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ELŐSZÓ 
 

A Kitekintés-Perspective 
című nemzetközi periodika a Szent 
István Egyetem (SZIE) Gazdasági, 
Agrár- és Egészségtudományi Kará-
nak (GAEK) (illetve annak jogelőd-
jének) kiadványa, ami 1996-ban je-
lent meg első alkalommal. Magyar-
román közös kiadványként indult, 
melyhez később egy szlovák egye-
tem is csatlakozott, örömünkre. Így 
évek óta és jelen esetben is a Vasile 
Goldis Nyugati Egyetem (Arad) és a 
Bél Mátyás Egyetem (Beszterce-
bánya), valamint intézményünk, a 
SZIE Gazdasági, Agrár- és 
Egészségtudományi Karának közös 
tudományos közleményét adjuk 
közre több nyelven. 

A mostani szám lényegében a 
Magyar Tudomány Ünnepe kereté-
ben 2011 novemberében szervezett 
nemzetközi jellegű tudományos 
konferencia anyagát tartalmazza 
szerkesztett formában. A konferen-
cia a Térségfejlesztés és turiz-
mus, a térségfejlesztés és oktatás 
gondolatkört ölelte fel. Az előadók, 
a kötet szerzői közül főleg Benedek 
András professzor és Albel Andor 
klaszter elnök vitaindító előadásai 
vázolták a problémakörök lényegét. 

A kötetben összesen 45 tanul-
mány, közlemény olvasható, s ebből 
10 közlemény a Kar hallgatóinak a 
kari TDK konferencián (ugyancsak 
2011 novemberében) elhangzott 
dolgozatának rövidített változata. 
Már nem először teremtünk lehető-
séget diákjaink bemutatkozására. 
Úgy gondoljuk, hogy az universitas 
eredeti értelmében is tanárok (lati- 
nosan professzorok) és diákok 
érdemi együttes munkáját jelenti. 

FOREWORD 
 

The Kitekintés-Perspective 
international periodical is the 
publication of the Szent István 
University (SZIE) Faculty of 
Economics, Agricultural and Health 
Studies (GAEK) (as well as its legal 
predecesors’) and it was first 
published in 1996. It started as a 
Hungarian-Romanian common 
publication which, to our great 
pleasure, was later joined by a 
Slovak university. Thus, for years on 
(as this is also the case now), the 
Vasile Goldis Western University 
(Arad) and Matei Bel University 
(Banska Bystrica) together with our 
institution, the Szent István 
University (SZIE) Faculty of 
Economics, Agricultural and Health 
Studies are the partners standing 
behind this common scientific 
publication in several languages.   

The present issue contains the 
edited conference papers presented 
at the international  conference 
organised by our faculty on the 
occasion of celebrating the 
Hungarian Science . The conference 
dealt with the topics of Regional 
Development and Tourism, 
Regional Development and 
Education. Among the lecturers,  it 
was mainly professor András 
Benedek and cluster chairman 
Andor Albel who managed to 
highlight the most important issues 
of the topic in their plenary session 
lectures.   

The volume contains 45 studies 
altogether, out of which 10 papers 
have been presented at the  faculty’s 
Student Conference in a longer 
version (in 2011 November, too).  
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A tanulmányok – ugyancsak 
tömörített változatban – többségé-
ben a Kar oktatóinak vagy annak 
szellemi körébe tartozó szakembe-
reknek a legújabb tudományos ered-
ményeit adják közre. A témakörök a 
térségfejlesztés számos lehetőségét 
lefedik a kutató intézet alapításától 
az egészségturizmus új formájáig, 
valamint a USA-ban tapasztalt ön-
kormányzatiságtól a magyar roma 
problémákig. 

A periodika szerzői a fentiek-
ben idézett egyetemek minősített 
oktatói, illetve doktori iskolában ta-
nuló fiatal kollégái. Mindegyik szer-
ző (több esetben ketten, hárman al-
kotva egy-egy teamet) valós kutatási 
helyzetelemzésre törekedett, gyak-
ran felhasználták a nemzetközi lehe-
tőségeket, szakirodalmat is. 

A TDK dolgozatok szerzői is 
számos igen aktuális témát vállaltak 
fel a vásárlókért való harctól, az üz-
leti intelligencia kérdésén át, a roma 
kérdésekig. Kuriózumnak számít a 
zöldség- és gyümölcsfaragás techni-
kája, míg a marketingkommunikáció 
számos gyakorlati elemzése korunk 
aktuális gazdasági kérdése is egyben. 

A jelenlegi számot is elsősorban 
szakmai vitaanyagnak, tanárok, hall-
gatók szakmai háttér dokumentáció-
jának véljük. A gyakorlatban dolgo-
zó közgazdászoknak, andragógusok-
nak, politikai döntéshozóknak pedig 
tudományos fogódzónak, szakmai 
kapcsolati tőkének is ajánljuk. 
 
A kiadvány a SZIE GAEK 
honlapjáról letölthető. 
 
 
 

This is not the first time that 
we provide our students with the 
opportunity of introducing their 
own studies and research activity. 
We are convinced that in the spirit 
of the original meaning of the term 
„universitas‖, tutors (in Latin 
professors) and students are meant 
to cooperate and do activities 
together.   

The papers and studies 
published in an abridged form are 
the latest results of the tutors in our 
faculty and other research partners. 
The topics cover several areas of 
regional development from 
establishment of research institutes 
to the new forms of health tourism, 
as well as self-government in the 
USA or Roma issues in the 
Hungarian society.  

The authors of the papers 
published in this volume are 
aknowledged tutors of the above 
mentioned universities as well as 
young colleagues doing their PhD 
studies. Each author (sometimes in 
groups of two or three researchers) 
aimed at providing a real research 
case analysis and made good use of 
international research opportunities 
and bibliography.   

The authors of the Student 
Conference papers have also dealt 
with up-to-date topics, from 
attracting customers, business 
intelligence, to the Roma issues.  
We have found reading about 
vegetable and fruit carving 
techniques very interesting, while 
the practical analysis of present day 
marketing communication is also a 
hot economic topic.  

The present volume is also 
meant to be an opportunity to  
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Jó olvasást, együttgondolkodást 
kívánunk! 
 
 
Békéscsaba, 2012. január 
 
 

A felelős szerkesztő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conduct prefessional debates and to 
provide professional background 
information for lecturers and 
students on equal terms.  In the 
same time, it could also be a proper 
scientific guideline and a 
professional PR asset for practical 
economists, andragogues and 
decisionmakers.  
 
The volume can be downloaded 
from the SZIE GAEK website. 
 
Let’s have a good reading and 
thinking together! 
 
 
January 2012, Békéscsaba 
 
 

The Editor-in-Chief 
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BENEDEK ANDRÁS 
 
TÉRSÉG ÉS OKTATÁS 
 
 

Az európai integráció kiteljesedésének folyamatában vált a régió és a térség, 
mint történeti alapokkal rendelkező gazdasági és társadalmi keret a fejlesztések 
sajátos fókuszává. A térségi igények és lehetőségek bővülése, a felzárkózás és 
fejlődés jelentős forrásaira épülő programok ezért indokolható módon a 
regionális vizsgálatok és kutatások iránti érdeklődést és figyelmet az elmúlt 
évtizedben Magyarországon is megnövelte. 

A hazai nevelésügyben is évtizedeken át háttérbe szorult e téma, mely 
részben – s ez az elmúlt évszázad döntő részére jellemző volt - a nevelési 
rendszer monolitikus felfogásával, részben az intézményrendszer fejlesztésének 
és működtetésének sajátos politikai-gazdasági mechanizmusával hozható 
összefüggésbe. Az elmúlt évtized történései ugyanakkor az oktatás számára is 
kihívásként fogalmazzák meg, hogy a differenciált nevelési törekvések és az 
intézményrendszer működési diszfunkciói olyan térségi jellemzőkkel bírnak, 
melyek megismerése, a döntéshozatalba történő alkalmazása jelen és jövőbeli 
problémáinkra adandó válaszok sikerére is hatással lehetnek. 

Ismert, hogy 2007-ben 173 többcélú kistérségi társulás jött létre a települési 
önkormányzatok ösztönzött, de önkéntes részvételével. A 30-40 települést 
magába foglaló kistérségek általában nehezen képesek hatékonyan elvégezni 
közszolgáltatási feladatokat. Ezért is lényeges a tágabb térségi, illetve regionális 
összefüggésekben is gondolkodnunk, mivel világszerte a fejlődés egyik 
mozgatóerejének a regionalitásban rejlő potenciált tartják. Az Európai Unió 
kereteiben a demokratikus intézményesülés alapelveként alkalmazzák a 
szubszidiaritás elvét, ugyanakkor érzékelhető az is, hogy a válsághelyzetekben 
sokszor a makrorendszerek működésének jobbító vagy éppen stabilizáló 
szándéka háttérbe szorítja a regionalitás kérdéskörét. A gazdaság és a 
munkaerőpiac kapcsolata regionális szinten egyre jobban felértékelődik, 
ugyanakkor az oktatás-képzés nem vállalkozhat pusztán a munkaerőpiac rövid 
távú érdekeinek kiszolgálására, hanem legalább olyan fontos feladata a 
személyiségfejlesztés keretei között az alapkompetenciák fejlesztése és az életen 
át tartó tanulásra történő felkészítés.  

A térség és oktatás összefüggéseit szemlélve egyfelől némi megkésettség 
jellemzi a hazai tudományos közéletet, mivel nemzetközi összehasonlítások 
szintjén megállapítható, hogy a hazainál évtizedek óta jóval intenzívebben 
foglalkoznak e témával a fejlett országokban.1 Másfelől éppen az európai 
integráció kiteljesedésének folyamatában vált a régió, mint gazdasági és 
társadalmi keret a fejlesztések sajátos fókuszává. A térségi igények és lehetőségek 
bővülése, a felzárkózás és fejlődés jelentős forrásaira épülő programok ezért 

                                                 
1 Lengyel Imre - Rechnitzer János (2009) (Szerk.): A regionális tudomány két évtizede Magyarországon. Akadémiai 

Kiadó, Budapest 
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indokolható módon a regionális vizsgálatok és kutatások iránti érdeklődést és 
figyelmet az elmúlt évtizedben Magyarországon is megnövelte. 

A foglalkoztatottak struktúrája az elmúlt évtizedekben rendkívüli módon 
átrendeződött. Napjainkban az ágazati összetétel tekintetében a szolgáltatási 
szféra, a szolgáltatás jellegű ágazatok számszerű túlsúlya érzékelhető. A szellemi 
dolgozók részarányának növekedése mellett különös jelentőségre tett szert a magas 
kvalifikációt igénylő, önálló tevékenységet folytató értelmiségi réteg. Az egyetemi, 
főiskolai végzettséggel rendelkező és a korszerű szakmai ismeretekre szert tett, 
konvertálható szaktudással felvértezett – zömmel fiatalabb és középkorú – 
munkavállalók munkaerő-piaci pozíciója az alacsonyabb képzettséggel 
rendelkezőkkel összehasonlítva jelentősen megerősödött az ezredfordulóra. 
Erős differenciálódás ment végbe a közép-magyarországi és a kedvező 
helyzetben lévő nyugati térségek, másrészt a „leszakadó‖ keleti, északkeleti 
régiók között. 
 

A foglalkoztatás regionális differenciálódását szemlélteti az 1. ábra, mely az 
idő függvényében érzékelteti, hogy a gazdasági válság Magyarországon is a 
munkanélküliek számának nagyarányú növekedését eredményezte. A 
munkanélküliségi ráta 2009-ben 10,1% volt, szemben az egy évvel korábbi 7,9%-
kal, 2009-ben az összes korcsoportot növekvő munkanélküliség jellemezte. 
Közülük leginkább a 15–24 éves fiatalok helyzete kedvezőtlen, munkanélküliségi 
rátájuk egy év alatt 19,9-ről 26,5%-ra emelkedett. 
 

1. ábra 
A munkanélküliségi ráta alakulása régiónként 2000–2010 
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Forrás: KSH 

 

A változásokat szemlélve, s különösen a folyamatok kezelése szempontjából az 
iskolázottságnak megkülönböztetett jelentőséget kell tulajdonítanunk. A 
szakképzés regionális összefüggéseinek elemzése során – a makroszintű adatok 
elemzése alapján - lényeges indikátornak tekinthető a GDP fő szektorok közti 
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megoszlása, ami szemléletesen képes érzékeltetni a régiók főbb jellegét (2. ábra). 
Egyértelműen markáns különbség érzékelhető a régiók között. Hasonló jelleget 
mutat, a szektorok részesedését tekintve a Közép-Dunántúli és a Nyugat-
Dunántúli régió, valamint közel azonos, de az előzőektől eltérő sajátosságok 
jellemzik az Észak-Magyarországi, Észak-Alföldi és Dél-Alföldi régiókat. A 
főváros által determinált Közép-Magyarországi régió mutatói a fejlettebb 
európai régiókhoz hasonlóak és lényegesen eltérnek minden más hazai régiótól. 
 

2. ábra 
A hozzáadott (bruttó) érték gazdasági ágak szerint (2008) 
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A felsőoktatási expanzió hatása arányaiban és tömegében is átrendezte a 
magyar iskoláztatási folyamatokat. A felsőoktatási intézmények vonzásával még 
a magasabb presztízsű szakképzési intézmények sem képesek versenyezni, s 
különösen a szakközépiskolai specializáló szakképzés igénybevett kapacitásai 
csökkentek, ami az integrációs folyamatok kényszerét erősíti. Magyarországon is 
érvényesül az a tendencia, hogy a munka világába belépő fiatalok egyre nagyobb 
hányada a felsőoktatási intézményből érkezik. Ezzel egy időben az alacsonyabb 
presztízsű szakiskolai szakmák iránt is növekszik a gazdaság igénye, azonban a 
lakossági iskoláztatási ambíciók e várakozással szemben nem preferálják ezt a 
képzési formát. A jelenlegi folyamatok a gyors felfutást és arányváltást követően 
a következő években új status quo-t alakítanak ki, melyben a szakképzési 
rendszer méreteinek, kapacitásának új egyensúlyi helyzete alakul ki. Ennek az új 
egyensúlyi rendszernek részévé válik egy a magyarországi fejlődését tekintve, de 
a régiónk egészének tendenciáit szemlélve, megkésett felnőttképzés felzárkózása, 
amelyet a nemzeti és EU-s stratégiák elvi szinten folyamatosan hangsúlyoznak. 
Lényeges ugyanakkor az is, hogy Magyarországon ehhez az átalakuláshoz a jogi 
és szakmai keretek a reformfolyamat eredményeként adottak, az érintettek 
(iskolák, önkormányzatok, szociális partnerek) egyeztetése ugyanakkor 
megkerülhetetlen. 
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A neveléstudományi szempontokat – szélesebb értelemben a 
humánerőforrás-fejlesztést, szűkebb értelemben a szakképzést és felnőttoktatást 
– preferáló kutatásaink2 során, építve a kutatási előzményekre, vállalkoztunk egy 
makro-mezo-mikro-szintekre értelmezhető regiótipikus jellemzők 
rendszerezésére. A következő táblázat a térségi és regionális elemzések 
szempontjából összefoglalja a tervezés előkészítése során külön-külön is 
megvizsgálandó főbb jellemzőket. 
 

1. táblázat 
A régiótipikus jellezők csoportosítása (Benedek) 

Régiótipikus jellemzők szintek szerint 

Makro Mezo Mikro 

Bruttó hozzáadott 
érték gazdasági ágak 
szerint 

Régión túlmutató szerepkörrel rendelkező 
gazdasági szervezetek gazdasági-képzési 
aktivitása 

KKV-k jelenléte és foglalkoztatási 
hatása 

K+F helyek száma, 
ráfordítás 

Felsőoktatási-szakképzési intézményrendszer 
jellemzői 

Gyakorlati képzés, tanulószerződés, 
felnőttképzés jellemzői 

Iskolázottság 
végzettségi-
képzettségi 
szerkezete 

Foglalkoztatás szerkezete és dinamikája Munkanélküliek képzettségi mutatói 

 
A három szint értelmezése a nemzetgazdaság, K+F tevékenység, 

iskolázottság átfogó hatásmechanizmusára tekintettel a makrojellemzőket is 
magában foglalja. A regiótipikus jellemzők lényegi paraméterei ugyanakkor a 
mezo- és mikroszinteken érzékelhetők. A három szint megkülönböztetése mégis 
lényeges, mivel a makro keretek – gondoljunk a költségvetésre, 
adójogszabályokra, oktatási törvényekre – korlátokat és lehetőségeket közel 
azonos módon fogalmaznak meg. 
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ALBEL ANDOR 
 
TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉS TURIZMUS 
 
 
1. A térségfejlesztés múltja és jelene 

1969-ben a Járási Tanácsok helyett létrehozták a megyék kihelyezett 
szerveit, a Járási Hivatalokat. Az 1971-ben elfogadott Országos 
Településhálózat-fejlesztési Koncepció arányos elhelyezkedésű, hierarchikus 
városhálózatok kialakítására törekedett. Az 1980-as években a szakmai 
szempontok megerősödtek a területfejlesztési gondolkodásban. A 
rendszerváltást követő években, - felerősödött a régiók kialakításának törekvése 
(EU- a régiók Európája). Érdemes felidézni OTK vitáját a Parlamentben a 
35/1998 országgyűlési határozatról: - az előterjesztő (MSzP-SzDsz koalíciós 
kormány) törekvései között szerepelt a konszenzus, partnerség, alulról építkezés 
(olyannyira, hogy a bírálók szerint nem lett más, mint a megyei területfejlesztési 
koncepciók összegzése, feléjük illesztve a Nemzetet). A határozat a nemzeti 
területi politika kialakítását szorgalmazta, elősegítve az elmaradott térségek 
felzárkóztatását. 

Hazánk a termálvízkincs integrált térségi hasznosításához kedvező 
természeti feltételekkel rendelkezik, ezért az országos területfejlesztési politika 
országosan kiemelt célja és feladata a termálvízkincs védelme, megőrzése. 
A felszín alatti vizek fenntartható, komplex és integrált térségi hasznosítása 

(gazdasági- kommunnális, rekreációs-gyógyászati). Fennálló és jogos dilemma, 
hogy megújuló energia-e a termálvíz? Lehet, mert a földhőt hordozza, de milyen 
távon újul meg? 

Magyarország 2004. május elsején az Európai Unió tagja lett. Az Unió 
országai és hazánk közötti fejlettségbeli lemaradás kiegyenlítésre szolgáltak a 
Nemzeti Fejlesztési Tervek (NFT), az elsőt követte 2007-ben az Új 
Magyarország terv, amely az Új Széchenyi tervben folytatódott és 2013-ig tart. 
Az állami irányítás napjainkban zajló változásai is jelentősen kihatnak a tervezési 
folyamatokra.  

 
2. Visszatekintés a turizmus fejlesztésére 

Ezen fél évszázadban a turizmus fejlesztését illetően is döntő fordulatot 
következett be az 1990-es évek során. Leépült a szociálturizmus, állami és 
szakszervezeti üdülők, szállások kerületek privatizációra. Turizmus tervezése 
megindul - átlépve a megyehatárokat, turisztikai régiókban - melyek nagyjából 
egybeestek a statisztikai régiókkal – kezdtek tervezni. Az első Széchenyi Terv 
felértékelte a turisztikai fejlesztéseket, nagyarányú fürdőfejlesztések kezdődtek, 
majd a kormányváltást követően megtorpantak (NFT-ből kimaradt az 
egészségturizmus), majd ismét folytatódott, és ma is prioritásként szerepel az 
egészségipar fejlesztésének keretében. A második NFT jelentős koncepcióváltást 
hozott, miszerint a nagytérségek földrajzilag is egyenletes fejlesztése elé a 
növekedési pólusokat helyezte. A versenyképesség szempontjainak megfelelő 
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kedvező üzleti környezet megteremtésének elősegítése a cél a pólusvárosokban 
(Győr, Pécs, Székesfehérvár és Veszprém póluspár, Szeged, Debrecen, Miskolc 
és Budapest), elsősorban az általános infrastruktúra-fejlesztés és a humán 
erőforrás fejlesztésének támogatásával. Ez a turisztikai fejlesztéseknek nem igen 
kedvezett, hiszen a vonzerők jelentős része esik a pólusvárosokon kívülre, és 
nem feltétlenül húzza magával a pólus a perifériáját. A turizmus fejlesztésére 
2015-ig 300 Mrd. Ft-ot szántak. GOP-ROP lehatárolás során a 
gazdaságfejlesztés eszközei közül a regionális operatív programokban 
kaptak helyet többek között a turisztikai attrakciók és a szálláshelyek 
fejlesztése. 

Az előző tervidőszakhoz képest a gyógy-idegenforgalom célzott fejlesztése 
a cél (szemben a rehabilitációs központokon keresztüli indirekt fejlesztésekkel). 
Az EüM és az MTH együttműködésében a termál-programhoz kapcsolódóan 
megkezdődött egy önálló gyógy-térség fejlesztési program tervezése. A program 
átfogó céljai: 

• az egészség, mint legfőbb érték megőrzése 

• hozzájárulás az életminőség javításához (mozgásszervi, reumatikus és 
idegrendszeri betegségek kezelése) 

• a nemzetközi gyógy- és egészségturizmus és a kapcsolódó források 
fellendítése 

• a turisztikai termékkínálat összehangolása és bővítése 
 

A kormányváltást követően az Új Széchenyi Terv megvalósításához a 
2007-2013 közötti időszakban Magyarország számára elérhető uniós 
forrásokból, a 7870, 17 milliárd forintból 2011. januárjában 1828, 8 milliárd Ft 
szabad forrás állt rendelkezésre.  (Az 1480, 2 milliárd futó projekt, és 4126, 5 
milliárd Ft kötelezettségvállalással elindított projekt mellett.)  

A terv 7 kiemelt programja között szerepel a „Gyógyító Magyarország – 
Egészség Program”, melynek keretében 23 pályázat jelent meg 31 milliárd 
forintot meghaladó keretösszeggel. Turisztikai, valamint egészségügyi 
rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére, turisztikai desztinációs menedzsment 
(TDM) szervezetek létrehozására és fejlesztésére lehet pályázni.  

Az egészségturizmus program fő célkitűzése, hogy az egészségturizmus 
termál- és gyógyvízre épülő ágában európai vezető hatalom legyen 
Magyarország. (Az élmény- és a wellness-kínálat szolgáltatási színvonala 
szempontjából Magyarország jelentős lemaradásban van Ausztria hasonló 
létesítményei mögött.) a nemzetközi jelentőséggel bíró fürdők száma 17, 
Nyugat-Dunántúl és Közép-Magyarország – az utóbbi a budapesti gyógyfürdők 
révén - markáns nemzetközi vonzerejű gyógy- és termálfürdőkkel rendelkezik, 
az Alföldön Hajdúszoboszló, Gyula és Szeged fürdőtelepülések nemzetközi 
vonzereje jelentős. 

Az egészségturizmus fejlesztése során a gyógytérségek prioritást 
kapnak: (A gyógytérség egymást erősítő primer kínálati elemeket magában foglaló és arra 
fejlesztési programokat kidolgozó, valamint ezeket a szinergia jegyében üzemeltető 20-40 km-
es sugarú egységes imázsú térség.)  



Albel Andor 

16 

 A fejlesztések célja az, hogy Magyarország térségeiben létrejöjjenek – a 
nemzetközi betegmobilitás és a határon átnyúló együttműködések 
lehetőségeit is kihasználó – a helyi gyógy-tényezőket és egészségügyi 
szolgáltatásokat, kulturális és idegenforgalmi látványosságokat, 
programokat, valamint a kereskedelmi szálláshelyeket egységes szemléletben 
kezelő és egymásra tekintettel fejlesztő gyógy-térségek. 

 A gyógy-térségekben a gyógyító tényezők jobb kihasználása érdekében 
összehangoltan fejlesztik a hasznosítást elősegítő és ehhez kapcsolható 
egészségügyi szolgáltatásokat, ezáltal versenyképes kínálatot képesek 
nyújtani a gyógy-turizmus számára. 

 
3. A támogatható tevékenységek: 

 Természetes gyógytényező igénybevétele intézményi, infrastrukturális 
feltételeinek fejlesztése, korszerűsítése (gyógyfürdő, gyógyszálló, 
szanatórium). 

 Speciális egészségügyi szolgáltatók fejlesztése, korszerűsítése (rehabilitációs 
és transzplantációs intézmények). Egészségügyi-, gyógyító tevékenységhez 
kapcsolódó turisztikai tevékenységek fejlesztése (kereskedelmi szálláshelyek 
és infrastruktúra fejlesztése, promóció). 

 Wellness-szolgáltatásokat nyújtó üdülőhelyi kínálat kialakítása (fitness- 
szolgáltatások, sport tevékenységek, kereskedelmi szálláshelyek és 
infrastruktúra fejlesztése, promóciós tevékenység támogatása). 

 
4. A turisztikai fejlesztés néhány sajátossága 

 Egyrészt a vonzerők, másrészt a szolgáltatások fejlesztése; 

 Igény és lehetőség, az utóbbi döntően a családok és az egyén diszkrecionális 
jövedelmeinek függvénye (kivétel pl. a kongresszusi turizmus), de a 
szabadidő és a motiváltság egyaránt befolyásolja; 

 Jelentősen függ más fontosabb területek fejlődésétől, leginkább a 
közlekedési infrastruktúra helyzetétől; 
 
Turisztikai régiókra célszerű tervezni (nem a statisztikai régiókra!) Alföld, 

Északi hegyvidék, Főváros az aglomerációjával, a Dunántúl, és a Balaton és 
közvetlen környezete. Ezek mellett a határainkon átívelő Eurorégiókat célszerű 
együtt fejleszteni. (Alföld Spa, a Tisza felső szakasza, Fertő tó,  Aggtelek és 
környéke stb.).  A Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program 
az Európai Unió 2007-2013-as költségvetési időszakában kerül végrehajtásra az 
Európai Területi Együttműködés célkitűzés keretében. Célja transznacionális 
együttműködések kialakítása stratégiai fontosságú területeken a gazdasági, 
társadalmi és területi integrációs folyamatok fejlesztése érdekében, elősegítve 
ezzel a régió kohézióját, stabilitását és a versenyképességét.  
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4.1. Terület és/vagy településfejlesztés turisztikai vonatkozásai 

 A területfejlesztés során turisztikai régiók és kistérségek fejlesztése: pl. 
Alföld, mint régió, a Tisza tó, a Körös-menti társulások, Homokhátság és 
mások. A turisztikai fogadóterület (desztináció) éppúgy lehet település, mint 
térség (pl. Szeged, de lehet gyógy-térség pl. a Közép-békési település-
együttes: Gyula, Békéscsaba, Békés) 

 Településfejlesztés során az attrakció és a fogadási feltételek fejlesztése 
(pl. fesztiválok, szállásfejlesztés, de a városközpontok rehabilitációja is 
amennyiben az vonzerővé válik.)  

 
A fejlesztések előkészítése során igen fontos a desztináció turisztikai 

kínálatának elemzése: vonzerők minősítése, a turisztikai infrastruktúra 
(szállások és vendéglátás, egyéb szolgáltatások) és a közlekedés helyzete, 
szervezés és irányítás színvonala. Mindezek elemzésére és a szükséges 
együttműködések kialakítására jönnek létre és lehetnek alkalmasak a Turisztikai 
Desztinációs Menedzsmentek. 
 
4.2. Nemzeti Turizmus-fejlesztési Stratégia  

Összehangolja a nemzeti törekvéseket a régiók (megyék) terveivel, vidéki 
(falusi) és városi turizmus (kulturális). Gyógyító- vagy/és Lovas Nemzeti 
törekvéseket a kulturális és konferencia turizmussal, hogy csak a főbb 
törekvéseket említsem. 

Egy átgondolt, jól megalapozott térségfejlesztésnek a fenntarthatóság igen 
fontos kritériuma kell, hogy legyen, a turisztikai fejlesztéseknek is ez az alapja, 
ebbe kell illeszkedniük. Példának említem a Duna-Tisza közti Homokhátság 
helyzetét: - az ottani kistelepüléseket, melyeknek más reményük nem maradt, a 
turizmus fejlesztését látták, látják egyedüli kitörési (?) pontnak. Ahol volt/van, 
ott reménykedtek fürdőjük fejlesztésében, mások abban, hogy a falusi-agrár és 
lovas turizmus majd fellendíti a falut. Számosan közülük pedig már érzik a 
sivatag leheletét (globális felmelegedés). A Magyar Szahara, ahol se lent, se fent 
alig van és nemsokára nem is lesz víz. Pedig született 1990-ben Alföld-program, 
amely sürgős feladatok közé sorolta a térség vízellátását. Az Unió elfogadta a 
Duna Stratégiát, de ebbe mi nem szerepeltettük a Homokhátság vízpótlásának 
kérdését. Marad tehát a Magyar Szahara, mint turisztikai attrakció? 
…Végezetül, de nem utoljára fel kell ismernünk, hogy maga az ember is része a 
környezetnek. Következésképpen a műszaki fejlődés humán és szociális előnyeit nem szabad 
kihagyni az értékelésből, sem azokat lekicsinyelni. Az emberi élet biztonságának és 
védelmének minden egyéb követelménnyel szemben elsőbbséget kell biztosítani.” Mosonyi 
Emil professzor vitája a környezetvédőkkel 
 
5. Fejlesztési szintek és klaszterek: 

A fejlesztések és fejlesztési források optimális hasznosulása érdekében kiemelten fontos:  
A fejlesztési klaszterek területi szintjeinek hazai meghatározása, és ennek 
eredményeként az országosan kiemelt fejlesztési területek meghatározása.  
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6. Az „Alföld – Spa” Klaszter szövetség törekvései a közös fejlesztés 

irányai:  
A földrajzi Nagyalföldön a sajátos adottságoknak megfelelő Alföld Spa 

koncepciót alakítottunk ki, majd elfogadtatva azt alföldi régiók 
területfejlesztési tanácsaival, turisztikai szervezeteivel és termálklasztereivel, 
eredményesebben lehet az európai piacon szerepelnünk. Az alföldi 
egészségturizmus jegyeit viselő spa-k együttműködésére törekszünk a 
szomszédos államokkal. Ennek szellemében írtunk alá megállapodást Romániai 
és Szerbiai szervezetekkel, valamint a SzIE Gyulai Intézetében meghonosított 
egészségturisztikai képzést a déli határainkon túlra is igyekszünk kiterjeszteni. 
 
Összegzés 

A területfejlesztés történeti áttekintéséből kitűnik, hogy az utóbbi 10-20 
évben jelentős, ugyanakkor sűrű koncepcióváltások között zajlott a tervezés. 
Erősödött a szakmaiság, de esetenként a legjobb terveket is felülírták a politikai 
szándékok. Mérföldkő volt az uniós források megjelenése, hozzájuk tartozó 
kritériumokkal együtt. A megjelent pályázati rendszer látszólag 
demokratikusabbá tette a forrásokhoz jutást, de sok esetben a legjobb 
tanulmányt is, maga alá gyűrte egy-egy politikus akarata. Tudományosan, 
kutatásokkal megalapozott turisztikai koncepciókat, stratégiákat, gyakrabban 
„írja felül‖ a változó hatalmi elit, az átgondolt és ütemezett fejlesztések hosszabb 
távú megvalósítását sűrűbben törik derékba politikai szándékok, mint a 
területfejlesztés más elképzeléseit. Az egészségturizmus szolgáltatási, mely 
hazánkban elsősorban a termálfürdők fejlesztését jelentették, megközelítette az 
EU színvonalát. Amikor a terület, - és településfejlesztés turisztikai lehetőségeit 
taglaljuk, nem szabad szem elől téveszteni azt a tényt, hogy elsőbbsége van az 
emberi életfeltételek jobbításának, az életszínvonal emelésének, az életmód 
javításának. Ehhez járul hozzá a turizmus, természetesen úgy, hogy sikeres 
fejlesztése visszahat, gyarapítja, gazdagítja a térséget, és emeli az emberi élet 
minőségét.  
 
Kulcsszavak: desztináció, egészségturizmus,termálvíz, gyógyhely, gyógytérség,  

spa, attrakció, vonzerő 
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ÁRPÁSI KRISZTINA – ÁRPÁSI ZOLTÁN 
 
A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETE A 
VERSENYTÁRS RÉGIÓK VONATKOZÁSÁBAN 
 
 
Összefoglaló 

Az idegenforgalmi stratégia meghatározásakor a piaci, gazdasági 
körülményeken túl nagy figyelmet kell fordítani a versenytársak tevékenységére 
és helyzetére. Jelen tanulmányban röviden bemutatjuk azokat a fontosabb 
összefüggéseket, amelyek a Dél-alföldi régiót és annak turisztikai szempontból 
két legjelentősebb versenytársát jellemzik. Ezek alapján pedig megfogalmazzuk 
azokat a következtetéseket, amelyeknek stratégiai iránymutató szerepük is lehet. 
 
Kulcsszavak: régió, stratégiai elemzés, regionális verseny 
 
 
1. Aktuális helyzet 

A Dél-alföldi régió az országos átlagnál lényegesen lassúbb ütemben 
fejlődik, a legalacsonyabb reál GDP fejlődési ütemet mutatja. Az Unió 10 
legszegényebb régiója közé tartozik. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar 
leépítése, valamint a külső tőkeforrások hiánya miatt a régió gazdasága nem 
képes tartós növekedésre. A jelenlegi helyzetben a régió számára az 
egészségturizmus, ezen belül a termálturizmus lehet az egyik kitörési pont.  
A régió kedvező természeti adottságai és alacsony környezeti terhelése ellenére a 
lakosság életkilátásai rosszak. 

Az ország területének egyötödét kitevő Dél-alföldi régió nem tartozik a 
legkeresettebb térségek közé. A kereskedelmi szálláshelyek vendégszámát és 
vendégéjszakák számát tekintve a hét hazai régió között a hatodik helyen áll. 
Ennek oka döntően a megfelelő infrastruktúra hiánya. A régióban a szorosan 
vett turisztikai szektor (szálláshely, vendéglátás) 2007-ben a régió GDP-jéből 
mindössze 2,05 százalékkal részesedik. 

A Dél-alföldi régió ma még alapvetően a belföldi vendégek érdeklődését 
váltja ki, évek óta 75 százalék közeli a belföldi vendégek és az általuk itt eltöltött 
vendégéjszakák aránya. Ez hosszabb távon stabilitást biztosít, hiszen 
Németországban és Spanyolországban a belföldi vendégek aránya 90 százalék.     
Idegenforgalmi szempontból a Dél-Alföld legfőbb küldő piaca Németország, de 
Románia egyre jobban megközelíti. A csekély külföldi érdeklődés oka döntően a 
régió kedvezőtlen megközelíthetősége, s hogy más desztinációk (tengerpart, 
afrikai országok) kedvezőbb áron jó minőségű szolgáltatást kínálnak. 

A más régiókkal való összeghasonlítás szempontjából az Észak-alföldi és a 
Nyugat-dunántúli régiók adatait érdemes elemezni. Előbbit a dél-alföldivel közel 
azonos fekvése és adottsága, utóbbit pedig kiugró mutatói miatt. 
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A gyógyszállodák és férőhelyeik száma a három régióban 
(2001-2010) 

Régió    2001  2010 
gyógyszállodák száma 
Nyugat-Dunántúl  9  24 
Észak-Alföld   3  17 
Dél-Alföld   2    4 

 
A wellness szállodák és férőhelyeik száma a három régióban 

(2010) 

Régió   szállodák száma férőhelyek száma 
Nyugat-Dunántúl          23          4.760 
Észak-Alföld           12          1.480 
Dél-Alföld            7             671 

 
A gyógyszállodák adatait elemezve szembe tűnik az Észak-Alföld és a 

Nyugat-Dunántúl régiók ugrásszerű fejlődése. Miközben 2001-ben a két alföldi 
régió csaknem egy szintről indult, az Észak-alföldivel a szállodák és férőhelyeik 
számát tekintve. A vizsgált évtized alatt a szállodák száma közel hatszorosára, a 
férőhelyek pedig közel három és félszeresére nőttek. A magasabb szintről induló 
Nyugat-Dunántúlon is a szállodák és férőhelyeik száma két és félszeresére nőtt. 
Ezzel szemben a Dél-alföldi régióban a gyógyszállodák száma ugyan 
megduplázódott, de továbbra is a 2001. évi alacsony szinten maradt, a 
férőhelyek száma pedig csökkent. 

A wellness szállodákra vonatkozóan nem rendelkezünk összehasonlító 
adatokkal, mivel csak 2010-től van statisztikai adat róluk. A 2010-es adatokat 
nézve azonban a Dél-alföldi régió hátrányos helyzete így is szembe tűnő: Észak-
Alföldön közel kétszer annyi, a Nyugat-Dunántúlon pedig több mint háromszor 
annyi wellness szálloda működik mint a Dél-Alföldön, a férőhelyek száma pedig 
kétszerese, illetve hétszerese az itteninek. 
 

A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai alapján 2010-ben a 
kereskedelmi szálláshelyeken 7,3 millió vendég 19,0 millió vendégéjszakát töltött 
el. Az átlagos tartózkodási idő 2,6 éjszaka volt. Az előzetes adatok alapján a 
vendégek száma 1,9%-kal haladta meg a 2009. évi adatokat, a vendégéjszakák 
száma pedig 1,5%-kal nőtt.  

A teljes vendégforgalmat tekintve a Nyugat-Dunántúl régióban emelkedett 
a legnagyobb mértékben a vendégéjszakák száma (+271,0 ezer vendégéjszaka; 
+12,0%). Észak-Alföldön – ha csekély mértékben is (+17.738 vendégéjszaka; 
+1,1%) szintén növekedés tapasztalható, ezzel szemben a Dél-Alföldön 
elsősorban a külföldi vendégek elmaradása (–7%) miatt csökkent a 
vendégéjszakák száma (10.670 vendégéjszaka; –1,0%). 

A külföldi vendégéjszakák száma a Nyugat-Dunántúl (+10,4%) növekedett, 
Észak-Alfödlön azonban – ha csekély mértékben is – csökkent (–1,5%), a Dél-
Alföldön pedig drámai (–7%). A vendégéjszakák számának alakulását a 
turisztikai régiókban az 1. táblázatban foglaltuk össze.  
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1. táblázat 
A kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakái turisztikai régiók szerint 

(2010-ben)* 

 
Forrás: KSH előzetes adatok 

 

2010-ben országos szinten a külföldiek aránya a vendégek számát tekintve 
46,4%-ot, a vendégéjszakák esetében pedig 49,2%-ot tett ki. A külföldi 
vendégéjszakák aránya 30% feletti volt a Nyugat-Dunántúlon (44,0%) és az 
Észak-Alföldön (31,2%), a Dél-Alföldön azonban az arány jóval kisebb (21,7%). 
Ennél alacsonyabb adattal csak Észak-Magyarország rendelkezik (15,6%). 
 

Legfontosabb küldő piacaink vendégforgalma különbözőképpen alakult a 
vizsgált turisztikai régiókban. Az előző évihez képest országosan az Egyesült 
Államokból, Csehországból, Olaszországból és Ausztriából érkezettek 
vendégéjszakáinak száma nőtt, jelentősen csökkent viszont a németeké, 
hollandoké, franciáké és a lengyeleké. Az általunk vizsgált régiók közül a 
Nyugat-Dunántúlon a hollandok, a lengyelek és az ukránok kivételével 
valamennyi küldő országból több vendégéjszakát töltöttek, mint az előző évben. 
Figyelemre méltó az osztrák, a cseh, a német, az olasz – és a nagy távolság miatt 
– különösen a román vendégek által eltöltött éjszakák számának jelentős 
növekedése. Az Észak-Alföld régióban ellentétes a tendencia, a csehek, az 
olaszok, az ukránok és az amerikaiak kivételével, valamennyi küldő országból 
érkezettek kevesebb vendégéjszakát töltöttek el 2010-ben, mint az előző évben. 
A Dél-Alföld régióban az egyébként elhanyagolható nagyságrendű amerikai 
vendégszám-növekedéstől eltekintve minden viszonylatban csökkent a 
vendégéjszakák száma. Különösen drámai a románok, a csehek és a lengyelek 
által igénybe vett vendégéjszakák számának csökkenése.  
 

Érdemes az általunk vizsgált három régió küldő országaiból érkezett 
vendégek által itt töltött vendégéjszakáit összehasonlítani. (2. táblázat) 
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2. táblázat 
A vendégéjszakák a kereskedelmi szálláshelyeken a régiók legfontosabb küldő piacainak 

vonatkozásában 
(2009) 

KÜLDŐ ORSZÁG Dél-Alföld Észak-Alföld Nyugat-Dunántúl 

Ausztria   11.853  13.911  432.425 

Csehország   10.520  11.859  193.464 

Egyesült Királyság  6.420   9.225  15.119 

Franciaország   6.928  9.573  20.854 

Hollandia   8.956  16.038  29.750 

Lengyelország   11.904  105.062 24.702 

Németország   71.953  168.599 739.419 

Olaszország   9.855  12.379  36.752 

Oroszország   2.053  16.929  56.129 

Románia   39.869  88.108  40.576 

Svájc    3.853  4.642  53.001 

Szlovákia   7.813  33.541  38.767 

Ukrajna   1.844  20.321  26.733 

Egyesült Államok  5.045  3.843  9.568 
Saját gyűjtés 

 

A táblázatból kitűnik, hogy a Nyugat-Dunántúl régióban igen magas a 
szomszédos Ausztriából, valamint Németországból és Csehországból érkezők 
által eltöltött vendégéjszakák száma. Meglepően magas továbbá a földrajzilag 
távoli országokból érkezett románok és oroszok vendégéjszakáinak száma, s 
kissé érthetetlen a svájciak jelentős érdeklődése a régió iránt. 

Észak-Alföldön figyelemre méltó a németek és a lengyelek által igénybe vett 
vendégéjszakák nagy száma, s a jelentős román jelenlét, ami nyilván Románia 
közelségével magyarázható. Szembetűnő ugyanakkor, hogy a Dél-Alföld régió – 
bár adottságai nem rosszabbak, mint északi szomszédjuké – ilyen kiugró 
adatokkal sem a németek, sem a lengyelek, sem a románok vonatkozásában nem 
dicsekedhetnek.   

A belföldi vendégforgalom a beutazó vendégforgalomnál kevésbé 
koncentrált. 2010-ben az ország 311.490 kereskedelmi szálláshelyén a 7 473.339 
vendég összesen 19 554.438 vendégéjszakát töltött el. A három vizsgált régió 
közül a legtöbb vendég a Nyugat-Dunántúl régióba érkezett (18,4%), az eltöltött 
vendégéjszakák száma is itt a legmagasabb (22%). A Észak-Alföldet a vendégek 
8,3%-a kereste fel, a régió vendégéjszakákból való részesedése 9,2% volt. A Dél-
Alföldön a kereskedelmi szálláshelyeket felkeresők mindössze 5,8%-a töltötte el 
pihenő idejét, s a hazai vendégéjszakák 5,5%-át. A vendégek száma és a 
vendégéjszakák alapján országos összehasonlításban a Dél-Alföld régió iránt a 
legkisebb a kereslet. A külföldi vendégek száma nagyjából ugyanannyi volt a 
Dél-Alföld régióban és az Észak-Magyarországiban, de utóbbiban az általuk 
eltöltött vendégéjszakák száma 50 százalékkal nagyobb volt. 
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Összességében a Dél-Alföld idegenforgalmi helyzetét összevetve más 
régiók –különösen a közel azonos adottságokkal rendelkező Észak-Alföld és a 
húzórégiónak tekinthető Nyugat-Dunántúl régió – adataival az alábbi 
megállapításokat tehetjük: 

 A vendégforgalmat jelentősen befolyásolják a közlekedési viszonyok. A 
Dél-Alföld régió az egyik legnehezebben megközelíthető térség, a közutak 
minősége és a nagy földrajzi távolságok miatt.  

 A határhoz közeli fürdők és szállodák építhetnek a szomszédos országok 
polgárainak érdeklődésére, ám önmagában ez nem elég. 

 A vendégek érdeklődését nagyban befolyásolja a fogadás – a szállás és 
vendéglátás – színvonala. 

 Bár számszerűen nem mutatható ki, de számottevő vonzerőt jelentenek a 
nagy tömegeket vonzó kulturális és sportprogramok, és a különböző 
fesztiválok. 

 Végezetül nem elhanyagolható a régióban folyó marketing tevékenység 
fontossága.  

 
Abstract 

When creating or forming a strategy it is always vital to see where the 
competition are, how they are doing. It can give some very important 
information what the next step should be and how the strategy could unfold in 
the end. In this study we try to analyze the position of the South Great Plain 
region and compare it to the main competitor regions in tourism.  
 
Keyword: regions, tourism, statistical analysis. 
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MÁRIA URAMOVÁ - MIROSLAVA TUSCHLOVÁ 
 

ŠPECIFIKÁ TRHU PRÁCE NA SLOVENSKU 
A V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI3 

 
 

Úvod  
Ekonomická teória venuje dlhodobo pozornosť otázkam trhu práce, 

zamestnanosti i nezamestnanosti a hľadá odpovede na otázky, týkajúce sa 
nepruţnosti (rigidite) trhov práce, zmien v rozsahu, štruktúre i kvalite 
zamestnanosti. Spolu s ostatnými vedami sa intenzívne zaoberá príčinami, 
tendenciami vývoja a podobami nezamestnanosti, ktorá je nielen národným, ale 
aj globálnym problémom ľudstva. Tlak na rastúcu nezamestnanosť spôsobujú 
mnohoraké príčiny. Na jednej strane sú to ekonomické príčiny národného 
i nadnárodného charakteru, na strane druhej sa stále viac dostávajú do popredia 
mimoekonomické príčiny, súvisiace s demografickým vývojom, spôsobom 
myslenia a ţivota ľudí, ale aj s kultúrou a tradíciami.  
 

1. Vymedzenie skúmaného problému 
Cieľom príspevku je na pozadí vymedzenia špecifík trhu práce v Slovenskej 

republike prioritne zo strany ponuky práce – domácností odhaliť vplyv týchto 
špecifík na zamestnanosť a nezamestnanosť v regiónoch SR.  Vychádzame pri 
tom z predpokladu, ţe samotná ponuka práce (ekonomicky aktívne 
obyvateľstvo a jeho štruktúra) silne vplýva na utváranie rovnováhy na trhu práce 
a v niektorých prípadoch (napríklad v regionálnom rozmere) môţe sama o sebe 
spôsobovať nerovnováhu v podobe pretrvávajúcej nezamestnanosti. 
O opodstatnenosti tohto predpokladu svedčí dlhodobo nerovnováţny vývoj 
niektorých regiónov na Slovensku, kde je koncentrovaná pracovná sila s nízkym 
vzdelaním, neexistujú tu rozvojové impulzy, nepritekajú domáce ani zahraničné 
investície, čím sa stav s potenciálom pracovnej sily dlhodobo udrţiava na tej 
istej, ţiaľ, nízkej úrovni. Vzniká tak problém začarovaného kruhu chudoby, kedy 
región nedisponuje adekvátnou ponukou pracovných síl, v dôsledku čoho 
nepritekajú investície a nevytvára sa ani adekvátny dopyt po pracovnej sile. 
Prirodzene, takto načrtnutý problém predstavuje isté zjednodušenie 
a abstrahovanie od celého radu historických, národnostných, politických, ale aj 
ďalších ekonomických aspektov a súvislostí. 
 

2. Špecifiká trhu práce z pohľadu ponuky práce – domácností 
Trh práce patrí medzi trhy výrobných faktorov a oproti trhu kapitálu a trhu 

pôdy má viacero zvláštností, ktoré súvisia najmä s tým, ţe ide o trh 
s najvzácnejším výrobným faktorom, ktorým je cieľavedomá ľudská práca. 
Nositeľom práce je pracovná sila, ktorá je vţdy charakteristická špecifickým 
súborom fyzických i duševných vlastností, od ktorých závisí nielen samotná 
práca, ale najmä jej výsledok. Ďalšie zvláštnosti trhu práce súvisia s tým, ţe ide 

                                                 
3 Príspevok je spracovaný v rámci projektu VEGA 1/1141/11 „Trh práce v kontexte špecifík neplatenej práce, meranie 
jej rozsahu a dopadu na domácnosti, podnikateľskú sféru a ekonomiku― 
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o odvodený od trhu tovarov a sluţieb trh, pričom zmeny na strane dopytu 
a ponuky po tovaroch a sluţbách sa mimoriadne citlivo a relatívne rýchlo 
prejavia na trhu práce, najčastejšie v podobe prebytku pracovných síl nad 
dopytom po nich. Nedostatočný dopyt po tovaroch a sluţbách spôsobuje aj 
nedostatočný dopyt po práci, ktorá tieto tovary a sluţby produkuje a tým vzniká 
nezamestnanosť, ktorá môţe mať krátkodobé, ale i dlhodobé trvanie. Medzi 
zvláštnosti trhu práce patrí i to, ţe na tomto trhu vystupuje viacero subjektov, 
pričom ani na jednom z trhov tovarov, či výrobných faktorov tak intenzívne 
a často aj protirečivo nevystupujú odbory, ako práve na trhu práce. Rovnako štát 
a ním poverené či zriadené inštitúcie majú významný vplyv na trh práce, pričom 
tento vplyv, ako dokazujú viaceré empirické štúdie, nemusí byť vţdy pozitívny 
(prípad minimálnej mzdy a stanovenia jej výšky). Ak je trh práce v porovnaní 
napríklad s trhom pôdy povaţovaný za viac mobilný, táto mobilita naráţa tieţ na 
celý rad bariér, ktoré súvisia s obmedzeným pohybom pracovných síl a ich istou 
„pripútanosťou― k miestnemu trhu práce, k bydlisku, rodine aj v závislosti od 
tradícií či ochoty jednotlivca k premiestňovaniu sa. Nevyuţitie vzácneho 
výrobného faktora – práce patrí k jedným z najväčších sociálno-ekonomických 
prejavov neefektívnosti danej ekonomiky, či jej jednotlivej časti. Súčasne, 
nevyuţitie pracovných síl a dlhodobá nezamestnanosť môţu viesť k sociálnemu 
napätiu, rastu chudoby, psychickým poruchám jednotlivcov, ale aj k nárastu 
kriminality a následne k dodatočným nákladom spoločnosti na riešenie týchto 
problémov.  

Ponuka práce je jedným z elementov trhu práce a spolu s dopytom po práci 
vedú k tvorbe ceny práce – mzdy (mzdovej sadzby). Ponuku práce najčastejšie 
vyjadrujeme mierou zamestnanosti, teda podielom práceschopného 
(ekonomicky aktívneho) obyvateľstva na celkom počte obyvateľov danej krajiny 
alebo regiónu. Práceschopné (ekonomicky aktívne) obyvateľstvo pozostáva tak 
z počtu zamestnaných, ako aj nezamestnaných, z čoho vyplýva, ţe podiel 
nezamestnaných na celkovej ponuke práce výrazne ovplyvňuje aj rozhodovanie 
zamestnaných na trhu práce. Čím je vyššia miera nezamestnanosti, tým moţno 
predpokladať silnejší tlak na zamestnaných, na podmienky a nároky na ich 
prácu, ako aj na výšku odmeny za prácu. Na ponuku práce vplýva celý rad 
faktorov. Ekonomická teória rozlišuje najmä tieto faktory: celkový počet 
obyvateľstva, podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva na celkovom počte 
obyvateľstva, mobilitu pracovnej sily, vyspelosť a štruktúru ekonomiky, 
demografické faktory a cenu práce (mzdu). V zásade platí, ţe čím je počet 
obyvateľstva a podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva na celkovom počte 
obyvateľstva väčší, tým je väčšia ponuka práce. Aj pri ďalších faktoroch platí 
priama závislosť, teda čím je mobilita pracovnej sily väčšia, čím je ekonomika 
vyspelejšia a jej štruktúra optimálnejšia, tým je/mala by byť ponuka práce väčšia. 
Osobité miesto medzi faktormi ponuky práce majú demografické faktory –
najmä  vek, pohlavie a vzdelanie, hoci u vzdelania vnímame aj jeho ekonomickú 
stránku (náklady a prínosy zo vzdelania). Veková štruktúra ekonomicky 
aktívneho obyvateľstva a jeho podielu na celkovom počte obyvateľstva môţe 
pôsobiť akceleračne, ale aj deceleračne na ponuku práce. Pri vysokom podiele 
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vekovo mladších skupín obyvateľstva moţno predpokladať ich vyššiu mobilitu, 
ale súčasne i vyššie nároky (očakávania) na výšku mzdy, za ktorú sú ochotní 
pracovať. Nezriedka najmä mladí ľudia (absolventi vysokých škôl) dlhšie 
hľadajú adekvátne pracovné miesto, ktoré im uspokojí nielen potrebu 
dostatočne vysokého zárobku, ale im umoţní aj kariérny rast či poskytne isté 
výhody. Najmä u vekovo mladších skupín sa stále viac prejavuje tendencia 
k vyššej náročnosti na pracovné prostredie, na ďalšie vzdelávanie či sociálne 
výhody poskytované zamestnávateľom. Subjektívna spokojnosť z práce, 
z pracovného prostredia či pracovných vzťahov je často preferovaná pred 
výškou mzdy, cenou ktorej je nezriedka nadmerné úsilie a vypätie na úkor 
voľného času, času venovaného rodine a priateľom. Preferencie sú síce 
subjektívnym faktorom ponuky práce, majú však nezanedbateľný vplyv na 
formovanie jej rozsahu a štruktúry. Subjektívne preferencie sú dôleţité ako 
prvok poznania reálneho stavu zamestnanosti či nezamestnanosti a mali by byť 
predmetom záujmu nielen na národnej, ale aj na regionálnej úrovni. Veľký 
význam pre celkovú ponuku práce a jej štruktúru má i pohlavie, podiel ţien 
a muţov na celkovej zamestnanosti či nezamestnanosti. Špecifické postavenie 
a úloha ţien v rodine často ovplyvňujú moţnosť ich zapojenia do pracovného 
procesu (najmä po rodičovskej dovolenke) aj napriek tomu, ţe disponujú 
vzdelaním, zručnosťami a schopnosťami, po ktorých je reálny dopyt na trhu 
práce. Zvýšenie ponuky práce ţien má však i ďalšie obmedzenie – niţšie 
ohodnotenie ich práce, čo pôsobí demotivačne. I keď rozdielom v odmeňovaní 
medzi muţmi a ţenami moţno prisúdiť istú historickosť a zotrvačnosť, nič to 
nemení na skutočnosti, ţe niţšie mzdy ţien v porovnaní s muţmi môţu 
spôsobovať strnulosť v ponuke práce vôbec. Dôleţitým, ţiaľ nie vţdy 
jednosmerne a pozitívne vplývajúcim, faktorom ponuky práce je vzdelanie. 
V súčasných podmienkach budovania poznatkovej ekonomiky je vzdelanie 
povaţované za determinant rastu ekonomiky a urýchľovač zmien, pričom platí, 
ţe vzdelanejší jednotlivci sa rýchlejšie a ľahšie uplatňujú na trhu práce. Na 
druhej strane, reálny vývoj ukazuje, ţe vzdelanie nie je automatickou zárukou 
nájdenia si zamestnania. Medzi vzdelaním a zamestnanosťou či 
nezamestnanosťou sa síce potvrdzuje úzka väzba a pozitívny vzťah (vyššie 
vzdelanie – lepšie predpoklady pre nájdenie a udrţanie si primerane plateného 
pracovného miesta), ţiaľ, tento vzťah sa často narúša a v konečnom dôsledku 
môţe viesť k devastácii ľudského kapitálu.  
 

