 1956-ról. Szó sincs tehát arról, hogy a 

diákok az érettségi után elfelejtik a tanultakat. Éppen ellenkez leg: igyekeznek minél több új 

tudás birtokába jutni. 

A kérd ív kitölt jének lakóhelye, valamint az elért átlagpontszám között is érdekes 

összefüggés mutatkozik: 

Településtípus Átlagpontszám

 

falu, község 6,94 
10000 alatti város 7,04 
10000 feletti város 7,32 

  

Jól látható, hogy a település lélekszámának növekedésével valamelyest n az ott él 

diák 56-os tudásának mértéke is.  A különbségek azonban korántsem olyan nagyok, mint 

például az életkor esetén, hiszen a nagyvárosban él k alig 0,4 ponttal értek el többet, mint a 

falvak, községek lakói.  

A demográfiai adatok és az elért pontszámok esetén az egyik legszembet n bb 

összefüggés a kérd ívet kitölt tanulók pontszáma, és szüleik iskolai végzettsége között 

mutatkozik:  

Az elért pontszámok a szül k iskolai végzettsége szerint 

6,00 5,79

6,76
8,10

9,27

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

két alapszint egy alap, egy
közép

két közép egy közép, egy
fels

két fels
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Látható, hogy minél képzettebb szül k gyermeke töltötte ki a kérd ívet, annál 

jobban teljesített. Ezt a tendenciát csupán a két alapszint végzettség szül vel rendelkez 

diákok pontszáma töri meg, de mivel ilyen csupán egyetlen egy volt, és  hat pontot ért el, 

ebb l nem vonható le messzemen következtetés.  

Ugyanakkor, ha megnézzük a grafikon két végét, vagyis a két alapfokú végzettségnél, 

illetve a két fels fokú végzettségnél tapasztalható pontszámokat, a különbség tetemesnek 

mondható. Ez azt bizonyítja, hogy az iskolai oktatás mellett a család, a szocializáció 

szerepe is kiemelked  a diákok 56-os ismereteinek alakulásában.  

Tisztán látható tehát, hogy olyan demográfiai tényez k, mint az életkor, vagy éppen a 

szül k iskolai végzettsége miként befolyásolta a kérd ívek kitölt inek teljesítményét. A 

következ kben arra keressük a választ, hogy a családdal való személyes beszélgetések, az 

id sebb rokonok elbeszélései, a tanultakról olvasott könyvek vagy cikkek, illetve a történelmi 

tárgyú dokumentumfilmek milyen hatással vannak a mai fiatalok forradalommal kapcsolatos 

ismereteire.  

2. Család és az ismeretek kapcsolata  

A kutatásom során használt kérd ív negyedik részében arra kértek a diákokat, hogy 

állapítsák meg néhány kijelentésr l, hogy mennyire jellemz az rájuk. A kapott válaszokat 

természetesen összevetettem az általuk elért pontszámmal, így számos értékes összefüggésre 

derült fény. Íme ezek közül az els :  

Családommal megbeszéljük/megbeszéltük a történelemórán hallottakat. 

soha 53 f

 

Átlagos pontszámuk 6,36 pont

 

néha 84 f

 

Átlagos pontszámuk 7,17 pont

 

gyakran 11 f

 

Átlagos pontszámuk 11,4 pont

   

Egyértelm en látható, hogy jelent s összefüggés van a válaszok és az elért 

pontszámok között. Minél gyakrabban beszéli meg a diák az órán tanultakat szüleivel, 

családjával, annál magasabb pontot ér el. Úgy t nik, ez a tényez igen nagy fontossággal 
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bír, hiszen azok a fiatalok, akik gyakran megvitatják odahaza a tanultakat, majdnem 

kétszer olyan magas átlagpontszámmal rendelkeznek, mint azok, akik soha. 

Hasonló következtetésre juthatunk a második állításra adott válaszok kapcsán:  

Id sebb rokonaim mesélnek/meséltek az általuk átélt történelmi eseményekr l. 

soha 23 f

 

Átlagos pontszámuk 4,39 pont

 

Néha 103 f

 

Átlagos pontszámuk 7,38 pont

 

gyakran 25 f

 

Átlagos pontszámuk 9 pont

   

Az el bbihez hasonló tendencia figyelhet meg. Ha az id sebb rokonok gyakran 

meséltek a kérd ív kitölt inek arról, hogyan élték meg a 20. század legfontosabb és 

legjelent sebb eseményeit, akkor az elért pontszám átlagosan kilenc. Ha viszont a fiatalok 

soha nem hallgattak ehhez hasonló történeteket, akkor átlagos pontszámuk még a felét sem 

éri el ennek a számnak.  

3. Ismeretek és az olvasottság kapcsolata  

A harmadik megfogalmazott állítással kit n en mérhet , hogy milyen összefüggés van 

az elért pontszám, valamint a kitölt olvasottsága között. Els hallásra nyilvánvalónak t nik, 

hogy aki többet olvas történelmi tárgyú könyveket, folyóiratokat, az többet tud az 1956-os 

forradalom eseményeir l is. Az általam végzett kutatás adatai is ezt mutatják:  

A történelemórán tanultakról további cikkeket, könyveket olvasok. 

soha 46 f

 

Átlagos pontszámuk 5,67 pont

 

néha 80 f

 

Átlagos pontszámuk 7,09 pont

 

gyakran 22 f

 

Átlagos pontszámuk 10,7 pont
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A feltételezést tehát a számok is egyértelm en igazolják. Az olvasottság 

növekedésével jelent sen n az elért átlagpontszám, és akárcsak a korábbiak esetén, itt is 

csaknem kétszeres különbség tapasztalható a két véglet között.  