3. Trh práce v Slovenskej republike a v Banskobystrickom regióne 
Akými kvantitatívnymi charakteristikami disponuje ponuka práce v SR? 

Ktoré z vyššie uvedených faktorov najväčšou mierou ovplyvňujú jej rozsah 
a menia jej štruktúru? Ako sa faktory ponuky práce v SR prejavujú na 
regionálnej úrovni? Pri hľadaní odpovede na tieto otázky sa budeme opierať 
najmä o sekundárne zdroje - údaje z oficiálnych štatistík ŠÚ SR a výsledky štúdií 
o sociálno-ekonomickom rozvoji Slovenska .       

Podľa výsledkov výberového zisťovania pracovných síl sa celkový počet 
obyvateľov (k 1.1. príslušného roka) v SR zvýšil z 5 389, 2 tis. osôb v roku 2006 
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na 5 421,8 tis. osôb v roku 2010. Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 
predstavovalo v roku 2006 2 654,8 tis. osôb a v roku 2010 2 706,5 tis. osôb, čo 
znamená, ţe miera ekonomickej aktivity obyvateľstva predstavovala v roku 2006 
59,1 % a v roku 2010 59,0 %. Hoci sa počet ekonomicky aktívneho 
obyvateľstva za roky 2006 aţ 2010 absolútne zvýšil, miera ekonomickej aktivity 
klesla o 0,1 p.b. Z hľadiska pohlavia sa miera ekonomickej aktivity u muţov 
zníţila z 68,2 % na 67,8 %, zatiaľ čo u ţien došlo k miernemu zvýšeniu 
ekonomickej aktivity z 50,7 % v roku 2006 na 50,8 % v roku 2010. Z celkového 
počtu 2 706,5 tis. osôb ekonomicky aktívneho obyvateľstva (celkovej ponuky 
práce) v roku 2010 bolo 2 307,2 tis. pracujúcich a 388,6  tis. nezamestnaných 
(zvyšok tvoria osoby na materskej dovolenke a osoby vo veku 65+). Od roku 
2006 do roku 2010 sa síce počet pracujúcich v rámci ekonomicky aktívneho 
obyvateľstva zvýšil o 13 tisíc osôb (z 2 294,2 tis. na 2 307,2 tis.), počet 
nezamestnaných však za to isté obdobie vzrástol o 35,3 tisíc (z 353,3 na 388,6 
tis. v roku 2010). Mierny rast zamestnanosti ako isté pozitívum obdobia 2006 – 
2010 sa spájal aj so zmenami v sektorovej, odvetvovej, vlastníckej 
a vzdelanostnej štruktúre zamestnanosti.     

Problém nezamestnanosti a rozvoja zamestnanosti závisí v značnej miere aj 
od charakteru a rozvoja regiónu (v našom prípade kraja) ako celku. Na úroveň 
a vývoj nezamestnanosti majú okrem iného vplyv aj geograficko – sídelné 
a sociálno – demografické charakteristiky. 

Banskobystrický kraj je svojou rozlohou 9 454,45 km2 najväčším krajom v 
SR. Počtom 652 218 obyvateľov patrí medzi tri najľudnatejšie kraje v rámci SR, 
ale hustotou obyvateľstva 69 ob./km2 predstavuje kraj s najniţšou hustotou 
(pričom priemerná hustota obyvateľstva v SR je takmer 133 ob./km2). Podľa 
územno – správneho usporiadania patrí do kraja 13 okresov. K 31.12.2010 ţilo 
v okrese 652 218 obyvateľov, z toho ţeny tvorili 51,74 % a muţi 48,26 %. 
Z hľadiska veku najpočetnejšou skupinou sú 30 – 34 roční obyvatelia (viac ako 
8,3 %). V skupinách 0 – 44 ročných početne prevládajú muţi nad ţenami, 
s rastúcim vekom ale narastá podiel ţien. Z celkového počtu obyvateľov tvorí 
obyvateľstvo v produktívnom veku 72,3 %. K 31.12. 2010 bolo v kraji 325 200 
ekonomicky aktívnych obyvateľov, čo je 49,86 % podiel na celkovom počte 
obyvateľov. Základné údaje o Banskobystrickom kraji a ich porovnanie 
s celoslovenskými údajmi sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (údaje sú 
k 31.12.2010). 
 

  
SR 

% z 
celkového 
počtu 

BB kraj 
% z celkového 
počtu 

Obyvateľstvo 5435273 
 

652218 12 

predproduktívny vek (0-14) 830457 15,28 96 086 14,73 

produktívny vek (15 -64) 3932092 72,34 471 531 72,3 

poproduktívny vek (65 and viac) 672724 12,38 84 601 12,97 

ekonomicky aktívne obyvateľstvo 2706500 49,8 325 200 49,86 

miera ekonomickej aktivity 58,78% 
 

58,48% 
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Vzdelanostná štruktúra 
    

Základné vzdelanie a bez vzdelania 6,06% 
 

8,73% 
 

Niţšie stredné vzdelanie 33,68% 
 

30,47% 
 

Úplné stredoškolské vzdelanie 42,65% 
 

44,40% 
 

Vysokoškolské vzdelanie 17,61% 
 

16,40% 
 

GDP/obyv. (PPP) (EU 27=100%) 74,80% 
 

9,12% z celej SR 

Nezamestnanosť 13,90% 
 

18,86% 
 Zdroj: Spracované podľa údajov Štatistického úradu SR 

 

Záver 
Od roku 1989 po súčasnosť sa jednotlivé regióny na Slovensku vyvíjali aj 

v oblasti trhu práce veľmi diferencovane. Banskobystrický kraj, a to napriek 
kvalitnému potenciálu pracovnej sily, sa počas tohto obdobia stal 
najproblematickejším regiónom s najvyššou a stále rastúcou mierou 
nezamestnanosti. Dôvodmi nie je len dedičstvo z minulosti (zmeny 
v odvetvovej štruktúre a zánik veľkého mnoţstva podnikov v oblasti ťaţkého 
priemyslu), ale aj stále nevyhovujúca infraštruktúra, nedostatok zahraničných 
investícií, nedostatok nových pracovných moţností, nedostatočná mobilita 
pracovnej sily, či nevyhovujúca štruktúra vzdelávacích inštitúcií.  
 
Abstract 

The labour market is a very dynamic market which is influenced with many 
factors of the local, national as well as global and world-wide character. Within 
the national economy not only the national labour market but also local regional 
labour markets have their own individual particularities. In this article we focus 
on the identification of the labour market particularities in the whole Slovakia as 
well as in one region – Banská Bystrica region. We stress mostly the labour 
supply side of the labour market, it means situation of the households. In the 
article we use secondary data from the Statistical Office of the SR.    
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BODNÁR Á. - KÖLES P. - MONTVAJSZKI M. - PUSKÁS J. 
 
KLÍMAVÁLTOZÁS EGYES KÉRDÉSEI AZ AGRÁRIUMBAN  
 
 
Bevezetés 

Világszerte mérések igazolják, hogy a légkör üvegházhatása erősödik, ami a 
Föld légkörének melegedését okozza, ami éghajlatváltozáshoz vezet. Az 
éghajlatváltozás hatására, a klímaövhöz tartozó sajátosságoktól eltérő 
meteorológia jelenségeket tapasztalunk. Ezek jól mérhetők lokális és regionális, 
sőt globális körülmények között is klimatikus anomáliák formájában. Hatásuk a 
gazdaság minden ágában és a társadalom reagálásában is érződik. Közvetlenül,  a 
meteorológiai elemekben bekövetkező eltérésekben testesül meg. Kiemelkedő 
szélsőségek tapasztalhatók a léghőmérsékletben, a csapadék mennyiségben, 
intenzitásban, a szélviszonyokban, a párolgási értékekben, de a káros sugárzás 
intenzitásában is.  
 
1. Összefüggés elemzés 

A klímaváltozás a Kárpát-medence mezőgazdaságára is nagy kihívást jelent 
sajátos geográfia adottságai, speciális klimatikus viszonyai miatt. Az elmúlt, több 
mint 100 év során a Kárpát-medence sík területein a klíma jelentős mértékben 
megváltozott. Itt a hőmérséklet jelentős mértékben (1,6 Celsius fok) emelkedett 
az 1870-es évektől az 1940-es évek végéig (Horváth, 1997) és ez, azóta is 
folytatódik 1. ábra. Az évi átlagos csapadékösszeg is csökkenő tendenciát mutat 
az 1870-es évektől (Molnár, 1996). 
 

1. ábra 
Magyarország évi közép hőmérséklete (1900-2001) OMSZ Magyarország éghajlati 

atlasza. 

 
 

Az egyes klímaelemek külön-külön is hatnak az emberi tevékenység 
mindennapjaira, de hatásuk megjelenik komplexen is. A környezeti változások 
lehetnek szinergista, de lehetnek antagonista hatásúak is. A klímaváltozás hatását 
a Kárpát medencében a földrajzi elhelyezkedéssel, illetve a kitettség is jelentősen 
befolyásolja. Különösen a sík területeken hajlamosít nagyobb gyakorisággal az 
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aszályra. Magyarországon az Alföld területére (elsősorban annak D-DK-i része) 
hat rendkívül szélsőségesen (Makra, et al. 1986) 2. ábra. 
 

2. ábra  
Átlagos évi csapadékmennyiség Magyarországon OMSZ: Magyarország éghajlati 

atlasza 
 

A nyílt vízfelszín párolgásában is növekedés volt megfigyelhető az elmúlt 30 
év során. A Kárpát-medence legnagyobb állóvizének, a Balaton felszínének 
párolgás sokévi átlagos összege 860 mm (Antal et al. 1977) volt, azonban Anda 
és Varga (2001) megállapította, hogy 1992-2002 évek között a teljes tófelszín 
evaporáció átlaga 914,2mm volt. A tófelület párolgásában bekövetkezett 
növekedés meghaladta az 50mm-t. Ez a tófelület teljes nagyságára vetítve - 594 
km2 – majdnem 30 millió m3–nyi vízmennyiség további elpárolgását jelenti 
évente. 

A klímaváltozás döntően befolyásolja a termesztési, termelési, turisztikai, 
stb. lehetőségeket is. A társadalmi, gazdasági szférában mindezek hatása pozitív, 
vagy negatív előjellel, de mindenképpen megjelenik (Köles et al. 2003) A 
klímaváltozás közvetetten, a politikai döntéshozók számára is kihívást jelent, 
amivel foglalkozniuk kell, pl. Tokiói, vagy Riói klíma csúcs, stb.  
 
2. A vízhiány és a csapadékmennyiség hatása a növények produktumára 

A Kárpát medence területen a mezőgazdasági tevékenységet végzőknek 
elsősorban a klímaváltozás kedvezőtlen hatásaival kell szembe nézniük. A 
legtöbb és legnagyobb probléma a kiszámíthatatlan meteorológiai események és 
azok intenzitásának növekedése miatt következik be. A mezőgazdasági termelők 
ki vannak téve valamennyi klímaválságot előidéző elemnek (Köles et al. 2003). A 
Közép-Tisza vidéken a talajból évente átlagosan mintegy 60 mm-el több 
csapadék párolog el, mint amennyi lehullik (Horváth et al. 2001). Ez hektáronként 
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600m3–nyi vízhiányt jelent. A mezőgazdasági termelésre - 1951-1993 között 
vizsgálva - egyértelműen mérhető hatással volt a klímaváltozás. Az 
evapotranszspiráció mértéke növekedett. A változás lineáris trendje 0,18 
mm/év, ami a teljes vizsgált időszakra vetítve 8 mm átlagos növekedést jelent. A 
vizsgált tényezők között a kapcsolat nagyon szoros, a korrelációs együttható 
értéke R=0,81. 
A Kárpát medencében különösen a sík területeken nagyobb az aszály 
gyakorisága. Magyarországon az Alföld területe - elsősorban annak D-DK-i 
része - kitett szélsőségesen az aszálynak (Makra, et al. 1986). 
A termesztett növények, valamint a természetes növényállomány is jelentősen 
megérzik ennek hatását. A növényállományok növekedése és fejlődése és 
terméseredménye szoros kapcsolatban van az őket közvetlenül körülvevő 
légkörrel az anyag- és energia kicserélődés folyamatain keresztül. A 
növényállományok és környezete közti kapcsolat kölcsönhatás, mely a 
termésmennyiségben és minőségben egyaránt megmutatkozik (Horváth et al. 
2001). 

A klímaváltozás egyértelmű hatásai az állattartásban, az állattenyésztésben, a 
takarmánytermesztésben, az állategészségügyben az állati termékek előállításában 
is szembetűnők. A gyakran szélsőséges időjárás, az egymást követő természeti 
katasztrófák (az adott évszakra nem jellemző hőmérsékleti értékek, árvíz-, 
belvíz-, viharkárok) hazánk számos területén bizonytalanná teszik az előállítható 
takarmány, sőt az alomanyag mennyiségét és minőségét is. A szélsőségesen 
kedvezőtlen években, vagy tenyészidőszakokban megtermelhető takarmány 
mennyisége nem elegendő az állatállományok takarmányigényének kielégítésére. 
Az elmúlt 25-30 évben a kiszámíthatatlan időjárás hatására a takarmány 
mennyisége és minősége jelentősen változott. Részben ezek a kiszámíthatatlan 
természeti tényezők okozták, hogy évről-évre csökken a hazai állatállomány. A 
klíma elemekben tapasztalható szélsőséges jelenségek - adott területre nem 
jellemző időjárási anomáliák -, és az ezekre a szélsőséges jelenségekre válaszul 
adott nem megfelelő tartásmód és –technológia megválasztása, továbbá a 
legelők és gyepterületek kihasználatlansága is nehezítik az állattartók (és az 
állatok) helyzetét. 

A VAHAVA program 2005-2006 jelentései kiemelik azt is, hogy a gabonára 
alapozott állattartásban általában kisebb az időjárási eredetű kockázat, mint a 
szálas-lédús takarmányokat fogyasztó állomány körében. 
Ugyanakkor tudnunk kell azt is, hogy kérődző állatfajaink legelőre alapozott 
tartásához az ország legnagyobb részén megfelelőek az adottságok. A több mint 
1,1 millió hektáros gyepterület komoly potenciál a hazai állattartásban. Az ártéri 
területek legeltetése például évszázadokra visszatekintő hagyomány, amely 
tartásmód napjainkban kezd újra visszatérni a köztudatba. A legelő- és 
gyepgazdálkodás technológiai színvonalának javításával jelentős takarmánybázist 
állíthatunk elő a húsmarha-, juh-, húsló-, kecsketartók számára. 
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Összefoglalás 
A klímaváltozás minden ágazatot és mindenkit érint a Kárpát medencében 

is. A mezőgazdaságban a növénytermesztést, kertészetet és az állattenyésztést 
egyaránt érinti. Megfigyelhető kedvező hatása is, de főként káros oldalával 
találkoznak a termelők. A klimatikus kockázatok miatt a biztonságos termék 
előállítás egyre nagyobb tőke ráfordítással lehetséges, ami az alapanyagok 
drágulásával jár. A termelői árak növekednek, az alapanyagok előállításhoz 
szükséges tudás szükségessége is egyre meghatározóbbá válik. Sok tényezős 
folyamatot eredményezett a klímaváltozás és nem tudjuk milyen nehézségeket 
hoz még a jövő a termelők és a mezőgazdaságban bármilyen szerepet vállalók 
számára. 
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GOMBOS B. – KÖLES P. – MONTVAJSZKI M. - PUSKÁS J. 
 

A SZÉLSŐSÉGES CSAPADÉKVISZONYOK ÉS HATÁSAI A 
KERTÉSZETI KULTÚRÁKBAN 
 
 

Összefoglaló 
2010 rendkívül csapadékos év volt Magyarországon, az országos átlag 

meghaladta az 1000 millimétert, a mérések kezdete óta ez az év volt a 
legcsapadékosabb. 
A csapadékeloszlás miatt a teljes 2010-es évet jelentős belvízborítás jellemezte. A 
télvégi-tavaszi elöntés 170 ezer hektár, a nyári 180 ezer hektár körül alakult. Az 
év végére a belvízzel borított terület nagysága jelentősen, 450 ezer hektárra 
növekedett, ekkora terület csak 1940-ben és 1942-ben volt víz alatt. A télvégi-
tavaszi elöntések nem szokatlanok, de az olyan évek, mint 2010 - amikor már 
kora ősszel (szeptembertől) újra megjelentek az elöntések - ritkán fordul elő 
Magyarországon. 

A kertészeti növénytermesztés jellemzően a jobb talajadottságú, belvízre 
kevésbé érzékeny területeken folyik Magyarországon. A 2010-es belvíz azonban 
jelentős mértékben érintette a kertészeti kultúrákat is. Az év végén az ország175 
ezer hektárnyi szőlő/gyümölcsös területéből több mint 10 ezer hektárt borított 
belvíz, és további több mint 24 ezer hektár károsan átnedvesedett.  

Az éghajlatváltozás következtében a szélsőséges csapadékviszonyok 
gyakoribbá válhatnak. Emiatt fel kell készülni a belvíz kialakulásának 
lehetőségére a kertészeti hasznosítású területeken: az évelő kultúrák, 
zöldségfélék termesztését a talajvízviszonyok, a várható belvízkockázat, a statikai 
vízigény figyelembevételével tervezzük meg, a belvíz kártételét műszaki jellegű 
beavatkozásokkal előzzük meg, fontoljuk meg az érintett területek más jellegű 
hasznosítását. 
 

Bevezetés, irodalmi áttekintés 
Magyarországon a mezőgazdaság termelési szerkezete, a területhasználat 

módja változóban van. A szántóföldi növénytermesztés termőterülete csökken, 
az ez alól kivont legjobb minőségű, adottságú területeken zöldség-gyümölcs 
termesztése a járható út. Ezen területek vízkárérzékenysége a nagyobb termelési 
érték miatt magasabb, egy-egy szélsőségesen nagy csapadékú évben a 
belvízképződés veszélye megnő.  
A Kárpát-medence sajátos vízgazdálkodási problémája a visszatérően megjelenő 
belvíz jelensége.  

Magyarországon a belvíz által veszélyeztetett terület mintegy 44 ezer km2, az 
ország területének 47 %-a (Bíró et al. 1999). A vízborított terület éves átlagban 
kb. 130 ezer ha, a vízborítás időtartama 2-4 hónap (Tomor 2007).  
A belvíz valamely (vízgyűjtő) terület felszínén, vagy a felszín közeli 
képződmények/termőtalaj hézagjaiban megjelenő többletvíz, amely a növényzet 
fejlődését akadályozza, illetve az emberi építményeket károsítja (Rakonczai et al. 
2001). 
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A belvíz kialakulása összetett dolog, több tényező együttes, negatív 
hatásának eredménye: természeti tényezők (pl. a kedvezőtlen időjárás) és emberi 
tényezők; utóbbin belül megemlíthetünk műszaki jellegű tényezőket (elhanyagolt 
belvízrendszerek, talajművelés módja), gazdasági tényezőt (pénzhiány) és egyéb 
tényezőket (tulajdonviszonyok rendezetlensége, szakértelem hiánya) (Köles et el. 
2006).  
A belvizek kialakulása három jellegzetes időszakhoz köthető: a téli-tavaszi 
(decembertől áprilisig), a nyári (májustól augusztusig) és az őszi (szeptembertől 
novemberig) időszakhoz (Rakonczai et al. 2001). 

A télvégi-tavaszi elöntések az általában jellemzők, 2010-ben viszont már 
szeptembertől újabb belvizes időszak kezdődött. Az elöntött terület nagysága 
2010. december végén csaknem elérte a 450 ezer hektárt. Hasonló méretű 
belvízelöntés 1940-ben, 1942-ben és 1999-ben sújtotta az országot. A 
problémával leginkább érintett területek az országban a következő megyék: 
Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-
Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Pest, azaz a teljes Alföld. A 
magyarországi (lehatárolva Békés megye) belvíz által veszélyeztetett területeket 
és a veszélyeztetettség mértékét mutatja az 1. ábra. 
Az elöntések következtében a szántóföldi őszi vetésű növények nagy része 
kipusztult, a talaj-előkészítést sok helyen el sem tudták végezni.  

A vízzel borított területeken a talajok annyira tömörödötté válnak, hogy 
csak hosszú idő után lesznek megművelhetők. A víz kártételei tehát a 
vízborításból, a víztelítődésből származó gyökérfulladásból és a felszín 
elsárosodásából származnak. 

1. ábra: 
A belvíz által veszélyeztetett területek és a veszélyeztetettség mértéke Magyarországon 

 
Forrás: KÖR-KÖVIZIG 

 

A kialakult helyzet a kertészeti jellegű növénytermelést is jelentős 
mértékben érinti. A Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és 
Terméktanács szerint akár 15 %-kal csökkenhet 2011-re egyes növények 
(zöldborsó, hagyma, gyökérzöldségek) termőterülete. A fóliasátras termelésben 
(2. ábra) is gondot okoz a belvíz. A terméktanács adatai alapján már a 2010-es 
esőzések, belvízkárok, az emiatt emelkedő energiaköltségek következtében 10-15 
%-kal csökken a fóliasátras termelés.  
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A (kertészeti) növénytermesztés szempontjából különösen fontos 
vízellátottság és a víztűrő-képesség.  
Optimálisnak tekinthető a vízellátottság, ha a nedvességviszonyok a tenyészidő 
során a növények vízforgalma, légzése, az agrotechnikai műveletek elvégzése 
szempontjából kedvező (Szalóki 1988). 

A víztűrő-képesség a növények azon tulajdonsága, hogy mennyi ideig (tél 
végén – tavasszal ez 5-10 nap) képesek elviselni egyedpusztulás nélkül a 
fulladáspont körüli állapotot (pl. a gyümölcsfák nem kedvelik még a rövidebb 
ideig tartó vízben állást sem). Mindez belső és külső tényezőktől függ. Belső 
tényezőhöz sorolható például a növény faja, fajtája, életszakasza, magassága. 
Külső tényező lehetpéldául a vízborítás magassága. A növények számára káros 
vízbőséget okozhat a felszíni elöntések képződése, a talajvízszint emelkedése 
(Petrasovits, 1982). Az utóbbi miatt fontos jellemző a növények gyökerezési 
mélysége: bizonyos zöldségnövények sekély gyökerezésűek, a burgonya 
közepesen mély, a répafélék mély, a szőlő és gyümölcs igen mély gyökérzetűek. 
A talajvízszint optimum értékei az említett növénycsoportoknál: 
Zöldségnövények: 
 laza talajon   50-70 cm 
 közép kötött talajon  70-110 cm 
 kötött talajon    80-120 cm 
Burgonya: 
 laza talajon   65-85 cm 
 közép kötött talajon   85-115 cm 
 kötött talajon    95-125 cm 
Répafélék: 
 laza talajon   70-95 cm 
 közép kötött talajon   80-120 cm 
 kötött talajon    95-135 cm 
Szőlő és gyümölcs:  
 laza talajon   150-210 cm 
 közép kötött talajon  190-260 cm 
 kötött talajon    210-270 cm 
 

A belvíz növényállományra okozott hatásai: késik a vetés, a tenyészidő 
rövidül, a növényápolási munkák eltolódnak, rosszabb a termés minősége, 
nagyobb a gyomosodás, a betakarítási munkák nehezen végezhetők, a 
növényállomány kipusztul, a termés mennyisége csökken.  
 

1. Anyag és módszer 
A belvíz és a szélsőséges csapadék kertészeti kultúrákban való károkozását 

Magyarországon, a Dél-Alföldön, és ezen belül is Békés megyében vizsgáltuk. 
Kutatásunkat csapadékadatokkal, talajvízszint adatokkal, elöntési adatokkal 
támasztottuk alá.  

A csapadékadatok a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
(továbbiakban KÖR-KÖVIZIG) méréseiből származnak. Az adatok az 
Igazgatóság teljes területét jellemző átlag értékek, tehát a működési területen 
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lévő csapadékmérő állomások (53 db) által napi szinten mért és havonta 
összesített értékeinek átlaga, milliméterben kifejezve. A csapadékadatok 
feldolgozása táblázatos formában történt. Mivel az Igazgatóság területe csaknem 
lefedi Békés megye teljes területét, nem használtunk a kimaradt területekre 
vonatkozó külön adatsort.  

A talajvízszint-változás bemutatását a KÖR-KÖVIZIG működési területén 
lévő talajvízszint figyelő kutaknál mért adatokra támaszkodva végeztük. A KÖR-
KÖVIZIG kezelésében lévő észlelőhálózat 67 db talajkútból áll. A változás 
bemutatásához a kutaknál mért talajvízszint értékek havi átlagát használtuk fel. A 
vízmozgás változását centiméteres változással jelöltük. Az adatok szemléltetése 
diagram formájában történt. 

Vizsgáltuk továbbá, hogy Magyarországon a kertészeti jellegű 
növénytermesztő területek belvíz-borítottsága hogyan alakult a 2010/11-es 
belvizes időszak során. Ehhez az országban lévő szőlő és gyümölcs területek 
belvízborítottságát vettük figyelembe. Az adatok a belvízzel elöntött területek 
nagyságára vonatkozóan a megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalok által 
felmért és összesített havi értékek hektárban kifejezve. A borítottság 
alakulásának változását a 2010. december eleji és végi hektár nagyságrendű 
adatok tökéletesen jellemzik, ugyanis ebben a hónapban jelentős növekedés volt 
kimutatható a belvizes területek esetén.  
 

2. Eredmények 
2010 az elmúlt 110 év legcsapadékosabbja volt Magyarországon, az éves 

csapadékösszeg átlagosan meghaladta az 1000 millimétert. Ebben az évben a 
vizsgált KÖR-KÖVIZIG működési területén lehullott csapadék átlaga több 
mint 320 milliméterrel haladta meg a sokéves átlagot, és csaknem elérte a 900 
millimétert. Az Igazgatóság területére vonatkozó átlagos adatokat havi 
lebontásban a 1. táblázat mutatja.  
Érdemes megemlíteni, hogy már az év felénél több mint 160 mm-es csapadék 
többlet mutatkozott. 
Külön ki kell emelni az 1. táblázatból 2010 utolsó negyedévének 
csapadékadatait, amelyek döntően hozzájárultak az év végére az elöntött 
területek további növekedéséhez. A mérleg nagyarányú többletet mutat, 
októbert kivéve magasan átlag feletti volt a csapadékmennyiség, csak 
decemberben az átlagos mennyiség két és félszerese hullott.  
 

1. táblázat 
A lehullott csapadék alakulása 2010-ben 

Megn. J F M Á M J J A Sz O N D Átl. 

Sokéves 
átlag 
(mm) 

29,3 29,8 33,0 45,0 56,7 65,8 52,5 49,4 42,1 48,2 46,8 39,0 537,6 

2010-ben 
(mm) 

62,1 51,7 19,2 63,9 143,1 83,0 56,8 86,5 87,7 37,6 69,4 101,3 862,3 

Eltérés 
az átl. 
(mm) 

32,8 21,9 
-

13,8 
18,9 86,4 17,2 4,3 37,1 45,6 

-
10,6 

22,6 62,3 324,7 

Forrás: KÖR-KÖVIZIG 
 

Az utolsó negyedévben a talaj hőmérséklete csekély volt, ami a lehullott 
csapadék elnyelését, és beszivárgását akadályozta. A korábbi vizsgálatok 



Gombos B. – Köles P. – Montvajszki M. – Puskás J. 

37 

rámutattak arra, hogy a talaj hőmérséklete és a talaj víznyelő, vízvezető 
képessége negatív korrelációjú (Várallyay, 2005).  

Az Igazgatóság mérései szerint már 2009 év végén magas talajvízszintet 
lehetett regisztrálni. Mindez látható a 2. ábrán; a 2009. novemberi talajvízszint 
érték már meghaladta a sokéves átlagot (342 cm), a decemberi érték (317 cm) és 
a sokéves átlagérték (344 cm) között pedig már 27 cm volt a különbség. 
A 2010-es év csapadékosabb hónapjai következtében a talajvízszint átlagosan 
további 80-120 centiméterrel emelkedett 2010 év végére.   

Érdemes megemlíteni, hogy Békés megye területén belül, az 
intézményünknek székhelyet adó Szarvas környékén volt a legmagasabban a 
talajvízszint 2010 év végén. A szarvasi észlelőkút adata szerint a talajfelszíntől 
mérve mindössze 55 centiméteres közelségbe emelkedett a talajvízszint. 

A 2. ábrán, diagramon ábrázolva figyelhető meg a talajvízszint-változás. 
Látható a sokéves átlaghoz képest mutatkozó talajvízállás-emelkedés 2009 év 
végén (amely folytatódott 2010-ben is), továbbá a 2010-es magas talajvízszint és 
különösen a december havi jelentős emelkedés. 

 

2. ábra:  
A talajvízállás alakulása 2010-ben a sokéves átlaghoz képest 

 
Forrás: KÖR-KÖVIZIG 

 

Az ábrázolt talajvízszint-változást alátámasztó adatokat a KÖR-KÖVIZIG 
területén lévő 67 talajvízszint figyelő kút méréseiből határozták meg, úgy hogy a 
kutak napi mért adatainak havi átlagát számították. Az adatok cm dimenzióval 
rendelkeznek havi lebontásban. 
A rengeteg csapadék, valamint az emiatt megemelkedett talajvízszint együttesen 
hozzájárult ahhoz, hogy a jellemzően jó talajadottságokkal rendelkező kertészeti 
kultúrák is víz alá kerültek, sőt - különösen a Csongrád megyei zöldségtermelő 
központokban - a fóliaházakban, fóliasátrakban is megjelent a belvíz.  

A 3. ábrán a Dél-alföldi régió belvíz-veszélyeztetettsége látható. Az ábráról 
leolvasható, hogy a kertészeti termelésre alkalmas békési és Csongrád megyei 
területek veszélyeztetettsége már eleve magas. Egy olyan csapadékos évben, 
mint a 2010-es, ezek alapján szinte törvényszerű a jelentős méretű 
belvízborítottság kialakulása. 
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3. ábra 
A Dél-alföldi régió belvíz-veszélyeztetettségi térképe 

 
Forrás: Bozán et. al, 2006. 

 

A belvízborítottságot kertészeti kultúrák esetén országos adatok segítségével 
mutatjuk be. A 2. táblázat adatai mutatják a 2010 augusztusától kimutatható 
csapadéktöbbletből adódó jelentős belvízi elöntést.  
 

2. táblázat 
A belvízelöntés nagyságának változása országosan 2010 decemberében 

2010. december 6. Belvízzel borított 
terület (ha) 

Károsan átnedvesedett 
terület (ha) 

Szőlő 135 4 058 

Gyümölcs 9 303 12 966 

Összesen 311 758 802 672 
 

2010. december 27. Belvízzel borított 
terület (ha) 

Károsan átnedvesedett 
terület (ha) 

Szőlő 232 10 733 

Gyümölcs 9 962 13 736 

Összesen 439 244 874 420 

Forrás: MgSzH 
 

A táblázat adatai a belvízzel elöntött területek nagyságát mutatják, amely 
adatok a megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalok által felmért és 
összesített havi értékek hektárban kifejezve. Látható a 2. táblázatban, hogy 
december elején már több mint 300 ezer hektár az elöntött terület nagysága az 
országban. Megfigyelhető továbbá, hogy a 2010 decemberében országos szinten 
lehullott nagy mennyiségű csapadék a szőlő és gyümölcs területek esetében 
jelentős mértékben növelte az addig elöntött területek nagyságát. A hónap elején 
a szőlő esetében 135 hektár volt a belvízzel elöntött terület nagysága, a hónap 
végére ez száz hektárral növekedett. Ennél is szembeötlőbb, hogy a károsan 
átnedvesedett talajú szőlőültetvények nagysága a hónap eleji 4.058 hektárról a 
hónap végére a két és félszeresére nőtt. 
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A 2010-11-es belvíz kertészeti kultúrákban történt károkozásában tehát 
jelentős szerepet játszott az elmúlt év szélsőségesen csapadékos időjárása, az 
emiatt kialakuló elöntések, a magas talajvízszint. 
 

A hosszú ideig tartó belvízborítás jó részt természeti tényezőktől függ. Ez 
ellen védekezni, csak agronómiai és műszaki megoldásokkal tudunk. A belvíz 
kertészeti kultúrákban való károkozásának csökkentési lehetőségeit három részre 
bontottuk, amik elsősorban vízgazdálkodási beavatkozásokra, talajművelésre, 
meliorációra, vetéstervre és művelésváltásra vonatkoznak. 
 

3. Általános javaslatok 

 A jelenlegi belvizes problémák megoldása mellett közép- és hosszú távú 
vízgazdálkodási intézkedéseket kell megfogalmazni, kiemelten kezelve a 
súlyosan károsodott területeket. 

 Kötelezővé kell tenni a gazdálkodóknak, hogy alakítsanak ki egy saját 
belvíz-előrejelző rendszert talajvízszint-figyelő kutak segítségével.  

 A belvizes, magas talajvízszintű talajok művelésére nagyobb figyelmet 
kell fordítani: 
o biztosítani kell a talajok megfelelő szervesanyag-tartalmát,  
o folyamatosan vizsgálni kell a talajtömődöttség állapotát,  
o biztosítani kell a művelő talprétegtől mentes és laza állapotot, 

amely a talajok gyorsabb kiszáradását segítik elő,  
o az eketalp, vagy tárcsatalp kialakulását meg kell akadályozni,   
o a nedvesebb talajokon kisebb kárt okozó eszközöket kell használni 

(kultivátorok, kombinátorok) és el kell kerülni a talaj gyúrását, 
kenését.  

 A legkedvezőtlenebb területeken művelési ág váltásra van szükség 
(legelő, erdő, ültetvény). 

 Vizsgálni kell a talaj felszíne és a vízzáró réteg közötti távolságot, ami 
befolyásolja az elnyelhető és raktározható vízkészletet. 

 A talaj fizikai féleségét erőteljesen figyelembe kell venni. 
 

4. Zöldségnövény termesztésre vonatkozó javaslatok 

 Rövidebb tenyészidejű növények (pl. burgonya, borsó) vetése a 
kedvezőbb helyzetű (ahonnan a víz gyorsabban visszahúzódik és a 
terület gyorsabban kiszárad) területeken. 

 Továbbá víztöbbletre kevésbé érzékeny vörös- és fokhagyma, zöldbab, 
paprika, paradicsom, sütőtök, csemegekukorica termesztése az érintett 
területeken. 
 

5. Szőlő, gyümölcs ültetvényekre vonatkozó javaslatok 

 Az érintett kertészeti területeken a termesztett növények más 
növényekkel való helyettesítését meg kell fontolni: 
o az ártéri gazdálkodásban használt gyümölcs (alma, körte, szilva,dió, 

mogyoró, cseresznye, eperfa, naspolya, som, ribiszke, egres, szeder, 
málna, galagonya), gyógy-és fűszernövény fajok 
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o erdőtelepítés és erdőgazdálkodás, 
o fás- és lágyszárú energiaültetvények telepítése (pl.: nád, fűz). 

 
Összefoglalás 

A Magyar Agrárkamara 2011. február közepi becslése szerint a 2010-11-es 
belvizes időszak alatt az említett időpontig tavaly 150 milliárd, idén mintegy 15 
milliárd forint kár érte a magyar agráriumot a belvíz miatt. Jelentős árbevétel-
kiesést okoz a gazdálkodóknak az őszi vetések kipusztulása, a megmaradt 
állományok fejletlensége, a terméskiesés, az alacsonyabb átlaghozamok, a 
minőség és a beltartalom romlása. További több százmilliós nagyságrendű az a 
kár, amely az így feleslegesen elvégzett őszi mezőgazdasági munkákból 
származik. Az említett összeget emelni fogja további milliárdokkal, hogy több 
százezer hektár föld ázott át Magyarországon olyan mértékben, hogy azt 2011 
tavaszi hónapjaiban sem lehet megművelni.  Mindez a kertészeti 
növénytermesztés, a magyar kertészeti növények piaci helyzetét is jelentősen 
befolyásolja, hiszen például a korai vetésű szántóföldi zöldségek jelentős 
területen nem kerülnek a talajba. A főbb kertészeti termőkörzetekben 
(Szabolcsban, a Hajdúságban, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyékben) még 
március hónapban is folyik a védekezés. 

A rendkívüli belvízelöntések okai elsősorban természeti és emberi 
tényezőkben keresendők. A természeti tényezők közül a belvíz kialakulásában az 
átlagostól jelentősen magasabb csapadékhullás (2010 az elmúlt 110 év 
legcsapadékosabbja volt), az ezáltal kiváltott talaj telítettség és magas talajvízszint 
játszotta a főszerepet. Az emberi tényezők sokrétűek: talajművelési 
hiányosságok, vízelvezetési műszaki jellegű hiányosságok, szakértelem hiánya, 
gazdasági hiányosságok. 

A 2010-11-ben kialakult belvizes helyzet jövőbeli elkerülése a magyar 
kertészeti növénytermesztés számára elengedhetetlen. Ennek alapja a belvíz 
kialakulásának megelőzése, amelyben összehangolt szerepe van a termelőktől 
kezdve a vízgazdálkodási társulatokon keresztül az államig mindenkinek, ehhez 
viszont hosszú távú vízgazdálkodási, meliorációs koncepció kidolgozása 
szükséges. 
 
Abstract 

In Hungary the amount of annual precipitation was extra ordinarily high in 
2010, it exceeded the value of 1000 mm (in a real average) and reached the 
highest level measured since the beginning of the meteorological measurements. 
In flat-land regions the excess water caused several problems and damages 
through out the whole year. The area of agricultural fields with excess water 
indulation was about 150 000 to 200 000 hectares in the period of late winter 
and spring. Until the end of the year there was an additional increasement up to 
450 000 hectares, caused by the very high precipitation fallen in September and 
December. Horticultural production is typically concentrated to the area with 
good water management characteristics and low sensitivity to excess water. 
Against this, at the end of 2010 about 10 000 hectares of vine yards-orchards 
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was under indulation of excess water, and additionally more than 24 000 ha 
suffered by over-moistening (the total country wide area of vine yards-orchards 
is near 175 000 ha). In the future, the extremes in precipitation conditions 
probably will be more frequent as the result of the climatechange. Not only the 
frequency and extent of drought, but also, parallelly, these risks of excess water 
can increase. This must be taken in to consideration both in planning and in 
operational phase of horticultural production. 
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BORZÁN ANITA - SZIGETI CECÍLIA 
 

TERÜLETILEG DIFFERENCIÁLT ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM 
SZÁMÍTÁS MÓDSZERTANI PROBLÉMÁI 
 
 

Összefoglaló 
Tanulmányunkban a területileg differenciált (regionális, városi) ökológiai 

lábnyom kalkulációk módszertani kérdéseit tekintettük át. A legnagyobb 
problémát az jelenti, hogy nincs általánosan elfogadott módszer, így az egyes 
számítások eredményei egymással csak korlátozottan hasonlíthatóak össze. A 
módszertani eltérések miatt az azonos területi egységekre vonatkozó kalkulációk 
eredményei között akár 300-400 %-os különbség is lehet, ezért csak az azonos 
módszertannal végzett számítások eredményeinek összehasonlítása alkalmas a 
fenntarthatósággal kapcsolatos releváns következtetések levonására.  
 

Kulcsszavak: lokális szint; ökológiai lábnyom; kalkuláció területi értékelése 
 
 

Bevezetés 
Az ökológiai lábnyom (ecological footprint, EF) mutatót alkotói a számítás 

kezdeteitől fogva több szinten alkalmazzák (Rees-Wackernagel, 1996). A globális 
kalkulációk mellett az országos, a regionális, a települési és az egyéni EF mutatót 
is használják a fogyasztás területi igényének és a rendelkezésre álló biológiai 
kapacitásnak az összehasonlítására. A mutató elismertsége a különböző 
alkalmazási területeken nagymértékben eltér egymástól, míg a globális EF-et a 
„fenntarthatatlanság‖ legjobb mutatójának (Stiglitz, 2009) tartják, a területi 
(spatially) alkalmazását több oldalról is kritika éri (van den Bergh – Verbruggen, 
1999; McDonald- Patterson, 2004).  
 

1. Anyag és módszer 
Lokális szinten (SGA Sub - national Geographical Area) az ökológiai 

lábnyom számításának a globális és a nemzeti kalkulációkkal ellentétben nincs 
sem általánosan elfogadott módszere, sem közös nyilvántartása. 2006-ban 100 
felettire becsülték a szubnacionális kalkulációk számát (Wackernagel et al., 
2006), ami az elmúlt évek során feltételezhetően nagy mértékben növekedett, a 
változás részben a téma iránti nagyfokú kínai érdeklődésre vezethető vissza. A 
publikációk egy része nyelvi korlátok miatt sem érhető el, így jelenleg érdemi 
becslést adni arra, hogy hány kalkulációt végeztek, még nagy bizonytalansággal 
sem lehet. A lokális SGA kalkulációkkal kapcsolatban az egyik legfontosabb 
probléma az adathiány kérdése, ami erősen megnehezíti a kalkulációk elvégzését 
(Wilson- Grant, 2009). A hiányzó adatok pótlására, a problémák kiküszöbölésére 
számos alternatív, illetve részben korrigált számítási módot dolgoztak ki, 
amelyek jelentősen rontják az eredmények összemérhetőségét (Jenerette et al., 
2006). A lokális EF kalkulációnak több módszere is létezik, az ezekkel végzett 
számítások eredményei nagymértékben eltérhetnek egymástól. Az egyes 
kalkulációk módszertani különbségét több szerző is összefoglalta. Az egyik korai 
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áttekintés (Simmons – Lewan, 2001) 7 ország SGA számításait 14 szempont 
szerint hasonlította össze Az összehasonlítás eredményeként a szerzők 
megállapították, hogy az egyes kalkulációk között jelentős különbségek vannak 
elsősorban a globális és lokális hozamok használatában, az energiával és a 
beépített területekkel kapcsolatos számításokban.  

Az ökológiai lábnyom számításának (folyamatelemzésnek) két alapvető 
módszere (1. ábra) van a compound (vagy összetett módszer) és a component 
(összetevő módszer). A component módszer alulról építkezve (bottom up), a 
compaund módszer pedig a nemzeti adatokat lebontva (top down) határozza 
meg a lábnyom nagyságát. Ha ekvivalencia faktorokkal számol, akkor az 
eredményt globális ha-ban, ha nem akkor lokális ha-ban kapja meg.  

A folyamatelemzés módszere mellett gyakran alkalmazzák az input-output 
elemzést - vagyis a közgazdaságtudományban használt Leontief modellt - az 
SGA szintű kalkulációkban. Ennél a módszernél a Wackernagel- Rees 
módszerhez képest alapvető eltéréseket találunk. Ezt az eljárást nem csak a 
lokális kalkulációknál használják, de itt a leggyakoribb, mivel az input – output 
módszer egyik előnye, hogy a nemzeti számlarendszer részeként gyűjtött 
adatokat használja fel, így elősegíti az eredmények összemérhetőségét (Bicknell 
et al., 1998). 

1. ábra: A lokális ökológiai lábnyom számítás módszerei 

 
Forrás: Nichols, 2003. 

 

A Wackernagel – Rees módszer és az input-output elemzés módszertani 
szintézise is megvalósult, amelyet a szerzők együttes módszernek (combined 
approach) neveznek és ettől az adathiány leküzdést, valamint az összemérés 
lehetőségének megteremtését várják (Wiedman et al., 2006). Egyes szerzők 
szerint a közös módszertan elterjedése az utóbbi évek során sem történt meg, 
mert a tanácsadó cégek és a kutatóintézetek számára komoly üzleti lehetőséget 
jelent a saját módszertan kidolgozása és értékesítése (Wilson-Grant, 2009). 
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2. Eredmények 
A különböző számítási módokkal végzett kalkulációk közötti módszertani 

eltérések jól tanulmányozhatóak Új-Zéland ökológiai lábnyom számításának 
példáján, ahol három kalkulációt végeztek 1998 és 2000 között, ezek eredményei 
módszertantól függően 3,4 ha/fő és 9,6 ha/fő között alakultak (McDonald-
Patterson, 2004). 

Hasonló különbségeket találunk, ha az Észak - Nyugat Kínai Gansu 
tartomány ökológiai lábnyom számításának eredményeit hasonlítjuk össze. 
Három szerző négy kalkulációját (1. táblázat) vizsgálva a biológiai kapacitás 
0,860 gha/fő és 3,37727 gha/fő között, az ökológiai lábnyom nagysága 1,278 
gha/fő és 5,138 gha/fő között alakul. A kalkulációk ugyanarra az időszakra 
1999-re, illetve 2000-re készültek. 
 

1. táblázat: Gansu tartomány ökológiai lábnyoma 
Bibliográfia Egy főre jutó 

biológiai kapacitás 
(gha/fő) 

Egy főre jutó 
ökológai lábnyom 
(gha/fő) 

1. Yue et al (2011) 1,504 1,337 

2. Gao et al (2006) 0,806 1,278 

3 Zhao et al (2005) 1,6686 1,7456 

4. Zhao et al (2005). új módszerrel 3,3727 5,1538 

Forrás: Yue et al (2011); Gao et al (2006); Zhao et al (2005) 

 
Mivel a kalkulációk során a szerzők különböző módszereket használnak, így 

az ökológiai lábnyom számértékei önmagukban kevés információt tartalmaznak, 
ezért az elemzések során leggyakrabban az adott szerző vagy szerzők az azonos 
módszerrel végzett számításaik összehasonlítását végzik. Ez a tény tovább 
nehezíti azt, hogy megbecsüljük, hány városnak számították már ki az ökológiai 
lábnyomát, hiszen egy-egy publikációban akár száznál több számításáról is 
beszámolnak a szerzők több-kevesebb részletességgel. A vizsgálatok gyakran 
egy-egy ország, vagy megye több városának ökológiai lábnyomát hasonlítják 
össze pl. 29 balti város (Folke et al., 1997); 10 város a Heihe folyó vízgyűjtő 
területén (Wu-Xu, 2010); 18 város Albertában (Wilson-Grant, 2009). A 
számítások között van olyan is, amely nem csupán területi, hanem időbeli 
összehasonlítást is tartalmaz (pl. Chen et al., 2006). Ez azért jelentős, mert az 
ökológiai lábnyom számítás területi kritikájának (van der Bergh–Verbruggen, 
1999) egyik ajánlása, hogy a városi ökológiai lábnyomot ne területi, hanem 
időbeli elemzésekre használják. 
 
Összefoglalás 

A területileg differenciált ökológiai lábnyom mutató számításánál, a 
módszertani eltérések miatt az azonos területi egységekre vonatkozó kalkulációk 
eredményei között akár 300-400 %-os különbség is lehet, ezért csak az azonos 
módszertannal végzett számítások eredményeinek összehasonlítása alkalmas a 
fenntarthatósággal kapcsolatos releváns következtetések levonására. 
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Abstract 
In our study we have surveyed the methodological issues of spatially 

differentiated (regional, urban) ecological footprint calculations. The biggest 
problem is that there is no generally accepted method. Thus, the results of 
certain calculations can only be compared to one another to a limited extent.  
Because of the methodological differences, there may even be a difference of 
300-400 % between the results of calculations concerning identical regional 
units. Therefore, a comparison of the results of calculations done with an 
identical methodology is suitable to draw relevant conclusions related to 
sustainability.  
 
Keywords 
SGA; ecological footprint; spatial assessment of calculation 
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BOBÁLY GYÖRGY*  
 
A VASÚTI KÖZLEKEDÉS JELENE ÉS JÖVŐJE - A 
MEGSZÜNTETETT SZÁRNYVONALAK HELYZETÉRTÉKELŐ 
ELEMZÉSE 
 
 
Összefoglaló 

Munkámban a vasúti közlekedés témáján belül a közelmúlt megszüntetett 
szárnyvonalaival foglalkozok. Először a 2007-ben és 2009-ben meghozott 
tömeges vasútbezárási koncepciókról írok általánosan, majd kiemelek néhány 
olyan vasútvonalat, ahol ezek a döntések a vasúton lévő településeknek (vagy 
legalábbis egy részüknek) súlyos kárt okoznak. Minden bezárt vasútvonalnál 
megemlítek legalább egy olyan települést, ahol a vasút megszüntetése súlyos 
problémát okozott, és az ígéretekkel ellentétben a közúti tömegközlekedés nem 
biztosított megfelelő alternatívát. Végül olyan sikeres németországi példákat 
dolgozok fel, ahol másképp döntöttek és a vonal megszüntetése helyett annak 
fenntartása és fejlesztése mellett álltak ki. 
 
Kulcsszavak: vasúti közlekedés, szárnyvonalak, esettanulmány 
 
 
1. A 2007-es és a 2009-es vasútbezárási koncepció 

A rendszerváltás után a vasút szállítási teljesítménye visszaesett. Sok addig 
vasúton szállító nagyüzem leállt vagy a közúti szállítást választotta. A lakosság 
körében pedig egyre többen vásároltak személyautót, így a tömegközlekedésre 
egyre kevésbé lett szükség. A MÁV és az állam egyre növekvő adósságállománya 
miatt elmaradtak a mellékvonalakon a szükséges fejlesztések. Az 1990-es 
években nem volt jelentős mellékvonal-bezárási hullám, összesen 3 vonalon 
szűnt meg a forgalom többnyire a pálya rossz állapota miatt. A vonalbezárások 
első nagy hulláma 2007. március 4-ével jött el, amikor 14 vasútvonalon állt le a 
személyforgalom, amitől a kormányzat kb. 6-7 milliárd forint megtakarítást 
remélt. Az érintett településeken nagyrészt azután a Volán-társaságok 
menetrendszerinti járatai folytatták a személyszállítást. 2009-ben új döntés 
született a közösségi közlekedés átalakításáról, ami során a 2009. december 13-i 
menetrendváltással 24 vonalon szűnt meg a személyszállítás. A vonalak 
megszüntetésétől évi 7 milliárd forint megtakarítást várt a Bajnai-kormány. 
Ekkor már nem került napirendre minden bezárt szakaszon a vasút 
helyettesítése a Volán-társaságok járataival. A 2010-es kormányváltás után 2 
hullámban 11 vonalon indították újra a személyforgalmat. A térségi vasútvonalak 
bezárásán alapuló takarékossági program nem hozta meg a várt eredményt, a 
vasút pénzügyi egyensúlya nem javult. Bár több vonalon a Volán menetrend 
szerinti járatai sikeresen pótolták a vasúti forgalom megszűnése miatt előadódó 
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kiesést, de ez a helyzet nem mindenhol valósult meg. Így az érintett települések 
lakóit a külvilágtól elzárva tovább növelte a vidék elszigeteltségét. A 
továbbiakban néhány olyan bezárt mellékvonalról írok, ahol a vasút 
megszüntetése nem hozta meg a várt eredményt. 
  
2. Bezárt mellékvonalak és érintett települések 

Az első olyan vasútvonal, amire felfigyeltem egy Békés megyében lévő 
vonal, a 127-es. A vonalat több részletben építették, utolsó szakaszát 1891-ben 
adták át a forgalomnak. Hossza 84 km, Gyomától Körösnagyharsányig tart. 
2009. december 13-tól kezdve Vésztő és Körösnagyharsány között a 
személyszállítás szünetel, így a vonal 52 km-re rövidült. Ez a döntés 4 település 
71854 lakóját érintette. Bár a vasútvonal lerövidítése több település számára is 
gondokat okozott, de két települést különösen súlyosan érintett. Az egyik 
Körösújfalu, ami 550, a másik Körösnagyharsány, ami 546 lelket számlál. A 
gond az, hogy a mindkét település távol fekszik a 47. számú főútvonaltól 
(Körösújfalu 26 km-re, Körösnagyharsány pedig 27 km-re), ami a Debrecen és 
Békéscsaba között közlekedő járatok fő útvonala. Bár mindkét települést két 
Volán társaság (Körös Volán és Hajdú Volán) buszai is érintik, de 
elhelyezkedésük miatt az arra közlekedő járatok a közeli városok felé 
(Szeghalom, Sarkad, Békéscsaba) még munkanapokon sem nyújtanak gyors 
elérhetőséget. Emellett Körösnagyharsány a magyar-román határ közelében 
található, Nagyváradtól csak 23 km-re, de tömegközlekedés ebben az irányban 
egyáltalán nem biztosít lehetőséget. 

Választásom másodszor a 64-es vasútvonalra esett. A vonalat 1911-ben 
adták át, és amíg teljes hosszában működött, 68 km-es távolságban közlekedtek 
rajta vonatok Baranya és Tolna megyében Pécs és Bátaszék között. Bár a 60-as 
évektől a pályát folyamatosan korszerűsítették, annak állapota a 90-es évek 
közepére kritikussá vált. Már 1997 és 2001 között a pálya rossz állapota és a 
Bzmot motorkocsik átvizsgálása miatt Pécsvárad és Palotabozsok között 
vonatpótló autóbuszok közlekedtek. A vonal keleti harmadán (Palotabozsok-
Bátaszék) 2003-ban, a középső részén (Pécsvárad-Palotabozsok) 2007-ben, a 
nyugati harmadán (Pécs-Pécsvárad) 2009-ben szűnt meg a forgalom. A pécsi 
fejlesztési elképzelések között sokáig szerepelt a Pécs-Pécsvárad szakasz 
gyorsvasúttá való fejlesztése, de erre anyagi támogatás és valós politikai szándék 
híján nem sok esély volt. Ezekkel a döntésekkel 10 település 12926 lakója 
számára szűnt meg a vasúti közlekedés. Érdekes, hogy a vonatokat felváltó 
autóbusz (a Pannon Volán menetrendszerinti járatai) a közutak előnytelen 
vonalvezetése, rossz állapota és a falvak elszórt elhelyezkedése miatt-nem tudott 
érdemben jobb menetidőt produkálni, mint a vonat. A vasútvonal Pécsvárad és 
Bátaszék közötti szakasza jelenleg annyira rossz állapotban van, hogy felújítása 
tetemes költségekkel járna, így itt a közúti közlekedés fejlesztését lenne érdemes 
megfontolni. Bár a vonalon több települést is érzékenyen érintett a vasútbezárás, 
de ezek közül egy települést érdemes kiemelni. Ez Szebény, ahol 407 fő él. Mivel 

                                                 
4 Ahol nem jelöltem meg külön a forrást a lakosság számáról, ott a Központi Statisztikai Hivatal által szerkesztett Magyar 

Köztársaság Helységnévtárának 2011-es kiadásából a 2011. január 1-jén érvényes adatokat vettem figyelembe.  



Bobály György 

49 

a falu több, mint 6 km-re fekszik az M6-os autópályától, így a Pannon Volán 
járatai csak minimális kapcsolatot (munkanapokon is legfeljebb napi 8 járatpár) 
teremtenek a közeli nagyvárosokkal (Mohács, Pécsvárad és Pécs). 

A következő általam választott vasútvonal a Kecskeméti Kisvasút 
megszüntetett vonalai közül került ki. Ez a 149-es vasútvonal, amin 1928-ban 
indult meg a forgalom. Hossza 52 km, Bács-Kiskun megyében található, 
Kecskemét és Kiskunmajsa között húzódik. Megszüntetése már az 1967-es 
közlekedéspolitikai koncepció során is napirendre került, de ez akkor nem 
valósult meg. 1981-ben a Halasi úti felüljáró építése miatt megszüntették a 
Kecskemét-alsó pályaudvarhoz kapcsolódó szakaszt, így Kecskemét belvárosa 
ettől a vasútvonaltól csak körülményesen lett elérhetővé. Ez az utaslétszám 
csökkenésén is meglátszott, mert az ezredfordulóra már általánossá váltak az egy 
kocsis szerelvények. A kisvasúton a személyszállítás 2009 decemberében szűnt 
meg. A pálya, a létesítmények és a járművek további sorsa bizonytalan, nagy 
problémát jelent, hogy már megkezdődtek a rongálások. A vonal bezárása 5 
település összesen 19961 lakóját érintette. A vasútvonalon lévő települések közül 
ez a döntés legérzékenyebben Bugacpusztaházát érintette. A falu összesen 302 
lakót számlál, az 54-es főútról egy kb. 7 km hosszú mellékútról érhető el. A 
közúti tömegközlekedést a Kunság Volán autóbuszai végzik. Itt elsősorban nem 
az ad okot aggodalomra, hogy a buszok csak ritkán közlekednek, hanem az, 
hogy a közeli nagyvárosok (Kecskemét és Kiskunfélegyháza) többnyire csak 
átszállással érhető el, ami a menetidőt jelentősen meghosszabbítja és így nem 
segíti az ott élők munkavállalását. A brüsszeli székhelyű Európai Múzeum- és 
Turistavasutak Szövetsége éves konferenciáját 2010-ben Magyarországon 
rendezték meg. A konferencia programjainak része volt egy külön menet 
Kecskemét KK és Bugac felső között. Némi reményre ad okot, hogy ez után 
szóba került, hogy a kisvasút egy része turisztikai vasútként üzemelhetne tovább. 
 
3. Sikeres németországi példák a szárnyvonalakra - ahol más döntést 

hoztak 
Az egyik sikeres példát az Észak-Rajna-Vesztfália tartományban húzódó 

Kaarst-Mettmann vasútvonal jelenti. Az 1990-es években az üzemeltető DB 
(Deutsche Bahn) ezt a vonalat gazdaságtalannak minősítette és tervbe vette 
annak megszüntetését. 1992-ben a vasútvonalon fekvő városok és járások 
megalapították Regiobahn-t (Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft GmbH), ami a 
1998-ban átvette ennek a vonalnak az üzemeltetését és elvégezte felújítását. 
1999-ban indult meg itt a vasúti közlekedés. Legfontosabb változtatás a 2000-
ben bevezetett 20-30 perces ütemes menetrend volt, így a környékbeli 
kistelepülésekről jól el lehet jutni a közeli nagyvárosba, Düsseldorfba. Mivel új 
Talent típusú szerelvényeket helyeztek forgalomba, így azok gond nélkül be 
tudtak illeszkedni a város HÉV-forgalmába és az utasok átszállás nélkül tudnak 
eljutni a belvárosba, ahol a gyakori dugók miatt ez a megoldás jelentős 
versenyképességet biztosított a vasútnak az autós közlekedéssel szemben. Így az 
eredetileg 8 szerelvényből álló járműparkot 12-re kellett bővíteni, hogy ki tudja 
szolgálni a nagy forgalomból adódó igényeket. A Regiobahn az ütemes 
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menetrenden kívül egyéb szolgáltatásokat is kínál utasainak: ezek közé tartozik a 
pályaudvarokon a parkolók és kerékpártolók létesítése, a helyi járatokkal való 
kiváló csatlakozási lehetőség, a klímával felszerelt szerelvények, amiket naponta 
többször takarítanak, a dinamikus utastájékoztató rendszer, a vonatokon 
üzembe helyezett jegykiadó automaták és a jelentős számú utaskísérő is (akiktől 
probléma esetén lehet segítséget vagy tájékoztatást kérni). További előny, hogy a 
tapasztalatok szerint a vonatok 98%-a pontosan közlekedik. Tervbe van véve a 
vonal meghosszabbítása Wuppertal irányába és további két szerelvény 
beszerzése, de ezek az elképzelések pénzügyi okok miatt még nem valósultak 
meg. 

A következő sikeres példa a BOB (Bayerische Obelandbahn GmbH) esete, 
ami Németország délkeleti tartományában, Bajorországban üzemeltet 
szárnyvonalakat. A társaságot 1998-ban alapították magántőkéből. A BOB 
ugyanebben az évben át is vette a München és 
Bayrischzell/Tegernsee/Lenggries pályahálózat kezelését. Ez nem egyetlen 
mellékvonal, hanem három különböző, amik Münchenből indulnak ki, és út 
során szétválnak, így a pályahossz összesen eléri a 120 km-t. A társaság Integral 
típusú szerelvényeket állított helyezett üzembe, de ezek műszaki állapota nem 
volt megfelelő, a hibák gyakoriak voltak, ezért ezeket be kellett vonni és át kellett 
vizsgálni. Természetesen ebben az időben se állt le a közlekedés, a kieső 
szerelvényeket más típusúakkal pótolták. A felülvizsgálat sikeres volt és az 
Integral típusú szerelvények azóta is ezeknek a vonalaknak a fő vonata. A 
vonatok Münchenből óránként (csúcsforgalomban félóránként) indulnak, 
többnyire 3 kocsival. Az első Hozkirchenben kapcsolódik le és továbbhalad 
Bayrischzelle felé. A másik két rész Schaftlachban kacsolódik szét és Tegernsee, 
ill. Lenggriesig felé folytatja útját. Visszafelé fordított sorrendben kacsolódnak 
össze egy újabb háromrészes motorvonattá. A BOB azzal is szolgálja az utasok 
kényelmét, hogy csatlakozott a Bayertakthoz (ütemes menetrendrendszer 
tartomány-szerte), így a menetrendje kiváló csatlakozási lehetőségeket biztosít 
más vasutak és a buszjáratok felé. A kocsik akadálymentesek, így alkalmasak 
mozgáskorlátozottak szállítására és a járműveken lehetőség van 
kerékpárszállításra is. 2003 júniusában három Talent típusú szerelvényt helyeztek 
üzembe az egyre növekvő utasforgalom miatt. A táraságnál rendszeresek az 
utasfelmérések, így könnyebben tudnak reagálni a felmerülő problémákra is. 
A következő sikertörténet a Dettenhauses-Böblingen vasútvonal (Baden-
Württemberg tartományban), ahová több mint három évtized szünetelés után 
költözött új élet.  Itt 1966-ban több mint fél évszázados üzemelés után szűnt 
meg a személyszállítás, majd 1988-ban a DB kezdeményezte a vonal teljes 
felszámolását. Az első lépés az volt, hogy a böblingeni és a tübingeni járás által 
alapított ZVS (Zweckverband Shönbuchbahn-Schönbuchi Vasúti Célegyesülés) 
1993-ban „megvette‖ a vasútvonalat egy márkás jelképes vételáron. Mivel a 
hosszú üzemszünet alatt a pálya gyakorlatilag használhatatlanná vált, az 
infrastruktúra egy részét újra létre kellett hozni. Ezek a munkálatok három évig 
tartottak, de 1996. december 2-án a vonalat átadták a forgalomnak. A 
várakozások napi 2500 utasról szóltak, de ez már az első napon meghaladta a 
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3700-t, aminek a száma 2005-ös adatok szerint már eléri a 6800 főnyi 
utasközönséget is egy nap. Ennek egyik oka a rendkívüli pontosság (2005-ben a 
vonat az esetek 98,9%-ában pontosan közlekedett), az ütemes menetrend 
(munkanapokon és szombat délelőtt félóránkénti, szombat délután és vasárnap 
pedig óránkénti vonatindulás) és Böblingenben a kiváló csatlakozás a stuttgarti 
HÉV-vel. A 24 perces menetidő révén a vonat messze maga mögött hagyja a 
konkurenciát, megszüntette a közlekedési dugókat és feleslegessé tette a 
párhuzamos buszjáratokat. Bár eredetileg a vonalon 4 motorszerelvény 
közlekedett, de az egyre növekvő érdeklődés miatt 2001-ben 2 új szerelvény 
beszerzéséről döntöttek. 2009-ben felmerült a 15 perces ütemes menetrend 
bevezetése, valamint a vonal villamosítása is, de ezeknek a terveknek a 
megvalósítása finanszírozási okok miatt még várat magára. A Schönbuchbahn 
esete nemcsak az utasok körében népszerű, de a közlekedési szakma is 
példaként tekint rá mind Németországban, mind Európa összes többi 
országában. 
 

4. Záró gondolatok és levonható tanulságok 
A 2000-es évek második felében az akkori kormányzatok számos 

szárnyvonal bezárásával kapcsolatos döntést hoztak. Ezeknek a döntéseknek bár 
voltak pozitív hatásai is, de nem teljesen gondolták át az árnyoldalait és sok 
esetben nem voltak nyitottak az alternatív megoldásokra sem. Mint a 
tapasztalatok mutatják, ezek a döntések pénzügyi szempontból se hozták meg a 
várt eredmény. A magyarországi helyzetet látva már felmerült bennem az a 
gondolat, hogy a MÁV és központi költségvetés által biztosított források nem 
elegendőek a vasúti tömegközlekedés olyan mértékű fejlesztésére, hogy jelentős 
változások indulhassanak el ezen a téren. A sikeres németországi példák 
feldolgozása során teljes mértékben világossá vált számomra, hogy a magántőke 
bevonása a vasúti tömegközlekedésbe elkerülhetetlen. Így értelemszerűen több 
forrás adódna a vasúti tömegközlekedés fejlesztése számára. Persze a magántőke 
bevonása során rendkívüli módon figyelni kell az ezzel kapcsolatos 
szerződésekre és azok körülményeire, hogy ne jöhessenek létre olyan 
megállapodások, amelyek valamelyik fél számára különösen kedvezőtlenek. 
Emellett fontos tényező a társadalmi szempont is, így a közlekedés 
biztonságának megőrzése érdekében az infrastruktúrának központi ellenőrzés 
alatt kell maradnia. 
 

Abstract 
The work deals with railway lines of the Hungarian railways that were ruled 

out of operation recently. Initiated in 2007 and further expanded in 2009, plans 
of railroad closure were on the agenda. These are outlined with a focus on the 
malignant effects they inflicted on lineside settlements. Moreover, I point out 
that every single shutdown lead to severe problems at populated areas in 
question and expectations of road transport as a substitute failed as being an 
imperfect alternate. At least one example is provided with each case. Finally, I 
give examples from railroad management projects in Germany where 
maintaining and advancing such transport lines culminated in success. 
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FLORIN DUMESCU - LADISLAU KLEIN 
 
A RETROSPECTION ON ECONOMIC EFFECTS OF NATURAL 
CATASTROPHES IN ARAD COUNTY REFLECTED IN ARCHIVE 
DOCUMENTS 
 
 
Abstract 

Regional development is directly connected to the state and evolution of 
the environmental factors. The future development of those factors can be 
studied and predicted taking into account, among others, the history of the 
natural environment of the region. The most important events are reflected in 
documents existing in archives. The paper contains considerations on 
documents existing in the Arad State Archives and also in the Arad County 
Museum and in the archives of the Arad Hydrologic Station. The main 
phenomena taken into account are the dangerous meteorological phenomena 
and their effects, the destroying effect of water flows and the protecting effect 
of the dams constructed during the time. Organizations and measures for water 
management are mentioned, as being a solid start, basement and source of 
inspiration for the today and future activity in protection agains natural disasters 
and in development of economy. The paper underlines the importance of 
archive studies for correct decisions in present times.      
 
Keywords: meteorologic phenomena, water management, flood, dams, errosion  
 
 
Below some of the main events that took place in Arad County connected to 
the effect of water and are reflected in archive documents are shortly described. 
 

1. In the local subsidiary of the State Archives documents concerning the 
following phenomena could be found: 

1.1. Dangerous meteorological phenomena and their effect 
In this respect drought can be mentioned. So the drought registered in 1863 

produced important economic losses that made necessary to report them to the 
central authorities existing that time in Budapest. The report of the local 
authorities comprised a list of the heavily affected communities and the demand 
for an approval to sell state bonds owned by communities for covering the 
losses. The communities in Arad comitat requested a credit from the National 
Bank of Austria for rebuilding their economies and, separately, the sate 
authorities attributed 5000 florins for being distributed to those who had 
damages (1). Concerning the 1924 spring drought, when the crops were 
compromised, only indirect information is available. The government had to 
forbid the grain export for being able to assure the inland consumes (2). Also in 
1939 a heavy drought was registered in Arad County and the summer ploughing 
was affected (3). 
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Other frequently mentioned destroying phenomena are the excessive rain, 
wind, hail and snowing. Such problems are mentioned, for instance, in 1802 in 
Semlac when crops was totally destroyed, and in 1863 when the inhabitants in 
Dieci had to ask for reducing taxes and for help from the authorities (4).  

As regards the damages caused by winter phenomena such as freezing and 
snow, they are present in archives mainly during the second half of the XIX-th 
century. For instance, in 1864 the Arad Comitat reported that the crops were 
entirely destroyed due to snowfalls and frost that lasted till May. Losses in fruits 
and vegetable due to the frost during May 1876 are also mentioned (5). 
For coming to closer periods, the documents prove that in 1944 a summer 
torrential rain blocked circulation on roads, on the common railway and on the 
historical local electrified railway and flooded households in Paulis (1). 
 
1.2. Destroying effect of water 

The documentation on destroying effect of water is rich. It proves that this 
was a permanent problem of the area and that the authorities paid the necessary 
attention. But not allways the necessary funds for protection were allocated. The 
first references are in Latin and are part of the Report of General Assembly of 
Nobles of Arad County, dated April 11th, 1771. It deals, among others, with the 
damages produced by floods on Mures and the Cris rivers, resulted in food 
penury, mainly in meal. Floods affected more then half of the comitat. Another 
report, dated July 2nd, 1771 notes that floods affected more than half of the 
county surface and that military force was dislocated to help the population (1).  
During yearslong lot of other damages due to the effect of water are registered 
in the documents in the County Archives. Some of the main floods are listed 
here: on Crisul Alb at Chisineu Cris and on Mures at Pecica during 1855, in 
1864 on Mures with 27 affected locations and damages of 252000 Austrian 
florins, in 1864 on the Crisul Alb with broken dams, in 1879 in Zerindu Mic 
(the village being completely destroyed), in June 1931 on Mures at Plescuta. 
Regarding the floods in 1932 there is available more information and also the 
family stories and folklore are still alive. The report received by the County 
Council is a good source of information. In Arad area the most affected location 
was the community named Muresel (now part of Arad City) that was entirely 
destroyed. But also villages situated in the mountainous area such as Batuta – 
Capruta or Soimos – Radna were heavily affected. The flood affected also the 
Crisul Alb hydrographic basin - damages were reported at Sebis and at Luguzau. 
 
1.3. Dams 

The floods were caused by the rivers with very low banks, with large plain 
surfaces in proximity, with a large number of meanders. Therefore the 
inhabitants tried to protect themselves by constructing dams. At the beginning 
this was done without planning for the entire hydrographic basin so sometimes 
it led to corseting the river.  

The first elements of systematization appeared beginning with 1863. Such a 
systematized work is embanking on the Crisul Alb and Crisul Negru rivers, 
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planned to be carried out in 1863 – 1864 but continued also after that time, 
using a loan of 120000 florins that was accessed according to a decision of the 
Society for Regularization of the Cris Rivers. The magnitude of the works is 
illustrated by a statistical report dated May 1864 that shows that until that they 
achieved earth works of 71,278 cubic meters (1). In spite of working so hard, 
the problem of floods re-appeared periodically. For instance, the Cigher River 
destroyed the crops and compensations were demanded during the summer of 
1939.     

In 1938 the Agricultural Chamber of Arad County forwarded to the higher 
authority of that time, the Timis Province, a list containing the communities 
interested in embanking, irrigations and drainages by open channels (1). 
In spite of the very serious investments and developments carried out during the 
times, during the second part of the XXth century two important risks of floods 
in Arad city and in its surrounding so as in the whole length of the river was 
registered. After those events the dams were strengthened so since that not any 
such type of event occurred. 
 
1.4. Erosions, protection of banks and river regularizations  

Such types of works are present in documents already beginning with the 
XIXth century. So, in 1800 a document of Arad County lists the damages 
suffered by the inhabitants of Micalaca village (now part of Arad city) due to 
erosions of the right bank of the Mures River, and the necessary preventing 
works are mentioned. Also programs were set up to protect the Sirira – Pancota 
road that was affected by the errosion produced by the brooks which crossed it 
(4). 
As regards Arad city, a document issued in 1943 by the Townhouse emphasises 
the bad state of the 26 km long banks of the river and based on the document a 
consolidation project was issued (6).  
 
1.5. Organizing and leading the activity in water management 

The first state institution in the field existing in this area, documenarily 
mentioned in the documents available for this study, was The Hungarian Royal 
Council. Dated August 5th, 1800 it issued an order addressed to the Arad local 
authorities for removing the stationary water considered to be a source of 
infections and threat for human health.  

For water management works on Crisul Alb and Crisul Negru rivers the 
Hungarian Royal Locotenecy appointed a royal comisar for establishing the 
correct place of the water mills as their water accumulations could contribute to 
create deposits in the rivers. In the same document informations concerning the 
start up of these works in 1773 can be found (5). 

It is also interesting that in 1893 an attestation for using the existing 60 
hidraulic devices in the property of a landlord in Chisineu Cris was issued. Also, 
for proper organizing of investments in embanking of Crisul Alb and Teuz 
rivers the Crisul Alb Sindicate was founded in 1939 (3).  
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2. In the Archives of the Arad County Museum some other interesting 
documents in the field can be found.  
The Museum owns 63 maps and 23 drawings representing the Mures river 

beginning with its entering the county till its flow to the Tisa. The maps bear the 
date of settig up, between 1816 and 1878. On the maps there are indications 
concerning the works planned to be carried out aiming to allow navigation on 
the river. The planned works were situated mainly downflow Lipova till the 
Tisa. The maps contain lot of detailes concerning the past and the evolution of 
the river (7). 
 

In the Archives of the Arad Hydrologic Station also some interesting 
and useful documents can be consulted. Here the diary of the Arad hydrometric 
station can be found, a document which was officially registered in 1900 in 
Budapest. This document contains data concerning the use of the hydrometric 
surveyor’s rod, a grade one rod in importance. The data were transmitted 
monthly by mail to the Hydrographic Section and daily by telegraph to the water 
engineering department in Arad. The diary was filled in beginning with 1861. 
The existence of that diary makes river Mures to be the inland river with the 
longest row of hydrologic data in Romania. These data assure to avoid errors in 
counting probability of maximal flow on the river, and such way help in 
avoiding floods. 

The diary comprises data concerning the lowest and the highest levels for 
the period of 1862 – 1920, maps concerning the position of all surveyor rods 
and the ―0‖ position of each of them, beginning with 1841. Also the distance 
between the Arad surveyor rod and the confluence with the Tisa is specified: it 
was 116.65 km in 1895 and 117.10 km in 1912.  
 

The economic impact of hydrologic studies and data is emphasized by 
the fact that after the floods in the sixties of the XX-th century, protecting 
constructions were carried out based on the data existing in the above cited 
documents and since that time the Mures River was not any more a danger. 
Also in the Crisuri area (Crişul Alb and Crişul Negru) protecting population, 
localities and of the agricultural land are highly improved by works based on 
similar data. 
 
Conclusions 

The paper emphasises the importance of knowing the past evolution of 
protection against dangerous natural phenomena in peventing present and 
future economic effects of such phenomena. Also it emphasises the richness of 
the archives in Arad that being a best possibility of economic and environmental 
documentation.  
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KÖTELES LAJOS - ROZSNYAI KATALIN 
 
A GLOBALIZÁCIÓ ÉS A TURIZMUS OKTATÁSÁNAK ÚJ 
KIHÍVÁSAI 
 
 

A turizmus korunk egyik legfontosabb ágazata,amely mára a világ gazdasági 
tevékenységének 12-15 %-át teszi ki. Az elmúlt 1-2 évtizedben a globalizáció, az 
információs technika forradalma és a világméretűvé vált fogyasztói társadalom új 
igényei gyökeres változásokhoz vezettek a világturizmus szerkezetében, területi 
viszonyaiban, kínálatában. 
 

1. sz. ábra: A globalizáció hatásai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Saját szerkesztés 

 
Az új turisztikai iparágak közül napjainkban az egészségturizmus 

világméretű kibontakozásának vagyunk a szemtanúi. 
 

2. ábra: Az Egészségturizmus – a 21. század új turisztikai iparága 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Köteles L. 2002 
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Az új iparág jellemzője, hogy egyre összetettebbé válik - megfelelő 
színvonalon történő működtetése és fejlesztése a korábbiaknál szerteágazóbb 
ismeretanyag elsajátítását követeli meg a leendő szakemberektől. 
 

A szakmai differenciálódás és az új tartalmak megjelenése jellemzi a fejlett 
világ turisztikai oktatásának változásait. /Várhelyi T. (szerk.) (2010)./ 
 

3. ábra: Az új turisztikai iparág jellemzői 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Saját szerkesztés 
 

Ehhez a trendhez kapcsolódik az Európában is az elsők között Gyulán 
létrehozott egészségturizmus –szervező képzés is./ Köteles L. 2002 ./ 
 

Magyarország sokszínű természeti, kulturális és egyéb adottságai jó alapot 
teremtenek arra,hogy a turizmus a magyar gazdaság  tartós fejlődésének egyik fő 
területe, katalizátora lehessen. Ehhez azonban szemléleti paradigma-váltásra van 
szükség. 
 

A modern turizmus ma már olyan multifunkcionális ágazat,amelyben az 
innovatív szolgáltatások és termékek együttesen jelennek meg./ Pl. az 
egészségturizmusban a cél ma már komplex ‖egészségipar‖ létrehozása. / 
/Jancsik A. 2002. / 
 

A magyar turizmusoktatás a kihívásokhoz képest/vitathatatlanul 
korszerűtlen és ebben a formában csak részben alkalmas a paradigmaváltás 
végigvitelére. /Behringer Zs.2002./ 
 
A legfőbb gondok: 

 A képzés egysíkú. Lényegében a közgazdasági alapú Turizmus-vendéglátás 
BSc.-szak a jellemző és az arra épülő Marketing és Management Master-
szakok –míg pl. Olaszországban 8-9 különféle turizmus szak is van. 

 A hallgatói létszám irreálisan magas. Magyarországon különböző szinteken 
mintegy 200 intézményben folyik turizmus oktatás 2000 hallgató számára. A 
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turizmus-világhatalom Olaszországban kb. egyharmadnyian vesznek részt a 
turisztikai képzésekben. 

 Az oktatási programok tartalmilag túlhaladottak és túlzsúfoltak. BSc-szinten 
Magyarországon 40-65 közötti tantárgy van - Olaszországban 15-20.Ott az 
idő nagy részét a tudásalkalmazás képességének kibontakoztatására, a 
gyakorlatra fordítják. 

 Nincs kellő tudományos háttere-most válik önálló tudománnyá. 
 

4. ábra: Változások a fejlett világ turisztikai oktatásában 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Várhelyi T. 2010 

 
Az oktatás korszerűsítésének lehetőségei: 
Közös érdek a turisztikai képzések kompetencia-szerkezetének újragondolása. 
Szükség van egy azonos elvek szerint működő értékelési rendszerre. /A MAB-
kritériumok túlhaladottak./ 
Támogatni kellene az egyes intézmények szakosodását bizonyos jellegű 
képzésekre. /Pl. Gyulán az egészségturizmust./ 
Lehetővé kellene tenni néhány új tartalmú turizmus-képzés engedélyeztetését és 
felsőfokú szakképzésként vagy szakirányként történő beillesztését a képzési 
struktúrába. /Pl. vallási turizmus, online utazásszervezés, regionális turizmus, 
regionális turizmus,turisztikai animátor, egészségrehabilitáció, stb./ 
 
Saját tennivalóink és lehetőségeink:/ Rozsnyai K. 2006./ 
Sokszínű a képzés,néhány területen erősíteni és súlypontot váltani szükséges. 

 hatékonyabb gyakorlati képzés  

 a turisztikai szaknyelv oktatása 

 az önálló kreatív munka arányának növelése 
 
Új lehetőségeink: 

 A felsőfokú szakképzés kiépítése. 

 Turisztikai át-és továbbképző rendszer létrehozása. 
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 Magyar-román együttműködés a turisztikai oktatásban, kutatásban, 
fejlesztésekben. /Rozsnyai K. 2004./ Araddal és Nagyváraddal közös 
érdekünk egy határmenti turizmus szakirány indítása. A képzés anyaga 
„hagyományos‖ és E-learning formában is készen áll és ki is próbáltuk. 

 E-távoktatási programok kidolgozása és felhasználása. Ez nem csupán a 
jövő oktatása felé tett lépés, hanem jelentős gazdasági hatékonyságnövelő 
tényező is. Több olyan tantárgy is van, amely E-változatban is sikeresen 
oktatható./ Pl: Európaismeret, Vallásismeret, stb./ 
Egyik elektronikus távoktatásra szakosodott partnerünk lízingben kínál 80-
100 kész oktatási programot-ezek egy része akár változtatások nélkül is 
felhasználható./Pl. vállalkozási ismeretek, etikett és protokoll, nyelvtanulási 
programok,/ 

 „Küldetésünk‖ a térség falusi turizmus vállalkozóinak korszerű tudással 
való felkészítése. Ennek első oktatási programját elkészítettük. /Üzleti 
vendégfogadás és vendéglátás./   

  Hallgatóink szakdolgozataiban is hatalmas mennyiségű ismeretanyag 
halmozódott fel. Ennek rendezése, feldolgozása és közreadása is 
elősegítheti térségünkben a realitások és a lehetőségek összhangjára épülő 
turizmusfejlesztési elképzelések kialakulását./Köteles L.2006./  

 
Néhány év alatt elérhető, hogy egy-egy területen /egészségturizmus, 

magyar-román határmenti turizmus, örökségturizmus/ önálló arculatú turisztikai 
tudástranszfer központ jöjjön létre, nonprofit vállalkozásként. Ez lehetne az 
alapja egy speciális Master-szaknak is. A nemzetközi piaci verseny ma már nem 
elkülönült turisztikai vállalkozások, hanem az egyes régiók egyesített kínálatai 
között zajlik. Békés-Bihar Arad megyék együttesen sokszínű eredeti vonzerőt 
tudna kínálni. Az első lépéseket megtettük. A szomszédos országok szakmai 
szervezeteivel relatíve szoros kapcsolatok alakultak ki. A legfontosabb feladat 
most annak a stratégiai érdekközösségnek a létrehozása, amely folyamatossá váló 
fejlesztésekben is realizálódik. 
 

7. ábra: A magyar turizmusoktatás SWOT-analízise 

 
Forrás: Saját szerkesztés 
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NAGY GÁBOR 
 
A ROMÁNIÁBÓL ÉRKEZŐ FOGYASZTÓK HATÁSA A GYULAI 
KERESKEDELMI SZEKTORRA 
 
 
Összefoglaló 

Az NKTH/NIH által támogatott kutatás keretében vizsgáltuk a városrégiók 
megjelenését az európai és hazai területi kutatásokban és politikákban, a 
városrégiók lehatárolásának módszertani kérdéseit, s terepi felmérésekkel 
próbáltuk feltárni a határon átnyúló várostérség kialakulásának, fejlődésének 
mozgatórugóit, szakaszait, a határok átalakulásnak fázisait. 

A gyulai terepi felmérés során lekérdeztük a belvárosi kereskedelmi és 
szolgáltató szereplőket a külföldi vendégkör jelentőségéről. Felmértük a városba 
érkező külföldiek súlyát a kiskereskedelem meghatározó egységeiben, csakúgy, 
mint a turizmus elsődleges célterületeiben. A tanulmányban közelebbről 
bemutatott Gyulán, a kutatás során tapasztalt térfolyamatok erős egyoldalúságot 
mutattak a város, illetve a román oldalon elterülő községek viszonylatában. A 
magyar oldalról történő átmozgás döntően nem a határ közvetlen közelében 
fekvő kistelepülésekre irányul, hanem a határhoz közeli partiumi nagyvárosokba 
– elsődlegesen Nagyváradra és Aradra – illetve Erdély belső, magyarlakta 
területei felé. Ezzel szemben, a román határtérségből érkező mozgások egyik 
meghatározó céltelepülésévé Gyula vált az elmúlt két évtized során. 
 
Kulcsszavak: határkutatás, terepi felmérés, román-magyar kapcsolatok,  
kereskedelem 
 
 
1. A kutatás háttere 

Az NKTH/NIH (Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal; Nemzeti 
Innovációs Hivatal) által támogatott kutatás (Innotárs_085) keretében 2009-től 
kezdődően az MTA RKK Békéscsabai Osztálya és a Településkutató Osztály 
(Budapest) munkatársai komplex vizsgálatot indítottak a határon átnyúló 
várostérségek témakörében. A városrégió, várostérség fogalmának használatakor 
a város és környéke funkcionális összetartozásából indultunk ki, elvetve a 
döntően a térbeli koncentrációval, technikai paraméterekkel operáló 
agglomeráció fogalmát, illetve a lakosság, gazdasági tevékenységek stb. 
dekoncentrációját fókuszba emelő urbánus-szuburbán tér értelmezését egyaránt. 
A tanulmány keretében az ESPON 1.1.2. (2006), illetve 1.4.1. kutatás (2006) 
zárójelentése, Faragó László (2008) a hazai várospolitika kialakítását célzó írása, 
illetve részben Pálné Kovács Ilona (2010) kutatás-indító elméleti felvezetője által 
használt funkcionális városi térség (FUA), illetve funkcionális városrégió (FUR) 
értelmezését fogadtuk el. 

                                                 
5 Innotárs_08-2-2009-0036; (OMFB 00972/2009.) „Határtalan várostérségek – Az országhatárokon átívelő várostérségi 
kapcsolatok a Kárpát-medencében” 
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A kutatás főbb csomópontjai: 

 A városrégió megjelenése az európai és hazai területi kutatásokban és 
politikákban; 

 A városrégiók lehatárolásának módszertani kérdései, nem titkolva, hogy az 
eredményeket a felsőoktatásban is szeretnénk alkalmazni; 

 Terepi felmérésekkel feltárni a magyar határon átnyúló várostérségek 
kialakulásának, fejlődésének mozgatórugóit, szakaszait, a határok 
átalakulásnak fázisait, bevonva külső partnereket, egyetemi hallgatókat, 
doktori iskolásokat is. 

 Jelen kutatásban Gyulán 2010 nyarán egyetemi hallgatók ((Szegedi 
Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar geográfus 
alap és mesterszakos hallgatói) bevonásával két terepi felmérés készült. A 
terepmunka mellett a háttérelemzések során beazonosított kulcsszereplők 
strukturált interjú segítségével történt lekérdezését is elvégeztük. Utóbbi 
kapcsán, Gyulán mintegy 45, továbbá kontrollként a román oldalon – 
zömmel Nagyváradon és Aradon – további 25 interjút készítettünk.  

 
2. A román fogyasztók jelentősége Gyulán 

Azzal, hogy Gyula vendégforgalmában a románok váltak a legnagyobb 
létszámú külföldről érkezett csoporttá (2009-ben előzve meg a város gyógyászati 
kínálatát korábban tömegesen igénybe vevő németeket), felértékelődött a 
fogyasztási szokásaik, célpontjaik feltárása. 2010 nyarán a Szegedi 
Tudományegyetem nyári gyakorlatos BSc geográfus hallgatóinak segítségével 
végeztük el a két fentebb említett felmérést Gyulán.  

A városban a teljesen megújult központ mellett a Várfürdő (a Várral és a 
rendezvényekkel), a szintén pár éve megújult piac, valamint a Belvároson kívül 
fekvő kiskereskedelmi egységek voltak az idelátogatók elsődleges célpontjai. A 
Várfürdő látogatóinak körében a Romániából érkezett látogatók aránya 15-16%-
ra tehető, de a hétvégi napokon ennek dupláját is elérte. A Várfürdőben végzett 
interjúból kiderült, az eladott jegyek alapján a román vendégkör jelentősége még 
ennél is magasabb, egyes hétvégéken elérheti a 60-70%-ot is. A 
Fürdőkomplexum ezért románul tudó pénztárosokat alkalmaz, illetve képez 
(alapfokú nyelvtanfolyamot kell elvégeznie az ott dolgozóknak), valamint a 
német mellé román és angol nyelvű tájékoztató táblákat is kihelyeztek. 

A piac forgalmát csak a piaci napokon, akkor is elsősorban a délelőtti 
órákban emelik meg a román viszonteladók és egyéni vásárlók. A jelenleg 
mérhető forgalom a korábbi éveknek már csak töredéke, köszönhetően a román 
ellátás javulásának, de a közeli békéscsabai piac elszívó hatásának (alacsonyabb 
árszint a viszonteladóknak) is. 
 
2.1 Romániából érkezett vásárlók a gyulai kiskereskedelemben 

A város – méretéhez, lokális és térségi fogyasztópiacához mérten – igen 
jelentős kiskereskedelmi hálózattal rendelkezik. A hazai láncok (COOP, REÁL, 
CBA) mellett időbeli sorrendben a LIDL, a PENNY, a SPAR, a TESCO, az 
ALDI és a JYSK is nyitott egységet, általában nagyobbat, mint ami a város 
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méretéből következne. A megyében egyedül Gyulán van INTERSPAR, a 
TESCO egysége is hipermarket méretű, s a többi lánc üzletei is elérik a 
megyeszékhelyen nyitott egységek nagyságát. 

Az időben elsőként nyitott LIDL végül nem produkált értékelhető 
eredményt, ami vélhetően a városon belüli térbeli lokációjának köszönhető. Bár 
a város egyik fontos tengelyén fekszik, mely a határátkelő felől is elérhető, ezt az 
útvonalat a városba érkezők kevéssé veszik igénybe, így a bolt közönsége csak a 
helyi lakosságra korlátozódik. 

Az Aldi új üzletét a Gyula várost elkerülő út és a Gyula-Békéscsaba 
négysávos út csomópontja mellé építették, alapvetően a gépkocsival érkező 
vásárlóközönségre építve. Ennek ellenére – ez a lenti adatokból is kitűnik – sem 
a helyi, sem a térségi, sem a román vásárlók körében nem népszerű, egyik 
napszakban, s a hét egyik napján sem. 

A fennmaradó három egység mindegyike a Csabai úton, a Békéscsabáról a 
Belvárosba bevezető út mentén helyezkedik el. A felmérés előtt viszonylag 
közeli időpontban nyílt a TESCO, kiugró népszerűségét talán ez indokolja. A 
Románia felől érkező bevásárló-forgalom zömét ezek az üzletek „fölözik le‖, de 
az összes forgalomból a románok aránya minden esetben szerény, 6-8%-ra 
tehető. Közvetett információkból, illetve dokumentum-elemzésekből kiderült, 
hogy az egységek megnyitásában, az árukészlet összetételének meghatározásában 
a határon túlról érkező vásárlói körnek „fontos járulékos‖6 szerepet szántak. Úgy 
tűnik, ez a számítás be is vált, a román vendégek átlagos fogyasztása viszonylag 
magas, s a költésben a hazai fogyasztókhoz viszonyítva magasabb a prémium 
termékek részesedése. 

1. ábra 
Honnan jönnek a „románok”? – A rendszámok megoszlása megyék szerint (%) 

 
Forrás: A terepi felmérés eredménye, 2010. 

 

A Romániából érkezett látogatói és vendégkör értékeléséhez két 
megjegyzést kell tenni. Egyik, a bukaresti rendszámú autók magas aránya. A 
román szabályozás szerint a cégek által lízingelt autót – különösen a flottában 
vásároltakat – bukaresti rendszámmal látnak el, függetlenül a vásárló tényleges 
lakhelyétől. Így az ottani rendszám zömében a közeli megyékből (Arad, Bihor, 
Hunad, Caras-Severin, Cluj) érkezetteket takar, ám nem tudni milyen belső 
arányokkal. A másik, hogy a nyugat-európai rendszám nem takar automatikusan 

                                                 
6 A kifejezés a gyulai Interspar egység vezetőjének szájából hangzott el egy telefoninterjú során. 
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német, osztrák, vagy holland állampolgárokat. Ezek egy része – ezt egy 
Debrecenben készült kiskereskedelmi felmérés adataiból ismerjük (Tömöri, 
2008) – a kint dolgozó román vendégmunkások tulajdonában lévő gépjármű, 
akik nyári szabadságra érkeztek haza a Partiumba, és „ruccantak át‖ Gyulára 
fürdőzni, vásárolni. 

A gyulai kiskereskedelemben a hipermarket szintű üzletek számára a nyári 
forgalom mellett a karácsonyi bevásárlási csúcs is fontos, s ebben a román 
vendégkör szerepe annak ellenére is jelentős, hogy Nagyváradon és Aradon is 
megépültek az első bevásárlóközpontok (3, ill. 2), illetve megnyíltak az első 
hipermarketek. Az ottani árszínvonal még mintegy 10%-kal magasabb a 
magyarnál, így kisebb távolság esetén jobban megéri a határon túlról is Gyulára 
jönni vásárolni. 

Gyula kiskereskedelmi szerepét némileg leárnyékolja a közeli Békéscsaba, 
ahol a 82.000 nm-es Csaba Center, a Stop Shop bevásárlóudvar és mellette a 
TESCO hipermarket erős vonzerőt gyakorol a Románia határmenti térségeiből 
érkezőkre. 
 
2.2 Fogyasztói felmérés II.: belvárosi üzletek 

A felmérés során előzetes terepbejárással lehatároltuk a Belvároshoz 
sorolható három fő kiskereskedelmi-szolgáltatási tömörülést, elvégeztük ennek 
térképezését. A kiválasztott 130 egységből a személyes lekérdezés révén 80 
kérdőívet sikerült kitölteni és feldolgozni.  

A külföldi vásárlók aránya az üzletek ötödében legalább a vendégkör 
negyedét-felét kiteszi, ennek kis hányada tekinthető visszajárónak, s az általuk 
generált bevétel aránya is hasonló. A román vásárlók aránya a külföldiek között 
a lekérdezett üzletek felében nem számottevő, a többieknél 25-75% között 
szóródik. Gyulára meghatározóan a családosok érkeznek vásárolni. 

A magyar vendégkörrel összevetve ugyanannyit, vagy többet költenek. 
Több üzletben jelezték, hogy a román forgalom nélkül akár be is zárhatnának, 
míg a velük szomszédos, vagy szemközti boltokban a román vendégkör 
érdemben meg sem jelenik. Az átlagos vásárlókhoz képest a közepes és magas 
árkategóriájú termékeket nagyobb gyakorisággal vásárolják, viszont egyes 
specializált üzletekbe – pl. Hollóházi Porcelán – lényegében be sem térnek. Az 
ÁFA-visszatérítés megszűnésével (a 2007-es román EU-csatlakozás után) 
csökkent a Romániából érkező vásárlók száma. 

A román vendégek negyede-fele beszél jól magyarul, ugyanannyi töri a 
magyart, s több mint a fele nem tud, vagy nem akar magyarul megszólalni. (A 
vendéglátóhelyeken készített interjúkból kiderült, a román vendégek inkább 
nyugati nyelvtudásukat használják, nem román nyelven jelentkeznek be, 
függetlenül attól, hogy az adott egységben van-e románul beszélő alkalmazott.) 
A belvárosi üzletek forgalmában a szezonalitás erős, a nyári hónapok a boltok 
fele számára kiugró bevételt jelentenek, az éven belüli második csúcsot a 
karácsonyi vásár időszaka jelenti számukra. A román forgalom mindkét 
csúcsban számottevő, míg a többi külföldi országból érkezettek inkább a 
turisztikai főszezonra koncentrálódnak. Legrosszabbnak a karácsonyt követő téli 
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hónapokat, illetve a tavaszi és őszi hónapokat értékelik. Ez azt jelzi, hogy a 
városban zajló rendezvények, melyek februártól decemberig tartanak, mérsékelt 
vásárlóerőt csábítanak. A rendezvények által generált többletforgalom zömmel a 
sétálóutcára korlátozódik, e tengelytől néhány 10 m-re fekvő boltokig a 
vendégek már nem jutnak el. 

Sajátos, hogy a hazai kiskereskedelmi láncok üzleteiben – a megyében az 
Univerzál Rt. a legjelentősebb szereplő – a román forgalom egyáltalán nem 
jelentkezik. Az ottani gazdasági felfutást sem érezték meg a zömmel kisebb 
alapterületű üzletek, igaz a 2008-as évtől kezdődött visszaesés sem érződik a 
forgalmukon. 
 
Összegzés  

A kutatás során tapasztalt térfolyamatok erős egyoldalúságot mutattak 
Gyula város, illetve a román oldalon elterülő községek viszonylatában. A magyar 
oldalról történő átmozgás döntően nem a határ közvetlen közelében fekvő 
kistelepülésekre irányul (kivétel talán Nagyszalonta/Salonta), hanem erősebben a 
határhoz közeli partiumi nagyvárosokba – elsődlegesen Nagyváradra és Aradra – 
illetve Erdély belső, magyarlakta területei felé. Ezzel szemben, a román 
határtérségből érkező mozgások egyik meghatározó céltelepülésévé Gyula (és 
részben Békéscsaba) vált az elmúlt két évtized során. Ennek oka részint a város 
megerősödő szolgáltató szerepköreiből eredeztethető (pozitív, vonzó tényezők), 
részben a határ román oldalán a meghatározó térszervező centrumok hiányának, 
nagy távolságának, nehézkes elérhetőségének tudható be (negatív tényezők). 
Az 1990-es évek végéig meglévő gazdasági fejlettségbeli különbségek (pl. az egy 
főre jutó GDP tekintetében) az utóbbi évtizedben lényegesen mérséklődtek, 
köszönhetően egyrészt a román oldal dinamikus gazdasági fejlődésének, 
másrészt Békés megye – és tágabban a keleti határrégió – vontatott 
dinamikájának a magyar oldalon. Ugyanakkor a gazdasági fejlődés Romániában 
– még erőteljesebben, mint Magyarország esetében – a nagyvárosokra és 
közvetlen környezetükre koncentrálódott, miközben a rurális terekben stagnálás, 
vagy a korábbi struktúrák leépülése zajlott (Nagy E., 2010). E kontextusban, a 
lokális szintre koncentrálva, Gyula relatív előnye még nőtt is a határ túloldalával 
összevetve (melyet a 2008-ban kirobbant gazdasági válság időben tartósított!).  
A város majd minden lényeges szereplőcsoportja felismerte a határon átnyúló 
kapcsolatok fontosságát Gyula további fejlődése szempontjából. Ennek 
köszönhető, hogy mind az önkormányzat, mind az intézmények, vállalkozások 
és civil szervezetek szintjén erős aktivitás látható a határon átnyúló 
együttműködések erősítsésére, mely pl. a pályázati aktivitásban is megtestesül. A 
tanulmányban korábban említett – részben proaktív – reakciók az egyes 
kulcsszereplők részéről azt jelzik, hogy a város képes a határmenti fekvésből, 
létből előnyt kovácsolni és azt saját hosszútávú stratégiái fontos elemévé tenni 
(Nagy G., 2011). 

Sajátos eleme Gyula és a határ túloldalán fekvő hajdani vonzásterület 
együttműködésének, hogy azt a nemzetiségi arányok átalakulása kevéssé zavarja, 
sokkal gyakoribbak a magyar-román közös akciók, mint a magyar-magyar, vagy 
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éppen a román-román kapcsolatok, bár utóbbi kettőre is találunk példát 
(alapfokú oktatás, illetve nyugdíjasklub). Éppen e jelenségre alapozva 
kockáztathatjuk meg, hogy a vizsgált város határon átnyúló szerepkörei 
hosszabb távon is fennmaradnak, illetve erősödhetnek, természetesen nem 
függetlenül a nemzeti szintű és a lokális politikai folyamatok alakulásától. 
 
Abstract 

As a part of the research program INNOTARS_varoster (2009-2011) 
supported by the National Research and Technology Institution we made 
fieldworks to investigate forming and development of cross-border urban 
regions, the leading forces of the process, the periods of co-operations after the 
transition (1989-1990) and the phases of changing meaning of borders between 
Hungary and the surrounding countries. 

In the case study area – Gyula (33 ths), along the Hungarian-Romanian 
border – we made a questionnaire to ask the inner city retailers and service 
providers about the importance of foreign clients, particularly Romanians and 
the effect of touristic events on their routine. At the same season we tried to 
depict the role of foreign visitors of the outer city large-scaled retail units, the 
local market and the thermal spa. The space of flows we were able to draw was 
unbalanced, particularly between Gyula and the smaller villages and towns, lay 
on the Romanian side of the border. The major part of Hungarian cross-border 
activities were concentrated on the major centres such as Arad and Oradea, and 
in a lower scale Salonta (10 ths), as the end station of a railway, crossing the 
border. A certain share of activity of Hungarian actors, were formulated inside 
Transsylvania, where Hungarian minority concentrate. In spite of this, the 
primary centre for Romanians crossing the border line became Gyula after the 
transition. 
 

Keywords: borderland studies, fieldwork, Romanian-Hungarian relations, retail 
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PAPP TIBOR  
 
SZEGED ÉS TEMESVÁR TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATAINAK 
TANULSÁGAI 
 
 
Összefoglaló 

Az előadás az önkormányzati diplomácia egyik példáját kívánja bemutatni. 
Szeged és Temesvár 1998-ban írta alá a testvérvárosi megállapodást, mely egy 
már meglévő kapcsolatrendszer szereplői számára biztosított jogi keretet, és 
egyben új alapot teremtett a további lehetőségek számára is. Fokozatosan újabb 
és újabb közös programokat sikerült megvalósítani, és napjainkban már az Uniós 
forrásból támogatott közös projektek jelentik a kapcsolatok fő elemeit, és ezek 
jelentik azokat az eredményeket is, melyek a kölcsönös előnyökön alapuló 
ötletek és elképzelések kézzelfogható manifesztációi. Gyakorlattá vált, hogy a 
közös vállalásokról a két város döntéshozó testületei együttes ülésen határoznak. 
Az előadás ezért részletesebben tárgyalja az együttes közgyűlések munkáit, 
valamint a közös projekteket. 
 
 

Bevezetés 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának jelenleg 17 külföldi várossal 

van érvényes megállapodása. Az elnevezést tekintve létezik együttműködési, 
barátsági és testvérvárosi megállapodás. A gyakorlatban mind a 17 várost 
testvérvárosnak tekintjük, hiszen e kétoldalú kapcsolatok célja egybeesik a 
testvérvárosok közötti együttműködés általános alapelveivel és céljaival. Szeged 
város esetében az alábbi célok fogalmazhatók meg: egymás kölcsönös 
megismerése, bizalomerősítés, tapasztalat- és információcsere, különféle 
szervezetek – különösen a gazdasági szervezetek – közötti kapcsolatok 
elősegítése, lakosok és főleg fiatalok közötti kapcsolatok kialakítása és 
fejlesztése, a nemzetek közötti kapcsolatok erősítéséhez való hozzájárulás, közös 
pályázatban való részvétel. 

A kapcsolatokon belül Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
prioritásként kezeli a határmenti, földrajzilag legközelebb eső városokkal való 
együttműködését, figyelembe véve azt a tényt is, hogy itt nagyszámú magyar 
közösségek élnek /Szabadka, Temesvár, Marosvásárhely, Rahó/. Szegeden 
szinte valamennyi intézmény (oktatási intézmény, vállalkozás, kulturális 
szervezet, civil egyesület) alakított ki kapcsolatot – és közülük sokan valóban 
évente több közös programot is megvalósítanak – szabadkai és temesvári 
partnerekkel. 

A két városnak különleges szerepe van a két országon belül. Szeged 170 
ezer fős lélekszámával a harmadik legnagyobb magyarországi város, míg 
Temesvár a 320 ezer fős lakosságával a második legnagyobb város Romániában. 
Mindkét város közigazgatási, oktatási, kulturális, tudományos, és bizonyos 
értelemben gazdasági régióközpont. A Szegedi Tudományegyetem Magyarország 
második legnagyobb egyeteme több, mint 30 ezer hallgatói létszámával. 
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Temesvár pedig a 7 egyetemével és 47 ezer egyetemi hallgatójával szintén 
jelentős egyetemi központ. A két város jellemző vonása a sok nemzetiség 
jelenléte. Szegeden ugyan a nem magyar lakosság aránya 1 százalék körüli, de 11 
kisebbségi önkormányzat alakult meg, és mindegyik igen aktívnak mondható. 
Temesváron a lakosság 85,5 százaléka román, 7,5 százalék magyar, 2,2 százalék 
német, a többi nemzetiség létszáma 1 százalék alatti. A legutóbbi választásokon 
a Temesvár Városi Tanácsba két nem román képviselő is bekerült: az egyik 
magyar, a másik mandátumon négy további nemzetiség osztozik olyan módon, 
hogy évente más delegál képviselőt. Ami gazdaságot illeti, általánosságban 
elmondható, hogy a hagyományos ágazatok nagy része mindkét városban eltűnt 
az 1990-es években. Szegeden, ami megmaradt, az meg is tudott erősödni. Ilyen 
a Pick szalámigyár, a Sole-Mizo tejüzem, a Szilánk üvegipari cég. Új befektetések 
az 1990-es években elkerülték a várost, mivel nem volt Szegedre vezető 
autópálya, és folyt a délszláv háború. Temesvár ugyanakkor az olcsó munkaerő 
miatt vonzó befektetési terület volt, így számos multinacionális cég települt ide: 
Continental, Procter & Gamble, Nestlé, Linde Gas, Dräxlmaier, Coca-Cola. A 
helyzet sokat változott, és ma már Szeged számára előny a határ közeliség, és két 
autópálya is megépült. Temesvár infrastrukturális erőssége a nemzetközi 
repülőtere, amely évente közel 2 milliós forgalmat bonyolít. Sajnos, a képhez az 
is hozzá tartozik, hogy jelenleg nincs közvetlen vonat vagy autóbusz járat a két 
város között. 
 