4. Ismeretek és a dokumentumfilmek, filmek  

Szintén vitathatatlan tény, hogy a történelmi tárgyú dokumentumfilmek, illetve 

játékfilmek is segítik az ismeretek gyarapodását. Err l árulkodnak a negyedik állítás 

segítségével megkapott adatok is:  

A történelemórán tanultakról dokumentumfilmet nézek meg. 

soha 38 f

 

Átlagos pontszámuk 5,66 pont

 

Néha 92 f

 

Átlagos pontszámuk 7,34 pont

 

Gyakran 17 f

 

Átlagos pontszámuk 10,1 pont

   

A tendenciák itt is egyértelm ek. Ráadásul tovább er síti ezt a feltételezést az a tény, 

hogy azok a diákok, akik az 1956-ról szóló filmek között megemlítették a Temetetlen halott 

cím alkotást, jelent sen magasabb pontszámot értek el az tudást mér részben, mint társaik. 

Fontos megjegyeznünk tehát, hogy a mozgókép, a film lehet az ismeretek terjesztésének egyik 

eredményes eszköze.  

5. Az információszerzés módja  

Végezetül arról is érdemes néhány szót ejteni, hogy vajon honnan szerzik a diákok az 

1956-os forradalommal kapcsolatos információikat. Ez azért is lényeges kérdés, mert így 

felmérhet , hogy melyek azok a médiumok, eszközök, amelyekkel a jöv ben tudásuk tovább 

fejleszthet . A kérd íves vizsgálat zárásaként erre voltam kíváncsi, és a következ eredményt 

kaptam:     
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Mely forrásból származnak az 1956-ról szóló ismereteid? 

2 f

3 f

21 f

23 f

115 f

67 f

43 f

33 f

48 f

0 f 20 f 40 f 60 f 80 f 100 f 120 f 140 f

1, sz kebb család

2, tanárok

3, rokonok

4, könyvek, folyóiratok

5, rádió, tv, film

6, internet

7, barátok

8, iskolai rendezvények

9, városi megemlékezések

    

Mint az látható, hogy az elektronikus média, vagyis a rádió, televízió és a film 

jelent sége vitathatatlan. Ez remek lehet séget jelenthet tehát a jöv ben a fiatalok tudásának 

b vítésére. Nem elhanyagolható fontosságúak azonban a könyvek, folyóiratok sem, ezek 

szintén rengeteg fontos információt hordoznak. A korábbiak során már több alkalommal 

szóltunk a család kiemelt szerepér l, amelynek fontossága a fenti számokban ugyancsak 

megmutatkozik.  

A kérd íves felmérés eredményeit összegezve tehát elmondhatjuk, hogy a mai fiatalok 

felszínes, alapvet ismeretekkel rendelkeznek csupán 1956-ról. Tisztában vannak az 

események legf bb szerepl ivel, dátumaival, bár alkalmanként keverik azokat. Mélységeiben 

viszont már sokkal kevésbé ismerik az ötven évvel ezel tt történtek menetét, f bb állomásait, 

helyszíneit.  

Tudásuk láthatóan jó néhány tényez vel összefügg. A kérd íves felmérés során 

megállapítást nyert többek között, hogy: 

 

az életkor növekedésével gyarapszik a diákok ismerete a forradalomról 

 

minél nagyobb lélekszámú városban él az adott tanuló, annál több ismerettel bír a témáról 

 

a kitölt szüleinek iskolai végzettsége nagyban befolyásolja az elért pontszámot. Minél 

magasabban kvalifikáltak a szül k, a pontok is annál magasabbak. 

 

A család szerepe 1956 ismeretében elvitathatatlan. Minél gyakrabban vitatja meg a diák az 

órán tanultakat odahaza, annál eredményesebben töltötte ki a kérd ív ismereti részét. 

 

Az id sebb szül k elbeszélései jelent sen gazdagíthatják a diákok történelmi ismereteit. 

Akiknek gyakran meséltek az id sebb rokonok az általuk átélt eseményekr l, csaknem 

kétszer annyi pontot értek el, mint azok, akiknek soha. 
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A könyvek, folyóiratok, filmek ugyancsak fontos szerepet játszanak a mai fiatalok 

történelmi ismereteinek gyarapításában. Minél többet olvasnak, vagy néznek meg filmeket 

a témában, annál több információval rendelkeznek is róla.  

A tanulók mutatott teljesítményével azonban természetesen nem lehetünk elégedettek. 

A jöv feladata, hogy az 1956-os forradalommal kapcsolatban minél több részletet ismerjenek 

meg a fiatalok. Erre kit n eszköz lehet az elektronikus média, hiszen mint kiderült, a diákok 

többsége leggyakrabban innen szerzi információit. Ez a tény kétségtelenül óriási esélyt rejt 

magában, hiszen a televízió és a filmek által olyan lehet ségek tárulnak elénk, amelyek révén 

megvalósítható az ötven évvel ezel tti események széles kör , igényes bemutatása.   
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Abstract   

The main objective of the paper is to show what young people, who are about to finish 

or have just finished secondary school, think of the events of 1956. To examine this the author 

had prepared a questionnaire which was answered by about 150 pupils from four different 

schools, and which  besides testing historical knowledge  also aimed to find out what image 

young people today have of the developments unfolding 50 years ago.       
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