1. A testvérvárosi kapcsolatok szakaszai 
A konkrét szerződést – melynek címe: „Megállapodás Szeged és Temesvár 

testvérvárosi együttműködéséről‖ – 1998. január 27-én írták alá Szegeden. A 
megállapodással egy időben egy közös nyilatkozatot is aláírtak, melynek elejét 
érdemes szó szerint megismerni: „A romániai Temesvár Municípiuma, valamint 
a magyarországi Szeged Megyei Jogú Város önkormányzata azon szándéktól 
vezérelve, hogy polgáraik érdekében létrehozzanak egy sokoldalú 
együttműködést, ápolják és fenntartsák a tolerancia szellemét, óvják a szabadság 
eszméjét és őrizzék Európa békéjét, a következő KÖZÖS NYILATKOZAT 
elfogadására jutottak: 1. A két város elhatározza a testvérvárosi kapcsolat 
felvételét. Közös célkitűzésük a két város polgárai közötti baráti kapcsolat 
ösztönzése a nemzetek közötti megértés szolgálatában a kölcsönös tisztelet és 
egyenlőség alapján.‖ 

1998-2002 időszakában a meglévő kulturális és művészeti cserék új 
lendületet kaptak: művészek, írók, tudósok, valamint iskolák és az egyetemek 
építettek ki jó viszonyt, színházak, múzeumok, könyvtárak szerveztek közös 
programokat.  

2003. évtől kezdve indult el az a szorosabb együttműködés, melynek két 
pillére az együttes közgyűlések és a közös projektek. Ez a szakasz 2005-ig tartott, 
az Idegenforgalmi Megállapodás aláírásáig. Ennek a három évnek a jellemzője, 
hogy mindkét fél nagy lelkesedéssel törekedett arra, hogy minél több ajtót és 
ablakot nyissanak egymás felé. Magyarországon ez az Uniós csatlakozás 
előkészítése, és a csatlakozás utáni első tapasztalatok időszaka volt, és 
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természetesen a romániai partner minden a csatlakozással kapcsolatos esemény, 
döntés iránt nagy érdeklődést mutatott. Románia pedig ekkor lett NATO tag, és 
ekkor folytak a csatlakozási tárgyalások is, melyek 2004. év decemberében 
zárultak. 

2006. évtől kezdődő időszakban a kapcsolatok különböző formái 
megszilárdultak és rendszeressé váltak, illetve a közös projektek második 
körének kidolgozása és megvalósítása zajlott. Ez a szakasz most is tart, annak 
ellenére, hogy 2011. évtől érezhető egyfajta visszafogottság, ami az elhúzódó 
recesszió következménye. 
 

2. Együttes közgyűlések 
A két város döntéshozó testületei – a Temesvár Városi Tanács, illetve a 

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése – eddig öt alkalommal tartottak együttes 
ülést. Maga a program két napig tart, egyszer Szegeden, egyszer Temesváron. 
Célja a közös döntések mellett ugyanúgy az is, hogy a döntéshozók a két várost 
– a főbb intézményeket - megismerjék, lássanak fejlesztéseket, és megoldásra 
váró problémákat is. Így a két napos látogatás tanulmányút is egyben. 

Az első együttes ülésre és testületi látogatásra 2003. május 25-26-án került 
sor Szegeden. A tanácskozás főleg arról szólt, hogy néhány szegedi képviselők 
egy-egy területet – például a fejlesztési terveket – bemutatták a temesvári 
vendégeknek. Az ülés Közös Nyilatkozat elfogadásával és aláírásával zárult, 
melyben általános elveket fogalmaztak meg a két város kapcsolatainak 
fejlesztéséről. 

A második látogatás ugyanazon év november 15-16-án tartották 
Temesváron. Jellegében az előzőhöz nagyon hasonlóan alakult a két nap 
programja, azzal a többlettel, hogy az együttes ülésen itt már két közös projekt 
benyújtásáról is szó esett. 

A harmadik tanulmányútra 2005. június 10-11-én került sor Szegeden. Itt 
már a két lezárult közös projekt értékelését is elvégezték a testületek, és 
megtárgyalták a közös idegenforgalmi projektet is. A szokásos Közös 
Nyilatkozatban a felek a külügyminiszteri találkozó eredményeit, és a kapcsolódó 
feladatokat vázolták fel. 2005. május 28-án Szegeden, a Városházán tanácskozott 
Somogyi Ferenc magyar, Mihai-Razvan Ungureanu román és Vuk Draskovics 
szerb-montenegrói külügyminiszter, és találkozójukon olyan kérdésekben 
született megállapodás, melyek Szeged és Temesvár közötti vasúti és közúti 
személy és áruforgalom fejlesztését érintik. Ekkor írták alá a „Megállapodás 
Temesvár és Szeged idegenforgalmi együttműködéséről‖ című dokumentumot 
is. 

A negyedik, 2007. április 25-26-án tartott temesvári tanácskozáson két 
közös nyilatkozatot fogadtak el. Az egyik a két város állatkertjeinek 
együttműködéséről, közös pályázatukról szól. A másik nyilatkozatban arról 
határoztak, hogy a két városban működő parkolásért felelős önkormányzati 
cégek együttműködnek a parkolási rendszerek összehangolásában, és első 
körben a kiadott parkoló bérleteket kölcsönösen elfogadják a másik városban. 
Ettől kezdve lényegesen csökkent azoknak a temesvári autóknak a száma, 
amelyek Szegeden parkolójegy nélküli parkolás miatt büntetőcsekket kaptak. 
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Meg kell jegyezni, hogy finomítani kellett ezt az együttműködést, mivel sok 
szegedi cég és magánszemély Temesváron vásárolt éves parkoló bérletet magyar 
rendszámú járművekre a szegedihez képest harmad áron.  

Az ötödik tanulmányútra 2010. január 22-23-án került sor Szegeden. Az itt 
elfogadott Közös Nyilatkozatban három konkrét közös projekt előkészítéséről 
és benyújtásáról döntöttek. A következő közös testületi program 2012. tavaszán 
valósul meg. 
 

3. Közös projektek 
2003 őszén két közös pályázat beadására került sor a PHARE CBC 

Magyarország-Románia Kisprojektek Alapja programhoz. A „Szeged-Temesvár 
városrehabilitációs csereprogram‖ című projekt esetében Szeged volt a vezető 
partner, míg a vezetési-oktatási csereprogram esetén Temesvár volt a fő partner. 
Ezek a projektek 2004. év első felében valósultak meg, és fő eseményeik voltak a 
szegedi fiatal építészek kiállítása Temesváron, az építészeti konferencia 
Szegeden; illetve folyamatosan tartott képzések Temesváron és Szegeden. 

A Phare CBC Kisprojekt Alap, Magyarország – Románia Program 
támogatását 2005. évben elnyerte az „Érintőképernyős Info-terminálok 
Szegeden‖ című közös projekt, mely 99.700 euro támogatást nyert. Ezzel Szeged 
és Temesvár idegenforgalmi kínálatát egységes rendszerben sikerült 
megjeleníteni és bemutatni több nyelven a két város lakosságán túl a Szegedre és 
Temesvárra érkező turistáknak is. Érintőképernyős terminálok ekkor már 
működtek Temesváron, és tapasztalataikat felhasználva sikerült kiépíteni és 
üzembe helyezni öt terminált Szegeden. A projekt kiváló alappillére lett egy 
hosszú távú idegenforgalmi együttműködésnek. 

2009-2010-ben valósult meg a két város állatkertjeinek – a Temesvári 
Állatkert és a Szegedi Vadaspark – közös projektje, melyet a Magyarország-
Románia Együttműködési Program 2007-13 támogatott. Ebben a már 300 ezer 
eurós költségvetésű projektben jelentős fejlesztéseket tudtak az állatkertek 
elvégezni, például ennek keretében épült meg az aranysakál és a farkas kifutó a 
Szegedi Vadasparkban. De több száz kisiskolás tanuló kölcsönös állatkerti 
látogatását – mint a projekt oktatási elemét – ennek keretében sikerült 
megszervezni. 

2010. évben kezdődött el a két város nagybani mezőgazdasági piacainak 
közös projektje, melynek címe "Kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése a nagybani 
piacok között" melyet szintén a Magyarország-Románia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 2007-2013 támogat. A Dorozsmai Nagybani Piac 
Üzemeltető Kft. és a Temesvári Piacigazgatóság több éve együttműködik, 
információkat cserél. A jelenleg is folyó projektben olyan informatikai fejlesztést 
valósítanak meg, amely közös adatbázis létrehozásával segíti a két oldalon lévő 
termelőket és kereskedőket, akik így naprakészen tudnak tájékozódni. 

Szintén a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 2007-2013 támogatja azt a 2010. évtől indult, környezetvédelemmel 
foglalkozó közös projektet, melynek címe "Biodiverzitás és természetvédelem a 
környezettudatos testvérvárosokban". A két város kiemelt figyelmet fordítanak a 
természetvédelemre és a biodiverzitás fenntartására, illetve az élhető környezet 
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kialakítására, ezért a projekt környezetvédelmi kutatásokat, tanulmány készítését, 
illetve képzéseket tartalmaz. 

Előkészítés alatt áll az újabb idegenforgalmi témájú közös projekt, melyet 
2012. évben tervez a két város benyújtani, a fent említett program utolsó 
pályázati felhívására. 
 

Összegzés 
Szeged és Temesvár testvérvárosi kapcsolatrendszerében a szokásos 

kulturális, sport, és egyéb közös rendezvények mellett jelentős szerepe van az 
együttes testületi találkozóknak, amelyek a konkrét projekteket mintegy 
generálják. Ennek fényében néhány pozitív és negatív hatást, illetőleg eredményt 
lehet felvázolni. A testvérvárosi megállapodást követően a kezdeti lépések a 
barátság bővítését és a bizalomépítést tűzték ki célul. Ennek sikeréhez 
hozzájárult a közös projektekben végzett munka, hiszen mindkét városban a 
résztvevők kénytelenek napi kapcsolatban állni egymással, állandóan egyeztetni, 
tervezni, jelentéseket készíteni és összehangolni. Nincs pozitív hatással a 
kapcsolatok rendszerére az, hogy a politikai helyzet változásával módosulhatnak 
a prioritások. Választási évben például lehetetlen együttes testületi ülést 
szervezni. A testvérvárosi kapcsolatokban a gazdasági együttműködés is fontos 
szerepet játszik, azonban az üzleti élet döntéseire nincs hatással az a tény 
általában, hogy két város testvérváros-e vagy sem. Továbbá, a sikeresen 
megvalósult gazdasági események részleteibe a szereplők nem kívánják a nagy 
nyilvánosságot bevonni. A kamarák tájékoztatása alapján tudható, hogy jelentős 
magyar tőke van jelen Temesváron, számos vegyes vállalat is alakult, de részletek 
nem ismertek. Fontos említést tenni arról, hogy a testvérvárosi kapcsolatokban a 
magyar-magyar viszonynak kiemelt szerepe van. Szeged városából többször is 
kaptak temesvári magyar szervezetek komoly támogatást. Azonban arra mindig 
figyelemmel kell lenni, hogy a magyar-magyar kapcsolatokat úgy kell szervezni, 
hogy szerves része legyen a román-magyar együttműködésnek. A testvérvárosi 
kapcsolat tehát nem magyar-magyar kapcsolat, különben elveszhet a bizalom, és 
ennek a hátrányos következményeit a kisebbségben élő magyar közösségnek kell 
elszenvedni. 
 

Abstract 
The lecture intends to present an example of the local government 

diplomacy. It was in 1998 that Szeged and Timişoara signed the Sister-City 
Agreement, which provided legal framework for the actors of an already existing 
system of relations, and, at the same time provided a new basis for further 
possibilities. Gradually, more and more common programmes were realized, 
and lately the EU co-financed common projects have been the main elements of 
the relations, and thus, signify the achievements as the manifestations of the 
ideas of mutual benefit. The fact that the decision-making bodies of the two 
cities adopt resolutions on joint commitments have become a practice. The 
discourse, therefore, gives a somewhat detailed picture on the work of the 
common general assemblies and the common projects. 
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BECSEI JÓZSEF  
 
A TUDOMÁNYRÓL 
 
 

Napjainkban a tudományt számos kihívás kényszeríti újabb és újabb 
ismeretek feltárására, a világban lejátszódó kedvező és kedvezőtlen folyamatokra 
való reagálásra, akár az okok feltárására, akár a megoldásokra teendő javaslatok 
megfogalmazására. A tudomány szerepe igen nagy, s egyre növekszik, hiszen a 
tudatosság teszi lehetővé az ember számára, hogy tanulmányozza és bizonyos 
mértékig befolyásolja a változás elterjedését. A természeti változásokhoz 
hasonlóan, ahol a növekedés újabb növekedést gerjeszt, a kulturális változás 
jelentősége egyre növekszik, amely viszont előre jósolható mintázatban terjed. A 
kommunikáció a legegyszerűbb formáktól (szavak, a rafinált reklám) olyan 
változásokhoz tud vezetni, amelyek önmagukra épülnek, először lassan 
terjednek, majd ahogyan az emberek hozzászoknak felgyorsulnak, majd telítődik; 
mint minden változás hullámvonalat ír le, akár például a gazdasági növekedés 
hosszúhullámú szisztémája. (G. Gardner, 2001) 

A változás természetesen nem egyformán érint meg minden társadalmi 
csoportot. A változás élvonalában azok állnak, akik általában tanult emberek 
(innovátorok), s akiknek jók a szociális kapcsolataik, majd az innováció átterjed a 
korai elfogadókra, azután a korai többségre, majd a késői többségre. A 
legkésőbbi elfogadók a maradiak, a hagyománytisztelők, akik gyakran társadalmi 
elszigeteltségben élnek. A társadalom ugyanis számos aspektus, vagy viszony 
szerint aprólékosan tagolt: a foglalkozás, az iskolai végzettség, a település fajtája, 
vagy éppen az országban való elhelyezkedése szerint stb. születtek jelentős 
különbségek az egyes népességcsoportok között.  

Korunkban az ember, az emberi társadalom által véghezvitt változtatások, 
átalakítások akár magán a társadalmon, akár a természeten, azok jelentősebbek, 
mint maguk a természetben lejátszódó folyamatok. Ez a hatalmas munka 
részben jó eredményeket hoz (pl. a környezetet kultúrtájjá változtatja), de 
nagyobb mértékű az az átalakítás, amely a környezetet károsan befolyásolja, 
vagyis nem kultúr-, hanem műtájjá alakítja. A műveltség valamint a tudomány 
szerepe éppen ezen a ponton ragadható meg, hiszen, ha a közvélemény irányítói, 
az innovátorok és a korai elfogadók egy-egy konkrét jelenség kapcsán 
azonosíthatók, akkor a változásra irányuló erőfeszítéseket erre a csoportra kell 
összpontosítani, mert ekkor van arra esély, hogy ők elterjesztik az innovációt, 
vagy a gondolatot. Ugyanakkor azt is hangsúlyoznunk kell, hogy soha nem 
csinálhatunk csak egyetlen dolgot, mindentől függetlenül, nemcsak egyes okokat 
kell figyelembe venni, hanem egész rendszerekben kell gondolkodni, a 
megoldást a jó irányba megkeresni. 

Minden kornak - természetesen – meg vannak a maga számos problémája 
között is a legjelentősebbek. Az energia, az anyagok és tudás felhasználásának 
megszervezése a huszadik században vált lehetségessé azzal, hogy az irányítás 
emberi kapacitása nagy mértékben kiszélesedett. Az igazgatás tudománnyá vált 
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azáltal, hogy Max Weber (1864-1920) és Frederick Taylor (1856-1915) 
racionalizálták a szervezeti struktúrát, Henry Ford (1863-1947) pedig 
elterjesztette a tömegtermelési technikákat, s a róla elnevezett korszak, a 
„fordizmus‖ a huszadik század utolsó harmadáig meghatározó társadalmi-
termelési-települési szisztémaként funkcionált. 

Napjaink egyik kulcskérdése annak megértése, hogy a gazdaság a 
fenntarthatóságra térjen át, amelyet mindenekelőtt környezeti kérdésként kell 
megfogalmazni. A környezet minősége ugyanis közös javaink legfontosabbika. 
Ugyanakkor az emberek természetes ösztönüktől fogva hajlamosak a természeti 
erőforrások túlzott kihasználására, és csekély az indíttatásuk azok megóvására, 
illetve növelésére. Ennek azután az az eredménye, hogy a megújuló 
létfontosságú források 2010-ig a mellékelt táblázat (előrejelzés) szerint alakult. 
Azonban a társadalom az idők folyamán több olyan stratégiát fejlesztett ki 
amellyel az embereket ráveszik a változásra.  

A társadalmi hatalom gyakorlói számára kézenfekvő eszköz a törvény ereje, 
vagy a hivatalosan szponzorált ösztönzők, amelyeket úgy határoznak meg, hogy 
a forrásokat ki és hogyan használhatja. Egy lehetséges eszköz az oktatás is. Az 
oktatás, mint a szocializáció fontos intézménye, bármely társdalom életét 
befolyásolja. Erre a történelemben számos pozitív példát találhatunk 
(Görögország, a felvilágosodás stb.), de az a felfogás, amely a természetet az 
emberiségnek rendeli alá, és a tudást elszigetelt tudományágakra szabdalja, 
nagymértékben hozzájárult a jelenlegi globális környezeti válsághoz. Az emberek 
értékrendjét befolyásolhatja a vallás, továbbá a kisközösségek kollektív magatartása. 
(Pl. Japánban a fa szükséglelet importból ,vagy helyettesítőkkel fedezik, s nem 
vágják ki a saját erdeiket.) Úgy hisszük, hogy a környezettudatosság állapota 
egyenesen arányos a műveltséggel, amelynek a legfontosabb forrása az oktatás és 
a tudomány. 
 

1. Táblázat. A népesség és a rendelkezésre álló megújuló létfontosságú források 
( Postel. 1994-Becsei J. 2007) 

Megnevezés Közelítő érték Teljes 
változás 

Egy főre 
jutó 
változás 1990 2010 

(millió) (százalék) 

Népesség 5290 7030 +33  

Szántóföld (ha) 1444 1516 +5 -21 

Öntözött terület (ha) 237 277 +17 -12 

Mező és legelő (ha) 3402 3540 +4 -22 

Erdő (ha) 3413 3165 -7 -30 

Halzsákmány (tonna) 85 102 +20 -10 

 

Azt is meg kell jegyezzük, hogy az embertársak különösen hatékony tényezők 
a magatartásminták kiválasztásában és megtartásában. Amire az emberek önként 
reagálnak: az a többiek cselekvése, vagy a közvetlen felhívás, a hatékony 
kommunikáció és a csábító ajánlat. Amikor ezek a hatások segítenek legyőzni a 
fenntartható magatartás útjában álló pszichológiai akadályokat, a cselekvés 
gyorsan összhangba tud kerülni a gondolatokkal. 
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A kérdést nekünk természetesen úgy kell feltennünk, hogy az a kisebb 
közösség és területi egység, amelyben élünk milyen adottságokkal rendelkezik a 
nagy társadalmi kérdések megítéléséhez, az azokat változtatni kívánó 
folyamatokban hogyan tud részt venni, valamint a saját közösségében miféle 
jelentős problémák állnak fenn (keletkeztek, ill. keletkeznek), s azok 
felmutatásához, a megoldások megkereséséhez, hogyan tud hozzájárulni a 
tudomány, az oktatás, a társadalom egyedeinek magatartása. Milyen eszközök, 
szervezetek, személyi kapacitások stb. állnak rendelkezésünkre a fent jelzett 
feladatok elvégzéséhez. 

Ma amikor a magyar tudomány ünnepét üljük – véleményem szerint – 
nemcsak a jelenlegi problémákat kell felvázolnunk, hanem meg kell keresnünk 
azok gyökereit is, valamint figyelemmel kell lennünk elődeink azon törekvéseire, 
amelyekkel igyekezetek a helyes megoldásokat megtalálni. Azt kell mondanunk, 
hogy vissza kell nyúlnunk a kezdetekhez. Ugyanakkor ma azt látjuk, hogy az új 
értékrendek kialakítása során egy olyan általános tagadás vált úrrá, amely nem 
fogadja el a korábban megvalósított helyes törekvéseket és döntéseket sem. 
Pedig Békés megye az elmúlt négy-öt évtizedben jelentős eredményeket tudott 
teremteni éppen a tudomány területén. Állításom igazolására azt a néhány kiugró 
pontot had említsem fel, amelyek egy előrelátó tervezés eredményeként születtek 
meg. Ennek a koncepciónak a lényegét az alábbiakban foglalhatom össze. 

Amikor az országos településhálózat-fejlesztési koncepció (1971) 
Békéscsabát felsőfokú központi funkciók ellátására jelölte ki az általa 
irányított megye nagysága hetedik volt az országban, az itt élő népesség száma 
447 196 fő, hatodik az országban. A szomszédos felsőfokú központok: Szeged 
kiemelt felsőfokú központ 110 km-re, Debrecen hasonló státuszú nagyváros 120 
km-re feküdt Békéscsabától. Így Békéscsaba az Alföld két szellemi központja, 
Szeged és Debrecen között helyezkedett (helyezkedik) el. Közlekedés-földrajzi 
helyzete igen jó, a településhálózat-fejlesztési koncepció szerint sokoldalúan 
fejleszthető vidéki szellemi központtá válhat. Békéscsaba is az új 
megyeközpontok közé tartozott és felsőfokú központtá nyilvánították, de még a 
megyeközponti szerepköröket is megosztva gyakorolta, bár a közép-békési 
városok közül elsősorban a gazdasági, pénzügyi központi funkciók helye volt 
ekkor. Központi funkcióit megosztotta elsősorban a volt megyeközponttal, 
Gyulával, míg Szarvas volt a felsőfokú óvóképző és mezőgazdasági képzés 
települése. Ahhoz, hogy a felsőfokú központ kívánalmainak minél teljesebben 
megfeleljen a megyeközpont, elkészítettük a város hosszú távú kulturális 
fejlesztési tervét, amelyben meghatároztuk a tudományfejlesztés feladatait is 
(Becsei J. 1971, 1972, 1973)  

Békéscsaba környezetében az Alföld alapvető fontosságú problémái 
jelentkezetek és ma is jelen vannak, vizsgálatuk megkövetelte a meglévő szellemi 
bázisra és a szegedi-debreceni központokkal való kooperációra támaszkodva új 
felsőfokú oktatási és tudományos bázis létrehozását. Melyek voltak a 
legfontosabb törekvések:  
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1. alternatív javaslat egy felsőfokú oktatási intézmény létrehozására. Ezek:  
a. Könnyűipari Műszaki Főiskola Nyomdaipari Karának, illetve Textilipari 

Szakának létesítése, 
b. Pedagógiai Főiskola telepítése, 
c. Útépítési és Fenntartási Főiskolai Kar létrehozása, 
d. Felsőfokú Élelmiszeripari Technikum, 
e. Felsőfokú Építőanyag-ipari Technikum 

2. Alföldi Kutató Intézet létrehozása, az alábbi csoportokkal: 
a. földrajzi kutatócsoport 
b. agrártörténeti kutatócsoport 
c. néprajzi kutatócsoport 
d. szociológiai kutatócsoport 
e. agrárgazdasági kutatócsoport. Az Intézet így komplex és önálló lett 

volna, amelyik természetesen együttműködik a megfelelő országos 
ágazati intézményekkel és egyetemi-főiskolai tanszékekkel. Ezzel 
kapcsolatban mellékelem A Köpeczi Béla akadémikusnak, az MTA 
akkori főtitkárának írt levelemet. (1.sz. melléklet) 

 

Mi valósult meg, mi az a bázis amelyre a terület mai tudományos életét 
alapozhatjuk? Békés megye általános gazdasági-társadalmi, népességi, települési 
helyzete bár sokat változott, s ebben a változásban számos pozitív eredmény is 
jelen van, de az országban elfoglalt sok oldalú hátrányos helyzetéből ledolgozni 
nem volt képes, sőt napjaink gazdasági innovációja elkerüli. A meglévő, de nem 
modern ipari gazdaság leépült, megszűnt, s helyette modern alig született, a 
jelentős agrárgazdaság remélhetőleg a jövőben pozitív változásokat hoz (Vozár 
A.T. 2011). Mára az 1974-ben létrehozott Földrajzi Kutatócsoport (MTA FKI) 
ma már MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetként működik., valamint 
jelentős tudományos kapacitást jelent a Szarvasi  Halászati és Öntözési 
Kutatóintézet. . Az 1985-ben „megszületett‖ tanítóképző pedig Szent István 
Egyetem Gazdasági Kar, illetve Bölcsészeti és Pedagógiai Karként működik a 
megyében három településen, négy intézményben. Budapest, Székesfehérvár, 
Siófok mellett Orosházán (Gyopáros) is működik a Kodolányi János Főiskola. A 
felsőfokú intézmények és a kutató intézetekben mára jelentős tudományos 
szellemi bázis halmozódott fel, s a fiatal utánpótlás-bázis is tekintélyesnek 
mondható, ami kedvező perspektívát hordoz. 

A tudomány területén korábban jelentős koordinációt végzett az akkori 
Megyei Tanács mellett létrehozott Tudományos Koordinációs Szakbizottság, de 
ennek megszűnte után nincs szervezet, amely ezt a szükséges és fontos feladatot 
ellátná, így a kezdeményezés az egyes személyek számára marad (Micheller M. 
2011). Szükségesnek ítélhető tehát egy olyan „intézmény‖ létrehozása, amely a 
most már meglévő jelentősnek mondható felsőfokú oktatási és kutatási bázis 
közötti átjárást és koordinációt biztosítaná. Vagy lehetőséget kellene 
teremteni arra, hogy a kutatók találkozhassanak, pl. tudósklub, vagy rendszeres 
tudományos esték, ahol egy-egy kutató beszámolhatna legfontosabb 
eredményeiről; nyilvános PhD védések, stb. Ezekhez a működésekhez 
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természetesen pénzre is szükség van, valamint olyan helyre, ahol ez lezajlana. Pl. 
a megyei önkormányzat a költségvetésében, ill. valamely más megyei szerv 
felvállalhatná (Kormányhivatal) ezeket a költségeket. Az egyszer-kétszeri évi 
tájékoztatást a SZAB Békés Megyei Tudományos Testületének összejövetelei jól 
szolgálják, azonban csupán ez kevés. 
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MULTICULTURALISM AND METISSAGE IN THE 
GLOBALIZATION CONTEXT 
 
 
Abstract 

Starting from the general definition that globalization is the process of 
interactions increased at the global level, and of a higher interdependence at the 
economical, social, technological, cultural, political, ecological, etc .levels, and 
sharing the idea that globalization also refers to the diminishing of distances 
through technology, language and cultural differences, or to solving some global 
problems, this work tries to discuss the influence of globalization upon 
intercultural manifestations, upon national and ethnical identities. This writing 
also focuses on the transgression borders, on the métissage of local and global 
languages, identities and geographies. 

It becomes ruthlessly apparent that, unless we are able to speak and write in 
other languages using a variety of styles and forms, there is no possibility to 
converse across borders, to speak to and with different communities. 
As a part of our own identity as teachers of English, as a foreign language, in a 
country with an intercultural education background, we wish to give a general 
view on the Romanian identity. Special references are made on the 
multiculturalism in Romania, as in our country, besides Romanians there also 
live Hungarians, Germans, Gypsies and so on, all of them preserving their own 
traditions, their own cultures, mixed or not with the Romanian ones. 

How we can speak to each other, learn to live well with each other, on the 
same earth, and teach our children to do the same, in the face of the 
entrenchment of our differences, represents a real issue-people already living in 
the same space of métissage: they are bilingual, mixed race and part of an 
immigrant and postcolonial diaspora. 

Métissage, from which The Canadian word ―metis‖ is derived, is a site for 
writing and surviving in the ―interval between different cultures and languages); 
a way of merging and blurring genres, texts and identities. 
 
Keywords: multiculturalism, globalization, developing process, teachers of English, 
cultural differences 
 

The developing process we witness nowadays is the so called globalization, 
which can be defined as a process  of interactions increased at the global level, 
and of a higher interdependence at the economical, social, technological, 
cultural, linguistic, political, ecological, etc. levels. Globalization is a term that 
defines a phenomenon and a system as well. As a phenomenon, it manifests 
itself by a rapid growth of economic, social and technological changes, especially 
after the fall of the former Soviet Union, as a real alternative for the dissolution 
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or re-dimensioning of old interstatal economic organizations. Today the 
phenomenon has got branches and effects in the area of political and social life 
structures. As a reversible and multidimensional system, it includes the 
economic, sociopolitical and cultural levels, by institutional, organizational and 
technological actions that function worldwide. In the process of communication 
the phrase linguistic globalization is used, involving the deliberate acceptance of a 
common and single means of communication in international relationships, 
acceptance that comes up as an objective, urgent necessity of today’s social life. 
Therefore, one needs to go beyond the old-fashioned mentality of competition 
that involves the idea of linguistic supremacy. As a consequence, from a 
subjective point of view, this may lead to offending some national egos, some 
cultural ambitions acquired in time and favored by special historical 
circumstances. From ancient times, the question of what language is and how 
people make use of it, or why it is only people that have language, and how this 
wonderful instrument of communication can, paradoxically, prevent us from 
communicating has been one of the greatest obsessions of the race. Plato 
himself, in his dialogues tackles these concerns and offers fascinating insights 
into the matter. „Auch die Identitätsfindung könnte ein Grund dafür sein, dass 
Heranwachsende ihre eigene Sprache entwickeln. Sie wollen sich darüber selbst 
definieren―. (Biriş, 2011, p. 237) 

It is generally admitted that the creation and development of  a language 
terminology represents a cultural fact, of  a social and political interest. Since the 
influence of  globalization over the language and culture is ever growing, this 
justifies the more frequent need for analyzing the situation of  national languages 
and cultures within the context of  other foreign terms assimilation. 
Globalization imposed the English language as its main language regarding not 
only the international relationships, but also as a link between multicultural 
countries. Global English in a sociolinguistic context refers almost literally to the 
use of  English as a global language.The English language, sometimes described 
as the first global lingua franca, is the basic international language in 
communication, science, business, aviation, radio and diplomacy. It dominates 
the world publishing, the media, it is used in scientific papers, the political 
language is also characterized by a plethora of  terms borrowed from English, in 
the context of  the global politics, ubiquitously promoted by the media, in this 
era of  the computerized technology and Internet, which is why it has awaken 
the interest of  many scholars. 

Speaking about globalization at different levels, we also have to refer to 
cultural assimilation, national identity, metissage and multiculturalism. Cultural assimilation 
is a political response to the demographic fact of  multi-ethnicity, which 
encourages absorption of  the minority into the dominant culture. It is opposed 
to multiculturalism which recognizes and manages the difference. The term 
assimilation is often used with regard to immigrants to a new land, such as the 
various ethnic groups settled in the United States. New customs and attitudes 
are acquired through contact and communication. The transfer of  customs is 
not simply a one-way process. Each group contributes with some of  its own 
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cultural traits to its society. Assimilation usually involves a gradual change and 
takes place in varying degrees; full assimilation occurs when new members of  a 
society become indistinguishable from other members. 

National identity refers to the way the elements of  ethnicity are preserved 
along the time, suffering the effects of  the changes in modern times. The 
globalization is a menace to the national identity to some extent, at least at the 
level of  vocabulary. 
 

How we can speak to each other, learn to live well with each other, on the 
same earth, and teach our children to do the same, in the face of the 
entrenchment of our differences, represents a real issue – people already living 
in the same space of metissage: they are bilingual, mixed race and part of an 
immigrant and postcolonial diaspora. 

Métissage, term derived from the Canadian word ―metis‖ is a site for 
writing and surviving in the ―interval between different cultures and languages); 
a way of merging and blurring genres, texts and identities. Metis (<Lat. mixtus = 
mixed) referred basically to a person of mixed race, especially the offspring of a 
white person and an American Indian. By extension, the term got new 
meanings, so that nowadays metis is used in social cultural and linguistic 
contexts. 

The term 'multiculturalism' first appeared in Canada and Australia in the early 
1970s, after a long period of  time governed by 'whites only' immigration 
policies. This was the first stage, when these two immigrant societies called an 
official multiculturalism to the rescue in order to juggle the incompatible claims of  
defeated homeland minorities (both Aboriginal and settler), newly entering 
Asian and other non-European immigrant groups, and their old European 
immigrant cores. Unexpectedly, official multiculturalism was instituted in post-
colonial societies that lacked independent nation-founding myths and clear 
breaks with their colonial past, being conceived as multiple cultures coexisting 
under the roof  of  a neutral state. The next stage of  multiculturalism, characterized 
by a strong sense of  political nationhood and centripetal melting-pot ideology 
clashed with the multiculturalism's ethnicizing and centrifugal thrust, and this 
leads to the conclusion that ― cultural identity must imply the assumption of  a 
bicultural or multicultural personality‖. According to Samovar and Porter (2003) 
to be aware of  the relevant multiple identities is the first step in becoming an 
enlightened global citizen who tolerates cultural differences and shows mutual 
respect in order to practise a multicultural coexistence in the era of  
globalization.   

Multiculturalism refers to several cultures or ethnic groups within a society, 
not to one culture only. The word culture comes from the Latin word 'colere', 
which means to cultivate or till the soil, and the notion of culture has always had 
a double meaning: a specific activity resulting in explicit artefacts, and, on the 
other hand, the way in which society rises above nature, where culture becomes 
an implicit dimension of social life as such and defines a collectivity as a 
'personality writ large' (Benedict, 1934). When we refer to the explicit culture (as 
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distinct from other social spheres and practices within a collectivity) we mean 
culture in the singular, and in this respect, it is the product of symbol specialists 
in the arts, sciences, and religions. In Immanuel Kant’s conception culture is the 
mark of human beings as rational agents directing their lives according to 
universal moral laws (see Parens, 1994 : 169), while some Post-Kantian German 
historicists, especially Herder, conceived another distinct notion of cultures (in 
the plural), which opposed the general characteristics of Anglo-French 
'civilization'. They considered the national Kultur as a weapon against the 
rootless cosmopolitanism of the French Enlightenment and the French 
mannerisms of the Prussian court. In their view, the term 'civilization', as the 
mode of French culture, was not pluralizable, but thought of as the highest stage 
in a development to which all the other parts of the world were expected to 
aspire, and, consequently, the term Kultur, as the mode of German culture, was 
inherently plural, because it was born in confrontation with another culture 
deemed superior.  

The multiculturalism notion not only inherited the anthropology's relativist, 
anti-élitist, and comprehensive notion of cultures in the plural, but it also 
comprised the preoccupation with pride and shame inherent in the encounter 
between the concepts of 'superior' and 'inferior' cultures. Considered as a 
weapon of the weak, culture received a new lease of life in the post-war 
anticolonial movements. The ensuing disposition 'culturalism' was even called 
'the claim to one's own mode of existence as a superior value and a political 
right, precisely in opposition to a foreign-imperial presence' (Sahlins,1993 : 4). 
The colonizing powers never conceived of  their enterprise as carrying a 
particular culture, as distinct from other cultures, into the colonies; only from 
the perspective of the colonized was this experienced as encounter with a 
different, foreign culture, incompatible with one's own. 

One of the most serious issues is having one's culture ignored and despised 
in an allegedly culture-blind civilizing process which means an immense affront 
to human dignity, experienced above all by the indigenous élites educated in the 
centres of the colonizing powers. 

There is a coherent intellectual doctrine beneath its manifold 
manifestations, and therefore, multiculturalism appears as a critique of Western 
universalism and liberalism, with affinities to post-structuralism and 
communitarianism. From the ontological point of view, it posits the group over 
the individual, namely, not any group, but 'social groups' defined by 'cultural 
forms, practices, or way of life', which are not the result of choice but of some 
existential 'thrownness' (Young, 1992: 42-48). Since society is composed not of 
individuals, or systemic spheres, but of groups, each is constituted by a 
particular way of life, or 'culture'. If one group has managed the 'universalization 
of its experience and culture, and its establishment as the norm', then it is 
dominant. The critical, multicultural enterprise is to unmask the false 
universalism of the dominant group, and to give 'voice' to those groups who 
have been 'culturally oppressed', that is, 'both marked out by stereotypes and at 
the same time rendered invisible' (Young, 1992:53).  



Viorica Banciu – Angela Jireghie – Delia Stefania Florian 

83 

Social groups’ ontology can interweave with the epistemological relativism 
and a critique of  universalism, the claim to the context-transcending 
foundations and applicability of  abstract principles, which is exposed as the 
ethnocentrism of  the dominant group, or 'the unwarranted establishing of  the 
specific values of  one's own society as universal values'. This is one of  the ideas 
that has initiated a vivid discussion about the impossibility of  objective 
knowledge about the 'other', turning the attention away from the investigated 
object to the investigating subject. A new, critical multiculturalism or interculturalism 
as an alternative considers not just the ways in which difference is represented at 
the level of  language and culture, but the ways in which subjectivities are 
constructed within material relations of  power and privilege linked to the 
globalization process.  

Regarding the multicultural perspective, in cultural studies, which is perhaps 
the true domain of  multiculturalism, no less than in sociology, the basic 
remaining yardstick of  quasi-objectivity is considered  to be authenticity. It is 
more important to be true to the subject rather than true of the object, to give 
'voice' to oppressed races and genders rather than say what is true, probable, or 
plausible. It is well-known that the cognitive search for objective truth gives way 
to aesthetics, which is the authentic expression of  a subjective experience. 
Moreover, various dichotomies may be put in question, such as those between 
rhetoric and argument, between power and knowledge, and between politics and 
science. It is also known that multiculturalism's epistemological relativism is self-
defeating, because a context-transcending, universal claim is made about the 
reducibility of  meaning and truth to their social and cultural contexts.  

A dichotomous model for society, multiculturalism comes in two opposite 
versions. One has been eloquently formulated by Salman Rushdie, in a defiance 
of his novel (Satanic Verses), claiming that the novel 'celebrates hybridity, 
impurity, intermingling, the transformation that comes from new and 
unexpected combinations of human beings, cultures, ideas, politics, movies, 
songs. It rejoices in mongrelization and fears the absolutism of the Pure. 
Melange, hodgepodge, a bit of this and a bit of that is how newness enters the 
world.' Another model of a multicultural society is viewed as a mosaic, with every 
color distinct, vibrant and essential to the whole, with different cultural and 
ethnic backgrounds, respecting each other as mutual partners, each bringing its 
own ethos, arts, ideas and skills to a community that welcomes and encourages 
diversity and grows stronger by taking the best from it. The term 'hodgepodge' is 
about the intermingling and fusion of cultures, even within the same individual; 
'mosaic' is about the coexistence of distinct cultures held by separate groups. The 
first term seems to be similar to cultural assimilation, and maybe to metissage, while 
the second one includes the idea of preserving national identities.  

It is obvious that in the mosaic model, the individual is connected to the 
larger society and state not directly, as in the classic model of national 
citizenship, but only through prior membership in his cultural group. Thus, the 
mosaic multiculturalism seems to be the negation of monoculture, that is, the 
nation as the locus of an individual's ultimate loyalties, and most of all, mosaic 
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multiculturalism replicates at the sub-state level the Modiglianesque demarcation 
of modern societies into sharply bounded blocks, each couched in its own 
monochrome national (or cultural) color. It equates culture with territory. 
Meanwhile, the idea of hodgepodge multiculturalism underlines the fact that 
cultures are not windowless boxes, each containing a discrete territory, and that 
in any cultural group of a modern world, there will be several types of 
identifiers: identifiers, quasi-identifiers, semi-identifiers, non-identifiers, ex-identifiers, cross-
identifiers, and anti-identifiers, a multicultural politics of identity being usually 
angled towards the concerns and interests of the first group. Hodgepodge 
multiculturalism is perceived an aesthetic phenomenon, expressed in world 
music, fashion, literature, and cuisine, characterizing the life-world of individuals 
rather than the imperatives of political organization and state policy. 

Each multicultural society consists of majority and minority groups. All of 
them have general rights, but the minorities also claim another type of rights, i.e. 
special benefits granted to individuals belonging to a minority. For example 
bilingual education programs for children, or refugee resettlement programs,  
traditional cultural manifestations, the use of their own language even in official 
institutions (in the counties where their percentage is high) etc.. Usually special 
benefits are uncontroversial if no majority society interest is directly touched, 
but his is not the case if special benefits amount to privileged treatment of minority 
groups. For example in our country, Romania, where besides Romanians (the 
great majority) there also live several minorities (Hungarians, Germans, 
Ukrainians, Gypsies a.s.o.), the members of the minority groups are granted 
privileged access to education, and sometimes to employment, or to the political 
system. Now and then, in the case of privileged treatment, the members of the 
majority society equally (perhaps even better) qualified or situated lose out 
against members of a minority group. Moreover a territorial autonomy, based 
on the self-government right, claimed by some minorities, may lead to ethnical 
problems. Consequently, privileged treatment, which entails reverse 
discrimination, is inherently controversial, and requires extraordinary 
justification. This right of self-government may be feasible in the case of 
exclusive territorial groups, essentially proto-nations, but in this case, the line 
between multiculturalism and nationalism is difficult to draw.  

Thus, the multicultural society appears as based on the absolute right of the 
free individual, and it realizes this principle only under more rigorous 
conditions, by subjecting other social groups to this principle. It demands the 
relativization of various social groups toward one another, and of all these to the 
rights of the individual. It thus is based on multiculturality being accepted and 
willed by all its members. Precisely in its universalism, the multicultural society is 
an ambitious 'Eurocentristic' project. Its openness toward alien social groups is 
ambiguous: it is open to these only at the price of these abandoning their own 
claims to rights (Poplawska, 1995: 158-186). When a right has been achieved by 
a minority, it is difficult to maintain the institutional structure and the expansion 
of this right becomes inherent. Unfortunately, the group rights are not without 
costs, even for minority members themselves. In Romania, the minority groups, 
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starting with the largest one, the Hungarian minority, and ending with the 
smallest ones, have always had the right to preserve their own  traditions, their 
own cultures, mixed or not with the Romanian ones. They have also gained a lot 
of other rights: education in their own language, active involvement in the social 
and political life etc., but the right to a territorial autonomy was not granted. 
This highlights the idea that Romania is open to any kind of autonomy, except 
the territorial one. Romanian people struggled a lot decades ago to obtain the 
independence and therefore any approach to a possible federalization of the 
country is out of question. 

If  we compare the multiculturalism in different parts of  the world, it is 
obvious that in the United States, the multiculturalism is race-based, and 
amounts to remedial action directed towards discriminated insiders of  the 
national community.  Therefore, rather than stressing the importance of  
diversity and inclusion, as do many multiculturalists, more emphasis should be 
placed on the social and political construction of  white supremacy and the 
dispensation of  white hegemony.  In Europe, by contrast, multiculturalism is 
directed to foreigners, postcolonial and guestworker immigrants. In Europe, the 
multiculturalism  aims at a 'civic' redefinition of  essentially ethnic nationhood, 
maybe too closely associated with a particular culture. „Inofiziell existiert eine 
gewisse Konfliktualität zwischen den Sprachregionen, diese ist doch nicht so 
akut, dass man von einem Minderheitenkonflikt sprechen könnte, dem mit 
gesetzgeberischen Maßnahmen begegnet werden müsste‖. (Biris, Kontrikova, 
Jurcut, 2009, S. 146) On the other hand, in the United States there is no national 
culture that immigrants would have to adjust to. In other words, nationhood in 
Europe has strong cultural connotations that are absent in the United States, 
conditioning different multicultural problematiques. Moreover, Europe itself  is 
now growing from a regional into a political entity separate from and above its 
constituent states. The European Union is conceived as a sui generis 
supranational, multilevel, non-state policy, with unique minority issues. The 
basic characteristic is the lack of  internal European Union policies on ethnic 
minorities, EU concerns for minorities having arisen only externally, in the 
context of  the pending accession to the EU of  East-Central European states, 
such as Romania, plagued by long-standing national minority conflicts. In these 
countries, the EU has kept a strict line of  demanding elaborate constitutional 
protection and remedial policies for national minorities in the applicant states 
for EU membership. These 'double standards' in the EU treatment of  its 
internal and external minorities lead to two possible future directions. On the 
one hand the possibility of  lessening the focus on ethnic minorities after the 
new states have acceeded, thus continuing the EU's traditional internal 
'agnosticism' with regard to minorities, and on the other hand, the possibility to 
incorporate the elaborate ethnic minority protections and policies within an 
explicitly 'multicultural' European Union. Thus, the multicultural or intercultural 
education as a politics of  praxis and a field of  inquiry has to navigate through 
and then move beyond the liberal humanism which in its stress on hybridization 
all too easily sidesteps the social division of  labor and the global circuits 
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implicated—along with race, class, and gender—in the construction of  
subjectivity, and an ethnic essentialism that articulates ethnicity as a monolithic 
and homogeneous range of  discursive practices linked to biology and nature.  
We, as English teachers know that the term ―multicultural‖ can also be and is 
applied both to the curriculum and to instructional goals. A multicultural 
curriculum is one that includes the contributions to knowledge and culture of  a 
variety of  racial and ethnic groups; its goal is to foster a sense of  openness to 
others in students by recognizing the value of  those contributions. One key 
word, then, in the curriculum and goals of  multiculturalism is ―inclusion‖, but 
there are some problems arising from the conceptionof  multiculturalism as 
inclusion. Besides having the dilemma of  choosing groups to be represented in 
the multicultural curriculum, we have the prior problem of  deciding what 
constitutes a cultural group, since; typically, race and ethnicity are used to 
distinguish cultural groups for inclusion in multiculturalism. 

Another essential problem, derived from multiculturalism refers to the 
cross-cultural communication, which has existed as long as people from 
different cultures have been encountering one another. This term, cross-cultural 
communication, can be defined as different acts of  communication undertaken by 
individuals identified with groups exhibiting intergroup variation in shared social 
and cultural patterns, which, individually expressed, are the major variables in 
the purpose, the manner, the mode, and the means by which the communicative 
process is effected (Damen, 1987:23). The cultural factor affects cross-cultural 
communication to such a great extent that culture is assigned the role of  the 
central paralinguistic factor. Claiming that communication is culture and culture 
is communication, Hofstede (1986:58) tried to express the essential truth for the 
understanding of  cross-cultural communication. Culture may both facilitate and 
pose a barrier as far as communication is concerned. As a facilitator, culture 
reveals to interactors a great variety of  potential solutions and approaches to the 
same problem, while as a barrier, cultural diversity results in mutual 
misunderstandings of  speakers who are challenged emotionally, since it is 
essential to treat a person equally in spite of  the fact that they are not identical. 
Therefore, the need to be predisposed to accept a plurality of  opinions and 
enlarge our own world view is obvious. Romania’s integration in the EU and the 
necessity of  transposing in the internal legislation of  communitary standards 
imposed the use of  a specific terminology in the Romanian language, almost all 
taken from English.  

English itself, especially American English, as a language might be 
considered a multicultural, mixed language to some degree taking into account 
the many foreign influences upon it. Nevertheless it was never a truly mixed 
language in the strict linguistic sense of  the word; mixed languages arise from 
the cohabitation of  speakers of  different languages, who develop a hybrid 
tongue for basic communication. 

Globalization creates a world in which people of  different cultural 
backgrounds increasingly come to depend on one another. Understanding and 
accepting cultural differences becomes an imperative in order to become an 
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effective cross-cultural communicator in a global society. Therefore, according 
to Chen and Starosta (2003), the need for cross-cultural knowledge and skills 
that lead to cross-cultural communication competence becomes critical for 
leading a productive and successful life in the 21st century. We live in a truly 
international community of  nations, and therefore we need to take into account 
the interlinking of  cultures and persons, which will only exist owing to genuine 
communication on all levels of  cultural realities within a number of  systems. As 
long as we witness a global economic advancement and a process of  integration 
into the international economy these seem to be synonymous with educational 
success, and as long as development discourse increasingly drives school reform 
efforts, then an emphasis on diversity makes little sense when it comes to 
developing a view of  multiculturalism linked to the struggle for social justice. 
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GENDER-ASPEKTUSOK A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN? − 

KIEGYENSÚLYOZATLAN NEMI ARÁNYOK AZ ÉSZAK-ALFÖLDI 

RÉGIÓBAN 
 
 

Európa periférikus, többnyire gazdaságilag elmaradott rurális régióiban a 
társadalmi nemek szelektív elvándorlása „nőhiányt‖ eredményez a fiatalabb 
korcsoportokban (Leibert, West, 2010) Az ESPON SEMIGRA projekt7 célja, 
hogy betekintést nyerjen a nők egyoldalú elvándorlásának okairól, hatásairól 
Európa vidéki térségeiben; felmérje a vidéken élő fiatal nők és férfiak elvárásait, 
szükségleteit. Az eredmények alkalmasak lehetnek a területfejlesztés kor és nem 
szerinti szempontok iránti érzékenységének erősítésére is. A négy ország öt 
régiójában folytatott empirikus kutatás egyik terepe az Észak-alföldi régió. Az itt 
folyó, három módszerrel (statisztikai analízis, kérdőíves vizsgálat, mélyinterjúk) 
végzett vizsgálatok első eredményeit vázolja fel e rövid tanulmány. 

A statisztikai analízis megerősítette, hogy az Észak-Alföld Magyarország 
egyik leghátrányosabb helyzetű régiója – területének 80%-a rurális tér (Csatári, 
2005). Az országos átlagot felülmúló a népességfogyás, negatív a vándorlási 
egyenleg. Az ötezer főnél kisebb települések körében a lakosságszám és az 
elvándorlások száma között logaritmusos összefüggés van, ugyanakkor a 
tartósan munka nélkül lévők szociális támogatásában részesítettek arányának 
növekedése exponenciálisan jelenik meg az elvándorlásban. A vándorlási 
veszteség összefoglalóan a 2700–7000 fős településeknél a legsúlyosabb 
(Baranyi, 2008). 

A nemek közötti különbségek különösen a foglalkoztatási adatokban 
érhetők egyértelműen tetten. A régió külső peremén található szinte valamennyi 
kistérségben lényegesen alacsonyabb a munkaképes korú nők aránya, mint a 
középső területeken vagy a nagyobb településeknél. A nők foglalkoztatottsága az 
elmúlt tizenöt évben mindvégig elmaradt a férfiakétól (47–51%, illetve 60–63%). 

A vizsgálatunk kulcskérdését jelentő szelektív migrációra az 5–50 ezer fős 
településekben az országos átlagot meghaladó nőhiány hívja fel a figyelmet, ami 
– a legnagyobb városok kivételével – erőteljesebb a 30–39, mint a 20–29 évesek 
korcsoportjában. 

A kérdőíves vizsgálatban az önálló „életkezdés‖ előtt álló középiskolás 
tanulók véleményét mértük fel lakóhelyükről, a lakókörnyezetük által kínált 
perspektívákról, lehetőségekről, továbbá az ezekből is következő jövőre 
vonatkozó elképzeléseikről. A kutatás során hat város különböző 
intézményében kerestük meg a tanulókat, biztosítva a földrajzi elhelyezkedés, az 
iskola településének nagysága, az iskola fenntartójának típusa és a képzési irány 
szerinti reprezentativitást is. 

A mindösszesen kitöltött 740 kérdőív közül a tanulók lakóhelye alapján 
61% tekinthető vidékinek (tízezer főnél kisebb településen élő), illetve 51% (a 
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vidékiek között 52,5%) a lányok aránya. A családok anyagi életviszonyai, illetve a 
szülők iskolai végzettsége sem a nemek, sem az állandó lakóhely szerint nem 
mutatnak belső arányeltolódást. 

A fiatalok társadalmi kapcsolatrendszerét tekintve, a még kiskorú fiatalok 
számára – érthető módon – a családi jellegű kapcsolatok a legfontosabbak, 
sorban a szülők, testvérek, nagyszülők, majd a barát vagy barátnő és a haverok 
(80% feletti említés) következnek. A legfontosabb kapcsolatokban sem a nemek, 
sem a lakóhely szerint nem jellemző belső arányeltolódás, mindössze a 
haveroknál mutatnak a vidékiek esetében kisebb arányt azok, akik számára ez a 
kapcsolattípus nem igazán fontos (15, illetve 21%), ami a vidékiek kortárs 
csoportba történő integrációjának kissé nehezebb voltára utalhat. Vizsgálatunk 
szempontjából is fontos összefüggés, hogy a kortárscsoporttal, barátokkal való 
kapcsolattartásban sem a találkozások helyszínének, sem a településnek nincs 
jelentősége. A kérdőív adatai egyértelműen cáfolják azt a gyakran 
megfogalmazott feltételezést, miszerint a bejáró, vagy kollégiumban lakó 
fiataloknál a lakóhelyhez kötődő kapcsolatrendszer szerepét átveszik, 
helyettesítik az iskola városában kialakuló új kapcsolatok. 

A mindennapi élet szervezésével kapcsolatos kérdések között mértük a 
kérdezettek lakókörnyezettel kapcsolatos általános attitűdjét. A legkevesebben „a 
nagyon fontos nekem, hogy hol telepedek le‖ állítással értettek egyet, ami a 
kérdezettek lakóhely-változtatással kapcsolatos nyitottságára utal. A nemek 
közötti eltérés a „nagyvárosban szeretnék élni.‖ állításhoz való viszonyulásban a 
legnagyobb. A lányok 86%-a (a fiúk esetén 47%) inkább egyetért ezzel, sőt a 
határozott elutasítás alig 10%-ra jellemző, szemben a fiúk 25%-ával. A 
lakókörnyezethez történő érzelmi kötődést mutatja, hogy mindezek ellenére a 
megkérdezettek háromnegyede „inkább kellemesnek‖ tartja lakhelyét, sőt e 
kérdésnél a nemek közötti és a lakóhely szerinti eltérés is lényegesen kisebb.  

A kérdőívben konkrétan is rákérdeztünk a középiskola elvégzését követő 
lakóhely-változtatási tervekre: 27% a helyben maradást preferálja, amit a település 
elhagyása, de a térségben maradás követ (20%). Az ország távolabbi területére 
(sorrendben Budapest, Észak-Dunántúl nagyobb városai, a központi régió egyéb 
települései, más hazai nagyvárosok) és a külföldre költözni szándékozók aránya 
ennél alig kisebb, de közel azonos arányt mutat (16%). Az említések 
sorrendjében nem, de a belső arányokban azonban lényeges eltérés mutatkozik a 
nemek szerint. A helyben maradást a lányok 18%-ával szemben, a fiúk közel 35 
%-a tervezi. 

A konkrét jövőképre vonatkozó kérdések alapján a legtöbben a kiegyensúlyozott 
boldog családra és a sikeres, biztos megélhetést nyújtó szakmai karrierre helyezik 
a hangsúlyt. A lányok a családdal kapcsolatos pozitív célokat 5-10%-kal többen 
tartják fontosnak és a szakmai karriert is magasabbra értékelik (+8%), a fiúknál 
ellenben a közvetlen anyagiakban is megjelelő célok jelennek meg hasonlóan 
magasabb arányban. A továbbtanulási szándék érzékelhetően erőteljesebb a 
lányok esetében (72, illetve 65%), ezzel szemben a fiúk kissé nagyobb arányban 
kezdenének vállalkozásba (64, illetve 55%). 
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A széles körben jellemző migrációs szándékok okainak megértése miatt egy 
kérdéssor segítségével megpróbáltuk felmérni a fiatalok lakóhelyén jellemző 
lehetőségeit, esélyeit. A többség kilátástalannak ítéli az érvényesülés 
szempontjából kiemelkedően fontos munkalehetőségeket és a sikeressé válás 
esélyeit. Érdemi eltérés a nemek alapján nem állapítható meg, a vidéken élők 
azonban mindkét kérdésben borúlátóbbak. A helyzetet mindkét csoport 
problémásnak ítéli, ám a „nagyon nehéz‖ választ adók a vidékiek esetében közel 
kétharmadot tesznek ki, szemben a városban lakók 50%-ával. Összességében 
kritikusan értékelik még a vásárlási, a kulturális, szórakozási lehetőségeket és a 
programokon, rendezvényeken való részvételt. Mindez áttételesen megadja a 
migrációs szándékok magyarázatát, sőt a nemek közötti különbségeket is 
értelmezhetővé teszik, hiszen láthatóan azokban a kérdésekben érzékelhetőek a 
súlyosabb nehézségek, melyek a lányok számára fontosabbak és a vidékiek 
számára is nagyobb problémát jelent az elérésük. 

Lévén, hogy a migrációs döntések Magyarországon a településen maradás / 
onnan való elköltözés viszonylatában (azaz települési léptékben) fogalmazódnak 
meg, a fiatal nők hiányát pedig alapvetően a rurális terekhez kötötten vizsgáljuk, 
ezért az interjúalanyokat négy vidéki településből8 választottuk ki. Az interjúra 
felkért szakértők a települési-kistérségi problémákat legjobban ismerő helyi 
politikusok, az önkormányzatok migrációs, szociális és közfoglalkoztatási 
ügyekben tájékozott munkatársai; a fiatalok terveit jól ismerő falusi általános 
iskola szakemberek, továbbá egy cigány kisebbségi önkormányzati elnök, egy 
tanyagondnok, egy teleházvezető és gazdasági szereplők közül kerültek ki. 

A szakértőkkel folytatott interjúk egyik legfontosabb tanulsága az, hogy 
egyikőjük sem gondolkodott még el a fiatal nők deficitje lehetséges következményein. 
Egyikőjük sem érzékel ugyanis ilyen jelenséget, nem tud a problémával 
kapcsolatos semmilyen szintű diskurzusról. A migrációs viszonyokat legjobban 
ismerő önkormányzati alkalmazottak egyetértenek a hipotézisünkkel, miszerint a 
30−39 éves korosztály 18−29 éves korosztályénál is markánsabb nőhiánya 
részben „adminisztrációs hiba‖: a lakás ki- és bejelentkezések posztszocialista 
politikai változásokat követő liberalizálása feltehetően a fiatal elköltözők szülői 
házból való kijelentkezésének késleltetését hozta magával.  

Bár az egyenlőtlen nemi arányok mögött a megkérdezettek is szelektív 
migrációt tételeznek fel, úgy vélik, az elvándorlást alapvetően a munkaerőpiac (és 
kevésbé a házasodás vagy – inkább a felsőfokú végzettségűeknél s csak közvetve 
– a továbbtanulás) mozgatja. Végeredményben azonban mind a nők, mind a 
férfiak, fiatal és idősebb munkaképes korúak számára a rurális települések 
leghatározottabb „taszító‖ faktorának a helyi munkalehetőségek hiányát tartják. 
Mindebből következően szakértőink javaslatai alapvetően a foglalkoztatásra, s 
részben a szegénység mérséklésére koncentrálnak: 

 A nemi különbségekhez alkalmazkodó képzés érdekeltségi rendszerének és 
összehangolásának segítése. 

                                                 
8 Abádszalók (2009-ben 4594 állandó lakos) Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Hortobágy (1581 fő) és Körösszegapáti (1018 
fő) Hajdú-Bihar megyében, Tiszaszentmárton (1243 fő) pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található.  
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 Helyi, illetve kistérségi foglalkoztatást, az ingázás megszervezését ösztönző 
programok támogatása. 

 A nők sajátos igényeit segítő rugalmas foglalkoztatás (távmunka, családbarát 
munkaidő, részmunkaidős foglalkoztatás stb.) elősegítése. 

 A közfoglalkoztatás jogi szabályozásának újragondolása. 

 A regionális fejlesztésben az észak-alföldi településszerkezeti sajátosságok 
jobb érvényesítése. 

 A szelektív migrációt figyelembe vevő szociál-, foglalkoztatás-, lakás-, 
területfejlesztési politikák összehangolása. 
 
A vizsgált négy település mindegyikében, összesen öt olyan nővel 

készítettünk mélyinterjút9, akik születésüktől az adott településen éltek, aztán 
elköltöztek, s később visszatértek. Van közöttük hajadon, élettárssal/házastárssal élő; 
gyermektelen és egy-két gyerekes. A további összesen 6 beköltöző interjúalannyal 
három településen beszélgettünk. Ők mindannyian 35 év felettiek, valamennyien 
férjezettek és 1–3 gyermekük van. Külön kategóriát képez, de információink 
szerint az elszegényedő egykori állami gazdasági telepeken korántsem kivételes 
helyzetű az a 28 éves hajadon, 2 gyerekes (s a harmadikat váró) interjúalanyunk, 
aki a családon belüli erőszak, munkanélküliség elől be-el-visszaköltöző 
életmódra kényszerült. 

Akik „hazajöttek‖, azok leginkább családi okból tértek vissza: itt találtak férjet 
vagy férjük/barátjuk miatt költöztek. A két fiatalabb interjúpartner munkát 
vállalni ment el, egyikük Budapestre, s bár megtalálta ott a számítását, fontosnak 
tartotta, hogy kövesse hazatérő barátját. Mára azonban elbizonytalanodott, hogy 
egy megfelelő külföldi munkalehetőség esetén nem hagyná-e el ugyanezt a férfit. 
A másik egyedül élő fiatal nő Székesfehérvárra ment dolgozni egy ipari üzembe. 
Bár jól bírta a több műszakot, albérletben élést, túlórázásokat, a gazdasági válság 
miatt csökkenő bére már „hazahajtotta‖. Minden erővel munkát keres, s mivel 
helyben erre semmi esélye sincs, vándorlása is csak ideiglenesnek tekinthető. 

A beköltözők főleg környező vagy megyén belüli faluból érkeztek. Ebben a 
csoportban is a párválasztás/családi okok a legjellemzőbbek. Csupán olyan, 
keveseknek lehetőséget nyújtó munkahely tudott interjúpartnereink egyike 
számára módot adni a betelepülésre, mint a falusi általános iskola. A nagyváradi 
beköltözőnél jelentek meg értékválasztási (pl. „a város mindenkit kikészít‖) 
szempontok, s a lakásár is közrejátszott. Utóbbinak kizárólagos szerepe is lehet: 
az egykori tsz-telepen elérhető árú olcsó ház egy hitelválság következményei elől 
menekülő interjúalany családja számára volt túlélési stratégia. 

Három faluban négy olyan nővel tudtunk interjút készíteni, aki születése óta a 
faluban lakik. Kettőjüknek van ugyan barátja, de még házasság előtt áll (20−25 
évesek). Van köztük egy 3 gyermekes férjezett és egy 1 gyermekes, elvált nő 
(35−40 évesek). Egy részük nem akar elköltözni, a másik még nem tudja. Ők 
négyen, éppúgy, mint az előzőekben jellemzett csoport tagjai, szeretnek 
lakóhelyükön élni, nem panaszkodnak a helyi közszolgáltatásokra (sőt néhányan 

                                                 
9 Az itt szereplő adatok a 2010 októberéig elvégzett mélyinterjúkat tartalmazzák. 
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kifejezetten dicsérik azokat). Nem ezek miatt, hanem a helyi munkalehetőségek 
hiánya okán költöznének, ha nincs más lehetőség, s szerintük más fiatalok 
(férfiak és nők) elköltözése mögött is ez az indok áll. Az interjúk bepillantást 
engedtek a családon belüli nemi viszonyok, s ezzel összefüggésben a települések 
etnikai összetételének fontosságába is. Olyan, a roma családokra jellemzőbb 
tradicionális férfi−nő viszonyok között, mint amilyenben egyik cigány 
interjúpartnerünk él, elképzelhetetlennek látszik, hogy pl. a feleség menjen előbb 
külföldre dolgozni, míg fordítva ez természetes. Ezzel szemben fiai elköltözését 
teljesen megértené, hisz munkát kell találniuk, amivel a többi interjúalanyunk is 
egyetért, akkor is, ha ő maga maradni szeretne. 

Az elsődleges munkapiacra való bekapcsolódásra olyan, minden mást 
háttérbe szorítóan nagy az igény, hogy az többeknél késlelteti a házasságot és a 
gyerekvállalást. Találkoztunk egy kétlaki nővel, aki egy közeli kisvárosban élő 
élettársával felváltva lakik hol az egyik, hol a másik lakásában/településén. Bár 
már 29 éves, még a mindkettőjüknek munkát adó települést keres és halasztja a 
házasságot, családalapítást. 

Mivel arra is több példát találtunk, hogy valaki úgy költözött, hogy 
hivatalosan nem jelentkezett ki lakóhelyéről, ezért felkerestük egy Budapestre 
elköltöző, már régen ott élő, most gyermeket szült nő édesapját, aki nem tudott 
magyarázatot adni lánya e döntésére, de úgy véli, a gyerekszülés most új 
helyzetet teremtett (egy telefoninterjú szervezése magával a lányával is 
folyamatban van). 

Mindezen tapasztalatok alapján több, a területfejlesztés számára is fontos 
következtetést fogalmazhatunk meg: 

 Településeik kiegyenlítetlen nemi arányáról a megkérdezett nőknek sincs 
tudomásuk, azonban többen azzal próbálják magyarázni a szelektív 
migrációt, hogy „a nők bevállalósabbak, jobban hajszolják a jobb élet 
lehetőségét‖. Ez alátámasztja a SEMIGRA projekt alapkérdése 
tudatosításának szükségességét. 

 Végiggondolandó a költözések bejelentésének elmaradása/elhúzódása, 
nemcsak a pontosabb statisztikai adatbázis kialakítása érdekében, hanem a 
településekhez kötődést segítő/hátráltató szabályok, adminisztratív 
gyakorlatok miatt is. 

 A városi középiskolákba való eljárás még nem készteti interjúalanyainkat az 
elköltözésre, arra alapvetően a munkaerőpiac területi egyenlőtlenségei 
ösztönöznek/kényszerítenek – kiemelt szerepe van tehát a nemi 
különbségeket is figyelembe vevő foglalkoztatáspolitikának. 

 A családalapítás szempontját háttérbe szorító /azt késleltető „munkakereső 
migráció‖ a demográfiai és családpolitika számára (is) kihívást jelent. 

 Az interjúalanyok szeretik a falujukat, s ez az imázs lényeges vonzerő. 

 Aki munka miatt megy el, az interjúpartnereink szerint „nem állhat meg 
Budapest alatt‖, ezen kívül csak a Dunántúlban és néhány nyugati 
országban látnak lehetőséget – az Észak-alföldi régióban még Debrecen 
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sem valós alternatíva. Mindez akkor, amikor a legtöbbeket kifejezetten 
taszítja a nagyvárosi élet. 

 A be-, visszaköltöző migránsok motivációi, ösztönzői nem feltétlen 
adhatnak alapot egy megfelelő migrációs politikához: a családi okokból való 
visszaköltözések nem igazán kezelhetők „best practice‖-ként, viszont 
megerősítik a nő- és férfi-migráció befolyásolása összehangolásának 
szükségességét, az olcsó lakás pedig nem feltétlen előny, illetve megfelelő 
migrációs politikai eszköz, hiszen az gyakran a szegénységet mélyíti el. 

 

Abstract 
The SEMIGRA research project is intended to provide insights into the 

reasons for and effects of the one-sided out-migration of women from rural 
regions in Europe. The aims include gathering information about the aims, 
expectations and needs of young women and men in rural regions. The findings 
can be used to improve concepts for spatial and regional development taking 
age- and gender-specific aspects into account. 

The following three central issues are addressed by the project: (1) What 
significance do young women have for the future of rural regions? (2) What 
causes and effects of imbalance gender ratios in younger population groups can 
be identified in differently structured rural regions in Europe? (3) What potential 
can be identified with regard to the demographic, social and economic 
stabilisation of the regions affected, and what strategies promise to be successful 
in attracting young people? 
 

Kulcsszavak: migráció, gender, rurális, nemek aránya, helyi foglalkoztatás 
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PETNEHÁZI ZSIGMOND  
 
A KÖRNYEZETVÉDELEM TEOLOGIAI ALAPJAI 
 
„Azért edd csak örömmel kenyeredet, és idd jókedvvel borodat, mert mindig az volt Isten jóakarata, hogy ezt tedd.‖ 
/Préd. 9.7./  

 
 
Összefoglaló 

A jelen rövid dolgozat arról igyekszik képet adni, hogy napjaink világi 
aktuális problémái közül a környezetvédelem kérdéseinek van e teológiai alapja, 
és ha igen, akkor ez miként képződik le a hívő emberben, valamint az 
egyházakban. Ha a témával alaposabban foglakozunk, rá kell jönnünk, hogy a 
környezetvédelem egyidős az emberrel, pontosabban a Mindenható a teremtett 
ember feladatául adja a teremtéssel egyidejűleg az általa teremtett világ védelmét. 
Ennél eredetibb bibliai parancs nincs. Ugyanakkor a teremtett világ védelme az 
embert, különösen a hívő embert felelőssé is teszi. Ezen felelős cselekedetek 
teológiai alapjai olvashatók ki a dolgozatból.  
 
1. A környezet – és természetvédelem a Szentírásban több helyen is 

fellelhető.  
A környezet – és természetvédelem kifejezést, illetve az ennek megfelelő 

egyházi szóhasználatban alkalmazott teremtésvédelem kifejezést paralel 
használom. 
 

A Teremtőnek az ember felé irányuló parancsai többféleképpen jelennek 
meg a Szentírásban, és ezek között számtalan a környezet- és 
természetvédelemre való utalás található. A missziói parancsok között – bár 
kétségtelen, hogy a Krisztus-i legfőbb missziói parancs a legismertebb és a 
keresztény egyházak között a leggyakrabban használt.  
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a 
Fiúnak, és a Szentléleknek a nevében, tanítván őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit én 
parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok a világ végezetéig.” /Máté 28. 18.-20./ 
Témánk szempontjából ugyanakkor azt is látjuk, hogy a környezet-és 
természetvédelemre vonatkozóan egy „sajátos‖ missziói parancs már a Szentírás 
legelején, Mózes első könyvében, a Genézisben is fellelhető. /Ter.1.26./ Az 
embert a teremtésénél, a teremtéssel egyidejűleg uralkodásra utasítja a 
Mindenható. Ez pedig a szaporodjatok és sokasodjatok parancsban, illetve a 
tenger halai és az ég madarai felette uralkodásban nyilvánul meg. Itt jegyezzünk 
meg egy érdekes jelenséget és utalást, amit nem igazán szoktak sem teológiai, 
sem gyakorlati alapokon magyarázni, az ugyanis, mintha az Úristen elsősorban 
az embert vegetáriánusnak teremtette volna. /Ter.1. 29./ Itt ugyanis arról van 
szó, hogy a teremtett ember eledeléül elsősorban a magvakat hozó növényt, a 
fákat, amelyeknek maghozó gyümölcse van jelöli ki a Mindenható. Az, hogy az 
állatvilágból az ember számára mi ehető és mi nem, az csak jóval később jelenik 
meg Mózes könyveiben.  
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A teremtett ember első lakóhelye az Éden, ide is tartozik egy további 
teremtői parancs, miszerint az embernek azt művelnie, és őriznie kell. 
Ugyanakkor az újszövetségben is számtalan helyen tapasztalhatjuk a teremtés 
iránti elkötelezettséget, elsősorban Pál apostolnak különböző leveleiben.  
Mindebből látható, hogy a teremtés, a teremtett világ, és annak az ember által 
irányított védelme egyik alapelve a Szentírásnak, mely ebből a szempontból 
mindegy, hogy ószövetségi, vagy újszövetségi részben található leírva.  

Ha pedig a teremtett világ védelemre szorul, akár teremtői parancs által is, 
úgy innentől kezdve pedig egyenes út vezet ahhoz, hogy ebből nemcsak az 
embernek, hanem az ember közösségének, az egyháznak, a hívő ember 
közösségének – felekezeti hovatartozástól függetlenül - ki kell vennie a részét.  
A fenti bibliai elveket követve jutunk el a környezetbarát, vagy környezettudatos 
egyház fogalmához, és annak megjelenéséhez.   
 
2. Tekintsük át, mikortól is beszélhetünk környezet, vagy speciális 

elnevezéssel teremtésvédelemről az egyházakban. 
Nagyon óvatos megközelítéssel és gyenge tudományos alátámasztottsággal, 

de talán kijelenthetjük, hogy az egyház ilyen jellegű megközelítése már az 1891-
ben kiadott Rerum Novarum /új dolgok/ pápai enciklikában megtörténik. Az 
enciklika ugyanis hatékonyan foglakozik a magántulajdon védelmével, az pedig 
közismert, hogy természetjogi alapokon áll és nyugszik. Ugyanakkor foglalkozik 
továbbá az államra háruló feladatok közül a közjó szolgálatával és annak 
megvédéséről. Nyílván, könnyen cáfolható, hogy ezek a kérdések nem direkt 
teremtésvédelmi, és ennek által környezet-és természetvédelmi kérdések, de 
talán az sem meghökkentő, ha azt mondjuk, implicite benne foglaltatik.  

Napjaink természet és környezetvédelmének egyik aspektusa a katolikus 
egyházban több, mint harminc éve keletkezett, amikor is II. János Pál pápa az 
ökológia művelőinek védőszentjévé avatta Assisi Szent Ferencet.   

Ezt elsősorban Ferencnek a természet, az állatvilág felé megnyilvánuló 
szeretete motiválta. A pápai indok nagyjából abban foglalható össze, hogy a 
teremtés a Mindenható embernek szánt ajándéka. A teremtett világ, a 
Mindenható és az ember találkozásának színhelye, amelynek a Mindenhatótól 
rendelt célja van. A környezet megóvása több, és tartalmasabb feladat, mint a 
jelen és a jövő generációja életfeltételeinek biztosítása. A Mindenhatónak az 
emberrel és a teremtett világgal való kapcsolata egységet alkot, ezért is 
kötelessége a hívő embernek a környezetét, a körülvevő természetet védenie, 
ápolnia, megőriznie. A hívő ember ugyanakkor mindenkivel hajlandó 
közreműködni, aki a teremtett világ védelmét szolgálja.       

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2008 évben kiadott egy 
körlevelet, „Felelősségünk a teremtett világért címmel‖. Ez a körlevél egy 
tudományos alapossággal megírt állásfoglalása a Magyar Katolikus egyháznak a 
természet és környezetvédelem kérdéseiben.     

A körlevél az embernek a teremtett világgal való kapcsolatát vizsgálja és a 
keresztény hagyomány, valamint az Egyház tanítása alapján a felelős cselekvés 
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alapjaira és kulcspontjaira kíván rámutatni. A körlevél az alábbiak szerint épül 
fel:  
- az első rész a környezeti problémák természettudományos megközelítését 

adja,  
- a második részben a válaszadás filozófiai és teológiai alapjai, valamint az 

egyház társadalmi tanításának a témához kapcsolódó legfontosabb elemei 
kerülnek bemutatásra,  

- a harmadik rész egy olyan gazdaságetikai modellt mutat be, amely a 
teremtett világot a közjó részeként szemléli, és így megőrzését nem 
kizárólag a piaci elvek alapján látja biztosítottnak,  

- a negyedik fejezet pedig az előzőekre épülve az egyház lelkipásztori 
szolgálatát mutatja be, amely szerint a hiteles Krisztus-követésnek a 
teremtett világ értékeivel való egyéni és közösségi kapcsolatainkban 
konkrétan is meg kell mutatkoznia.  

 
3. Miként nyilvánul meg a Biblia könyveiben a teremtésvédelem?  
a.) Az ószövetségi teremtésvédelem 

A Mindenható a teremtéskor betöltötte a föld ürességét és öröme telt 
teremtményeiben: „és Isten látta, hogy mindez jó‖ (vö. Ter 
1,4.10.12.18.21.25.31). Ez az isteni jóság azt jelenti, hogy az emberiség és a 
kozmosz történetének van értelme, hiszen a Teremtő Isten szemében minden 
jó, amit ő alkotott, az egész teremtett világ abszolút és szuverén ura, akinek 
művét a teremtett világ védelmével hálálja meg az ember. A hatodik napon 
teremti meg Isten az embert saját képére és hasonlatosságára.  
Az Úristen, miután megteremtette az embert megáldotta őket, és így szólt 
hozzájuk: Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és 
vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden 
állat fölött, amely a földön mozog‖ (Ter 1,28). Ez az uralom az embernek a 
képmási létéből fakadó méltóságával szoros összefüggésben értendő (vö.Ter 
1,26., 27). Isten, aki megáldja az embert, rábízta az Édent, „hogy művelje és 
őrizze azt‖ (Ter 2,15). A „betölteni‖ és az „uralom alá vonni‖ igék nem 
azonosak a képmási léttel, hanem annak következményei. A Genézis első 
fejezetének 28. verse Isten áldását állítja elénk, és nem parancsot fogalmaz meg. 
Az Istentől kapott feladat nem engedi meg a felelőtlen kifosztást és a kíméletlen 
pusztítást, hanem éppen ellenkezőleg arra kötelezi az embert, hogy megőrizze és 
fejlessze azt a természetet, amit Isten állandó gondoskodásában részesít (vö.Ter 
9,7–11).  
A teremtésről szóló bibliai tanítás egy részről kifejezi, hogy a természeti 
környezet – bár jónak lett teremtve – nem elég önmagának, azaz önmagától nem 
képes célja beteljesítésére; más részről viszont elénk tárja, hogy az ember nem 
képes célt adni a teremtésnek, hanem az Isten által adott cél kibontakozását kell 
segítenie. Ezt a hivatást és feladatot a zsoltáros is megfogalmazza: „Bámulom az 
eget, kezed művét, a holdat és a csillagokat, amelyeket te alkottál. Mi az ember, 
hogy megemlékezel róla, az ember fia, hogy gondot viselsz reá?‖ (Zsolt 8,4–5). 
Az ember hivatása tehát a természet erőforrásainak ökológiai szempontból 
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felelős felhasználását is magában foglalja, tekintetbe véve az eljövendő 
generációk érdekeit is.  
b.) Az újszövetségi teremtésvédelem 

A szinoptikus evangéliumok realisztikus módon mutatják be a teremtést, 
annak lehetőségeivel és törékenységével együtt. Az Úrnak még a hollókra is 
gondja van, akik nem vetnek, és nem aratnak, sőt a mezők liliomait is számon 
tartja. (vö. Lk 12,27–28; Mt 6,28–30) Az ember arra hivatott, hogy egész 
jövőjével Istenre hagyatkozzon, aki már a teremtésben jelen van jóságával, és 
Jézus Krisztusban az ember mellé került, hogy számára az üdvösséget jelentse. 
Krisztus közvetve uralkodik az embereken, az állatokon és mindenen, ami a 
teremtett világban van. A teremtett ember Krisztuson keresztül, az ő 
felhatalmazása alapján, ugyanakkor vele együtt uralkodik a teremtett világon, 
hiszen ő mondta: „én kaptam minden hatalmat égen és földön‖ (Mt. 28,18). 
Krisztus követése, a sequela Christi, a teremtett világgal szembeni kötelességek 
beteljesítésében is testet ölt. Az evangéliumok tanítása szerint a keresztény 
embernek a teremtett világgal szembeni magatartása nem antropocentrikus, 
tehát emberközpontú, és nem is kozmocentrikus, vagyis világközpontú, hanem 
radikálisan teocentrikus, vagyis istenközpontú, és rajta keresztül valósulhat meg 
Krisztus követése is.   
 
4. Öko-egyházak 

Hozzávetőlegesen 10 – 15 éve láthatjuk ezt a jelenséget. Napjainkban öko-
egyházaknak nevezzük azokat az egyházakat, melyek elkötelezett híveivé váltak a 
környezet-és természetvédelemnek. Ez a kezdeményezés elsősorban Írországban 
és Skóciában indult el, de jelen van és hallatja hangját Angliában is. Látszólag 
egymástól távol eső kategóriákról beszélünk, amikor a környezet és 
természetvédelmet az egyházakra akarjuk testálni, mégis azt tapasztaljuk, hogy 
már Magyarországon is egyre nagyobb teret hódít az egyházakon belül a 
környezetbarát gondolkodás és az aszerinti cselekvés. Az öko-egyházak mottóját 
úgy lehet megfogalmazni, hogy amíg „a telet a tavasz követi, a halált a 
feltámadás, egy nap a sötét Föld is zölddé fog válni.‖ Az öko-egyházakat az 
motiválja, hogy a keresztény emberben felmerül az igény a környezetvédelemre, 
és felelősségteljes, hívő emberhez méltó választ keres ezeknek a problémáknak a 
megoldására. Persze az öko-egyház nemcsak hit és elhatározás, hanem 
pénzkérdés is. Nálunk anyagilag tehetősebb országok hatékonyan és konkrétan 
is támogatják az ilyen jellegű mozgalmakat. Nagy – Britanniában, 
Skandináviában állami forrásokat különítenek el az egyházi ökomozgalmak 
támogatására. Ezek cél szerinti juttatások, melyeket az egyház másra nem is 
használhat fel, és ez egyidejűleg azt is jelenti, hogy az egyházak, mint az élet 
területén más formában is, állami feladatokat vállnak át.  

Az öko-egyházak lényege, hogy az egyház működjön környezetbarát 
formában. Az egyház tudatosítja, a keresztény embernek a teremett világban 
kiemelt jelentősége és fontossága van. Következetesen környezettudatos életet 
kell kialakítani és azt közvetíteni az egyháztagok felé, ezeket meg kell jeleníteni 
az igehirdetésekben. Az öko-egyházak elsősorban arra az igényre kívánnak 
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válaszolni, hogy a keresztény emberben is felmerül a környezet- és 
természetvédelem iránt érzett felelősség, és a keresztény ember is találhat választ 
a környezeti problémákra. Mindenképpen meg kell találni az öko-láncolatba való 
bekapcsolódásnak a motivációját. Ez az igény hívta életre azt a 
kritériumrendszert, ami feltétele az öko-egyházi státusz elérésének. Maga a 
kritériumrendszer nem konstans, az idők folyamán, vagy annak múlásával – ha 
nem is jelentős – de változásokon mehet át.  

Tekintsük át ezen feltételrendszert. Elsősorban is, ha már alapvető feladata 
egy egyháznak, hogy biztosítsa híveinek növekedését a hitben, akkor ennek ki 
kell terjednie a környezettudatos életre is. A környezettudatos élet velejárója 
lehet az Isten házának, a templomnak a környezetbaráttá tétele. Napjainkban 
kevés templom épül, ami most épül már értelemszerűen követ bizonyos 
környezetvédelmi elvárásokat, azonban a több száz évvel ezelőtt, eleink által 
építetett templomokban erre még nem figyeltek. Persze nyilvánvaló, hogy az 
ilyen jellegű törekvés egyrészt erőteljesen függ az anyagi lehetőségektől, és a 
műemlékvédelemtől is. De ha belegondolunk abba, hogy többek között ilyen 
szempontok a templomok fűthetőségénél már szerepet játszathatnak, rájövünk, 
hogy nem is állunk messze az elvárásoktól.  

Az egyházak környezetbarát tevékenysége megnyilvánulhat többek között 
az igehirdetésekben, az imádságokban is. Vannak helyek, ahol esetenként a 
szabadban tartanak istentiszteletet, persze nyilván a templom körzetében, 
többnyire annak udvarán.  

A környezettudatos megnyilvánulás lehet, hogy a templomokban 
természetes anyagokat használnak, azt tudatosítják. Ennek több helyen az a 
forrása, hogy ténylegesen is házi kenyeret és házi bort osztanak az úrvacsora 
vételekor, és ezen „házi anyagok‖ használata külön is hangsúlyozásra kerül.  
Az egyházak a fentiekben leírtak mellett ugyanakkor, és talán minden mást 
megelőzve, az egyén személyes életstílusának alakításában játszhatnak szerepet, 
és így közvetve is elősegítik a teremtett világ védelmét, annál is inkább, mivel az 
evangéliumok is elsősorban az egyén személyes életstílusának az alakításában 
játszanak szerepet.   

Végezetül ebben a körben említsük meg a zöld bibliát is, ami nem más, 
mint újrahasznosított, környezetbarát papírból készült biblia, és amelynek a 
teremtésvédelemre vonatkozó részei zöld betűkkel van írva, vagy zöld tónussal 
van kiemelve.  
 
5. Konkrét lépések a környezet-és természetvédelem iránt 
a.) A Magyarországi Református Egyház 2010 októberében egy megállapodást 

írt alá a Skót Református Egyházzal, egy un. öko gyülekezeti program 
beindítására.   
Ennek lényege, hogy a magyarországi református egyházak 
tevékenységükben a jövőben tudatosítani kívánják a környezeti felelősség és 
a keresztény hit együttes megélését, a környezettudatos keresztény 
cselekvést az egyházak és a hívó emberek életében. Fenntartható fejlődés 
analógiájára az egyház „fenntartható egyházat‖, mint keresztény közösséget 
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kíván létrehozni. A megállapodás rögzíti, hogy a Magyarországi Református 
Egyház elkötelezett a teremtett világ iránti felelősség vállalásában.   

b.) Ökumenikus megnyilvánulás:  
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, néhány év óta minden év 
őszén, szeptember utolsó és október első hetében megrendezi a 
teremtésvédelem hetét. A teremtésvédelem hete arra szolgál, hogy a 
gyülekezetek és intézmények hálát adnak a teremtés csodájáért és annak 
védelmére újra elkötelezik magukat különös tekintettel a mértékletességre és 
újrahasznosításra.  

c.) nemzetközi kitekintés:  
Napjainkban az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat fejti ki 
koordináló tevékenységét az európai keresztény egyházak között a 
környezetvédelem területén. Ez a hálózat 1998–ban a Cseh Köztársaságban 
alakult a második ökumenikus találkozó ajánlására. A hálózat rendszeresen 
ad ki állásfoglalásokat és ajánlásokat evangéliumi alapokon a környezetbarát 
és környezettudatos élet követése érdekében. A hálózaton belül öt koalíció 
van, melyek koordinálva vizsgálják az egyes környezetvédelmi kérdések 
körét. Ezek a kiemelt ügyek a következők: éghajlatváltozás, energia, a 
templomok környezetvédelmi menedzselése, teremtés napja témájú 
istentiszteletek, környezetvédelmi oktatás, közlekedés és mobilitás. A 
hatékony működés érdekében rendszeresen tart tanácskozásokat a 
tagegyházak képviselőivel, mely tanácskozások eredményei aztán átültetésre 
kerülnek a tagegyházak mindennapi munkájába.   

 
Abstract 

This short essay tries to give a picture if today's environmental issues has a 
theological foundation, and if so, how this formed from the believers and the 
community of believers, the church or religious denomination. When dealing 
with the subject in greater depth, we have to realize that the environment and 
the protection of the nature are in the same age with mankind, more precisely, 
the Almighty created man and gave the task of protect the created world at the 
same time. This is the most authentic commmandment. The men, especieally 
the believer men are responsible to protect the created world. 
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MIKULÁN R. – KÁNTOR I. – MALATYINSZKI SZ. 
 
A BÉKÉS MEGYEI HARRUCKERN JÁNOS KÖZOKTATÁSI 
INTÉZMÉNY SZEREPE A TÉRSÉGFEJLESZTÉSBEN 
 
 
Összefoglaló 

A Harruckern egy olyan intézmény, amely a közoktatás mellett 
eszközparkkal is rendelkezik azért, hogy több lábon állva példaértékű oktatási-
szolgáltatási rendszert működtethessen. Az előteremtett bevételt visszaforgatja 
azért, hogy a képzés minőségét fejleszthesse. Az intézmény ily módon független 
a ―piactól‖, a termékeket és szolgáltatásokat saját maga hozza létre. A diákok 
gyakorlati idejük során nem csak a szakmát sajátítják el, hanem részt is vesznek a 
termelésben, amely egy életszerű oktatást is ad egyúttal. A sérült diákoknak is 
lehetőségük van szakmát szerezni, míg a felnőttképzés 68 szakmában oktat 
iskolarendszeren kívül így segítve a munkanélkülieket, a szakmát váltani 
kényszerülőket vagy azokat, akik továbbképzést igényelnek a munkaerő-piaci 
feltételekhez alkalmazkodva. A Harruckern értéket teremt és márkanévvé vált 
nem csupán a megyében, hanem partnerein keresztül az országban és 
határainkon túl is. 
 
Kulcsszavak: szakképzés, közoktatás, területfejlesztés 
 
 
Bevezetés 

Napjainkban az élet minden területét változások kísérik akár 
Magyarországon, akár a világban. A gazdasági válságból, a hitelválságból, a 
természeti katasztrófákból csak úgy tud bármely nemzet kilábalni, ha segítséget 
kér másoktól, összefog velük. Egy olyan rendszerben élünk, melyben csak 
együtt, összefogással tudjuk megőrizni a korábbi életminőségünket és így 
biztosíthatjuk a társadalom számára is mindazt, amit megszoktak, „normálisnak‖ 
tekintenek. 2006-ban született egy koncepció, mely által 2007-ben megszületett a 
Harruckern János Közoktatási Intézmény. Egy olyan intézmény indult el, mely a 
közoktatási feladatai mellett eszközöket kapott annak érdekében, hogy erősebb 
legyen, több lábon álljon. Az összetett intézmény- és feladatrendszer kihívások 
elé állította a vezetőket és a kollégákat egyaránt, de végül egy olyan masszív és 
kiegyensúlyozott „oktatási intézményt‖ sikerült felépíteni, mely példaértékű 
egész Európában. 
 
1. Célkitűzés, hipotézisek 

Kutatásomban célom, hogy bemutassam mindazon területeket, ahol a 
Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény fejleszteni kívánja a 
térséget és kiemelkedő szerepet vállal annak társadalmi-gazdasági-kulturális 
életében. E területek csak Békés megye szerkezetébe illesztve, jelenhetnek meg. 
A közoktatási intézmény sajátosságait figyelembe véve a közoktatás, 
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felnőttoktatás, művészeti képzés, gasztronómia, építőipari szolgáltatások 
területein törekszem az adatok megjelenítésére. 

Hipotézisem szerint egy közoktatási intézmény stabilabban, jobb 
minőségben képes a közoktatási feladatainak megfelelni, ha a tevékenységéhez 
tartoznak kiegészítő tevékenységek, melyekből többlet bevételt képes 
előteremteni és ezt visszaforgatni a szakképzés minőségének fejlesztésére. 
 
2. Módszertan 

A Harruckern egyedülálló rendszert alkot, egy kvázi kísérlet, így e 
szerepkörnek a bemutatása, összehasonlítása is kísérletnek fogható fel. 
Módszertanilag meghatározó kutatásomban az empirikus összehasonlítás, illetve 
a statisztikai elemzés. A beiskolázottak létszámát, bevételi adatokat mennyiségi 
szempontból, a szakképzés minőségét, művészeti, kulturális, társadalmi 
szerepkört természetéből adódóan kvalitatív módon közelítem meg. 
 
3. Eredmények 
3.1 A szakképzés szereplői 

A negatív demográfiai trend, az alacsony gyermekvállalási hajlandóság azt 
eredményezte, hogy Magyarországon a közoktatásban tanulók aránya 4,8%-kal, 
közel 100.000 fővel csökkent öt év alatt. Kutatásunk során érdekes volt 
megfigyelni, hogy míg a közoktatásban lévők száma csökkent, addig a 
szakközépiskolákban tanulók létszáma – ha kis mértékben is, de – növekedett. 
Ennek egyik oka az, hogy jelentősen az általános iskolások száma csökkent. A 
középszintű iskolarendszerben – részben a lakosság munkaerő-piaci döntéseinek 
következtében – a jelentkezők érdeklődése eltolódott a gimnáziumi képzés felől 
a szakiskolai képzés iránti érdeklődés a szakiskolai, szakközépiskolai és 
szakmunkásképzés felé. Sajnos, a jó, gyakorlott szakmunkások iránt még mindig 
nagyobb, mint amit a munkaerőpiac fel tudna szívni. A szakmunkásképzés régi 
tekintélyének visszaállításához nagyon sok – elsősorban érzelmi és anyagi jellegű 
– változásnak kell még bekövetkeznie. A Békés Megyei Harruckern János 
Közoktatási Intézményben az elmúlt években növekedett a diákok száma 
intézményegységenként és összességében is.  

A demográfiai trend, a gyermeklétszám változása és a gazdasági 
szükségszerűség is rákényszeríti a középfokú intézményeket arra, változtassanak 
szerkezetükön, korszerűsítsék belső struktúrájukat. A változás elkerülhetetlen. 
Az az intézmény, amely nem képes fejlődni, az leépül. Népszerű mondás: épülsz 
vagy leépülsz – mert a világ halad, fejlődik és ha bárki megáll egy szinten, akkor 
attól még a környezet változik és fejlődik. Az 1998-ban elhunyt nagy 
pedagógusegyéniség, Gáspár László életművében már megjelent a munkaiskola, 
az integráció és komplexitás10. Érdekes látni, hogy sok év távlatából újra és újra 
visszaköszönnek az akkori gondolatok. 
 

                                                 
10 Gáspár László: Az iskolakérdés. A tudástőke növelésének hazai esélyei. Okker Kiadó, Budapest, 2003. 
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3.2 Példaértékű modell, egyéni együttműködés 
Intézményünk a Békés Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmény és 

minden egyes tevékenységünk Békés Megye Képviselő-testülete alá tartozik. Az 
iskola integrálásakor az volt a törekvés, hogy mindazokat a szervezeti 
egységeket, melyek kiszolgáló-támogató szereppel tudják ellátni az intézményt 
kapjanak benne helyt, hogy ne a „piaci‖ szereplőktől kényszerüljön megvásárolni 
az iskola a termékeket, szolgáltatásokat, hanem saját maga hozza létre. 

A 2011-es évtől intézményünk működteti a Békés Megyei Képviselő-
testület Pándy Kálmán Kórházának konyháját, ahol közel 6000 adag étel készül 
el nap mint nap, kiszolgálva Gyula város és több szociális intézmény sajátos 
szükségletű étkezési igényeit. Mind a konzervüzembe, mind a konyhára beszállít 
a kétegyházi tagintézmény a kertészetéből származó friss zöldségeket és 
gyümölcsöket. A pékség és cukrászműhely ellátja péksüteménnyel a kórházat és 
az iskola öt büféjét is. A termékek és a személyek szállítását saját logisztikai bázis 
biztosítja, mely rendelkezik egy gépjármű-flottával. Így a személyek, áruk 
mozgatásához sem kell külső – a for-profit szektor származó – partnert 
bevonni. A vendéglátás-gasztronómia szakmacsoport kiszolgál külső 
rendezvényeket is helyi és országos szinten, ahol a Harruckern szakácsai főznek 
(bemutatva a diákoknak) és a felszolgáló diákok is a gyakorlatukat töltik e 
rendezvények alatt. A rendezvények teljes megszervezését le tudjuk így 
bonyolítani a rendezvényszervezéstől kezdve az ételkészítésen, gasztronómián át 
a logisztikáig. A fenti folyamatokat és az intézményeink fenntartását segíti még a 
támogató szolgálat, mely a rendezvények kitelepülését segíti, hibát hárít el, 
állagmegóvást végez és minden olyan tevékenységet ellát, mely a rugalmasságot, 
folyamatosságot fenntartja. Természetesen, ha igény merül fel, akkor a kőműves, 
burkoló, villanyszerelő és egyéb munkák kivitelezésénél a diákjainknak 
megmutatják az „életszerű‖ munkavégzést. Az intézményünk bővülésénél 
jelentős szerepük volt – a saját kezük munkája is benne van azon új 
épületegységeinkben, melyekben nap mint nap tanulhatnak és a szakmai 
gyakorlataikat végezhetik. 
E sajátos kapcsolati hálót még két terület segíti. Intézményünk autósiskolát 
működtet, mely nem csak az intézmény diákjainak, hanem szerte Békés 
megyében rendelkezik gyakorlóbázissal és a legtöbb kategóriában 
megszerezhetik a jogosítványt az iskolában. Kiegészíti a szakképzést még a 
felnőttképzés, ami szintén betölti a munkaerő-piacon támadt űrt és 68 
szakmában képes oktatni iskolarendszeren kívül. 
A továbbiakban e modell alappilléreit mutatom be, mely a szakképzésen túl 
képes ennek az iskolának a normatíván túl bevételt teremteni és olyan 
kapcsolatokat, mely túlnyúlik egy „átlagos‖ iskola határain. 
 
3.3 Közoktatás - szakképzés 

A közoktatás keretén belül 2010-ben az intézményben közel 3800 diák 
tanult hat településen. Az országosan felosztott 21 szakmacsoportból 19-ben 
folyik oktatás a Harruckern keretein belül és míg más intézményben a 
diáklétszám csökken, addig – ha kis mértékben is, de – ebben a TISZK 
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intézményben emelkedik. A közoktatási intézmény fő profilja a szakképzés és a 
szakiskolai képzés, e kettőben a létszám 45 illetve 32%-a tanul. TISZK-
központként Európai Uniós forrásból intézményük másfél milliárd forintos 
fejlesztést hajtott végre az elmúlt évben. A beruházás révén még korszerűbbek 
lettek, s tovább fejlődtek a gyakorlati helyek, az érintett szakmák pedig 
csúcsminőségű munkagépekkel gazdagodtak. E beruházás célja, hogy valódi 
elhelyezkedési lehetőséget teremtsenek diákjaiknak.  
 
3.4 Felnőttképzés 

A Harruckern felnőttképzése a 19 szakmacsoportban 68 OKJ-s képzést 
ajánl, ami mellett 22 akkreditált képzéssel rendelkezik és számos tanfolyami 
jellegű képzést is megvalósít. Az iskolai rendszerű szakképzésen túl a 
felnőttképzési intézményegységben lehetőséget biztosítanak a munkavállalók és 
álláskeresők számára, hogy továbbképezzék magukat és a munkaerő-piaci 
feltételekhez alkalmazkodva új szakmát sajátítsanak el. 
 
3.5 Pékség, cukrász- és konzervüzem 

A szabadkígyóson működő tanegységek alkalmasak a piaci folyamatokba 
való bekapcsolódásra a mellett, hogy tanüzemként működnek. Rendelkeznek 
HACCP folyamatszabályozással és minden olyan szakhatósági engedéllyel, mely 
feljogosítja az iskolát, hogy az onnan kikerülő termékek bolti forgalomba 
kerülhessenek. A cukrász- és pékipari termékpálya teljes kínálatát készítik, míg a 
konzervüzemben a kétegyházi – diákok által karbantartott – kertészetből 
származó zöldségeket dolgozzák fel. Kétegyháza, Szabadkígyós és Gyula 
határában jelentős mennyiségű termőfölddel gazdálkodnak, melyben az 
élelmiszer- és takarmánynövényeken kívül intenzív kultúrát is termesztenek.  
 
3.6 Konyha 

A magas diák- és dolgozói létszám mellé elengedhetetlen egy korszerű és jól 
működő konyha működtetése. Az intézmény két főző, öt tálaló és egy 
tankonyhával rendelkezik. Gyulán a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban 
működteti a napi közel 6000 adag ételt főző konyháját. A konyha az iskola és a 
kórház diákjain és dolgozóin kívül a térségben lévő összes olyan szociális 
intézményét ellátja, ahol speciális étkezésre van szükség és napi szinten közel 20 
típusú diétás menüt készítenek el. 

E konyha a napi feladatokon túl bebizonyította, hogy alkalmas több 10.000 
fős gasztronómiai rendezvények lebonyolítására mind szakmailag, mind 
technikailag, akár kitelepülten is. Olyan szintű szakemberekkel dolgozik, akik 
akár 60-80 fővel képesek magas színvonalon egy országos nagy rendezvény 
látogatóit étellel ellátni igényes körülmények között. 
 
3.7 Rendezvényszervezés - kultúra 

A Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény a régió kulturális 
életének meghatározó szereplője, komoly szerepet vállal 2007 óta Békés megye 
és az egész térség fejlesztésében. Útnak indították a Harruckern Kulturális Évad 
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elnevezésű programsorozatot, amelynek legfontosabb eseményeit a Békés 
Megyei Önkormányzattal és a Békés Megyei Munkácsy Mihály Múzeummal való 
együttműködés keretein belül valósították meg. Ilyen például az Alkotó és tanító 
képzőművészek Békés megyében című sorozat, amely 13 kiállítást rendezett meg 
több mint 50 művésznek adva bemutatkozási lehetőséget. 
 
3.8 Világszínvonalú gasztronómia és vendéglátás 

Magyarország egykor gasztronómiában kiemelkedő volt, mára csak a gulyás 
és a pörkölt maradt meg ebből. A magyar ember akkor elégedett, ha tele van a 
gyomra és tudja ezt a Harruckern is Gyulán. A megfelelő minőségű hideg- és 
melegkonyhai ételek mellé egy olyan gasztronómiai szolgáltatás is társul, mely 
európai színvonalú – főként közoktatás keretein belül működőként. 

Büszkék arra, hogy intézményükben oktatnak és segítik rendezvényeiket 
olimpiai- és világbajnok mesterszakácsok és mestercukrászok, akik tagjai az 
országban egyedülálló Békés Megyei Culinary Team-nek. Vendéglátásuk 2010. 
végén kiegészült egy csúcstechnikával ellátott 21. századi 300 főt befogadó 
konferenciateremmel, így méltó helyet nyújthat a konferenciaturizmusnak és a 
céges rendezvényeknek egyaránt. A vendéglátást egy 140 fős apartman minőségű 
szobákkal felszerelt szálláslehetőség teszi teljessé. 
 
3.9 Támogató szolgálat – intézmény-fenntartás 

A fenti széles körű megjelenése és a 44 telephelye az intézménynek 
kifejezetten igényli, hogy egy olyan fenntartó, támogató jellegű tevékenységet is 
el tudjon látni, mely a rendezvényeknek, a képzéseknek és a szolgáltatásoknak 
egy stabil bázis. E mellett a rendezvényeik eszközellátása, járda- és parkolóépítés, 
tereprendezés, fakitermelés, festési feladatok, stb. mind-mind e szolgálat részei 
és egy nagy rendszer fontos fogaskerekeként mindig számíthatnak rájuk. 
 
3.10 Logisztikai bázis 

A Harruckernhez tartozik egy olyan gépjárműpark, mellyel a személy- és 
áruszállítást, termelést és a mezőgazdasági munkát meg tudják valósítani. A 39 
személygépjármű, 24 pótkocsi, 15 tehergépkocsi, 7 autóbusz és 4 lassú jármű 
gondoskodik arról, hogy mindig, meg tudjanak jelenni személyben és eszközben 
egyaránt. E termelő és szolgáltató feladatok megkövetelik, hogy hatalmas 
mennyiségű eszközöket és árukat mozgassanak meg és az által, hogy saját maguk 
oldják meg a szállítást jelentősen csökkennek a költségek. 
 
3.11 Kapcsolatok 

Egy ekkora rendszert szerteágazó kapcsolatok nélkül nem lehetne 
működtetni. Az intézmény annyira be van ágyazva a megye szövetébe, hogy 
annak szinte minden részéhez hozzátesz. Békés megyei szinten természetesen a 
lakossággal folyamatos a kapcsolat, hiszen azon szakmákat indítják el szak- és 
felnőttképzésben, amelyre igény van a térségben. A kihelyezett gyakorlathoz 
igénybe veszik a megye vállalkozóit, akik a szakképzési hozzájárulásukkal évente 
több tízmillió forinttal támogatják a szakmák fejlesztését. A Békés Megyei 
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Harruckern János Közoktatási Intézmény a határon kívül is ápolja a 
kapcsolatokat. Székelyudvarhelyen és Aradon is van testvériskolája, ahova szinte 
kéthavi rendszerességgel ellátogat és támogatja rendezvényeiket, szellemi 
fejlődésüket. 
 
Összefoglalás 

A demográfiai változások tükrében csak előre lehet menekülni. Ahhoz, 
hogy e térségben a gazdaságot előre lehessen mozdítani alapvetően nagy szükség 
van a szakképzésre és az ezt kiegészítő felnőttképzési szolgáltatásokra. E 
minőséget az állami normatívából nehezen lehet elérni és fenntartani, ezért 
szükség van plusz forrásokra. Szerencsére 2007-ben létrejött egy olyan 
szinergikus rendszer, mely képes éves szinten több százmillió forint bevételt 
termelni és visszaforgatni a pályázatokba önerőként és így a szakképzés 
fejlesztésére fordítani. Egy olyan iskolát sikerült létrehozni, mely termel, 
szolgáltat és piaci alapú tevékenységeihez bevonja a diákokat, akik így életszerű 
szakképzést teremt. A központi szakképzési profil mellé a logisztika, 
gasztronómia, rendezvények, konyha, üzemek, mind-mind olyan elemek, melyek 
egyedülálló példát nyújthatnak más intézményeknek szerte Európában. A 
„Harruckern‖ értéket teremt és márkanévvé vált. 
 
Abstract 

This school is such an institution, which educates and serves therefore it 
maintains itself and in this way it is an idol: it works an educational – servicing 
system. The institution is able to produce, make profit which is returned to the 
school itself in order to improve and develop the quality of education. 
Consequently, it is not dependant on the market rather than it is an active 
participant of the market. The students have a unique opportunity to learn skills 
moreover they take part in the real production (in the field of food industry, 
building and construction, trading and catering, agricultural industry). Mentally, 
physically disabled students are not out of this system as they can get 
professions and the adult educational courses provide students over 18 with 68 
professions in order to help those between jobs or those, who need special 
courses to upgrade their skills to keep and strengthen their positions. The 
institution creates values not only in the region but inland and cross border, as 
well thanks to its experts and partners. 
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ÁCS SÁNTA ÁGNES 
 
AMERIKAI TAPASZTALATOK A TERÜLETFEJLESZTÉSRŐL ÉS 
AZ ÖNKORMÁNYZATISÁGRÓL 
 
 
Összefoglaló 

A szerző 2010-ben három hetet töltött az Amerikai Egyesült Államokban az 
„International Visitor Leadership Program‖ ösztöndíjprogram keretében. Az 
ösztöndíj program témája az amerikai közigazgatás és területfejlesztés volt négy 
különböző államban. 

Elsőként az Egyesült Államok kormányának szövetségi rendszere került 
bemutatásra a fővárosban Washington D.C.-ben, különös tekintettel a 
szövetségi, állami és helyi kormányzati hivatalok felelősségi szintjeire. Egyetemi 
szakemberek ismertették a helyi és állami kormányzati funkciókat és a szövetségi 
kormányzattal történő együttműködést, illetve bemutatták az állami, helyi 
kormányzati és civil szervezetek, közösségi szervezetek és az üzleti szektor 
közötti együttműködési modelleket. 

Jacksonville-ben (Florida) megismerkedtünk a helyi kormányzat szerepével 
és felelősségével, a helyi választások menetével, illetve az anti-korrupciós 
programmal, s az azt támogató törvénnyel (Sunshine Law).  

Salt Lake City-ben (Utah) a Utah Állami Egyetem Közigazgatási 
Intézetének intézetvezető professzora, Dr. Richard Green tartott előadást a 
közigazgatásról, az Intézet programjairól, illetve a politikai irányzatok 
értékeléséről. Gene Davis demokrata szenátor pedig a döntéshozatal és a 
törvénykezés folyamatáról, a szenátus munkájáról és bemutatta a résztvevőknek 
a bizottságokat, azok munkáját. Különös hatást tett rank a „Utah Food Bank‖ 
(„Élelmiszerbank‖) működésének tanulmányozása, amely egy sikeres PPP 
szervezet. 

San Francisco-ban (California) megismerkedtünk az önkormányzat által 
biztosított szolgáltatások sokszínűségével, hozzáférhetőségének módjaival a 
lakosság, az üzleti élet és más hivatalok számára (információs technológia, e-
önkormányzat). 

 
Kulcsszavak: szövetségi rendszer, kormányzás, önkormányzatiság,  

területfejlesztés 
 

Bevezetés 
Az „International Visitor Leadership Program‖ ösztöndíj rendszerének 

elődjét 1952-ben hozta létre az Amerikai Egyesült Államok azzal a céllal, hogy 
más országok szakembereivel megismertessék országukat, közelebb hozzák 
kultúrájukat. Az ösztöndíj gyakorló szakembereknek szól, orvosoknak, 
jogászoknak, közigazgatásban dolgozóknak és politikával foglalkozóknak. 
Jelenleg két új terület is az ösztöndíj program fókuszába került: a ’sikeres női 
vállalkozók’, illetve a ’kisebbségi politikával foglalkozó szakemberek’ . Ebben a 
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programban vett részt korábban pl. Nicolas Sarkozy 1985-ben, Romano Prodi 
1979-ben, Gordon Brown 1992-ben és Antall József is 1989-ben. 

A csoport összetételét úgy állították össze, hogy Ausztrália kivételével 
minden földrész képviseltette magát (Venezuela, Mexikó, Türkmenisztán, 
Bangladesh, Libanon, Szudán, Malawi, Szváziföld, Szlovákia, Macedónia, 
Szerbia, Bulgária, Magyarország). 

1. sz. ábra: 
Az Amerikai Egyesült Államok térképe 

 
1. Washington D.C.  

Téma: az Amerikai Egyesült Államok szövetségi rendszere, illetve a 
kormányzatiság képviselete a szövetségi kormányzásban 
Prof. Henderson (Baltimori Egyetem) és Prof. Cropp (George Washington 

Egyetem) előadást tartott az amerikai szövetségi rendszerről, a szövetségi 
kormányzásról és az államok közötti kapcsolatról. A Lakásügyi és 
Városfejlesztési Minisztériumban ismertetőt hallgattunk a közösségi fejlesztési 
programokról szövetségi, állami és kormányzati szinteken, melynek az 1937-ben 
létrehozott lakásügyi törvény adta az alapját. A Minisztérium célja a 
lakástulajdonosok számának növelése, a közösségi fejlesztések támogatása. Erre 
a célra a szövetségi kormány 40 mrd USD-t különít el évente, melynek 50%-a a 
lakásbérleti támogatás. Az államok közötti felosztását egy átfogó felmérés 
alapján határozzák meg a jövedelmek, az árak és a lakásbérleti díjak figyelembe 
vételével. A céltámogatás 40%-át az állam, 60%-át pedig az önkormányzat kapja, 
felhasználását pedig az államok ellenőrzik. Maryland állam fővárosában, 
Annapolis-ban a képviselőházban történt látogatás után meglátogattuk a 
Maryland Lakásügyi és Fejlesztési Igazgatóságot, ahol az állam lakásprogramjáról 
és városfejlesztési politikájáról kaptunk részletes tájékoztatást. A városfejlesztés 
finanszírozása teljesen állami pénzből történik. Az állam környezeti 
hatástanulmányt készít, ami alapján meghatározza a fejlesztendő kerületeket. Az 
új vállalkozásokat 50%-os, 5-15 évre szóló kölcsön biztosításával támogatják, 
amennyiben az a fejlesztendő kerületek egyikében telepszik le. A biztosítandó 
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saját erő minimum 5%-nak kell lennie, viszont nem kell kötelezettséget vállalni a 
profitra, illetve a munkaerő létszámának bővítésére. A vállalkozókat a helyi 
önkormányzat vagy az általa felkért intézmény tanácsokkal segíti a vállalkozás 
helyének, profiljának meghatározásában. 

 
2. Jacksonville (Florida)  

Téma: az önkormányzat szerepe és felelőssége, a választások helyi 
adminisztrációja, illetve az átláthatóság és lakossági részvétel a város 
életében 

A város kormányzati hivatala állami és megyei kormányzati hivatal egyben, 
mely egyedülálló az egész szövetségi államban. A sok számos érdekes program 
közül, (mint például látogatás a választási központba, részvétel a megyei 
tanácsülésen), számomra a legmaradandóbb élményt mégis a város etikai 
szaktanácsadójával, Mrs. Carla Miller asszonnyal történt találkozás adta. A 
korábban ügyészként tevékenykedő szakembert, akinek meggyőződése és 
mottója, hogy az ’etika célja a boldogság’, a polgármester kérte fel e feladat 
ellátására. A város etikai szabályzata  (The SUNSHINE LAW) a leginnovatívabb 
szabályozás az Egyesült Államokban. A szakember azt vallja, hogy ha követjük a 
törvényt, abból még nem következik, hogy etikusak is vagyunk. Véleménye 
szerint a korrupció 80%-a a közvetlen környezetében ismert, csak rá kell venni a 
közösséget, az embereket, hogy hozzák azt napvilágra. A helyi törvény szerint 
minden közügyet nyilvánosságra kell hozni, illetve nyilvánosság előtt kell 
tárgyalni. Zárt tárgyalás semmilyen formában nem megengedett, a képviselők 
találkozóiról nyilvántartást vezetnek, s azokhoz bárki hozzáférhet, illetve a 
tárgyalásokon bárki részt vehet. 
 
3. Salt Lake City-ben (Utah Állam)  

Téma: az állami kormányzati hivatal szerepe, felelősségei, a média 
szerepe a politikában és civil kezdeményezések 
Látogatást tettünk a Salt Lake Tribune-nél, ahol a főszerkesztővel 

beszélgettünk a média szerepéről a helyi politikában.  A University of Utah 
Közigazgatási és Közügyek Központ igazgatójától  Dr. Richard Green-től az 
egyetem közigazgatási mester programjáról kaptunk ismertetőt, illetve gyakorlati 
tapasztalatokat hallottunk arról, hogy hogyan segíti a tudomány a politikát. 
Mindkét helyszínen a kiegyensúlyozott és független álláspont megtartását 
kiemelkedően fontosnak tartották az előadók. Látogatásuk következő állomása a 
Utah Food Bank (Élelmiszerbank) volt, amely egy sikeres PPP program 
keretében működik (public-private partnership). Az 1904 óta működő misszió 
az alacsony jövedelmű családok és egyének támogatását tűzte ki célul. Éves 
költségvetése 5.3 mrd USD, 75 főt foglalkoztat, illetve több, mint 60000 
önkéntest von be a munkába. Feladata az élelmiszerek gyűjtése és elosztása. 
2008-ban, több, mint 19 millió font (kb. 10e tonna) élelmiszert osztott szét Utah 
államban. Állami hivatalokban történt látogatásunk alkalmával ismertetőt 
kaptunk a Utah Képviselőház republikánus képviselőjétől (Mr. Christopher 
Bleak) a képviselőház működéséről. A képviselőház 75 főből áll, akiket 2 évre 
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választanak. Tájékoztatót kaptunk továbbá a Utah Állami Kormányzói Hivatal 
Tervezési és Költségvetési Osztályának vezetőjétől az állam költségvetéséről, 
kiadásairól, bevételei megoszlásáról. A Utah Állami Szenátus demokrata 
szenátora (Mr. Gene Davis) röviden ismertette a szenátus munkáját. Utah Állam 
Alkotmánya szerint a tagok minden évben egyszer, telente 45 napig üléseznek. 
Az 58. szenátus (2009-2010) 24 tagból áll, 21 republikánus és 8 demokrata 
tagból. A tagok fő munkájuk mellett végzik a törvényhozói munkát. Szenátor az 
lehet, aki: az Egyesült Államok állampolgára,  legalább 3 éve Utah állam lakosa, 
legalább 25 éves, legalább fél éve lakosa annak a kerületnek, amely őt jelölte.  
 
4. San Francisco, California 

Téma: Az információs technológia használata a helyi kormányzati 
szolgáltatások fejlesztésére. Polgárság részvétele a helyi 
kormányzásban. A helyi önkormányzati források kezelése a jelen 
nehéz gazdasági feltételek mellett 
McKinsey Global Institute ismertetőt tartott arról, hogy az e-önkormányzat 

helyett a jövőt inkább a szociális média technológia váltja fel. Pl. az 
önkormányzathoz balesetekről, tűzesetekről az iphone-n keresztül érkezhet 
bejelentés, információ. A célja az új technológia bevezetésének, hogy a lakosság 
közvetlen információt kapjon a lakóterületén történtekről, pl. balesetekről. 
Iphone-n keresztül könnyen tájékozódhat pl. a közlekedésről, a vízhálózatról, 
egyéb szolgáltatásokról. Itt is a legfontosabb az átláthatóság. Fontos tudni, hogy 
a telefon kinek a tulajdonában van, hogy követni lehessen az információ 
származását. Ez természetesen azt is jelentheti, hogy a jövőben politikai erőt 
lehet kovácsolni az újfajta médiából. A jövő generációját legkönnyebben a 
twitteren, facebook-on, youtube-on és az i-phone-n keresztül lehet elérni. A 
Városházán történt látogatás alkalmával az önkormányzat hivatalának képviselői 
tartottak tájékoztatót az önkormányzat gazdasági helyzetéről, a válság hatásairól 
(a várost jelentősen érintette a válság, bevételei drasztikusan csökkentek, bár az 
adóbevétel kb. 50%-át ingatlanadóból szedik) 

 
Abstract 

The writer spent 3 weeks in the United States of America in 2010 in the 
framework of „International Visitor Leadership Program‖. The title of the 
program was „State and Local Governments in the United States‖ in four 
several states. 

In Washington D.C., the American system of federalism was discussed with 
special attention to the intergovernmental relations and responsibilities. The 
participants have studied the different models and functions of the local and 
state governments, the civil organisation and the business sector, and how they 
co-operate with the federal system. 

In Jacksonville (Florida), the writer has studied the role and responsibility 
of the local government of Jacksonville, Florida, the local elections and the anti-
corruption program and law (Sunshine Law). 
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In Salt Lake City (Utah), Dr. Richard Green, the Director of the Center for 
Public Policy and Administration introduced the the Master of Public Policy 
program of the university which is designed for both employed practitioners 
and full-time studensts. Furthermore, he highlighted that the Center continues 
to serve governments, the comunity and the public by providing „research, 
education, and services to public and nonprofit organizations that will 
strengthen administration, leadership and public policy making. At Utah State 
Senate, Senator Gene Davis, democrat, introduced the role and responsibility of 
the Senate in the legislative process at the state level. The participant has learned 
about the role and responsibilities of legislative committees. By visiting Utah 
Food Bank, a huge impression was made on the writer, which ’bank’ is a 
successful public-private partnership organization that provides social welfare 
services to Utah citizens. 

In San Francisco (California), the writer has studied the the variety of the 
services ensured by the local government and the methods of the availability for 
the citizens, the business and other institutions (e-government and new methods 
of information technology ). 
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JÁN HUDEC 
 
ÚČASŤ ÚZEMNÝCH SAMOSPRÁV NA OBCHODNÝCH 
SPOLOČNOSTIACH V PODMIENKACH SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY 
 
 
Anotácia 

Príspevok pojednáva o miestnej samospráve SR a jej základnom článku – 
obci. Vymedzuje zákonnú úpravu a sústreďuje sa na základnú úlohu obce 
zabezpečovať verejné statky a sluţby. Zameriava sa na spoločnosť s ručením 
obmedzeným ako jednu z moţností vyuţívanou obcami na tieto účely, pričom 
vychádza z údajov dostupných z verejných registrov SR. 
 
Úvod 

Územná samospráva má v demokratickej spoločnosti dlhú históriu. 
Historické tendencie významne ovplyvňujú postavenie územnej samosprávy aj 
v SR. Týka sa to hlavne základného stupňa územnej samosprávy – obcí. Súčasné 
vymedzenie obce na Slovensku vychádza z Ústavy SR, ktorá povaţuje obec za 
základ územnej samosprávy. Na ústavné vymedzenie nadväzuje zákon č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý v § 1 stanovuje, ţe  „obec je 
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne 
hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami―.  

V súvislosti s legislatívou aj teória povaţuje obec za „základné, územné, 
samosprávne spoločenstvo občanov na územnom celku, ktorý je vymedzený 
hranicou územia obce. Obec je verejnoprávna korporácia, ktorá má vlastný 
majetok a hospodári s ním, má vlastné finančné prostriedky a zostavuje svoj 
vlastný rozpočet― (Provazníková, R., 2009, s.28).  

Legislatíva ukladá obci celý rad úloh a povinností vo vzťahu k obyvateľstvu 
a územiu. Uţ v úvode zákona o obecnom zriadení (zákon č. 369/1990 Z. z.) sa 
uvádza: „Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o 
všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov―. Formy a spôsoby 
plnenia úloh volia obce podľa svojich schopností a moţností. Základnou úlohou 
obce je poskytovať občanom miestne verejné statky a sluţby. 
Cieľom príspevku je poukázať na moţnosť poskytovania miestnych verejných 
statkov formou zakladania a účasti obcí na spoločnosti s ručením obmedzeným 
a túto skutočnosť dokumentovať prostredníctvom údajov z verejných registrov 
SR.  
 
Účasť obcí na spoločnosti s ručením obmedzeným 

Územná samospráva má vytvárať podmienky pre sociálno-ekonomický 
rozvoj svojho územia. Jej úlohou je zabezpečiť pre svojich občanov celý rad 
verejných statkov a sluţieb a súčasne zabezpečiť aj zdroje potrebné na ich 
poskytovanie. Túto svoju úlohu plní územná samospráva sama alebo 
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prostredníctvom svojich organizácií prípadne inými spôsobmi pri zachovaní 
poţiadaviek maximálnej hospodárnosti. 
Obec zabezpečuje statky a sluţby: 

− vo vlastnej réţii, a to zamestnancami obce, zriadením alebo zaloţením 
právnických osôb (rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, 
obchodné spoločnosti, druţstvá, neziskové organizácie, zdruţenia a iné), 

− externými dodávateľskými subjektmi súkromného sektora. 
 

Spokojnosť obyvateľov obce je daná najmä mierou uspokojovania 
verejných potrieb a to predovšetkým formou poskytovania verejných statkov – 
teda tovarov a sluţieb, ktoré obce pre svojich obyvateľov spolu so štátom 
zabezpečujú a úplne alebo čiastočne financujú. Ide o zabezpečovanie verejných 
statkov, ako napr. doprava, školstvo, zdravotníctvo, zaistenie poriadku a pod. 
Obce zabezpečujú alebo sa podieľajú na zabezpečení ďalších typických 
miestnych verejných statkov - dodávka vody, kanalizácia, odvoz a likvidácia 
komunálneho odpadu, prevádzka a údrţba verejného osvetlenia, údrţba 
miestnych komunikácií a verejných priestranstiev a ďalšie. 

V súčasnosti obce zabezpečujú produkciu miestnych verejných statkov 
sami, prostredníctvom nimi zriadených alebo zaloţených organizácií alebo 
externými dodávateľmi na zmluvnom základe. Aktivity obcí a ich rozsah nie sú 
zákonom ohraničené, ale závisia najmä od potrieb obyvateľov obce a finančných 
moţností obce. 

Jednou z foriem, akou obce zabezpečujú svoje úlohy je ich účasť 
v obchodných spoločnostiach. Najčastejšie vyuţívanou právnou formou je 
spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „s.r.o.―). Právna úprava tejto 
spoločnosti je predmetom Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.). 
Účasťou obcí v tejto spoločnosti vstupuje verejnoprávna korporácia do 
súkromného sektora a získava tak aj postavenie podnikajúceho subjektu. 
V Slovenskej republike je evidovaných podľa údajov Štatistického úradu SR 
z roku 2010 spolu 2891 obcí. Do tejto kategórie sú zaradené okrem obcí aj 
mestá a vojenské obvody.  Typickým pre územnú samosprávu v SR je, ţe na 
Slovensku je najviac malých obcí do 500 obyvateľov (aţ 42 %) a len 10 % obcí 
má viac ako 2000 obyvateľov. 

Účasť obcí v právnej forme obchodných spoločností sme sledovali 
prostredníctvom Obchodného registra SR. Z výskumu sme vylúčili mestá, 
nakoľko mestá majú v tejto oblasti osobitné postavenie. Predbeţnou 
prehliadkou údajov v obchodnom registri sme zistili, ţe účasť obcí 
v obchodných spoločnostiach sa spája výlučne so s.r.o.  Viaceré obce majú 
účasť aj v akciových spoločnostiach ale z údajov dostupných verejnosti nie je 
moţné zistiť, v ktorej akciovej spoločnosti je akcionárom obec. Z uvedeného 
dôvodu bola predmetom výskumu len účasť obcí v s.r.o. pričom sme sledovali 
spoločnosti, v ktorých je jediným zakladateľom a spoločníkom obec a 
majetkovú účasť obce v spoločnostiach, v ktorých je viac spoločníkov. 
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Tabuľka č. 1  Účasť obcí na právnej forme s.r.o. 

Počet 
obcí 

celkom 

Počet obcí 
s účasťou 
na s.r.o. 
celkom 

Podiel na 
celkovom 
počte obcí 

Obecné s.r.o. 
Majetková účasť obcí na 

s.r.o. 

počet 
obcí 

podiel na 
celkovom 
počte obcí 

počet 
obcí 

podiel na 
celkovom 
počte obcí 

2747 431 17 % 209 8 % 222 9 % 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov Obchodného registra SR (rok 2011) 
 

Z uvedených údajov vyplýva, ţe z celkového počtu obcí registrovalo svoju 
účasť na právnej forme s.r.o. 17 % obcí. Účasť obcí v obecných spoločnostiach 
a spoločnostiach s majetkovou účasťou (vkladom obce) bol prakticky rovnaký. 
V tejto súvislosti povaţujeme za potrebné uviesť, ţe na niektorých  
spoločnostiach, kde má obec majetkovú účasť, sa zúčastňuje väčší počet 
spoločníkov v postavení rôznych fyzických a právnických osôb. Sú registrované 
aj viaceré spoločnosti, kde sú výlučnými spoločníkmi len obce, a to v rôznom 
počte.  

Vývoj registrovania spoločností s ručením obmedzeným zakladaných 
obcami a majetková účasť obcí v týchto spoločnostiach sme sledovali 
z časového hľadiska v rozpätí rokov 1992 aţ po súčasnosť.  
 

Tabuľka č. 2  Registrácie s.r.o. v rokoch 
Registrované 
s.r.o. v rokoch 

Počet 
obecných 
spoločností 

Počet obcí s  
majetkovou  
účasťou v s.r.o 

Spolu 
registrované 
s.r.o. 

Podiel na  
všetkých  
reg. spoločnostiach  

1992-1995 34 63 97 23 % 

1996-2000 59 72 131 30 % 

2001-2005 51 38 89 21 % 

2006-2011 
(marec) 

65 49 114 26 % 

spolu 209 222 431 100 % 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov Obchodného registra SR (rok 2011) 
 

Najvyšší záujem o zakladanie obchodných spoločností v právnej forme 
s.r.o. sa prejavil u obcí v rozpätí rokov 1996 aţ 2000, kedy bolo 
zaregistrovaných 59 spoločností, kde ako jediný zakladateľ vystupuje obec a 72 
obcí vloţilo vklady do existujúcich spoločností alebo zaloţilo spoločnosť 
s ďalšími osobami.  V percentuálnom vyjadrení to predstavuje aţ 30 % zo 
všetkých účastí obcí na právnej forme s.r.o. Môţeme konštatovať, ţe snahy obcí 
o účasť v tejto právnej forme sa prejavovali aj v nasledujúcich rokoch.  

Povaţujeme za potrebné uviesť, ţe údaje pouţité v tomto výskume sme 
získali zo záznamov v obchodnom registri. Pri skúmaní sme pouţili aktuálne 
záznamy. Z týchto záznamov sa dajú zistiť aj iné údaje o obchodných 
spoločnostiach. Aby sme sa dopracovali aspoň čiastočne k reálnym výsledkom 
v tejto oblasti, všímali sme si v obchodnom registri (v aktuálnych záznamoch) aj 
zmeny v právnom stave obchodných spoločností. Zistili sme, ţe z 209 
obchodných spoločností, kde vystupuje obec ako jediný zakladateľ, je toho času 
19 spoločností v likvidácii, teda z celkového počtu spoločností sa 9 % blíţi 
k svojmu zániku. Zo spoločností, v ktorých má majetkovú účasť obec je 
v likvidácii 9 spoločností. Ide o spoločnosti s niţším počtom spoločníkov 
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rôzneho právneho postavenia vrátane fyzických osôb. Z 222 obcí stráca 
postavenie spoločníka v týchto spoločnostiach 4 % obcí.  

Z pohľadu obdobia vzniku spoločností a legislatívnych zmien, ktoré sa ich 
týkali, hlavne výšky základného imania (zvýšenie zo 100.000,-Sk na 200.000,-Sk 
pre s.r.o.) a prepočtu hodnoty základného imania a vkladu na Euro musíme 
konštatovať, ţe viac ako 50 obcí v pozícii jediného zakladateľa a spoločníka si 
nesplnilo svoju zákonnú povinnosť zvýšiť základné imanie a prepočítať jeho 
výšku na novú menu. Ide hlavne o spoločnosti zakladané od roku 1992 do roku 
1995, ale aj novšie. Predpokladáme, ţe spoločnosti, ktoré si nesplnili svoje 
zákonné povinnosti a sú registrované v obchodnom registri nevykonávajú 
aktívne svoju činnosť. Týmto sa nám čiastočne upravuje a zreálňuje účasť obcí 
na v právnej forme s.r.o. 

Výsledky registrácie obcí z verejných registrov v sledovanom časovom 
rozpätí ukazujú, ţe 17 % zo všetkých obcí vyuţilo moţnosť účasti na s.r.o., čo 
ukazuje na „obľúbenosť― tejto formy obchodnej spoločnosti a to predovšetkým 
z dôvodu relatívne jednoduchého spôsobu zakladania a obmedzenej výšky 
ručenia spoločníkov za záväzky spoločnosti.   
 
Záver 

Základnou a najdôleţitejšou úlohou územných samospráv je starať sa 
o všestranný rozvoj svojho územia a určité skupiny potrieb svojich obyvateľov, 
ktoré sa uspokojujú prostredníctvom miestnych verejných statkov a sluţieb. 
Z výskumných zistení je zrejmé, ţe obce vyuţívajú na zabezpečovanie svojich 
úloh aj spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré zakladajú výlučne obce ako 
jediný zakladateľ alebo sa na tejto forme podieľajú len majetkovou účasťou. Je 
teda zrejmé, ţe tzv. „obecné obchodné spoločnosti― majú svoje miesto v trhovej 
ekonomike.  
 
Abstract 

This article focuses on the territorial self-government in Slovakia and on 
the basic unit of the territorial self-government – municipality. In the article we 
identify legal definitions of the municipalities and we stress the main role of the 
municipality – to arrange the public goods and services. The Limited liability 
company is one of the legal forms available for the municipality to arrange such 
a goods and services. In the article we focus on the data from the standard 
public registers available in Slovakia.   
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BODNÁR GÁBOR 
 
A TUDÁS SZEREPÉNEK ÉS ÁRAMLÁSÁNAK RÖVID 
ÁTTEKINTÉSE 
 
 
Összefoglaló 

A szakértők ma is egyetértenek, hogy a „tudás‖ gazdasági szerepe 
felértékelődött, a „műszaki‖ fejlődés, az innováció egyrészt a vállalati 
versenyképességnek, másrészt a nemzetgazdasági dinamizmusnak fő forrásává 
vált. Továbbá az is egyre inkább láthatóvá válik, hogy az extenzív bővülés 
hagyományos két motorja, a tőke és a munka egyre kevésbé járul hozzá az 
előrehaladáshoz (Pakucs – Papanek 2006). 

Munkámban összefoglaló jelleggel bemutatom a tudáscentrumokban 
létrejövő szellemi tőke terjedését, vagyis a tudástranszfert. Ez utóbbi fogalom 
vonatkozásában elengedhetetlen áttekinteni azt a fajta együttműködést, amely a 
vállalatok, a tudományos szféra, valamint e két intézménycsoport között 
közvetítő intézmények között zajlik. Vagyis az elméleti szinten megalkotott, 
Etkowitz és Leydesdorff (1998) munkásságához kapcsolódó Triple Helix modell 
gyakorlati alkalmazását és működését a hétköznapokban, kiemelve annak 
jelentőségét az előbb említett intézmények közötti együttműködésben. 
 
Kulcsszavak: tudás felértékelődése, tudástranszfer, Triple Helix modell 
 
 
Bevezetés 

Ahogy Pakucs és Papanek (2006) is leírja az emberiség tudásbázisa a 
történelem során jórészt spontán bővült. Mára azonban legtöbbször a tudás – 
tudatos – „termelése‖ gazdagítja. A tudás létrehozatal folyamatai különösképpen 
a kutatási tevékenységeket és bizonyos attitűdöket (pozitív vagy negatív 
hozzáállás az alkalmazott kutatáshoz, innovációhoz, ipari igényekhez stb.) 
foglalják magukba. A tudás terjedésének folyamatait azok a formális és nem 
formális folyamatok jelentik, amelyek segítségével az alap- és alkalmazott 
kutatási eredmények közkinccsé válnak. Egyrészt a felsőfokú és posztgraduális 
képzési programok, az értekezletek, szemináriumok, konferenciák, publikációk 
stb., másrészt a tudástermékek minél szélesebb körű értékesítése sorolhatók ide.  
 
1. Tudástranszfer 

A tudás terjedése alatt általánosságban azokat a formális és nem formális 
folyamatokat értjük, amelyek során az alap- és alkalmazott kutatási eredmények 
közkinccsé válnak. A tudás terjedésének fogalmába az oktatási rendszer által 
közvetített tudás átadása, valamint a tudástermékek értékesítése egyaránt 
beletartozik (Pakucs–Papanek 2006, 11. o.).  
Márpedig elmondható, hogy az egyetemekre és kutatóintézetekre egyre 
komolyabb szerep hárul, hogy tudás, mint erőforrás hasznosításával elősegítsék 
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a gazdaság dinamizmusát (Lengyel B. 2005). A kutatói hálózatokkal 
kapcsolatban Varga és Parag (2009) leírja, hogy azok nem csak a tudományos 
aktivitást erősítik, hanem az egyetemekről az ipar felé áramló tudástranszfert és 
annak intenzitását, illetve minőségét is szolgálják. Vagyis a tudásteremtő 
szerepkör – az egyetemek és kutatóintézetek – egyértelműen felértékelődött, 
ahogy a tudás és technológia egyre fontosabbá vált (Brouwers et al 2009). 

Számos regionalista is hasonlóan vélekedik a tudásról és a szellemi tőkéről. 
Enyedi (2000) is kifejti, hogy a globális versenyben a tudás vagy a kapcsolati tőke 
felértékelődött és ezek váltak a gazdaság fontosabb tényezőivé. A regionális 
tudományon belül a tudás a regionális fejlődés igen fontos tényezőjévé vált 
(Rechnitzer – Smahó 2005; Rittgasszer – Kovács 2010).  
 

Napjainkra a tudás, az emberi kreativitás és az információk feldolgozásának 
képessége a fejlődés kulcstényezői közé emelkedett. Ez abból is adódik, hogy az 
innovációk jelenléte a térségek versenyképességét alapvetően meghatározza, és 
folyamatos innováció szükséges a versenyelőnyök eléréséhez (Lengyel I. 2000).  
Lengyel Balázs (2005) az előbbiekhez azt is hozzáteszi, hogy hazánkban szintén 
felértékelődött a kutatók és egyetemi oktatók tudásteremtése, mert ezzel képesek 
csökkenteni azt a hátrányt, amely a külföldi, tőkeerős vállalatok 
kutatóintézeteivel kapcsolatban felhalmozott. Így az alacsonyabb kutatási és 
fejlesztési ráfordítás mellett is volna mód hazai spin-off, illetve spill-over 
vállalkozások elterjedésére, amelyek innovatív mivoltukból is adódóan igen 
serkentő módon képesek hatni a gazdaságra.  

Amint Varga (2009) leírja, a technológiai fejlődésnek Romer (1990) 
megközelítésében a tudás néhány olyan lényeges tulajdonságára alapozódik, mely 
alapvetően megkülönbözteti azt a normál gazdasági javaktól. A tudás nem 
versenyző és másokat csak részben kizáró jószág, szemben a gazdasági javakkal, 
amelyek versenyzők és a fogyasztásból másokat kizáró jellegűek. A tudásnak e 
nem versenyző jellege abból adódik, hogy bárki általi fogyasztása nem akadályoz 
meg másokat annak további használatában. 

Ha a teret is beemeljük a vizsgálatba, akkor már, mint Varga (2004) leírja, 
megállapítható, hogy az innovációs tevékenységeket természetüknél fogva 
egyenlőtlen térbeli eloszlás jellemzi, vagyis az új tudományos és műszaki tudás 
termelésének sajátossága a térbeli csoportosulás (klaszterképződés). E 
tudáselemek közül a tacit tudásformák terjedése érzékeny a térbeli távolságra, 
hiszen sok esetben azok nincsenek „kodifikálva‖, egyedül személyes érintkezés 
útján képesek terjedni. Vagyis a tudás nem egyforma lehetőséggel szerezhető 
meg a tér bármely pontján, így a tudástermelés térbeli eloszlása és a tudás 
terjedésének földrajzi vonatkozásai a gazdasági növekedés alapvető tényezőivé 
váltak. 

Az egyetemek nemzetközi tudományos hálózatokba való beágyazottsága, 
illetve a beágyazottság minősége szolgálhat magyarázatul a tudástranszferben 
jelentkező különbségekre (Varga – Parag 2009). Vagyis a földrajzi mellett a 
kapcsolati közelség hatásai egyidejűleg érvényesülnek, általában eltérő 
összetételben (Lengyel I. 2010). 
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Esettanulmányok bizonyítják, hogy az egyetemek hatása az ipari, főként a 
fejlett ipari innovációkra nem egyforma, hanem épp ellenkezőleg, nagyon eltérő 
lehet, méghozzá ipari szektoronként, tulajdoni forma, városméret, illetve a város 
nyitottsága szerint is. Az egyetemektől eredő tudástranszfer sajátossága, hogy 
nagymértékben helyi jelenség, mivel a tudás felhalmozódásából származó 
externáliák kihasználhatósága a földrajzi távolsággal fordított arányban áll (Acs 
et al 2002). A lokalitás fontosságát tovább növeli, hogy az innovációk 
megvalósulásához a tudás terjedésére van szükség, melyet nagyban előmozdít a 
feltalálók, szakemberek társadalmi hálózata. Franzoni és Lissoni (2006) 
megállapítja, hogy az elméleti munka és a gyakorlati hasznosítás nem feltétlenül 
vállnak el egymástól, épp ellenkezőleg, ezek lehetséges integrációjának 
eredményei a szabadalmak és a spin-off cégek. Ilyen módon az egyetemek a 
gazdasági élet kulcsszereplőjévé válhatnak, biztosítva a bennük és a helyi 
társadalom hálózatában felhalmozódó tudományos-technológiai ismereteket. 
A földrajzi tényezőn túl a tudástranszferhez kapcsolódó hálózat szerelői (pl. 
kutatóegyetem és vállalkozások) tekintetében nem a hálózat léte a fontos, hanem 
a szereplők kapcsolatainak minősége, és azon erők jelenléte, amelyek ezeknek a 
kapcsolatoknak az átalakulására hatnak (Lengyel B. – Leydesdorff 2008). A 
formális és informális kapcsolatrendszerek meghatározó szerepét Varga (1998) is 
leírja, kiemelve azok fontosságát a kutatóintézetek és a versenyszféra között. 
 
2. A Triple Helix modell 

A tudás alapú gazdasággal kapcsolatban Inzelt (2004) kifejti, hogy annak 
hatása következtében megváltozott a tudomány, a technológia, az innováció és a 
gazdaság teljesítményének kapcsolata. Az ilyen alapú gazdaságokban a tudás 
megszerzésének, felhalmozásának és terjesztésének folyamatában 
elengedhetetlenek az innovációs rendszerek szereplői közötti kapcsolatok és 
együttműködések. Hiszen az innovációs folyamat résztvevői, a vállalkozások és a 
kutatásra szakosodott szervezetek (például egyetemek, kutatóintézetek) közötti 
interakciók és kapcsolatok nélkül a technológiai változásokon és az 
innovációkon alapuló versenyképesség, az innovációs teljesítmények javítása 
elképzelhetetlen lenne. 

A kutatások tekintetében, ha az alapokról, vagyis az alapkutatásokról 
beszélünk, mindenképp fontos megemlíteni azok szerepét. Az alapkutatások 
kulcsszerepet töltenek be a technológiai fejlődés vonatkozásában (Varga 2004). 
E fejlődés természetesen képes maga után vonni a gazdasági sikerességet, de 
ahhoz a rendszer szereplőinek hatékony együttműködésére van szükség. Vagyis 
a rendszer azon az elméleti alapon nyugszik, amelyet az adott kutatóintézet és a 
helyi döntéshozók, illetve cégek közötti prosperáló együttműködés jellemez. 
A triple helix modell egyesíti az előbbi szereplőket, komplex innovációs 
elméletet alkotva a tudományos-, és gazdasági szféra, valamint a kormányzati 
szervek hármasát összekapcsolva.  

Szemléletes az a megközelítés, amelyet Dzisah és Etzkowitz (2008) használ 
a modellre, amikor azt a vér erekben való áramlásához hasonlítják, legalábbis a 
kölcsönhatások vonatkozásában, amelyek dinamizálják az egyes rendszerek 
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szintjeit. A fejlődés kulcsa is ebben rejlik, vagyis a kölcsönhatásokat hátráltató 
tényezők minél alacsonyabb szintre szorításában. 

Lengyel Balázs (2005) ezzel kapcsolatosan kifejti, hogy a három egység 
közötti folyamatos kommunikáció az, ami képes biztosítani mindhárom szektor 
fejlődését és ezek a feltételek szükségesek a tudásteremtő régiók kialakításához. 
A modell megállapítja, hogy a három szektor egymásba való átmenete szükséges, 
vagyis átfedések a tevékenységek között és a szervezeti korlátok eltörlése. 
Egyértelműen a globális verseny következtében alakult ki a három szektor 
szoros kapcsolata, amellyel a fejlett régiók képesek válaszolni a felerősödött 
nemzetközi versenyre.  

A modellnek több típusa létezik, attól függően, hogy milyen mélységű és 
színvonalú a kapcsolat a szereplők között. A legoptimálisabb esetben, vagyis 
amely szituáció a legmagasabb fejlettségi szintet képes magában hordozni, az 
egyes szférák között átfedések találhatók, így adva meg a minél intenzívebb 
interakciók lehetőségeit a kormányzat, az egyetemek és a vállalatok között 
(Etzkowitz – Leydesdorff 2000). 
 
Abstract 

Experts agree on the fact that the economical role of „knowledge‖ is 
getting revalued as „technological‖ improvement and innovation is becoming 
the main resource of corporate competitiveness and a prime root of the 
dynamics of the national economy. In line with this, apparently, the traditional 
two „engines‖ of extensive flaring, capital and labour are playing ever so little 
roles in advancement (Pakucs – Papanek 2006). 

In my recent work I will try to demonstrate knowledge transfer, the 
spreading of intellectual capital that is accumulated in knowledge pools. In 
regard of this notion it is crucial to review the kind of cooperation which exists 
between corporations and the scientific/academic sphere, including the 
transmitter establishments with these two institutions. Thus I will try to 
introduce the practical usage (and its functioning in everyday life) of the 
theoretically existing Triple Helix modell, that connects strongly to the works of 
Etkowitz and Leydesdorff (1998), with special regards to its significance in the 
collaboration of the aforementioned institute spheres.  
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IOAN ALEXANDRU SZABO 
 
VÉLEMÉNYEK AZ ÁLLAMI SZEKTOR MÉRETÉNEK 
SZÁMSZERŰSÍTÉSÉRŐL 
 
 
Bevezetés 

A piacgazdasági rendszerben, a magán szektor mellett jelen van az állami 
szektor is, mely magába foglalja az összes hivatalt és kormányzati szervet, 
beleértve az állami cégeket is, amelyek előállítanak vagy terjesztenek közjavakat, 
magánjavakat vagy vegyes javakat, ez utóbbi elveszítvén a közjavak funkcióját 
bizonyos piaci feltételek között. 

Az állami beavatkozás bevonását és a kormányzati tevékenységet a 
következő okok váltják ki: 

 a technikai és anyagi feltételek hiánya, mely lehetővé tenné a közérdekű 
tevékenységek folytatását 

 a kedvezményezettek körülhatárolásának a lehetetlensége a javak és 
szolgáltatások bevételezésének céljából 

 a javak és szolgáltatások magas előállítási költségei, melyeket a privát 
szférában tevékenykedő vállalkozások nehezen tudnak fedezni.  

 
Látván az állami szektor szerepét és helyét a piacgazdasági rendszerben, a 

javak és szolgáltatások szerkezetének és mennyiségének tükrében, melyek 
befolyásoljak a tőke felhalmozásának a mennyiségét és szerkezetét, a lakossági és 
állami fogyasztást, az egyéni és társadalmi fogyasztást, nyilvánvalóvá válik, hogy 
az állami szektor jellemzőinek az ismerete alapvető fontossággal bír. 
Ebben az értelemben az állami szektor meghatározása a tulajdon szempontjából, 
két tényezővel jellemezhető: az intenzitás és a méret. Az állami szektor 
intenzitása kifejezi az állam tevékenységeinek a nagyságát a közérdekű ügyekkel 
kapcsolatban. Ami az állami szektor méretét illeti, ez a jellemző tükrözi a 
területeket, amelyekben az állami tevékenységek megnyilvánulnak. A gazdasági 
elmélet és gyakorlat egyik módszere, hogy meghatározza az állami szektor 
méretét egy makrogazdasági mutató segítségével, mely minden korlátjának 
ellenére egy releváns értéket képes mutatni. 
 
1. Makrogazdasági mutató alakú módszerek 

Az állami szektor méretének a meghatározásakor két mutatót használunk 
fel, amelyek kifejezik az állami kiadások és az állami bevételek százalékos arányát 
a GDP ben. Bemutatjuk a lent látható táblázatban ezen mutatók helyzetét és 
evolúcióját több EU tagállamra lebontva, mely értékek elemzésének 
következtében levonunk néhány következtetést is az állami szektorok méretét 
illetően. 
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1. Táblázat 
Az állami kiadások százalékos aránya a GDP ben az EU tagállamokban 

Országok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Európai Unió 
(27 ország) 

45,2 46,2 46,6 47,2 46,8 46,8 46,3 45,6 46,9 50,8 

Belgium 49,1 49,2 49,8 51,1 49,4 52,3 48,6 48,4 50,2 54,2 

Bulgária 41,3 40,9 39,6 39,1 38,5 39,7 34,4 39,7 37,6 40,6 

Csehország 41,8 44,4 46,3 47,3 45,1 45,0 43,7 42,5 42,9 45,9 

Dánia 53,7 54,2 54,6 55,1 54,6 52,8 51,6 50,9 52,0 58,2 

Németország 45,1 47,6 48,1 48,5 47,1 46,8 45,3 43,6 43,8 47,5 

Észtország 36,1 34,8 35,8 34,8 34,0 33,6 33,6 x x x 

Írország 31,3 33,1 33,4 33,2 33,6 34,0 34,4 36,8 42,7 48,9 

Görögország 46,7 45,3 45,1 44,7 45,5 44,0 45,5 46,5 49,2 53,2 

Spanyolország 39,1 38,6 38,9 38,4 38,9 38,4 38,4 39,2 41,3 45,8 

Franciaország 51,6 51,6 52,6 53,3 53,2 53,4 52,7 52,3 52,8 56,0 

Olaszország 46,2 48,0 47,4 48,3 47,7 48,2 48,7 47,9 48,8 51,9 

Ciprus 37,0 38,2 40,2 45,0 42,8 43,6 43,4 42,2 42,5 45,8 

Lettország 37,3 34,6 35,6 34,8 35,8 35,6 38,1 35,7 38,8 43,9 

Litvánia 39,1 36,8 34,7 33,2 33,3 33,3 33,6 34,8 37,4 43,6 

Luxemburg 37,6 38,1 41,5 41,8 42,6 41,5 38,6 36,2 36,9 42,2 

Magyarország 46,8 47,2 51,2 49,4 48,7 50,2 52,0 50,0 48,8 50,5 

Málta 41,0 43,1 43,2 47,9 45,6 44,6 43,6 42,4 44,8 43,9 

Hollandia 44,2 45,4 46,2 47,1 46,1 44,8 45,5 45,3 46,0 51,4 

Ausztria 52,1 51,6 51,0 51,5 54,0 50,2 49,4 48,5 48,8 52,3 

Lengyelország 41,1 43,8 44,3 44,7 42,6 43,4 43,9 42,2 43,2 44,4 

Portugália 41,1 42,5 42,3 43,8 44,7 45,8 44,5 43,8 43,6 48,2 

Románia 38,6 36,2 35,0 33,5 33,6 33,6 35,5 36,2 ,8,2 41,0 

Szlovénia 46,7 47,6 46,3 46,4 45,8 45,2 44,5 42,4 44,1 49,0 

Szlovákia 52,1 44,5 45,1 40,1 37,7 38,0 36,6 34,3 35,0 41,5 

Finnország 48,3 47,8 48,9 50,1 50,0 50,2 49,0 47,2 49,3 56,2 

Svédország 55,1 54,5 55,6 55,7 54,2 53,9 52,7 51,0 51,5 54,9 

Nagy-Brittania 39,1 40,2 41,1 42,1 42,9 44,1 44,2 44,0 47,4 51,7 

Izland 41,9 42,6 44,3 45,6 44,1 42,2 41,6 42,3 57,8 50,9 

Norvégia 42,3 44,1 47,1 48,2 45,4 42,1 40,5 41,1 40,2 45,8 

Svájc 35,1 34,8 36,2 36,4 35,9 35,3 33,5 32,3 32,2 33,7 

Forrás: http/epp eurostat.cc europa.eu 
 

2. Táblázat 
Állami bevételek százalékos aránya a GDP-ben az EU tagállamokban 

Országok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Európai Unió 45,4 44,7 44,1 44,1 43,9 44,3 44,8 44,7 44,6 44,0 

Belgium 49,1 49,5 49,7 50,9 49,0 49,4 48,8 48,1 48,8 48,1 

Bulgária 40,7 41,9 38,4 38,7 40,4 40,7 36,2 40,8 39,3 35,9 

Csehország 38,1 38,7 39,5 40,7 42,2 41,4 41,1 41,8 40,2 40,2 

Dánia 55,8 55,4 54,8 55,0 56,4 57,8 56,6 55,7 55,3 55,4 

Németország 46,4 44,7 44,4 44,5 43,3 43,5 43,7 43,8 43,9 44,5 

Észtország 35,9 34,7 36,0 36,5 35,6 35,2 36,0 x x x 

Írország 36,0 34,1 33,1 33,6 35,0 35,6 37,4 36,8 35,4 34,5 

Görögország 43,0 40,9 40,3 39,0 38,1 38,6 39,4 39,8 39,7 37,8 

Spanyolország 38,1 38,0 38,4 38,2 38,5 39,4 40,4 41,1 37,1 34,7 

Franciaország 50,2 50,0 49,5 49,2 49,6 50,4 50,4 49,6 49,5 48,4 

Olaszország 45,3 44,9 44,4 44,8 44,2 43,8 45,4 46,4 46,2 46,6 

Ciprus 34,7 35,9 35,8 38,5 38,7 41,2 42,2 45,5 43,4 39,8 

Lettország 34,6 32,6 33,4 33,2 34,8 35,2 37,7 35,4 34,6 33,7 

Litvánia 35,9 33,2 32,9 31,9 31,9 32,8 33,1 33,8 34,1 34,5 

Luxemburg 43,6 44,2 43,6 42,2 41,5 41,5 39,9 39,9 39,9 41,5 

Magyarország 43,7 43,1 42,2 42,2 42,3 42,3 42,6 45,0 45,1 46,1 

Málta 34,8 36,6 37,7 37,9 40,8 41,6 40,9 40,1 40,0 40,2 

Hollandia 46,1 45,1 44,1 43,9 44,3 44,5 46,1 45,4 46,6 46,0 

Ausztria 50,3 51,4 50,1 49,9 49,5 48,4 47,8 47,9 48,2 48,8 

Lengyelország 38,1 38,5 39,3 38,5 37,2 39,4 40,2 40,3 39,5 37,2 

Portugália 38,2 38,2 39,4 40,7 41,3 39,9 40,5 40,9 40,6 38,8 

Románia 33,9 32,7 33,0 32,0 32,3 32,4 33,3 33,6 32,5 32,4 
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Szlovénia 43,0 43,6 43,9 43,7 43,6 43,8 43,2 42,4 42,3 43,2 

Szlovákia 39,9 38,0 36,8 37,4 35,3 35,2 33,4 32,5 32,9 33,6 

Finnország 55,1 52,8 52,8 52,4 52,1 52,7 52,9 52,4 53,5 53,3 

Svédország 58,7 56,1 54,1 54,4 54,6 55,8 54,9 54,5 53,7 53,7 

Nagy-Brittania 40,4 40,7 39,1 38,8 39,6 40,8 41,5 41,3 42,5 40,4 

Izland 43,6 41,9 41,7 42,8 44,1 47,1 48,0 47,7 44,2 40,9 

Norvégia 57,7 57,4 56,3 55,5 56,6 57,2 59,0 58,9 59,3 55,5 

Svájc 35,2 34,7 35,0 34,6 34,2 34,6 34,3 34,0 34,5 34,9 

Forrás: http/epp eurostat.cc europa.eu 
 

A táblázatokban található adatok arra engednek következtetni, hogy az 
állami szektor mérete különbözik országról országra és évről évre. Példaként 
Dánia, Finnország, Svédország, Franciaország, Olaszország, Ausztria, melyek 
esetében az állami szektor mérete a 2009 es évben az 50% vagy e fölötti (átlagon 
felüli) tartományban volt, jelentősen nagyobb, mint például Németország, 
Spanyolország, Svájc és Luxemburg ahol 33% és 47% közötti értékek 
észlelhetőek. Elemezvén Románia helyzetét, látható, hogy a többi Uniós 
tagállamhoz képest Románia állami szektorának a mérete a legkisebb. Továbbá 
látható az is, hogy az állami költségek aránya is a legkisebb a GDP-hez képest 
(41%), ugyanakkor az állami bevételek aránya a GDP-ben 32.4%. Ez volt az 
eredménye egy olyan államháztartási igazgatásnak mely akkor olyan pénzügyi 
politikát folytatott, amely alapja a személyzeti és a társadalombiztosítási 
költségek csökkentése volt, nem pedig az államháztartás bevételeinek a növelése, 
a befektetések növelése, egy stabil pénzügyi, monetáris, politikai, stb., környezet 
megteremtése. 
 
2. Az állami szektor méretével kapcsolatos makrogazdasági elméletek. 

Egyike a legismertebb elméleteknek, ami az állami szektor meghatározásával 
és méretével foglalkozott, egy neves angol egyetemi professzorokból alló csapat 
volt a ―Bevezetés a modern gazdaságpolitikába‖ cimű tanulmány keretén belül. 
A szerzők abból a feltevésből indulnak ki, hogy az állami szektor mérete egy 
vegyes gazdaságban szoros összefüggésben áll a társadalmi jólét 
maximalizálásának szükségével, az optimális gazdaság elérésével és a gazdasági 
igazságosság megteremtésével. 
Véleményük szerint, hogy elméleti sikon meghatározhassák az állami szektor 
optimális, leghatékonyabb méretét, feltételezik, hogy a társadalmi jólét a 
maximum értéken van. Elgondolásuk szerint a társadalmi jólét maximumra való 
jutása feltételezi a gazdasági javak megosztását a magán és az állami szektor 
között. Az állami szektor forrásokkal való ellátása politikai döntések útján 
történik mig a magán szektoré a piac által, a piac ármechanizmusán keresztül. 
Nem utolsó sorban, ezen elmélet egyik előfeltétele, hogy a forrásallokáció 
keretében szükségés egy paretói optimum elérése, mely akkor jön létre, amikor 
elérik a közömbösségi görbe legtavolabbi pontját. 
 
Alább bemutatjuk a meghatározási módját a jóléti pont maximumának, ahol AB 
jelöli a termelési lehetőségek határát, C1 és C2 jelöli a társadalmi közömbösséget, 
C2 a legtávolabb megrajzolt görbe egy feltételezett jövedelmi osztódása a 
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társadalomnak, Mb a maximális jóléti állapot, OD az optimális (hatékonyság 
szempontjából) mérete az állami szektornak. 
Ami a közömbösségi görbéket illeti ezek, mint grafikai megjelentetése egy görbe 
formájában egyesíti két azonos hasznossággal bíró anyagi jószág összes 
kombinációit. Ha ezen kombináció közömbösségi görbén minél távolabb van a 
kiindulási ponttól, annál keresettebb lesz a két termék (jószág) kombinációja 
utáni kereslet.   
 

1. ábra:  
Alternatívák a közjavak és a magánjavak között; Mb jelöli a maximum társadalmi jólétet, 
ahol AB a termelési lehetőségek határa, és C2 jelöli a legtávolabbi interferenciális görbét 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Állami szektor javai 
 

A második megjelenítési lehetősége a hatékony állami szektor méretének az 
adó közösség optimális mérete, ami azt az állami tevékenységet jelenti, mely az 
állami költségekből társadalmi javakat állít elő, amely = az adók és az illetékek 
összegével. 

A marginális társadalmi profit a társadalom által létrehozott hasznossági 
többletet fejezi ki minden egyes az állam által elköltött összegben. A csökkenő 
hasznossági határ törvény értelmében fenn áll az a lehetőség, hogy az állam 
tevékenységének a növelése esetén a profit csökkenni fog. Ami a társadalmi adó 
határköltségét illeti, elveszítvén az irányítást a pénz felvásárló értéke fölött, és 
nem stimulálván a munkát és a megtakarításokat, ennek a szintje megnőhet az 
állam tevékenységének a növekedésével párhuzamosan. 
 

A magán szektor 

javai 
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2. ábra:  
A lent látható grafikon ábrázolja az állami tevékenység marginális (határ) jövedelmeit és 

költségeit. 

 
A grafikus megjelenítés 2 fő részből áll, az egyik az állam költségeinek a 

marginális társadalmi profitját, a másik pedig a fordított modell mely elősegíti az 
összehasonlítást az adózási határköltségekkel. 

Az állami szektor tevékenységét az OZ szegmens fejezi ki, mely 
optimálisnak mondható mivel a Z pontban az XZ szegmens (amely a társadalmi 
határjövedelmeket jelöli), egyenlő a ZY szegmenssel, ami a társadalmi 
határköltségeket fejezi ki melyet a közköltségek eredményeztek. Egy bal oldali 
irányba való elmozdulás a B ponttól a vízszintes tengelyen, az állami tevékenység 
megnövekedését mutatja, míg a jobb oldalon levő pontok ennek a csökkenését 
fejezik ki. 
 
Záró következtetések 

Közelítvén egy végleges véleményhez az állami szektor méreteinek a 
meghatározását illetően, a következő dolgokat mondhatjuk el: 
Elsősorban az állami szektor mérete a gazdaság azon részarányát fejezi ki a 
forrásoknak, melyeket az állam a saját specifikus mechanizmusain keresztül 
előállít. Szintetizálva, ez a kormányzat méretét jelenti a nemzetgazdaságban. 
Az államok céljai elérésének érdekében mely főként a társadalmi jólét 
maximalizálása, a közösségi döntések hatékonysága megköveteli az állami 
szektor optimális méretét. 
 

A gazdasági elmélet és gyakorlat keretein belül, az állami szektor méreteinek 
merése a közköltségek és jövedelmek részarányaként határozható meg a GDP-
hez viszonyítva. 

Marginális társadalmi 

profit 

Az állami költségek 

marginális profitja 

Az adózási 

határköltség

e 

Az adóközösség mérete 

A marginális társadalmi 

költség 
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Nem utolsó sorban megemlítendő az állami szektor nagyságának a mérése, 
mely abból ered, hogy, úgy a közköltségek, mint a folyó közjövedelmek, - ezek 
GDP-ben való százalékos aránya -, voltaképpen a közszférában hozott 
döntéseknek a nemzetgazdaságra gyakorolt közvetlen hatásait fejezik ki. 
 
Abstract  

Because of the place and the role of public sector in national economies, 
the need to know its characteristics in order to sustain and implement 
macroeconomic policies and strategies is an essential imperative. 

The public sector is characterized by its intensity and size, this paper 
focusing on procedures for measuring the size of the public sector, the 
development of its size in the European Union Member States, and the 
presentation of an Anglo-Saxon theories aimed at public sector size. 

From the content of the paper echoes many conclusions of the author 
about the concept of the public sector size, about the existence of relationships 
between the size of the public sector and the objectives of national states to 
maximize the social welfare, and in connection with some constraints to 
measure the size of the public sector, using both public expenditure and public 
revenue (current), and percent of the Gross Domestic Product (GDP). 
 
Keywords: public sector, the size of the public sector, the share of public  

expenditure and public revenue in GDP, social welfare, economic 
optimum, economic equity. 
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ANGHELINA ANDREI - HAIDUC CRISTIAN - MAIOR CORNELIU 
 
SOME ASPECTS CONCERNING THE INPORTANCE OF INCOME 
IN THE CONSUMER BEHAVIOR OF THE POPULATION IN 
ROMANIA 
 
 
―Cu cât o familie este mai săracă, cu atât mai mare este proporţia venitului ei 
cheltuit, în mod necesar, pentru hrană‖ şi în ―condiţii similare, proporţia 
venitului cheltuit pentru hrană este un indice infailibil al nivelului ridicat de trai 
al societăţii‖. 
Pornind de la această „lege‖ în materie de consum (“legea” lui Engel), vom pune 
în evidenţă - cu ajutorul coeficientului de corelaţie - intensitatea legăturii dintre 
venitul gospodăriilor româneşti şi totalul cheltuielilor acestora pentru consumul 
alimentar (tab. 1 şi fig. 1), pentru perioada 1996 - 2005. 
 

Tab. 1. 

 
 

Fig. 1. – Evolutia veniturilor totale si a cheltuielilor pentru mărfuri alimentare in 
perioada 1996 – 2005 

 
 

Calculând coeficientul de corelaţie (r) pentru cele două variabile avute în 
vedere vom obţine r = 0,996, ceea ce indică o legătură foarte puternică între 
veniturile totale şi cheltuielile pentru mărfuri alimentare ale gospodăriilor 
româneşti în perioada 1996 - 2005. 
Pentru aceste două variabile (tab. 2), coeficientul de corelaţie înregistrează valori 
pozitive foarte apropiate de 1, indiferent de tipul de gospodărie. 
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Correlations 

  VAR1 VAR2 

VAR1 Pearson Correlation 1,000 ,996 

 N 10 10 

VAR2 Pearson Correlation ,996 1,000 

 N 10 10 
 

Tab. 2. 

 
Pentru orice tip de gospodărie (de salariaţi, agricultori, şomeri sau 

pensionari), coeficientul de corelaţie înregistrează valori foarte apropiate de 1, 
ceea ce înseamnă că între veniturile totale şi cheltuielile pentru mărfuri 
alimentare ale gospodăriilor româneşti există o legătură relativ 
deterministă (funcţională). 
De o înaltă relevanţă în aprecierea nivelului de dezvoltare al unei societăţi şi în special, a 
standardului de viaţă al populaţiei, este ponderea pe care cheltuielile alimentare o au în totalul 
cheltuielilor de consum. 

Tab. 3 

 
 

Structura cheltuielilor totale de consum ale gospodăriilor din ţara noastră, în 
intervalul 1996-2005, evidenţiază ponderea extrem de ridicată a cheltuielilor pentru 
produsele alimentare la aproape toate categoriile de consumatori. Se detaşează, în acest 
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sens, gospodăriile de şomeri (în anii 1996, 1997, 1998), şi mai ales cele de 
agricultori (în a doua parte a intervalului analizat şi cu precădere în anii 2001 şi 
2002), ceea ce dovedeşte că, în România, nivelul veniturilor rămâne şi în 
prezent, pentru cele mai multe gospodării, extrem de scăzut. 

În plus, trebuie menţionat că diminuarea ponderii cheltuielilor alimentare în 
cheltuielile totale de consum după anul 1997, nu a avut loc atât ca urmare a 
saturării nevoilor alimentare ale populaţiei, ci, în primul rând, ca rezultat al 
creşterii presiunii economice exercitate de alte capitole ale consumului 
(cheltuielile de întreţinere a locuinţei, cheltuielile pentru plata serviciilor de 
transport etc). 

În România, pe baza datelor aferente ultimilor ani privind consumul de 
produse agroalimentare al populaţiei, se observă că o contribuţie însemnată la 
asigurarea hranei revine autoconsumului. Dacă în cazul gospodăriilor din 
mediul urban acesta înregistrează ponderi mai scăzute, în mediul rural 
autoconsumul reprezintă principala sursă de asigurare a alimentelor necesare. 
Fac excepţie produsele cu un grad mai mare de prelucrare, cum este cazul 
produselor de panificaţie, uleiului, etc, cazuri în care şi gospodăriile din mediul 
rural apelează în mare parte la realizarea de cumpăraturi . (tab. 4 şi fig. 2) 

Ponderea consumului agroalimentar din resursele propriei gospodării s-a 
menţinut deosebit de ridicată în anii tranziţiei, în special în gospodăriile situate în 
rural, cu toate că, în prezent, populaţia rurală din ţara noastră conţine doar în 
proporţie de 16-18% gospodării al căror cap este agricultor. Dar şi alte 
gospodării, care au pământ în proprietate (din rural sau din urban), cum sunt 
cele conduse de salariaţi sau pensionari, au agricultura ca a doua ocupaţie. 
Pentru toate aceste gospodării, agricultura joacă un rol important ca sursă de 
securitate alimentară, fapt demonstrat prin proporţia ridicată a consumului de 
alimente din resurse proprii. 

Tab. 4 
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Fig.2. Structura consum produse agroalimentare 

 
 

Şi în anul 2005, consumul de produse alimentare din resurse proprii a jucat 
un rol foarte important. Contravaloarea consumului din resurse proprii a 
reprezentat 22,9% (23,6% în 2004) din cheltuielile totale de consum alimentar 
pentru gospodăriile din mediul urban, şi mai mult de jumătate pentru cele din 
mediul sătesc. Astfel, în gospodăriile din mediul rural, 51,7% din cheltuielile 
pentru consumul alimentar (52,9% în anul 2004) reprezintă contravaloarea 
autoconsumului . 

Surprinzător pare a fi faptul că autoconsumul nu înregistrează diferenţe 
prea mari între localităţile situate la câmpie faţă de cele de deal sau munte. 
Explicaţia ar putea fi dată de faptul că, în pofida suprafeţelor agricole mai mari la 
câmpie decât la deal sau la munte, producţia agricolă nu este semnificativ mai 
mare în gospodăriile familiale şi, în plus, în structura autoconsumului ponderea 
majoritară o deţin produsele animale şi nu cele vegetale. 

O altă particularitate a cererii de produse agroalimentare, o constituie 
sezonalitatea acesteia. Manifestată cu preponderenţă pentru anumite categorii 
de produse, sezonalitatea cererii de produse alimentare este determinată atât de 
factori climaterici (temperatura, umiditate), dar şi de evenimente precum 
sărbătorile religioase sau week-end-urile. 

Cu toate îmbunătăţirile înregistrate în ultimii ani în consumul gospodăriilor 
româneşti, se observă în continuare caracterul pronunţat lactato-cerealier al modelului 
alimentar al populaţiei din tara noastră. 
Dezechilibrul alimentar (încă prezent în multe din gospodăriile româneşti), creat prin ponderea 
ridicată a alimentelor de origine vegetală, mult sporită în raport cu reperele ştiinţei nutriţiei şi 
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deficitul de alimente de origine animală, este specific modelului alimentar românesc de foarte 
mult timp, în prezent, situaţia fiind ceva mai apropiată de normalitate în cazul 
gospodăriilor de patroni. 
 
Abstract 

In this paperwork the authors intend to have a glimpse of the importance 
of consumer’s income and its influence in the consumer behavior, especially in 
Romania. The authors want to present the strong conexion between the income 
and consume. In this way we did some research on the market and by some 
analyses in a statistical editor we conclude that there is a strong determination in 
the consumer behavior by the income of the population especially in Romania, a 
country with a developing economy.  
 
Keywords: consumer behavior, income, dependancy, conexion, consume 
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THE ROLE OF ECONOMIC FORECASTING IN ORGANIZATION'S 
MANAGEMENT SYSTEM  

 
 
Abstract 

For organizations to be competitive in the today’s changing economic and 
social environment, they must be specific in using information technologies. 
Their use is fundamental because the projects and plans can be updated and 
reviewed instantly. 
 
Keywords: Information technologies, economic forecast, Prediction Support  

Systems, information system, data 
 

In an informational economy the decisions are made based on economic 
forecasts. The relationship between forecast accuracy and quality of education is 
directly related and tight. In a modern organization unit, the processing takes 
place using simple or complex automated systems. In these conditions, 
computer-aided simulation provides a range of possible values for the variables 
tracks analyzed. 

For organizations to be competitive in the today’s changing economic and 
social environment, they must be specific in using information technologies. 
Their use is fundamental because the projects and plans can be updated and 
reviewed instantly. 

For many companies, however, the financial effort is high. They seek an 
optimal version of the many technical and economic solutions existing today. 
Data from different sources can lead to different predictions. Processed data 
should be systematized so as not to lead to erroneous results. It requires the 
completion of a synthesis of data so have developed schemes of forecasts 
(Prediction Support Systems - PSS). 

In the informational systems for forecasting, interactive visual simulations 
using graphical effects to show the expected results for different periods of time 
are often used. With such systems, it can be an intervention in the process, by 
changing certain conditions or input data. Results are obtained instantly and 
economic forecasts offered in such a way are easily viewed. Even if there is a 
very good system in place, the user is often in a position to be in urgent need of 
a customized document or information that has not used the system as 
necessary. In the market economy making the right decision depends essentially 
on the information available. 

For this reason, the choice of computerization of the work is particularly 
important for the economic unit. In this sense, you can choose to purchase 
software on the market of general utility or for its own information system 
dedicated to specific activities. 
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Forecasts have included systems for integrated elements such as "add-ins" 
with advanced enhancements. 
If the desired effect does not justify the purchase price and implementation of a 
software product for forecasting, and software packages on the market do not 
meet specific requirements, it becomes necessary to design and integrate an own 
information product. This alternative may be more effective not only in terms 
of a complete computerization and related, but also in terms of assisting 
managers decisions. In addition, information system analysis and synthesis - its 
decision usually results in improvement of functional and organizational 
streamlining and improving information flows. 

An important part of a forecasting support system should be striving for 
integration. 
Integrated information system should provide real-time information flow and 
quality, so the time of the event until a decision time is minimized and the result 
to have maximum efficiency. 

Here are some features of the integration. An integrated system includes all 
processing of information in the company to be linked to one another them into 
a coherent process and eliminate unnecessary information and processing. 
Integrated system only provides significant information, information describing 
the process faithfully led and are determined to make decisions. An integrated 
information flow changes and particularly the interactions between different 
areas of information. Automation of isolated applications only affects 
interactions between it and the rest of the company. Implementing an integrated 
set of all interactions affect the enterprise. An integrated dialogue radical change 
relation between leader and PC. An integrated, with special technical means 
available, allowing a face-to-face dialogue, direct access to the entire dowry 
system for management of information, virtually instantaneous response time, 
absolute discretion. 

The first step in implementing a system for forecasting, in accordance with 
national and international standards, is developing a feasibility study or at least 
one project manager. Based on the project manager and technical-economic 
reality of the economic unit concerned, then the activity is carried out analysis, 
design, programming, implementation and operation of the system. 
The project director is the main document is the basis of achieving a 
computerization of a business dedicated applications specified. It is a tool for 
defining and managing informational actions in accordance with business 
requirements and technical and economic possibilities. 

The project manager creates the organizational framework and 
responsibilities specified in the design, execution and implementation system. 
Thus, he must point out the following: system justification in terms of effort 
and expected results, staff inside or outside the unit, participating in 
development and/ or implementation of the system, main stages of the 
implementation system and approximate time period affected each stage.  

The main factors involved in developing the project director are: steering 
committee consisting of senior staff, committee of users who will use and 
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maintain computer system, the project manager designated by the steering 
committee, analysis and design team, inside and/ or outside the unit. 

The project director is recommended to ensuring consensus management, 
end users and IT team on the objectives, solutions and resources, 
foreshadowing of a flexible, modular and restrictive conditions for further 
development and system compatibility with other systems or existing 
applications. 

Usually, there are organizing and motivating teams and advisory work, 
fixing points in the development of actions and decision defining priorities. 
Usually adopts the concept of open system, which manifest phenomena and 
self-control is established the applying of the parameters principle, take account 
of changes in organization and informatics, etc. Identify the computer 
connections, data collections and classifications are established standards, rules 
and national or international recommendations that will meet, etc. 

The project director and computer system for prediction results depend 
essentially on the specific economic activity subject to computerization. 
Experience shows that to achieve a competitive software product, the project 
manager must have the following elements: 

 preliminary data, the objectives and functions of the unit, the scope of the 
system, its specific objectives, assessing the importance of approach; 

 situation on leadership, organization and computerization, organizational 
structure and management, evaluation of existing information system and 
computerization stage; 

 requirements and overall objectives of improving the management, 
organization and computerization, such as main guidelines, centralized or 
decentralized structures, processes the information concerned, reallocate 
financial resources, estimated indicators in assessing the information-
decision system; 

 improvement of information system solutions to clarify the scope of 
computer, priorities, technology and system architecture envisaged and 
expected effects. Good results can be obtained using these technique 
scenarios; a calendar of activities, including targets, deadlines and involved 
staff; estimate development costs and funding sources; how to track the 
performance and objectives. 

 
Systems to assist decision structure should reflect the way in which the 

combination of components, the interdependence between them all internal and 
external data managed within the organization, databases, models, software tools 
used at different levels of the company.  

System for forecasting is the basis for decision support systems. System 
structure envisages three general issues: compatibility system, which means that 
its resources can be shared by all users in decision-making, inter-operability of 
the system, providing additional opportunities for manipulation and 
management of information within that evolution system in the sense that those 
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components that perform a single function in the structure of the system should 
not hinder the future development of the organization. 
A prerequisite for a modern SSDA is there a database with a well defined 
structure and quality information. 

In conclusion, during the economic crisis it is required the studies 
forecasting and decision making based on forecasts. Decisions can't be taken at 
random, they must be well founded. In this period the activity of the 
organization must be well planned and controlled. 
 
 
References 

 Burtică M., Vârlan G., Eros – Stark L., Kacso S., Economic forecasting - theory and 
applications, Publishing Orizonturi Universitare, 2002 

 Filip G., Decision assisted by computer, Publishing Tehnică, 2005 

 



Birta Tibor 

136 
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A TIGÁZ ZRT. MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA A GYAKOR-
LATBAN 
 
 
Összefoglaló 

Dolgozatom célja, hogy 2011-ben a Tigáz Zrt.-nél töltött szakmai 
gyakorlatom ideje alatt megszerzett tudással és a kapott anyagok, valamint 
személyes beszélgetésekből származó információk által átfogó képet nyújtsak az 
ENI TIGÁZ Zrt. marketingkommunikációjáról, az imázs-, és PR 
tevékenységéről, valamint a külső-, és belső kommunikációjáról. 

Vizsgálataim kiterjednek a TIGÁZ Zrt. marketingkommunikációs 
tevékenységeinek a bemutatására, magába foglalva az arculati elemeket, a 
céglogót, annak szimbolikáját, a reklám- és promóciós termékeket, 
kampányokat, a szponzorációs tevékenységeket, valamint a vállalat televíziós 
reklámjainak az elemzését. 

Összefoglalva dolgozatom lényege, hogy az ENI TIGÁZ Zrt. mivel és 
hogyan próbálja meggyőzni a már meglévő, vagy a potenciálisan megszerezhető 
ügyfeleit arról, hogy a TIGÁZ-t, azaz Magyarország legnagyobb 
gázszolgáltatóját válasszák. 
 
Kulcsszavak: Tigáz, Eni, marketing, kommunikáció, gázszolgáltatás,  
reklámelemzés 
 
 
Bevezetés 

Vizsgálati témám címe „A Tigáz marketing kommunikációja a 
gyakorlatban". A cím hallatán talán egyből fel is merül bennünk a kérdés, ami 
akár jogosnak is tűnhet egy külső szemlélődőnek, hogy van-e egyáltalán 
marketingkommunikációs tevékenységre szüksége egy monopolhelyzetben lévő 
vállalatnak? Gondolhatnánk, hogy nincs túl nagy igénye a Tigáz-nak, 
Magyarország legnagyobb gázszolgáltatójának, a reklámra, az imázs- és PR 
fejlesztésekre, a külső-, belsőkommunikációra…, de ha így vélekednénk, akkor 
az nagy tévedés lenne! Ugyanis ha ezt állítjuk, akkor nem vettük figyelembe azt, 
hogy egy piacvezető vállalatnak is szüksége van egy fogyasztókat meggyőző; egy 
megbízhatóságot és erős hátteret tükröző arculatra és reklámra; valamint 
figyelmen kívül hagytuk azt a tényezőt is, hogy 2011. év elején a gázszolgáltatók 
között is elindult a verseny az ügyfelekért. 

A Tigáz számára a legnagyobb ilyen jellegű potenciálisan megszerezhető 
fogyasztói kör a budapesti lakosok átcsábítása a Főgáztól. Ez hatalmas piacot 
jelent, hiszen Budapest teljes lakossága 1,7 millió fő körül mozog. Ez a 
fogyasztók kegyeiért folytatott „harc‖ 2011. első negyedévében kezdődött el. 

                                                 
* TDK dolgozat, témavezető: Dr. Lakatos Vilmos PhD, főiskolai tanár 
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A célkitűzéseim megvalósításának alapját a saját tanulmányaimból szerzett 
tudás és a szakirodalmi könyvek (köztük Philip Kotler a „marketing atyjának‖ 
tartott közgazdász alkotása) adták. Szakmai gyakorlatomat a Tigáz Zrt. központi 
telephelyén, a hajdúszoboszlói irodában töltöttem, így a Tigáz Zrt.-ről és a 
magyar energiaszektor helyzetéről szerzett információm javarészt a szakmai 
gyakorlatomat elvállaló cégnél történt személyes beszélgetések, interjúk és 
javaslatok adták. Nagyon fontos információforrásnak számítottak az internetes 
weboldalak, ezen belül is a Tigáz hivatalos honlapja, melynek programozóját 
munkatársamként tekintettem gyakorlati időm alatt, s tőle is rengeteg 
információhoz jutottam hozzá, ami céget jellemzi megalapulásától egészen 
napjainkig. 
 
1. Tigáz Zrt. bemutatása 

A Tigáz Csoport földgázelosztási és gázszolgáltatási tevékenységet végez 
Magyarország területének egyharmadán. A legnagyobb magyar gázszolgáltató 
vállalat központja Hajdúszoboszlón található. Az ország több megyéjében is 
megtalálható telephelyek száma miatt jelentős mértékben kihat országosan is a 
foglalkoztatásra és a gazdaságra. Az elosztóhálózat, amelyen nap, mint nap 
szállítják a napjainkban már nélkülözhetetlennek számító földgázt 33 ezer km 
hosszú hálózatán keresztül ezzel ellátva az ország lakosságának mintegy 35,4 
százalékát. 

A gázfogyasztó ügyfeleinek létszáma 2009. év végére elérte az 1.263 ezer 
főt, melyből 1.172 ezer lakossági fogyasztó, 74 ezer pedig nem lakossági 
fogyasztó (ipari, mezőgazdasági, kommunális, kereskedelmi és egyéb). Ez a szám 
az óta természetesen tovább bővült, ha csak azt vesszük figyelembe, hogy 2011. 
elején a Tigáz Zrt. nyerte el a jogot arra, hogy az országgyűlést és a hozzá 
tartozó szerveket ellássa szolgáltatásaival. A 2009-es év végi adatok szerint az 
összes fogyasztás összesen kb. 2,853 milliárd köbméter volt, amelynek több 
mint felét (1,6 milliárd köbméter) a lakossági célú értékesítés tette ki. A bruttó 
üzemi eredmény pedig nem kevesebb, mint 15.735.000.000 Ft volt. 

A Tigáz Csoport két külön részből tevődik össze, ugyanis a földgázellátást 
szabályozó 2003. évi törvény, valamint az Európai Parlamenti és Tanácsi 
irányelv előírásai értelmében a Tigáz Zrt. létrehozta a Tigáz-DSO Kft.-t 
(Distributor System Operator, azaz Elosztórendszert Működtető Kft.), amely 
önállóan látja el az elosztói tevékenységet. 
 
2. A Tigáz és az Eni kapcsolata 

1995-ben Magyarországon sor került egy több fordulós nyilvános 
privatizációra, ahol az 5 magyar gázszolgáltató 50%+1 részvényeinek az eladása 
volt esedékes. Ekkor szerezte meg az olasz Eni cég a legnagyobb magyar 
gázszolgáltatót, a Tigáz-t. Ebből a pályázatból a magyar gázszolgáltatók ki voltak 
zárva, mert a külföldi cégek befektetéseire számított a kormány. Ez a lépés sok 
kétséget vetett fel a közvélemény szemében, hiszem teljes mértékben külföldi 
befolyás alá került ez a stratégiailag fontos iparág. 
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A Magyar Energia Hivatal kikötötte még azt is, hogy a Tigáz-t, valamint a 
Főgáz-t elnyerő pályázó már nem juthat hozzá több részesedéshez a többi 4 
gázszolgáltatónál. Az összes nyertes cég nyugat-európai állami tulajdonban lévő 
gázszolgáltató vállalatok. 
 
3. Tigáz logó 

1995-ben került megalkotásra a klasszikus kék-sárga színkombinációjú 
Tigáz logó, melyet 2010. február 1-től felváltotta az Eni, azaz a felvásárló 
anyavállalat arculatának megfelelő, fekete, belül egy csíkkal díszített betűkkel 
szedett logó. A tigáz szót szintén kisbetűvel szedték, hangsúlyozva ezzel 
ugyanazt a közvetlenséget és egyenlő partnerséget, melyet az Eni és az Eni 
leányvállalatai szerte a világon az ügyfeleivel és munkatársaival szemben 
képviselnek. Ez a változás természetesen megjelent a különböző arculati 
hordozókon: levelezésben, nyomtatványokon, ügyfélszolgálatokon, 
gépjárműveken, táblákon is. 
 
4. Az Eni és annak logó szimbolikája 

A Tigáz logóját az Eni-hez társulása után az Eni cég logójához igazították. 
A „hatlábú kutyát‖ legelőször Luigi Broggini (híres szobrász, tervező és 
festőművész) álmodta meg, 1952-ben. Ezt követően a logó többször is át lett 
gondolva, mind szín-, és formavilágában, mind pedig tipográfiailag. 

A logó szimbolikája megosztja az embereket, de a legelfogadottabb (és az 
Eni által a honlapjára is közzétett teória) a következő: A képzeletbeli állat hat 
lába a gépkocsi négy kerekének és a vezető két lábának a tökéletes összhangjára 
utal. A szájából előtörő lángnyelvek az energiát, és a határtalan erőt jelenítik 
meg. Többen is a Niebelung mondakör szereplőit vagy az afrikai mitológiában 
felbukkanó állatokat vélik felfedezni ebben a szimbólumban, melyeknek a 
szokásosnál több lába természetfeletti erejükre utalt. „A sárkányszerű kutya az 
erőt, energiát, és gyorsaságot jelképezi Olaszországban és szerte a világon.‖ 
olvasható a Tigáz hivatalos honlapján. 

A jelenlegi embléma karaktereinél a fekete betűvonalak közepén húzódó 
fehér sáv az úttestre enged asszociálni. Az új Eni logón a felirat már kisbetűvel 
van szedve, ezzel sugallva egyfajta közvetlenséget az emberek felé. 
 
5. Promóciós termékek 

Manapság egy promóciós rendezvény nem abból áll, hogy elmondjuk a 
leendő ügyfeleinknek, hogy miért minket érdemes választani, miben vagyunk 
jobbak a másik, konkurens cégnél. Ezen rendezvények (Campus Fesztivál 
Debrecenben, Hegyalja Fesztivál Tokajban, EFOTT Szolnokon és még sok más 
helyszín és rendezvény) alkalmával jókedvet és jó hangulatot kell teremteni, a 
fogyasztókat le kell nyűgözni, el kell őket árasztani a vállalat jóindulatával, 
valamint ami talán a legfontosabb, meg kell ajándékozni őket hűségükért. 

Itt lépnek a képbe a promóciós termékek, melyek jellegzetessége, hogy 
elsősorban az olasz piacról vannak beszerezve, hűen követvén a vállalati 
„representation policy‖-jét. Itt most nem állandó szóró ajánlatokról beszélünk, 
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hanem évről évre változókról, hiszen ezeknek csakis a képzelet (és 
természetesen az anyagi költségek) szabhatnak határt. 

A teljesség igénye nélkül néhány promóciós termék az egyszerűbbektől, 
mint a toll, notesz, mappa, pólók, színes ceruzakészlet, zsinórfüles táskák, 
környezetbarát tűzőgépek, számológépek, irattartóktól kezdve egészen a 
legelképesztőbbekig, mint például az energiaital, társasjáték, baseball sapkák, 
hátizsákok, esernyők, sőt mi több, még fürdőköpenyek is. 
 
6. Az Eni Tigáz hőlégballon 

A Tigáz és az Eni igen jó érzékkel vág bele újabb és újabb marketing 
eszközökbe Erre egy remek példa az Eni és a Tigáz közös tervezésű 
hőlégballonja, amely 2010-ben készült el, s az óta is a Tigáz által szervezett 
nagyszabású rendezvények közkedvelt „résztvevője‖… s hogy miért különleges 
marketing eszköz ez? Tehetnénk fel a kérdést. A válasz pedig igen egyszerű: 
kevés magyarországi cég mondhatja el magáról azt, hogy saját hőlégballonja van, 
ami a levegőt uralva önreklámként repüli be az országot. 

A 2010. októberi Debrecenben megrendezésre kerülő hőlégballon 
világbajnokságon már feltűnt, bár akkor még nem neveztek vele a versenyre, 
csak a reklám volt a cél. Az embereknek és a szervezőknek azonban annyira 
megtetszett a ballon kialakítása és díszítése, hogy nevezés nélkül is díjazták: 
különdíjasként vonult be a debreceni világverseny történetébe. 

A 2011. május 20-22. között 5. alkalommal megrendezésre kerülő országos 
szintű Ballonfesztiválnak Kiskőrös adott otthont. Itt már benevezett a Tigáz 
hőlégballon csapata, s a versenyt az első helyen zárta. A fesztiválon 15 meghívott 
magyar résztvevő mellett néhány külföldi csapat is megméretette magát. 
 
7. Aktív szerepvállalás a MotoGP és a Forma-1 világában 

Két igen fontos eseménynek is a névadó szponzora volt az Eni Tigáz Zrt. 
2010-ben. Az egyik a július 18-án Sachsenringen megrendezett német MotoGP 
futam, míg a másik (és nem kevésbé elhanyagolható) az augusztus 1-i Forma-1 
Magyar Nagydíj a Hungaroringen, melynek szponzori jogát 3 évre 
megvásárolták. Ezzel a lépéssel újból bebizonyította a cég, komolyan gondolja az 
autó-, motorversenyekben való aktív részvételt. 

Mindkét eseményen számos ponton feltűnt a már korábban emlegetett 
hatlábú kutyát szimbolizáló logó. A márkanév a nagydíjak elnevezésében is 
megjelent (Eni Motorrad Grand Prix Deutschland és Eni Magyar Nagydíj), 
míg a rajtrácson álló hostess hölgyek „Eniracing” logóval díszített ruhában 
vonzották a nézők tekintetét. A nemzetközileg is elismert versenyek és 
események ez által a lehető legtöbb emberhez, vevőhöz, meglévő és leendő 
ügyfélhez eljutnak. 

S ha már a Forma 1 szóba került, az Eni márkanév természetesen nem 
hiányozhatott a trófeákról sem, amely talán a legemlékezetesebb marketing fogás 
volt az emberek szemében. A remekművek a márka híres szimbólumával 
Antonio Pio Saracino tervezőnek köszönhetően öltöttek testet, így a győztes 
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MotoGP és a Forma-1 versenyzők a „hatlábú kutyával‖ díszített Eni kupákat 
vehették át az izgalmas futamok végén. 
Ezek az események tökéletes mintapéldái a szponzorálásnak, mint 
marketingkommunikációs eszköznek. 
 
8. ENI Tigáz reklámelemzések 

A Tigáz gázszolgáltató számára kifejezetten fontos elemnek számítanak az 
ATL (Above The Line) reklámok, hiszen ezek érik el a legnagyobb 
célközönséget, ezek segítségével lehet jó benyomást, maradandó arculatot 
kialakítani az emberek szemében. 

Ezen ATL eszközöknek mára már az egyik legfontosabb eleme a televíziós 
reklám. Az internet térhódítása igen erősnek mondható, de a televíziós 
reklámoknak még mindig nagyobb a presztízse és az elfogadottsága. Ezt az 
elgondolást próbálta kihasználni a Tigáz Zrt. is, s ezért készíttetett 
reklámfilmeket fontosabb kampányainak és programjainak, valamint 2008-ban 
arculati, szintfenntartó reklámot. 
 
9. 2008-as Tigáz arculati reklámfilm 

A reklámfilm 2008-ban, a gázpiaci liberalizációt megelőző évben lett 
képernyőre tűzve. Fontos eleme volt ez a kommunikációnak, hiszen a 
gázszolgáltatóknak egy erős arculatot kellett kialakítaniuk, hogy meggyőzzék 
fogyasztóikat a 2009-ben bekövetkezett gázpiaci szabadpiaci versenyben. 

Véleményem szerint nagyon hatékony megoldás, hogy nem a liberalizációt 
követő hetekben mutatták be a reklámot, mert azt hatásvadásznak és 
erőltetettnek érezhette volna a fogyasztó, hisz úgy gondolhatta volna, hogy ez a 
reklám kizárólag az ő kegyeinek a megszerzéséért készült. Ezzel viszont, hogy 
egy évvel korábban vetítették a reklámot, egy erős szimpátiát, mélyen gyökerező 
Tigáz ismertséget lehetett elérni. 

A reklám nem egy történetre épül, hanem vágott anyagokból dolgozik. 
Bemutatja, hogy a világban milyen, látszólag egymáshoz egyáltalán nem 
kapcsolódó dolgokhoz van köze a Tigáznak, mint gázszolgáltatónak. A vágott 
képek az energiára és az energiafelhasználásra, sőt inkább annak a hiányára 
koncentrálnak. Ez ésszerű döntésnek tűnik, hisz az emberek addig észre sem 
veszik, hogy mennyire fontos nekik a gáz és az energia, amíg meg nem érzik 
annak a hiányát. Így egy „mi lenne, ha‖ típusú reklámot kapunk. 
 
Abstract 

I spent my traineeship semester at ENI TIGÁZ Zrt. (Plc.) in summer of 
2011. With the information that I have gathered during this time I show the 
marketing communication, image and public relation activities of this company. 
This study incorporates the analysis of the design elements, company logo, 
symbolism of logo, advertising and promotional products, campaigns, 
sponsorship activities, and the analysis of the company’s television advertising. 
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So all in all in my study I summarize that how to try to convince this company 
current or potential costumers that they have to choose the largest gas supplier 
of Hungary, namely ENI TIGÁZ Zrt. 
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GURZÓ IMRE  
 
KISTELEPÜLÉS, ELMARADOTTSÁG, KILÁTÁSTALANSÁG? 
 
 
Összefoglaló 

A szerző a cikkben arról értekezik, hogy van kiút a sorvadó kistelepülések 
szinte kilátástalan helyzetéből. Ennek érdekében új tartalommal kell megtölteni 
az ember és a természeti környezet kapcsolatát, segíteni és újraszervezni kell a 
helyi gazdaságot, különösen a mezőgazdaságot. Fejleszteni kell a kistelepülések 
infrastruktúráját és intézményrendszerét, át kell alakítani az EU kistelepülésekre 
hátrányos vidékfejlesztési gyakorlatát, magasabb szintre kell emelni a helyi 
szellemi tőkegyarapítást, közmunkaprogramokkal tömegeket kellene munkához 
juttatni és rendezni kellene a falusi cigány tömegek áldatlan szociális helyzetét. 
 
Kulcsszavak: kistelepülés és elmaradottság, fenntarthatóság és a természeti   

erőforrások okszerű használata, helyi gazdaságfejlesztés, 
diverzifikáció, az infrastruktúra és helyi intézményrendszer 
fejlesztése, szellemi tőkegyarapítás, a cigányság helyzetének 
rendezése 

 
 

Bevezetés 
Napjainkban Magyarországon a "kistelepülés" szó szinte szinonimája az 

"elmaradottság"-nak illetve a "kilátástalanság"-nak. Ehhez elég tekintetbe a 
realitásokat, azaz a kistelepülések: 

 demográfiai folyamatait, az alacsony születési és magas halálozási 
arányszámot, a negatív vándorlási egyenleget, a lélekszámcsökkenést, az 
elöregedést s a mindezekből fakadó egyre növekvő szociális ellátási 
problémákat, 

 a helyi gazdaság rossz állapotát, a szélsőségesen egyoldalú gazdasági 
szerkezetet, az agrárgazdaság alacsony jövedelmezőségét, földtulajdoni, 
birtokszerkezeti, földhasznosítási, termelési szerkezeti torzulásait, s azt, 
hogy ezeken változtatni nehéz és költséges, amelyet költséget a helyiek nem 
tudják előteremteni, 

 a minimális munkalehetőségeket, a magas munkanélküliséget, az ebből 
fakadó alacsony életszínvonalat, szélsőséges esetben a nyomort és a 
gyermekéhezést, 

 az infrastruktúra siralmas állapotát, hiányos voltát, általános lepusztultságát, 

 az adott település épített környezete állagának fizikai-műszaki leromlását, 

 a fokozatosan szegényedő helyi intézményrendszert, annak rossz 
felszereltségét, 

 a helyi társadalom atomizáltságát, romló közösségteremtő erejét, az erősödő 
bűnözést és társadalmi devianciákat, az el-elszaporodó etnikai 
konfliktusokat, 
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 a kistelepülések rossz érdekérvényesítő képességét, háttérbe szorítottságát (a 
termelők gazdák, a fogyasztók szintjén és a település vezetők politikai 
szintjén), 

 és végül az Európai Unió bürokratikus, kistelepülésekre hátrányos 
régiófejlesztési gyakorlatát továbbá annak esélytelenségét, hogy mindez 
megváltozzon, hogy a kistelepülések tömegesen és jelentős forrásokhoz 
jussanak, s hogy végre a számukra legégetőbb problémák megoldására 
kaphassanak fejlesztési pénzt. 
Pedig nem kellene mindennek így lennie és e rövid írásban érvelek emellett. 
Tétel mondatom tehát: van kiút ebből a helyzetből. Ehhez megkísérlem 
számba venni azokat a szükséges (lehetséges) teendőket, amelyek révén a 
negatív folyamatok megállíthatók. 

 
1. Az ember és a természeti környezet kapcsolatának újrafogalmazása, 

tartalmi megújítása 
Fontos teendő a vidéki ember és az őt körülvevő táj kapcsolatának újra 

definiálása, új alapokra helyezése. Ma vidéken sok helyen nem a meglévő 
természeti potenciál okszerű, fenntartható használata, hanem annak ésszerűtlen, 
rosszabb esetben pusztító, elszennyező kiuzsorázása "lerablása", illetve a 
meglévő értékek veszendőben hagyása folyik. A kistelepülések fejlesztése nem 
lehetséges a környezet állapotának, erőforrásainak felmérése és okszerű 
használatának kialakítása nélkül. Meg kell állítani a környezetszennyezést és 
rombolást, vissza kell térni a fenntartható gazdálkodáshoz, meg kell őrizni 
a biológiai és ökológiai diverzitást. Ehhez magasabb szinten kell védeni a 
talajokat, a vízbázisokat, a természeti (növényzet, állatvilág) és települési 
környezetet, továbbá alapvetően át kell alakítani a rurális tér fizikai szerkezetét. 
Harmonizálni kell a különféle térhasználati módokat, fel kell oldani a 
természetes táj - kultúrtáj kapcsolat ellentmondásait. A struktúraváltás leginkább 
erdők fasorok telepítését, visszagyepesítést, ültetvénytelepítéseket, vizes felületek 
kialakítását és tanyaépítéseket kell jelentsen. Mindez sok és sokféle 
beavatkozással járna, ami sok új munkaalkalmat teremtene. Fontos lenne a 
környezeti értékek gyarapítására irányuló, s egyben a helyi jövedelemszerzést 
támogató közmunkaprogramok indítása, kiterjesztése. Ezeknek a földvédelmi, 
vízgazdálkodási, erdészeti, környezetvédelmi, vadgazdálkodási stb. munkáknak 
nemcsak szociális tartalmuk jelentős, hanem - helyes célokat kitűzve és a 
munkákat jól megszervezve - a konkrét értékteremtő képességük is nagy. 
 
2. A vidék gazdasági alapjának megerősítése 

A kistelepülések felemelkedése nem képzelhető el a helyi gazdaság 
fejlesztése nélkül. Alapvető cél kell legyen az az agrártermelés 
hatékonyságának növelése, jövedelemtermelő képességének javítása, az 
agrártermékek helyi feldolgozásának és a végtermékek piacra jutásának 
megteremtése. Sokkal komolyabban kell támogatni a kistermelést, a kis- és 
közepes gazdaságokat, az őstermelőket, sőt az önfogyasztásra termelőket is! 
Napjainkra egy-egy kistelepülésen az emberek a tartós munkanélküliségi állapot 
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mentális következményeként oly mértékben leszoktak a termelő munkáról, hogy 
olyan termékeket is boltokban vesznek meg, melyeket a kiskertjükben, portáikon 
saját maguk is elő tudnának állítani (burgonya, friss zöldség, gyümölcsök, 
tejtermékek, baromfi- és sertéshús stb.). Vissza kellene vinni a 
kistelepülésekre a kertművelést és házkörüli állattartást akár 
támogatásokkal is. Hiszen vannak kertek, állatférőhelyek és termelési 
tapasztalatok és ez a tevékenység elfoglaltságot és többletjövedelmet adna a 
munkátlanságba beletörődött embereknek. Az árutermelő nagyobb méretű 
szántóföldi növénytermesztésben pedig el kell indulni az extenzív jellegű, 
hektáronként szerény jövedelmet adó, alapvetően az EU-s támogatásokat és a 
garantált felvásárlást megcélzó kevés élőmunkát felhasználó gépi kemizált 
iparszerű termelés felől az intenzívebb, magasabb jövedelmet adó belterjes 
kultúrák termelésének irányába. A versenyképességet jelentősen javítaná a 
belterjes (kertészeti, szőlő és gyümölcs) ágazatok fejlesztése, a táj különleges 
adottságait kihasználó bio- és ökogazdálkodás, a hungarikumok előállítása, az 
édesvízi halászat, az erdő- és a vadgazdálkodás forszírozása. Emellett fejlesztésre 
várnak a kisállattenyésztés ágazatai is (nyúl, galamb, pulyka, gyöngyös, májliba, 
májkacsa, kecske, strucc, méh tenyésztés), továbbá növelni kellene az őshonos 
állatok tenyésztését (mangalica, szürkemarha, racka és cigája juh). Amellett, hogy 
ezek jó exportcikkeket adnak, fenti ágazatok jellegzetesen nem iparszerű 
típusúak, olyanok amelyeket kistelepüléseken is és szélesebb körben is könnyen 
el lehetne terjeszteni. 
 

Az átalakítás fontos kulcsszava kell legyen a diverzifikáció: diverzifikáció a 
földhasználatban, a termelési szerkezetben, a támogatásokban, a 
gazdálkodói tevékenységben és a jövedelemszerzésben. A földhasználati 
diverzifikáció művelésági változtatásokat feltételez (ennek főbb elemeit 
korábban vázoltam) és a fenntarthatóság érvényesítését kell tartalmaznia. A 
termelési szerkezet diverzifikációja a tájspecifikus minőségi termelésben, a 
belterjesítésben, és a nem élelmiszercélú termelésben manifesztálódhat. A 
támogatások diverzifikációja pedig értelmezésemben azt jelenti, hogy a felesleg 
szaporító túltermelés támogatása helyett az EU azokra a mezőgazdasági 
tevékenységekre adjon pénzt, amelyek a kistelepülések gazdasági bázisát, a helyi 
foglalkoztatást és jövedelemszerzést erősítik. Fejlesztést érdemelnének a helyi 
ellátást megcélzó versenyképes élelmiszeripari kisfeldolgozók, illetve támogatni 
kellene ilyenek létesítését (pl. malmok, keverők, pékségek, cukrászüzemek, 
olajütők, sörfőzdék, pörkölőüzemek, kisvágóhidak, húsfeldolgozók, tejüzemek, 
savanyítók, aszalók, üdítőital és szíkvízüzemek, borfeldolgozók). A feldolgozók 
lehetnek akár nem élelmiszer-, hanem könnyűipari üzemek is (pl. helyi 
szövödék, bőrfeldolgozók, kenderfeldolgozók, faipari üzemek stb.). Nagyon 
indokolt lenne a gazdaságot segítő helyi intézményrendszer támogatása, 
továbbfejlesztése. Leginkább olyan közösségi-közbirtokossági intézmények 
támogatására lenne szükség, mint pl. beszerző-értékesítő szövetkezetek, 
marketingszervezetek, aukciós piacok, logisztikai központok, gépkörök, 
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legelőtársulások, víztársulatok, hegyközségek, erdőbirtokosságok, 
takarékszövetkezetek stb. 
 

Uniós pénzek felhasználását a kistelepülések fejlesztésére nagyon nehéz 
egységes brüsszeli direktívákkal és azokhoz kötődő teljesítési paraméterekkel 
kialakítani. Láthatjuk, hogy a mai nehézkes támogatási rendszer milyen 
torzulásokra vezet. Ma sok kistelepülés emberi közösségének - tudás és pénz 
híján - esélye sincs uniós pénzforrásra nyerőesélyes pályázatot írni, jóllehet nagy 
szükségük lenne ezekre a forrásokra. Másrészt számos esetben 
értelmetlenségekre folyik el az uniós pénz (pl. 80 cm "magas" kilátókra): a 
települések gyakran felesleges (értelmetlen) dolgokra kérnek pénzt, merthogy azt 
pályáznak meg, amire van támogatás és nem pedig azt amire égető szükségük 
lenne, mert gyakran az meg sem pályázható. Végeredményben a jelenlegihez 
képest jóval nagyobb szubszidiaritás kellene a pályázati rendszerben, a 
döntéshozatalban és a végrehajtásban. 
 
3. Az infrastrukturális ellátottság, helyi intézményrendszer és a szűkülő 

humánerőforrások okozta problémák megoldása 
A kistelepülések népessége életminőségének javítása magában hordozza a 

helyi infrastruktúra jelentős fejlesztését. Az egyéb hasznok mellett ennek nagy 
társadalmi előnye, hogy ezekre a tevékenységekre is nagy közmunkaprogramok 
szervezhetők és sok munkahely teremthető. 
 

A periférikus kisrégiók fizikai elérhetőségének javítása érdekében nagy 
útépítési, útjavítási programokat kellene elindítani, beleértve ebbe a 
mezőgazdasági utak rendbe tételét is. Igencsak indokolt a vízvédelem és 
vízkormányzás új típusú megközelítése: az országunkon átfolyó vizek nagy 
részét meg kellene tartani és a vízhiányos időszakban felhasználni. A Vásárhelyi-
terv munkálatait fel kellene gyorsítani, ki kellene terjeszteni. Nagy területre 
kiterjedő komplex vízügyi munkálatokra lenne szükség (pl. ár- és belvízvédelmi 
műtárgyak, új védő tárolók építése, vízfolyások revitalizálása, új vizes felületek 
kialakítása). 
 

A legtöbb kistelepülésen nagyon kinyílt a "közműolló": a vezetékes 
vízhálózat fejlődését nem követte a szennyvízcsatorna-hálózat és a 
tisztítórendszerek kiépítése. Fontos feladat ennek a hiányosságnak a pótlása. 
Magasabb szintre kell emelni a települési hulladékok kezelését is. A falusi 
infrastruktúra kapcsán szóba jöhet a környezetbarát alternatív energia 
előállítására és felhasználására irányuló törekvések támogatása is (pl. 
energianyerés biomasszából, geotermikus energiából, szél- vagy napenergiából). 
 

Elmaradhatatlan fejlesztési terület a vidék tárgyi emlékeinek megóvása, 
védelme, gazdagítása. A kisfalvakban nagyon sok olyan tárgyi, építészeti érték 
megmaradt, amelyek a városokban már hiányoznak, eltűntek onnan, esetleg ott 
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soha nem is léteztek. Ezeknek az épületeknek, építményeknek a védelme, 
megújítása szerves része a vidéki értékgyarapításnak. 
 

Fontos feladat lenne a kistelepülések intézményhálózatának megóvása, 
fejlesztése (oktatás, kultúra intézményei, posta, tömegközlekedés, önkormányzat 
stb.). Az intézményrendszer kialakításánál és működtetésénél nem lehet 
elsődleges szempont a költséghatékonyság. 
 

A kistelepüléseken általános jelenség a fiatal, képzett korosztályok 
elvándorlása, a humánerőforrás-készlet fogyása. Ahhoz, hogy a vidéki térségek 
„szellemileg ne ürüljenek ki‖ szükséges a vidéki lakosság intenzív képzése, 
tudáskészletének állandó emelése. Ez nagyon sok és összetett feladatot ró az 
államra, az önkormányzatokra és a civil szervezetekre. Meg kell teremteni azt, 
hogy a vidéki népesség helyben hozzájusson a szükséges szakmai és általános 
ismeretekhez. Ez azt feltételezné, hogy az állam a meglévő óvodai és 
iskolahálózat fejleszti, emeli az oktató-nevelő intézmények szakképzett 
tanerővel való ellátottságát, diplomás fiatalokat vonz ezekbe a terekbe (pl. 
kiemelt fizetéssel, pótlékokkal, kedvezményekkel). Sajnos hosszú idő óta ennek 
épp ellenkezője folyik. Csoda-e ha a kistelepülés nem képes megtartani a 
népességét, hogy nő a reményvesztettség, kilátástalanság érzése? A legkisebb 
település számára is nemcsak jogot kellene adni saját humánerőforrás-
gyarapító intézményalkotásra és működtetésre (legyen az bármi, iskola, 
művelődési ház, civil szervezet stb.), hanem ezek fenntartásához forrást 
is, már ha komolyan vesszük az emberközpontú vidékfejlesztést és a vidéki 
térségek elnéptelenedésének megakadályozását. 
 

Meg kell oldani a növekvő számú falusi cigány népesség áldatlan helyzetét. 
E téren az elmúlt 20 évben a helyzet csak romlott. Mára már oda jutottunk, hogy 
a " politikailag korrekt" beszéd már szinte azt is lehetetlenné teszi, hogy a 
problémákat nevén nevezzük. Ami tény: a rendszerváltás legnagyobb vesztesei a 
cigányok voltak. A falusi cigányság nagy része alul képzett, munkanélküli, 
szociális segélyen tengődik. Felnevelkedett egy olyan generáció, amely nem látta 
a szüleit reggel felkelni és munkába menni. Elképzelhető, hogy milyen lehet 
körükben a munka becsülete. Mindez persze nem az ő hibájuk, hanem rendszer 
hiba. Anélkül nincs felemelkedése sem a falun élő cigányoknak, sem magának a 
falunak, amíg nem lesz megoldva a cigányság munkához juttatása, képzése, s 
amíg nem zárjuk ki annak lehetőségét, hogy munkaképes emberek tömegei 
munkátlanságra ösztönző életpályát alakíthassanak ki - csak az államtól jövő 
segélyekre alapozva. Nem várható el a profitvezérelte, versenyszférában működő 
nagyvállalatoktól, hogy periférikus kistelepüléseken tömegesen munkát 
kínáljanak képzetlen tömegeknek. Ha tetszik, ha nem, ezekben a terekben az 
állam kell munkahelyeket teremtsen, sok emberre kiterjedő értelmes 
közmunkaprogramokkal, éspedig inkább előbb, mint utóbb. A kisfalvak 
megmentése ügyében sajnos a 24. óra utolsó perceiben vagyunk. 
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Abstract 
The author claims: there is solution on the hopeless situation of small 

underdeveloped settlements. To solve the problems the following tasks need to 
be done: a new connection between mankind and environment focusing on the 
sustainable development, help and renewal of the local economy (especially the 
agribussiness), development of the infrastructure and local institutions of small 
settlements, reduction of the high level of unemployment (by organising of 
community works) and improvement of the circumstances of gypsies living in 
small settlements. 
 
Keywords: small settlement and underdevelopment, sustainability and natural  

resources, local economy and diversification, enrichment of the 
infrastructure and local institutions, development of the human 
resources, solving the problems of gypsy people 
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JUHÁSZ ANNA* 
 
A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZER SZEREPE A VÁLLALATI 
SIKEREKBEN 
 
 
Összefoglaló 

Ön szerint mekkora szerepe van a vállalatirányítási rendszernek a vállalati 
sikerekben? Kutatásom során a Marzek Kner Packaging Csomagolóanyag-gyártó 
Kft.-nél használt szoftver gyakorlati működését vizsgáltam, és ennek segítségével 
kerestem a választ a feltett kérdésre. 

A sikerességhez elengedhetetlenek a jó vezetői döntések. Ehhez pontos 
helyzetfelmérés szükséges, amihez pedig megfelelően szűrt adatokból kell 
dolgozni. Ezeket egy kiépített, jól működő vállalatirányítási rendszerből gyorsan 
ki lehet nyerni, ugyanis ebben a múlt adatai rendszerezve állnak rendelkezésre. 
Napjainkban az idő tényezőnek is rendkívül fontos szerepe van. A kiélezett 
versenyben a jó döntéseket gyorsan kell meghozni. 

A szoftverkészítő cégek iparágspecifikus rendszereket gyártanak, így egy 
standard rendszer születik az ágazat számára, amit még mindenképpen rá kell 
paraméterezni az adott vállalat sajátosságaira. Ezt a leggazdaságosabban nyílt 
forráskódú rendszerben lehet megtenni, mert ebben engedélyezett a saját 
fejlesztés. 

Egy ilyen vállalatra szabott szoftver ad lehetőséget arra, hogy a vezetőnek 
minden körülmény a látókörébe kerüljön, de az adatok megfelelően szűrtek 
legyenek, ne vesszen el a részletekben és így az optimális döntést hozza meg.  
 
Kulcsszavak: vállalatirányítási rendszer, döntéstámogatás, optimális  

kapacitás kihasználás, hatékonyság, adatok rendszerezése 
 
 
Bevezetés 

A számítástechnika térhódításának korát éljük. Manapság annyira felgyorsult 
az élet és olyan hatalmas tömegű adat gyűlt össze, hogy ezeket csak 
számítógépes szoftverek segítségével lehet rendszerezni és tárolni. A vállalatok 
életéből sem maradhat ki a számítástechnika, mert ennek segítségével pillanatok 
alatt lehet olyan adatokhoz jutni, amit manuálisan hatványozottan több idő lenne 
kikeresni. 
Arra keresem a választ, hogy egy komplex vállalatirányítási rendszer konkrétan 
hogyan segíti a vállalat életét. Növelhető-e ennek segítségével az eredmény, a 
hatékonyság, és nyújt-e valamilyen versenyelőnyt a cég számára. A kutatásom 
során lehetőségem volt a Marzek Kner Packaging Kft ügyvezetőjével és az egyes 
részlegek vezetőivel, csoportvezetőivel interjút készíteni. Az ő beszámolóik 
alapján vált láthatóvá számomra a rendszer működése. 

                                                 
* TDK dolgozat, témavezető: Szabóné Bohus Márta PhD hallgató, adjunktus 
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1. Marzek Kner Packaging Kft bemutatása 
A jelenlegi tulajdonos -a Marzek Etiketten GmbH- 2005 októberében 

vásárolta meg a Kner Nyomdát a Mondi Packagingtól. 2006-2011 között 2,5 
milliárd forint értékű beruházás történt. A vállalat fő termelési profilja a 
papíralapú csomagolóanyag gyártása, elsődlegesen a gyógyszer- és élelmiszeripar 
számára. Éves szinten több ezer tonna gyártáshoz szükséges anyagot 
importálnak, több millió euro értékben. Versenytársai a saját szegmensébe 
tartozó, belföldi nyomdák. Ezeknek a nyomdáknak a műszaki gép állománya 
nagyjából ugyanaz, így technikai megoldásokban nagyjából ugyanazt kínálják 
mindannyian, e miatt szoros árverseny van köztük. 
 
2. A szoftver működésének bemutatása 

Lehetőség van szimbiózis kialakítására a megrendelő rendszere és a vállalat 
rendszere között. Ez mindkét fél számára előnyös. A megrendelő számára azért, 
mert nyomon követheti a gyártás során a megrendelt terméket, illetve időt és 
alkalmazottat spórolhat meg azzal, hogy a rendszeren keresztül gyorsan tud 
rendelést leadni vagy módosítani, valamint az összekapcsolódásnak 
köszönhetően 4-8-12 hétre előre látszik a rendelési igénye, ami így biztosan 
határidőre pontosan ki lesz elégítve. A vállalat számára pedig azért előnyös, mert 
a gyártását a megrendelői igényekhez alakítva, előre megtervezve teljesen le tudja 
terhelni, ennek megfelelően az alapanyag készleteiről előre tud gondoskodni, 
valamint megrendelői hűséget tud kialakítani. Ezzel a versenyelőnnyel csak az 
ilyen komplex rendszerrel rendelkező vállalatok tudnak élni, ennek a kiépítését 
pedig egyenlőre csak kevesen engedhetik meg maguknak anyagi okokból. 

A vállalat összes dolgozója a maga munkaterületén használja a szoftvert. A 
gyártásban dolgozó fizikai munkások ún. munkalapot írnak minden nap. Ezen 
rögzítik, hogy milyen megmunkálást végeztek el a terméken, mennyi idő alatt, 
mekkora mennyiségben, keletkezett-e selejt, illetve túlórában csinálták-e. Ezután 
digitálisan aláírják és a munkaidejük lejárta előtt beküldik elektronikusan a 
felettesüknek. A bérük a rögzített teljesítményük alapján kerül kiszámításra. 
Ezen felül az ún. kiemelt anyagok naplózását végzik. Adott munkához van 
rendelve a kiemelt anyag, ami nagyobb értékű alap- vagy segédanyagot jelent és a 
rendszer külön naplózza melyik alkalmazott mikor és mennyit használt el belőle. 

A gyártás-előkészítési vezető a beérkezett rendelés legyártását tervezi meg a 
rendelkezésre álló idő, anyagmennyiség és kapacitás figyelembe vételével a 
szoftverben. Precíz, gyors kalkulációt kap a költségekről és a gyártás teljes 
folyamatáról. A kalkulációs munkához az adatok különböző riportok 
segítségével szűrheti. Pl. mekkora a szabad raktárkészlet 30 napon belül és azon 
túl. 
A beszerzésen dolgozók biztosítják a termelés számára a folyamatos alap- és 
segédanyag ellátást, ezért a készletmozgást követik nyomon a rendszerben. A 
megrendeléseket is itt hozzák létre. 

A formakészítési vezető a rendszerben látja, hogy az ezen a részlegen folyó 
munkához szükséges alap- és segédanyagból mennyi van raktáron, bejelöli ebből 
mennyire van szüksége és megadja, hogy melyik raktárból akarja a saját 
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területére utalni. A szoftver könyveli, hogy az alap- vagy segédanyag átkerült erre 
a részlegre. Továbbá feladata még, hogy a dolgozók által beküldött 
munkalapokat ellenőrzi és megállapítja hány százalékot teljesítettek. Ha kiugróan 
magas vagy alacsony a teljesítmény, akkor először ellenőrzi, hogy nem gépelt-e el 
valamit a dolgozó a munkalap megírása során, ami torzítja a teljesítményt. Ha 
nem talál elírást, akkor valószínűsíthető, hogy probléma van valamelyik gép 
beállításával és ezért csökkent a teljesítmény. Így anélkül, hogy a beosztottjaival 
beszélne a vezető a rendszerből látják, hogy elhárítandó probléma akadt. 

A termelésprogramozási vezető sorba állítja a gépteremben elvégzendő 
teendőket, ezt nevezik termelésprogramozásnak. A termelési asszisztens ütemezi 
a legyártáshoz szükséges munkafázisokat. Ezután a szükséges alap- és 
segédanyagokat anyagátvezetési jegy segítségével leutalja a saját részlegének a 
rendszerben. Majd visszaigazolja a rendeléseket, azaz elkészíti a szállítói 
szerződést. 
 

A gyártás során elkészült termékek a logisztikára kerülnek raktározásra. 
Bevételezik vonalkód leolvasó készülék segítségével, raktározzák, majd 
kiszállítják őket határidőre. A megrendelők lehívási sorából összeállítja a 
program a rendelési sorokat. Ezt kinyomtatják és a raktárosok vonalkód leolvasó 
készülék segítségével megkeresik a késztermékeket, az előkészítő területre viszik 
belőlük a megfelelő mennyiséget, majd az autóra pakolják őket. A lehívási 
sorokból készül továbbá a szállítólevél, valamint a pénzügyi osztályon ez alapján 
állítják ki a számlát. A szállítólevélen kívül még kinyomtatja a vezető a 
késztermékhez kapcsolódó minőségi bizonyítványt is. Ha ezzel valami gond van, 
akkor nem nyomtatható és a rendszer automatikusan generál egy e-mailt a 
minőségi ellenőrnek, hogy intézkedjen. A rendszerben látható számukra az 
alapanyagok aktuális mennyisége is. Mivel előfordul olyan, hogy már akkor meg 
kell rendelniük a fuvart, amikor még a termék megmunkálás alatt áll a felhasznált 
anyagmennyiségből kalkulálják ki, hogy mekkora autót rendeljenek a szállításhoz. 

A pénzügy feladata, hogy a vállalat működését számszakilag nyomon 
kövesse. A számviteli törvény szerinti számlarend van a szoftverben lévő 
főkönyvben, a számlatükör pedig az analitikából épül fel. Minden naplón 
keresztül könyvelődik, adott tranzakció, adott naplóba. A vevőknek és a 
szállítóknak külön vevő- és szállítótörzse van. Itt kerülnek rögzítésre az adataik 
és az eladáskor/vételkor ez alapján könyvel bizonyos számlaszámra a program. 
Az e-bank és a szoftver interface segítségével össze van kötve, így pl. a bank 
modulból az aktuális utalásokat egyszerűen be lehet importálni az e-bankba. 
Leltár készítéséhez is a készletnyilvántartásból nyomtatnak leltárlistát. Nagy 
előnye a szoftvernek, hogy a számlák egyenlegeit mélyen alá lehet bontani és 
meg lehet nézni milyen tételekből alakult ki az egyenleg. Ezen felül lehetőségük 
van üzemgazdasági kimutatásokat készíteni, ezt nem szabályozza törvény, 
minden gazdálkodó egyéni döntése, hogy szüksége van-e a vállalat irányításához 
ilyenfajta adatokra. A vállalatnál havi zárás van. Minden hónap végén zárják a 
főkönyveket, társasági adót számolnak, elhatárolják azokat a tételeket, amikről 
még nem érkezett meg a számla és bizonyos tételek átértékelését is elvégzik. Az 
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adatok minden havi zárásban göngyölítve (tárgyéven belüli göngyölítéssel) és 
adott hónapra kerülnek kiszámításra. Ez a vállalat döntése, amit a versenytársak 
között zajló kiélezett verseny indokol. A controlling zárása során pedig olyan 
adatokat generálnak, amik nem feltétlenül látszanak a főkönyvből. Például a 
kereskedelmi adatokat hetente kigyűjtik, ami egy tendenciát mutat. Mindig a 
trendet vizsgálják, és akkor beszélnek bajról, ha tendenciózusan esik a 
megrendelések száma. 
 
3. A vállalat mutatószámai 

A vállalat beszámolóinak elemzése alapján elmondható, hogy a működés 
évei alatt a saját tőke majdnem négyszeresére nőtt a jegyzett tőkéhez képest. A 
vállalkozás jelenleg eszközeinek többségét saját forrásból finanszírozza. Az 
utolsó vizsgált üzleti évben (2010.) a vagyongyarapodás mértéke a jegyzett 
tőkéhez viszonyítva 68,7%, míg a saját tőkéhez viszonyítva 18,53% volt. A 
tartós forrásokon belül az idegen források aránya 2010-ben 2,78% volt. A 
vállalat adósságállománya ugyanebben az évben harmincötszörösen volt fedezve 
saját tőkével. 
 
4. A vállalat összehasonlítása a versenytársakkal 
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Forrás: a beszámolók adataiból saját szerkesztés 

 

A 2010. évi beszámolókban szereplő adatok alapján a vagyongyarapodás 
mértéke a saját tőkéhez viszonyítva a legjobban a Keskeny és Társai 
Nyomdaipari Kft.-nél (2.)nőtt. Ezután következik a Pharma Print Kft. (6.), majd 
a Marzek Kner Packaging Kft. (3.), az STI Petőfi Nyomda Kft. (1.), a Körös 
Print-Pack Kft. (7.) a Javipa Nyomdaipari Kft. (5.),  a Kartonpack Dobozipari 
Nyrt. (4.). (1.ábra) Jól látható, hogy az általam vizsgált vállalat a versenytársai 
között is az élvonalba tartozik. 
 
5. A szoftver hiányosságai 

Kutatásom során az alábbi hiányosságokról számoltak be az egyes területek 
vezetői: 

 A beszerzési vezető azt tapasztalta, hogy a szoftver rövidtávon 
megbízhatatlan adatokkal szolgál arról, hogy melyik beszállítótól mennyit 
rendeltek. Előfordul, hogy az anyagigény nem mindig azonnal tűnik el, 
ahogy kiveszik a raktárból. 
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 A logisztikán dolgozók jelenleg minden egyes kiszállításkor manuálisan 
állítják be a vevő szállítási toleranciáját azaz, hogy +/- hány százalékkal 
lehet többet/kevesebbet szállítani a megrendelt mennyiségnél. Ezt a vevői 
törzsben a vevő rögzítésekor előre meg lehetne adni. Valamint élni lehetne 
a szoftver azon adottságával, hogy tárhelyes rendszerben töltik meg a 
raktárt. Azaz az ugyanolyan fajta készterméket mindig ugyanazon a helyen 
raktároznák. Ekkor kiszedési tervet lehetne készíteni. Valamint 
optimalizálni lehetne a rakodást azzal, hogy kevesebbet kellene menniük a 
raktárosoknak, míg összeszedik az 1-1 autó megpakolásához szükséges 
termékeket, hiszen célirányosan keresnék a késztermékeket. 

 A vállalat ügyvezetője elmondta, hogy jelenleg standard riportok 
segítségével nyerhetőek ki az adatok a rendszerből, ami azt jelenti, hogy 
csak az előre kifejlesztett feltételek szerint lehet szűrni az adatokat. Ezt 
tovább lehetne úgy fejleszteni, hogy egy OLAP alapú adatbányász szoftvert 
vásárolnak és a meglévő vállalatirányítási rendszerrel összekapcsolják. Az 
OLAP rendszerek lényege, hogy rajtuk keresztül az adatokat számos 
elemzési szempont szerint csoportosítva, összesítve mutatja meg a 
felhasználóknak, akik azokat tovább csoportosíthatják, szűrhetik és 
különböző eszközökkel online elemezhetik. Ennek segítségével 
gyakorlatilag bármilyen riport előre fejlesztés nélkül előállítható lenne, mert 
az ilyen szoftverek ún. adatkockára mentenek, a kocka minden oldalán más 
és más adat található és a kocka tetszőlegesen mozgatható. 

 
6. Válaszok a bevezetésben feltett kérdésekre 

Egy ilyen szoftver azzal segíti a vállalat életét, hogy teljes mértékben a 
vállalat igényeire és sajátosságaira alakítható, valamint komplexitásának 
köszönhetően több oldalról közelíthető meg egy-egy probléma. Az általam 
vizsgált vállalat nagy hatékonysággal működik, növekszik az eredménye, még a 
válság sem érintette, ami úgy gondolom többek között a jól működő 
döntéstámogató rendszerüknek is köszönhető. Versenyelőnyt a vállalatnak a 
közte és a megrendelői között kialakítható szimbiózis lehetőségével nyújt a 
szoftver. Hiszen a szimbiózisból mindkét félnek anyagi előnye származik, így a 
vállalat és a megrendelője között szorosabbra fűzhető a gazdasági kapcsolat. 
 
Abstract 

According to your opinion, what role does Business Management Systems 
(BMS) play in company success? The aim of my research was to find the answer 
for this question by examining the  practical use of the BMS software applied at 
Marzek Kner Packaging Ltd. 

Good management decisions are essential to success. However, they require 
accurate situation analysis that cannot be made without properly filtered data. 
Such information can be easily obtained by the use of a developed, efficient 
business management system, as it stores all past data in a structured way. 
Time factor has a higlighted role nowadays, and due to taut competition, good 
decisions must be made rapidly. 
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Software companies tend to develop industry-specific programs, therefore 
their final output is a standard system that must be customized according to the 
specifics of the certain company. The most economical way to implement such 
adjustments is the use of an open source code system, as it allows own 
developments. 

Such a customized software ensures the possibility for company leaders to 
be aware of all circumstances due to properly filtered data. This also guarantees 
that they do not get lost in details, thus they are able to make the optimal 
decision. 
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BÁLINT Á. – HORVÁTHNÉ KÖKÉNY A. – NAGY R. 
 

A MEGTAKARÍTÁSOK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI 
 
 

Az elmúlt hónapokban gyakran feltették az emberek a kérdést: érdemes e 
megtakarítani, ha igen, milyen formában? Sokan vélik úgy, hogy egy 
bekövetkező államcsőd esetén a megtakarítások elértéktelenednek, ezért az 
tapasztalható, hogy a forintot külföldi valutákra váltják át annak ellenére, hogy 
jelentős tranzakciós költségekkel járnak. Megtakarítások nélkül azonban nem 
teremtődnek meg a beruházások forrásai. 

 
Hogyan döntik el a háztartások, hogy jövedelmük mekkora részét 

fogyasszák el ma, és mennyit tegyenek félre belőle? Ez a probléma 
mikroökonómiai természetű, mert a döntéshozók egyéni viselkedésére irányul. A 
kérdés megválaszolása azonban a makroökonómia szempontjából is fontos. A 
háztartások döntései hosszú távon és rövidtávon egyaránt befolyásolják a 
gazdaság egészének működését.  

A makrogazdasági megtakarítások a magánszféra és az állam 
megtakarításaiból tevődnek össze. A megtakarítások a jövedelmektől és a fiskális 
politikai változóktól függnek, azaz az állam milyen adó és kiadás politikát folytat. 
A makroökonómia egyik alaptétele az, hogy a megtakarítások a beruházások 
forrásai. Megtakarítás és a beruházás is értelmezhető úgy, mint valaminek a 
kereslete és kínálata. A megtakarítás a hitelkínálat, az emberek kölcsönadják 
megtakarításaikat a beruházásokhoz, vagy betétként elhelyezik a bankban, amely 
tovább hitelezi azokat. A beruházás adja a hitelkeresletet. Mivel a beruházás a 
kamatlábtól függ, a hitelek iránti kereslet is ennek függvénye. A kamatláb úgy 
alakul, hogy a beruházás egyenlő legyen a megtakarítással. Ha a kamatláb túl 
alacsony, a kibocsátás nagyobb részét kívánják beruházásra fordítani, mint 
amennyi az emberek szándékolt megtakarítása. Ilyenkor a hitelkereslet 
meghaladja a hitelkínálatot, a kamatláb emelkedik. Azonban ha a kamatláb 
túlságosan magas, a megtakarítás nagyobb a beruházásoknál. Mivel a hitelkínálat 
nagyobb, mint a hitelkereslet, a kamatláb csökken. Egyensúlyi kamatláb ott 
alakul ki, ahol a megtakarítások megegyeznek a beruházásokkal. (H. Gregory 
Mankiw) 

Milyen tényezők alakítják a hazai megtakarításokat? A hazai elemzések fő 
vonulata a reáljövedelem szerepének vizsgálata volt. Csupán a reáljövedelmek 
alakulásával nem tudjuk teljesen magyarázni és előre jelenteni a lakossági 
megtakarítások mozgását. Például, ha egy meglóduló lakossági jövedelem egy 
tartós jövedelemelemzést kezdetét jelenti, akkor ez a megtakarítási aktivitás 
csökkenését eredményezi, míg egy átmenetinek tartott hasonló mértékű 
jövedelemnövekedés pont ellentétes megtakarítási magatartást eredményezhet. 
Az adott elméleti kereteken belül tudnunk kellene, hogyan simul az adott évi 
jövedelem alakulás a hosszú távú jövedelemalakulás trendjére. Mindez 
természetesen nem azt jelenti, hogy a jövedelmek nem hatnak a megtakarítások 
alakulására, hanem csupán azt, hogy a megtakarítási aktivitás változásainak 
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bemutatására nem ez a legalkalmasabb mutató. A makrogazdasági mutatók 
közül hosszabb távon az infláció alakulása még jobban jelzi a pénzügyi 
megtakarítások változását, azok trendjét, sőt az ingadozásokat is. Ennek oka 
főként a kamatok miatti felfújódás. Erre vezetik vissza a megtakarítások és az 
infláció kapcsolatát. Infláció esetén ugyanis a statisztikailag kimutatott 
megtakarítás, a jövedelmi helyzet valójában nem javul. Ez azért van így, mert a 
statisztika általában a teljes kamatbevételt megtakarításként tartja számon, 
jóllehet a nominális megtakarításnak csak azon része jelent közgazdasági 
értelemben vett megtakarítást, ami a tőke, (jövedelmi aktivák) reálértékének 
megtakarításán felül adódik. Közgazdaságilag a lakossági megtakarításokba azon 
jövedelmek tartoznak, melyek a pénzügyi aktivák reálértékének megőrzésén felül 
állnak rendelkezésre. Tehát a megtakarításokba csak a reálkamatlábnak megfelelő 
kamatjövedelem tartozna bele, ám a statisztika a teljes nominális kamatbevételt 
beleszámítja a kimutatott megtakarításokba. A kimutatott megtakarításoknak 
tehát van egy nem valós része is, amely annál nagyobb, minél magasabb az 
infláció és minél nagyobb a lakossági pénzügyi vagyon.  

Az infláció olyan összetett mutatószám, amely a lakossági megtakarítás 
változásának irányát is meghatározza. Így az infláció a lakossági várakozások 
jelzőjeként a megtakarítási folyamatokat is jellemezheti. Az infláció hirtelen 
megugrása mutatja a társadalmi, jövedelmi változások viharait, rontja a lakossági 
kilátásokat, erősíti az óvatossági megfontolásokat. Ezzel szemben az infláció 
tartós mérséklődése csökkentheti a megtakarítási megfontolásokat és ezzel a 
megtakarítási aktivitást. Így adódhat az a paradox helyzet, hogy a várakozásokkal 
ellentétben a reáljövedelem kiugró csökkenésének idején is emelkedhet a 
megtakarítási ráta, azaz hirtelen felszökő infláció egyszerre vezetett a 
megtakarítási ráta növekedéséhez és a reáljövedelem eséséhez.  

A megtakarítások vizsgálatának talán egyik legérdekesebb kérdése a 
kamatok hatása. A monetáris politika alakítói gyakran hivatkoznak a kamatok 
makrogazdasági szabályzó szerepére. Megfigyelések szerint a kamatok és a 
megtakarítások között szoros együttmozgás figyelhető meg. Inflációs időszakban 
a nominális kamatlábnak meg kell haladni az inflációs rátát, hogy a reálkamatláb 
ne legyen negatív. A negatív kamatláb ugyanis azt jelenti, hogy a megtakarítás 
veszít értékéből, a megtakarítások elinflálódnak. 

A nominális kamatszint más mechanizmuson keresztül is hat a pénzügyi 
megtakarítási rátára, mégpedig a lakossági hitelfelvételi hajlandóságon keresztül. 
A magas nomináliskamatok a nagy törlesztő részletek miatt növelik a 
likviditáskorlátos háztartások számát. Egy alacsonyabb nominális kamatszint 
önmagában is ösztönözheti a lakosság hitelfelvételi aktivitását. Az utóbbi 
években jórészt erre az alacsony kamathitelre vezethető vissza a lakosság 
devizában, elsősorban svájci frankban történő eladósodása, illetve arra, hogy a 
bankok enyhítettek a korábbi hitelezési feltételeiken, amit később, a válság és az 
azzal párhuzamos hitel visszafizetési problémák hatására jelentősen 
megszigorítottak. Bármilyen típusú –forint vagy deviza- hitelt is vegyünk fel, azt 
adott időszak fogyasztását növeli, de a pénzügyi megtakarítások csökkenését 
eredményezi a hitel visszafizetési kötelezettség miatt. 
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A lakossági megtakarítások legfontosabb tényezői – a teljesség igénye nélkül- a 
következők: 

- A reáljövedelem, ezen belül a jövedelmi szerkezet, a makroszintű jövedelem 
szintje és változása, a háztartások jövedelmi korlátai, azaz a likviditási 
motivum. 

- A reálkamat 

- Az infláció mértéke 

- A várakozások 

- Intézményi – strukturális hatások, pl az állam fiskális politikájának 
változásai 

- Óvatossági motívum, pl. munkanélküliségtől, a nyugdíjrendszer 
változásaitól való félelem. 

- Kockázatok, pl. értékpapírok árfolyamainak kockázata; devizaárfolyamok 
kockázata 

- Értékrend, szokásrendszer 
 

1. Mi jellemző a megtakarítások alakulására Magyarországon? 
A megtakarítások és a GDP közötti összefüggést vizsgálva 16 év adatai 

alapján az alábbi tendenciák figyelhetők meg. A megtakarítások 0 és 13 % között 
ingadoztak. A magyar gazdaság hatalmas átalakuláson ment keresztül az elmúlt 
években. A lakosság és az állam ismét kénytelen a lehetőségeiken belül élni, 
miután a külföld megvonta azt a biankó csekket, amelyet a 2000-es években 
használtunk nagy gyakorisággal. Az elmúlt néhány év tudatosította a magyar 
lakosság és a politikai elit java részében, hogy a takarón túli nyújtózás olykor 
veszélyekkel jár. Mindennek első korai jelei már a megtakarításokon is látszanak.  
A hitelből finanszírozott majd' egy évtized a beruházási klíma fokozatos 
romlásához, a növekedési potenciál romlásához vezetett. E tekintetben a magyar 
mentalitás az angolszász mintát követte, szemben a magas megtakarításokkal 
rendelkező, ma a világgazdaság motorját adó német, kelet-ázsiai, kiemelten kínai 
(20 százalékos GDP-arányos lakossági megtakarítás) mintával. Az elmúlt két 
évben a helyzet gyökeresen megváltozott.  

A lakossági megtakarítások a megelőző időszak alacsony (2003-ban negatív) 
megtakarítási rátái után ismét dinamikusan emelkedni kezdtek, 2010 első 
félévében a GDP 4-5 százalék körüli szintre. Ez családonként évente átlagosan 
félmillió forintos éves megtakarítást jelent.  A megtakarítási ráta javulása 
elsősorban annak köszönhető, hogy az adósok egy része visszafizeti hiteleit, 
illetve ami hitel lejár, ahelyett kevesebb hitelt veszünk fel. (HVG.hu - Főoldal, 
letöltés dátuma 2011. október 1.) A mai kormányzati tervek alapján a 
magánnyugdíj pénztári megtakarítások jelentős része valószínűleg eltűnik. 

Igaz azonban az is, hogy olyan megtakarításból, amely a közelmúltban 
tapasztalt sokkok alkalmával tudna áthidaló puffert jelenteni a megtakarítóknak, 
ma még csak nagyon kevés képződik. A befektetési jegyeken kívül lényegében 
minden egyéb pénzügyi eszköznek a felhalmozása az elmúlt két évben 
mélyrepülést vett: Az életbiztosítások az adókedvezmény megszűnésével, a 

http://hvg.hu/
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tartósan lekötött betétek pedig a hozamok versenyképtelenné válásával 
marginalizálódtak a megtakarítási döntésekben.  

A megtakarítások alakulásának fontos eleme a hitelezési aktivitás. 
Ugyanakkor összefüggés van a reáljövedelmek és a megtakarítás alakulása 
között. Úgy látszik, hogy a lakossági jövedelmek emelkedését viszonylag stabilan 
követik a nominális megtakarítások 1999 elejéig, azután azonban a 
megtakarítási hajlandóság folyamatosan mérséklődik. A megtakarítási 
hajlandóság csökkenését valószínűleg nem írhatjuk teljesen a hitelezés 
megélénkülésének rovására, hiszen a bruttó megtakarítások esetében is hasonló 
tendenciák figyelhetők meg. A 2000-es évek elején a megtakarítások drasztikus 
visszaesése játszódott le. Ennek oka valószínűleg a hitelállomány számottevő 
növekedése volt. A gazdaságpolitika számos eszközzel ösztönözte a lakásépítést, 
a lakosság jövedelmi várokozásai kedvezőek voltak. 
 

A lakossági hitelezési aktivitás szükségképpen élénkíti a banki 
kapcsolatokat, valamint a lakáshitelezés esetében a banki megtakarításokat is 
emeli, addig, amíg a pénzeket lekötik. A pénzintézeti aktivitás együtt mozog a 
banki reálbetéti kamatokkal. 

1. számú ábra 
A megtakarítási ráta alakulása Magyarországon 1995 és 2011 közötti időszakban 

 
Forrás: MNB adatai alapján saját szerkesztés 

 

2. Háztartások megtakarítása munkajövedelmük tükrében 
A háztartások megtakarítása a munkajövedelmük alapján is rendkívül nagy 

eltéréseket mutat a vizsgált időszakban. Míg 1990-ben több mint 18%-ot 
takarítottak meg, addig 2003-ban a nullához közelített ez az érték. 2004-ben 
ismét megugrott, a 12%-t is meghaladta, 2005 után viszont ismét jelentős 
visszaesés tapasztalható. Ez a visszaesés a gazdasági válság kirobbanásáig tartott. 
A válság időszakában a megtakarítások ugrásszerű növekedése figyelhető meg, 
amely a korábban leírt okokra vezethető vissza. Különösen a 2010-es év 16%-os 
megtakarítása a szembetűnő.  
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2. számú ábra 
A háztartások megtakarítása munkajövedelmük függvényében 1990 – 2011 1. negyedév 

 
Forrás: MNB adatai alapján saját szerkesztés. 

 

A megszűnő külföldi finanszírozás (biankó csekk elvétele) egyelőre olyan 
kényszer-reakciókat volt csupán képes kiváltani a lakosságból, amelyek még nem 
növelik az ellenállóságunkat a jövőbeni „meglepetésekkel‖ szemben, pusztán 
korrigálják a korábbi túlzásokat. Hogy a teljes tanulságot is levontuk-e a 2000-es 
évek leckéjéből, csak akkor tudjuk kijelenteni, ha ismét emelkednek a 
kockázatok elleni biztosítás gyanánt félretett pénzügyi eszközök, ha a lakosság 
nem csak kevesebb hitelt vesz fel, de elkezd tömegesen előtakarékoskodni, 
hosszú távon gondolkodni. Erre lenne szükség a gazdaság egésze szempontjából 
is: jelentős hazai megtakarítások nélkül nem várhatjuk, hogy az ország 
teljesítőképessége javuljon, illetve hogy érdemben csökkenjen a külföldtől való 
függőségünk. 

 

3. Háztartások megtakarítása és fogyasztása a keresetek függvényében 
Jóléti társadalmakban kimondható, hogy a jövedelem 10-20%-ának 

megtakarítása nem igazán jelent lényeges, az életszínvonalon is érezhető 
lemondást. Ahogyan egy kissé közhelyesen fejezik ki, a nettó bér 10%-a 
különösebb erőfeszítés nélkül is megtakarítható, ha „nem kenyérre kell.‖ Ebből 
kiindulva, és feltételezve, hogy hazánk a jóléti államok közé sorolható, 
kimondhatjuk, hogy ekkora hányad megtakarítása csak szándék kérdése. Így a 
pénzügyileg is tudatosabb csoportok, amennyiben nem a létminimumon 
tengődnek, a rendelkezésükre álló jövedelmük bizonyos hányadát évről évre 
félreteszik, s ezzel megállapítható, hogy mennyire tartják fontosnak az anyagi 
biztonságot. Az MNB adatai alapján azt vizsgáltam, hogy a keresetekből mennyit 
fordítanak fogyasztásra és megtakarításra. A 90-es évek elején azt láthatjuk, hogy 
a fogyasztás lényegesen meghaladta a keresetek összegét. Ennek oka az lehet, 
hogy a lakosság rendelkezett béren kívüli jövedelmekkel, amit fogyasztásra 
fordított. A vágtató infláció időszakában nem mondtak le a korábbi fogyasztási 
szokásaikról, így az egyéb tartalékaikat is fogyasztási célokra fordították. 2004-től 
figyelhetjük meg, hogy a keresetek fogyasztásra történő fordítása 100% alá 
csökkent, 2011-ben mintegy 65 %.  

A megtakarítások aránya mintegy 20%-os szintről indult. Korábban is írtuk, 
hogy 2003-2004-ben a megtakarítások a nullához közelítettek a gazdaságban. A 
világgazdasági válság idején is alacsonyak voltak, napjainkban arányuk 
növekedésnek indult. 
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3. számú ábra: 
Megtakarítás és fogyasztás Magyarországon a háztartások munkajövedelmének 

függvényében 

 
Forrás: MNB adatai alapján saját szerkesztés 

 

A magyar fogyasztói bizalmi index gyors váltásokon megy át az időszak 
alatt, ám a megtakarítási hajlandósággal kevés összefüggés mutatható ki. 2002-
ben, amikor a bizalmi index a legmagasabb értékeket veszi fel, a megtakarítási 
hajlandóság csökken az előző évekhez viszonyítva, míg 2003-ra, amikor a 
bizalmi index jelentős visszaesésen megy keresztül, a megtakarítási hajlandóság 
tovább csökken. A 2004-2006 években a bizalmi index lassú növekedésnek 
indul, majd 2007-re jelentősen visszaesik, amely folyamatot bizonyos mértékig 
követ a megtakarítási hajlandóság is. Összességében, az időszak második felére 
igaz, hogy minél bizakodóbbak az emberek, annál többet takarítanak meg, és 
minél kilátástalanabbnak látják a helyzetüket, megtakarításaikat is annál inkább 
visszafogják. Természetesen könnyen elképzelhető, hogy mindkét mutatót egy 
harmadik mozgatja, de hogy ez a harmadik tényező mit takarhat, azt ezek az 
adatok alapján elég nehéz lenne megmondani. Egy jelenlegi felmérés szerint a 
magyar gazdaság kilátásainak megítélése az ipar kivételével minden ágazatban 
romlott. Mélyponton az üzleti szektor bizalma, a kereskedelem szintén. 2011. 
szeptemberben a GKI-Erste konjunktúraindex szezonális hatásoktól 
megtisztított értéke másfél éves mélypontra süllyedt; a GKI Gazdaságkutató Zrt. 
által az EU támogatásával végzett felmérés szerint az üzleti és a fogyasztói 
várakozások csökkenő trendje hónapok óta tart. 

Az index 2011. szeptemberben mínusz 20,9 pontra süllyedt az augusztusi 
mínusz 18,9 pontról. Miközben az üzleti bizalmi index csak minimálisan 
csökkent egy hónap alatt: mínusz 11,3 pontról mínusz 11,7-re, addig a 
fogyasztói várakozások meredeken estek: mínusz 40,7-ről mínusz 47,2 pontra 
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TÖRÖK LÁSZLÓ 
 
PIGGS ORSZÁGOK ÁLLAMADÓSSÁGÁNAK MÉRSÉKLÉSE 
PRIVATIZÁCIÓ ÁLTAL 
 
 
Összefoglaló 

A tanulmány arra keresi a választ, hogy az európai adósságválságban 
leginkább érintett PIIGS országok (Portugália, Írország, Olaszország, Görögország és 
Spanyolország, valamennyien a Gazdasági és Monetáris Unió /GMU/ tagjai) 
államadósság-csökkentésében milyen súlyt és szerepet tud betölteni a 
privatizáció. Ennek megválaszolásakor a tanulmány bemutatja nevezett országok 
2010-re kialakult adósságkrízis állapotát, az IMF előrejelzése alapján azok 2016-
ra prognosztizált államadósság-rátáit, az ismertté vált privatizálandó 
vagyonelemeket, ezek bevételének az államadósság csökkentésében betöltendő 
szerepét, valamint a magánosítás nem kvantifikálható, egyéb pozitív 
következményeit. Nem része a tanulmánynak az adósságcsapda kialakulását 
determináló tényezők bemutatása, továbbá az államadósság-csökkentés 
privatizáción kívüli elemeinek (költségvetés kiadásainak csökkentése, 
privatizáción kívüli bevételeinek növelése, adósságkönnyítés-adósságrendezés, 
gazdasági növekedés dinamizálása stb.) vizsgálata. 
 
1. Államadósság-pályák a múltban 

A közgazdaságtudományban nincs egzakt szabály arra vonatkozóan, hogy 
mi az optimális mérték egy adott nemzetgazdaság adósságrátájára. A maastrichti 
szerződésben foglalt 60 százalékos numerikus arány egy konvencionális 
megállapodás terméke, egyfajta igazodási pont. Több példát lehet arra felhozni, 
hogy jóval az előbb említett mérték feletti adósságrátával rendelkező ország 
kiegyensúlyozott gazdasági növekedést realizál, és államadósságának piaci 
finanszírozása gond nélküli, ezáltal gazdaságpolitikáját más prioritások vezérlik, 
például Németország. Ennek ellenkezőjére is hozható példa, ilyen Spanyolország 
esete, melynek 2010. évi GDP-arányos államadóssága pontosan 60 százalék volt, 
de már ekkor elkezdődtek finanszírozási gondjai, melyek ez évre tovább 
súlyosbodtak. A 60 százalékos mérték semmiképpen nem az optimum. A 90 
százalékot meghaladó értékek ellenben aggasztóak, ugyanis egy 
modellszámításon nyugvó alapos elemzés szerint, ha egy fejlett ország 
államadóssága meghaladja ezt a mértéket, akkor a gazdasági növekedése lelassul, 
ami mérsékli az adósságszolgálathoz nélkülözhetetlen adóbevételeket, ezáltal 
növelve az államcsőd veszélyét. A felzárkózó országok esetében a további 
adósságnövekedésnek ez az önpusztító mechanizmusa már 60 százalékos GDP-
arányos államadósságnál beindulhat (Reinhart-Rogoff [2009]).  A fejlett ország 
államadósság-krízisére Olaszország hozható reprezentánsként, míg Portugália, 
Írország, Görögország és Spanyolország inkább a felzárkózóak csoportjába tartozik. 
Ezen országok államadósság-pályái részleteiben jelentősen eltérnek egymástól. 
Általánosítva az azonban kijelenthető, hogy államadósság-krízis állapotuk 
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kialakulását döntően fegyelmezetlen fiskális politikájuk idézte elő. Ez abban 
nyilvánult meg, hogy ezen országok gazdaságpolitikai gyakorlata letért a saját 
maguk által előállított forrásokra alapozott növekedési pályáról, és gazdaságuk 
működésének fenntartásához egyre nagyobb mértékben külső forrásokat vettek 
igénybe. A csoport tagjainak strukturális problémáiból következően gazdasági 
növekedésük alacsony szintje prognosztizálható, melyet alapvetően szigorodó 
fiskális politikájuk, a lanyha lakossági fogyasztás és a gyenge vállalati beruházási 
hajlandóság determinál. Ez az állapot még jó ideig fenntartja az államcsőd 
veszélyét, holott ennek elkerülésére megfogalmazott euróövezeti fenyegetettség 
kimondja, hogy bekövetkezésekor, no exit (nincs kilépés), no default (nincs 
átütemezés) és no bail out (nincs központi banki kiigazítás). 
 

1. sz. ábra: 
Az EU-tagok államadóssága (2010-es GDP-arányos adatok) 

 
Forrás: Eurstat, 2011 

 

A diagramból az alábbi három megállapítás következik: Az első, hogy az 
adósság-kritériumnak legkevésbé az eurózóna tagok felelnek meg, a 17 
tagállamból 11-nek magasabb az államadóssága a 60 százalékos küszöbértéknél. 
A második következtetésem az, hogy – Spanyolország kivételével – a PIIGS 
csoport tagjai számítanak a legeladósodottabb uniós országoknak. Olybá tűnik, 
hogy a valutauniós csatlakozás után a maastrichti kritériumok mintegy 
varázsütésre elveszítik jelentőségüket és korlátozó szerepüket, és megnyílik az út 
az államháztartási hiány és ezzel szoros összefüggésben az állami eladósodás 
növekedése előtt. A fiskális szabályozásban vannak ugyan ellenőrzési 
mechanizmusok és szankcionálási lehetőségek is, azonban az elmúlt évek 
tapasztalatai azt mutatják, hogy a nemzeti törvényhozásoknak alárendelt 
tagországonkénti költségvetéseket az Unió szintjén nem lehetett befolyásolni. A 
harmadik megállapításom pedig, hogy a kritikus finanszírozású, most elemzett öt 
ország között egyaránt vannak olyanok, melyek komoly versenyhátránnyal 
küzdenek (Portugália, Görögország) és létezik olyan is, amelyik alapvetően 
versenyképes gazdasággal rendelkezik (Olaszország). 
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1. sz. táblázat 
PIIGS országok államadósság-adatai (2005., 2010.) 

Indikátorok Portugália Írország Olaszország Görögország Spanyolország 

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 

Bruttó államadóság 96 144 44 148 1.514 1.843 195 327 391 639 

GDP összege 154 173 162 154 1.429 1.549 195 230 909 1.063 

Bruttó adósságráta  62 83 27 96 106 119 100 142 43 60 

Nettó államadósság 89 137 26 107 1.277 1.476 195 327 315 518 

Nettó adósságráta  58 79 16 69 89 95 100 142 35 49 

Forrás: Adatok: milliárd euró, forrás: datamarket. com, IMF, 2006, 2011, saját számítás 
 

Az egyes országok eladósodottságát mutató indikátorok adataiból kitűnik, 
hogy sorrendben Írország, Görögország, Portugália, Spanyolország, Olaszország 
produkálta a legdrasztikusabb bruttó adósságráta-növekedést. Írország esetében 
ehhez jelentősen hozzájárult az a tény is, hogy nemcsak bruttó államadóssága 
növekedett, de egyedüli kivételként GDP-je is visszaesett. Az egyes országok 
adósságának jellemzőiben jelentős eltérések vannak. Abban hasonlóak, hogy 
adósság-finanszírozási gondjaikat külső, nem pedig szuverén adósságaik okozzák 
(kivéve Írországot, de még inkább Olaszországot). A külső adósságok fontosságát 
Portugália esete jól példázza: államadósságának és költségvetési hiányának aránya 
Franciaországéval egyezik meg, államadóssága utáni kockázati felára (CDS, Credit 
Default Swaps) azonban folyamatos emelkedést mutat, míg a franciáké nem 
változik. Ez az eltérés azért van, mert Portugália finanszírozási gondjait 
alapvetően nem a fiskális politikája, hanem magánszektorának (háztartások, 
bankok és vállalatok) felhalmozott nagymértékű külső tartozása okozza. 
Olaszország esete is kiváló példa az előző állításra, mivel államadósság/GDP-
mutatója (lásd: 1. sz. táblázat) nagyságrenddel magasabb a portugálokétól, mégis 
alacsonyabb mértékű kockázati felárat fizetnek adósságuk után. Ennek 
magyarázata az, hogy relatíve alacsony a külső tartozásuk és ezzel paralel magas 
a szuverén (belső) tartozásuk aránya. Ilyen finanszírozási környezetben, amikor 
is az államadósság döntő hányada belföldi jövedelemtulajdonosok birtokában 
van, az állam – elvileg és gyakorlatilag egyaránt – bármikor kivethet extra adót az 
államadósságot finanszírozó kötvényekre, annak érdekében, hogy 
adósságszolgálati kötelezettségét teljesíteni tudja. A magas arányú belföldi 
tulajdonú finanszírozási hányad miatt van tehát jelentősen kedvezőbb 
helyzetben Olaszország. Görögország esete ettől eltérő, ott szükség van az állami 
költségvetés kiigazítására, egyensúly-közeli helyzetbe hozására, mert 
államadóssága döntően külföldiekkel szemben áll fenn, ezek előbb említett 
módon történő megadóztatására nincs módja az államnak. Írország esete 
viszonylag kedvezőbb képet mutat, mivel arányaiban kisebb mértékű a külső 
államadósság, és amennyiben az állam mobilizálni tudja belföldi 
jövedelemtulajdonosainak megtakarításait adósság-finanszírozó 
államkötvényeinek megvásárlására, úgy alacsony arányú külső finanszírozásra 
lesz a közeljövőben szüksége. Végül Spanyolország adósság-finanszírozó helyzetét 
említve azt kell kiemelni, hogy külső adóssága az elmúlt egy évtizedben 
folyamatosan emelkedett, és csak a múlt évben csökkent valamelyest. A 2010-
ben mért bruttó államadósságának fele volt külföldi befektetők tulajdonában, 
finanszírozási stratégiáját ebből következően a költségvetési kiigazítás és a 
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belföldi megtakarítások államkötvény-vásárlásokra történő felhasználásának 
ösztönzésére kellene alapoznia. Összegezve a PIIGS országok bruttó 
államadósság-finanszírozásának közeljövőben megvalósítandó stratégiájáról 
kijelenthető, hogy "a fiskális kiigazítás szükséges, de nem elégséges feltétele az 
adósságválság leküzdésének. Legalább ennyire fontos a belföldi megtakarítások 
bátorítása és az állampolgárok rávezetése arra, hogy pénzüket ne külföldön 
tartsák, hanem saját kormányuk kötvényeit vegyék meg" (Gros [2011]). 
 

2. sz. ábra: 
Az adósságráta változása az Európai Unióban 2002-2009. 

 
Forrás: Ameco, 2010 

 

A 2002 - 2009. közötti adósságráta változások azt mutatják, hogy kiugróan 
magas a növekedés mértéke Írország, Görögország és Portugália esetében (66, 38 és 
29 százalék), Olaszország és Spanyolország adósságráta változása (13 és 12 százalék) 
kevéssel az Uniós átlag (18 százalék) alatt alakult. Az adósságráta változásról 
ismert, hogy mérséklődéséhez – növekvő gazdaságban – nincs szükség arra, 
hogy az államadósság nominálisan csökkenjen. Ehhez elegendő, hogy az adósság 
lassabban növekedjen, mint a megtermelt jövedelem (a GDP). Amennyiben 
figyelmen kívül hagyjuk az árfolyamváltozás miatti adósságváltozást, akkor az 
adósság növekedési üteme megegyezik a költségvetési deficitnek az előző év végi 
adóssághoz viszonyított arányával. Ennek alapján az adósságráta csökkenésének 
feltétele az államháztartás egyenlegére nézve is meghatározható: ehhez az 
szükséges, hogy a deficit/GDP-ráta alacsonyabb legyen, mint az előző évi 
adósságrátának és a nominális gazdasági növekedésnek a szorzata (Neményi – 
Oblath [2011]). 

Az államadósság-ráta változását több tényező befolyásolja: az államadósság 
abszolút összege, GDP, költségvetési deficit, előző elsődleges egyenlege, 
infláció, GDP volumen növekedése, reálkamat, átértékelési különbözet és egyéb 
adósságok aránya a GDP-ben. Az előző kilenc tényező között meghatározott 
ökonometriai összefüggés van (Czeti – Hoffmann [2006]). A felsorolt kilenc 
endogén változó közül az államháztartási deficit bír a legnagyobb súllyal az 
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államadósság-ráta változásában, ennek hatását szemlélteti az Uniós 
tagországokra egyenként és összességükre a következő ábra: 
 

3. sz. ábra 
Az államháztartási deficit (fordított előjellel), az államadósság-ráta változása és az egyéb 

tételek (stock flow adjustment): 2006-2009 átlag 

 
Forrás: Eurstat, 2010 EDP notification. 

 

Az államadósság finanszírozási krízisének kialakulásában az említett kilenc 
endogén változón kívül más tényezők is szerepet játszottak, kiváltképpen 
Görögország vonatkozásában. „Ugyanakkor a hiányon kívüli 
kötelezettségvállalások mértéke jelentős volt több országban is. Megfigyelhető 
volt olyan törekvés is, hogy miközben a hiányt „aluljelentik‖, az egyéb 
kötelezettség-vállalások között számolnak el bizonyos tételeket. Az Eurostat ezek 
kiszűrését fontos feladatnak tekinti, de a trükközések megakadályozása nem járt 
eddig sikerrel. Többek között ennek a következménye a görög adósságválság, 
aminek tovagyűrűző hatása az eurót is megingatja. A pénzügyi válság elősegítette 
a rejtett hiányok felszínre kerülését. Olyan látens, halmozódó veszteségekre 
derült fény (a pénzügyi szektorban, állami vállalatoknál), amelyek 
adóssággeneráló szerepe messze meghaladta a normál – látható – költségvetési 
hiányok hatását. A 2010-re kialakult adósság-krízis az Euró övezetben (tehát nem 
kizárólag az elemzett öt országban T. L.) magába foglalta az összes fenti 
adósságcsapda generáló tényezőt. A globális recesszió, a GDP súlyos, a 
valutaunió megtervezésekor elképzeltet jóval meghaladó visszaesése jelentősen 
hozzájárult ahhoz, hogy az adósságráták felfelé ívelő pályára kerültek az Unió 
majd minden tagállamában. A GDP visszaesésének hatását meghaladó 
adósságnövelő hatással jártak a pénzügyi stabilitási programok. Az 
adósságcsapda európai valósággá vált‖ (Neményi [2011] 10. o.). 
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2. Államadósság – pályák a közeljövőben 
A PIIGS országokban napjainkra kialakult államadósság krízise mellett az 

IMF elkészítette az Európai Unió tagállamainak (köztük a most elemzett öt 
országnak is) államadósság-pályáját, amelyek az érintett országok bruttó 
tartozásainak növekedését vetítik előre, amennyiben nem történnek konzisztens 
és koherens beavatkozások mérséklésükre. 
 

2. sz. táblázat 
PIIGS országok 2016-ra várható államadósság adatai 

Indikátorok Portugália Írország Olaszország Görögország Spanyolország 

Bruttó államadósság 208 232 2.226 383 981 

GDP összege 195 191 1.886 264 1.291 

Bruttó adósságráta  107 121 118 145 76 

Nettó államadósság 199 198 1.865 383 834 

Nettó adósságráta  102 104 99 145 65 

Adatok: milliárd euró, forrás: IMF, 2011, saját számítás. 
 

Az IMF 2016-ra prognosztizált adatainak a 2010. évi tényadatokhoz való 
hasonlításából több következtetés adódik: 

- az elemzett országok bruttó adósságrátája várhatóan 13 százalékkal fog 
növekedni a jelzett időszakban, az éves átlagos dinamika 2, 1 százalék,  

- a nettó adósságráta az előzőnél sokkal erőteljesebben, 16 százalékkal nő, az 
emelkedés gyorsasága 2, 6 százalék évente,  

- a GDP növekedés – mely a legrelevánsabb tényező az államadósság 
csökkentésében – önmagában nem lesz elégséges fundamentuma az 
eladósodottság mérséklődésének. Ahhoz – egyéb tényezők kedvező irányú 
változása mellett – szükség lenne a stabil nemzetközi pénzpiacra alacsony 
kamatokkal. 

 
3. A privatizáció jelentősége az adósságválság rendezésében 

Napjainkra a világ globális recesszióba süllyedt, az eladósodottság és annak 
finanszírozási igénye a korábban elképzelhetetlennek tartott magas szintre nőtt. 
Egyes kormányok finanszírozási plafonba ütköztek (Reinhart – Rogoff [2011]), 
mint például Görögország, Írország és Portugália, valamint ennek az állapotnak 
közelébe ért Spanyolország és Olaszország. A magas államháztartási hiány és 
eladósodottság miatt ezekben, az országokban fel kellett adni a korábbi fiskális 
élénkítést és szigorú költségvetési megszorítások mellett keresni kénytelenek a 
bevételek növelésének lehetőségeit. Ebben a helyzetben (ha nem is elsődleges, 
de) jelentős szerepet kap az érintett államok tulajdonában lévő vállalkozói 
vagyonelemek privatizációja. Mivel a közösségi tulajdon magánosítása nem jár 
együtt a rendszer megváltoztatásával, ezért az un. rendszerimmanens 
privatizáció (Sárközy [2009]). Fundamentálisan azért nem lesz meghatározó a 
közösségi vagyon tulajdonjogának magánosítása az államadósság nominális 
összegének csökkentésében a PIIGS országokban, mert egyszeri tételekként 
jelennek meg bevételeik az állami költségvetésben. Ezzel ellenkezőleg, ha olyan 
közösségi vagyonelemet privatizálnak, például tartósan költségvetési dotációra 
szoruló állami vállalatot, akkor az egyszeri államadósság-csökkentéssel együtt fog 
járni annak tartós mérséklődése is, mivel a támogatás megszüntetése arra a 
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fundamentális alapfolyamatra is hat, amely az adósságráta magasabb szintjét 
előidézte. Erre Görögország esetében lesz példa, a hatalmas veszteséget termelő 
fegyvergyárak és vasúttársaság privatizációjával. A tulajdonjogok magánkézbe 
adásából származó bevételek a költségvetési egyensúly konszolidálásában és ez 
által a gazdasági növekedés dinamizálásában töltenek be szerepet (Hoós [2011]). 
A privatizációból származó állami bevételek adósságállomány-csökkentéséből 
kamatmegtakarítás következik, ezért nagy adósságteher esetén ez a 
leghatékonyabb befektetés (Kornai [1996]), függetlenül attól, hogy az egyszeri 
bevételt mely adósságelem csökkentésére (államkötvény-visszavásárlás, 
devizahitel törlesztése stb.) használják fel. Ezzel párhuzamosan az ily módon 
végrehajtott adósságtörlesztés nem gerjeszti az inflációt, és nem rontja a külső 
egyensúlyt sem. Releváns pozitív államháztartási következményei vannak a 
privatizációnak abban az esetben, ha olyan vállalatot adnak magánkézbe, melyet 
az állam dotálni volt kénytelen tevékenysége és/vagy veszteséges gazdálkodása 
okán. Az értékesítést követően a költségvetés mentesül a támogatás 
folyósításától, végleg megszabadulva attól. Az ilyen típusú privatizációt 
jellemzően reorganizáció előz meg, amely tartalmában a magánosítani tervezett 
társaság felhalmozott adósságának konszolidációjával jár. Ez is jelentős összegű 
kamatmegtakarítást eredményez, mivel az állam alacsonyabb kamatokkal tudja 
finanszírozni az átvállalt adósságállományt, mintha azt a vállalatok tennék piaci 
alapú és kamatozású hitelekkel. Végül nem elhanyagolható gazdaságpolitikai 
szempont a privatizációval kapcsolatban az, hogy az új (többnyire tőkeerős) 
magántulajdonosok birtokba kerülése és végrehajtott fejlesztéseik önmagukban 
is pótlólagos növekedési forrást jelentenek (Voszka [2009]). 
 
4. A privatizációs programok és hatásaik az egyes országok 

államadósságára 
Az ún. PIIGS országcsoport tagjai nagy összegű privatizációs programok 

kimunkálására kényszerültek a közelmúltban, és azok végrehajtását ígérik a 
közeljövőben. Országonként eltérő összegű és mértékű magánosítási terveik 
várható bevételei a 2010. évi GDP-jükhöz viszonyítva 3, 2 és 22 százalék között 
mozognak. Nemzetgazdaságonkénti tervek az alábbiak: 
 
4.1 Görögország privatizációs terve 

Legtöbb információ a görög magánosítási tervről ismert. A programot ez 
évben kell elkezdeni a görög kormánynak és 2015 végéig összesen 50 milliárd 
euró értékben kell magánkézbe adni állami vagyoneszközöket (IMF [2011]). Az 
összeg közel 22 százaléka a 2010-es GDP-nek, ehhez hasonló nagyságrendű 
magánosítás a gazdaságtörténetben két alkalommal volt. Észtország 1992 és 1998 
között a GDP 20, 3 százalékával megegyező összegben, míg Magyarország 1991-
1998 között a GDP 32 százalékának megfelelő értékben hajtott végre 
privatizációt. A magánosításra tervezett vagyonelemek: a sportfogadások 
szervezésének monopoljogát birtokló OPAP cég 34 százalékos tulajdonrésze; az 
állami lottó és az állami lóversenyszervező társaság; az athéni nemzetközi 
repülőtér 55 százalékos tulajdonrésze; a régi athéni reptér (Hellinikon) területe; 
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négy darab Airbus A340 utasszállító repülőgép; több ezer ingatlan: épületek, 
földterületek, hotelek, strandok, termálfürdők, kikötők, kaszinók és a 2004-es 
nyári olimpia egyes létesítményei. Továbbá a DEPA gázipari vállalt 65 
százalékos tulajdonrésze; a veszteséges EAS és ELVO fegyvergyárak; az évente 
egymilliárd eurós veszteséget termelő OSE vasúttársaság 49 százalékos 
tulajdonrésze (számos veszteséges vonal bezárása után); a (megalapítás alatt 
lévő) egységes állami autópálya-kezelő még nem pontosan számszerűsített 
tulajdonrésze; a kavalai gáztározó. 
 
4.2 Portugália magánosítási terve 

Lényegesen szerényebb privatizációt céloz meg Portugália. Részletes terve 
jelenleg kidolgozás alatt van, az érintett ágazatok azonban már kijelölésre 
kerültek (IMF [2011]). Az eddig ismertté vált privatizációs bevételi terv 6 
milliárd euróról szól, és érinteni fogja az Energias de Portugál, a RFN 
hálózatüzemeltetőt, a vízművek 49 százalékát, a LANA nemzeti hírügynökség, a 
TAP állami légitársaság, az ANA repülőtér-üzemeltető vállalat, valamint a CGO 
Bank teljes vagy részbeni magánosítását, valamint kormányzati ingatlanok 
eladását 2013 végéig. Különös egybeesésként a magyarországi gyakorlattal, a 
többségi állami tulajdonú Portugal Telecom nyugdíjalapjának összegét egyszeri 
átutalással a költségvetésbe „államosítják‖ (Éltető [2011]). A bevételi terv aránya a 
2010. évi GDP –hez 3, 5 százalék. 
 
4.3 Olaszország privatizációs terve 

Az IMF Olaszországról ez év júliusában elkészült országjelentése nem 
fogalmazott meg az országnak privatizációs teendőket, de mert az államadósság 
finanszírozásával kapcsolatban rövid idő alatt merültek fel problémák (a tízéves 
lejáratú állampapírok hozama néhány hónap alatt ért a kritikusnak tekinthető 7, 
0 százalék közelébe), rövidesen megjelentek a privatizációs tervek is. 
(Olaszországban június elején népszavazást tartottak a vízszolgáltatás 
privatizációjáról, de azt a választók 95 százaléka elutasította). Jelenleg mindössze 
a rádiófrekvenciák koncesszióba adása és a távközlési társaság privatizációs 
tervezete ismert 2, 4 milliárd euró, valamint az áramszolgáltató ENEL társaság 
5, 2 milliárd eurós részvénycsomagja. A kidolgozás alatt álló részletes 
privatizációs program az előzőeknél nagyságrendekkel nagyobb, az elkövetkező 
négy évre 100 milliárd euró értékű állami vagyon eladását tartalmazza, amely a 
2010. évi olasz GDP 6, 5 százaléka (Reuters [2011]). 
 
4.4 Spanyolország magánosítási terve 

Spanyolországról 2010-ben készült IMF országjelentése még megkerülte a 
privatizáció szerepét az adósságcsökkentésben, amikor viszont az 
államkötvények kamatai a 7 százalékot kezdték közelíteni, kimunkálásra került 
egy privatizációs program, amely az állami szerencsejáték társaság, az AFNA, a 
madridi és barcelonai repterek üzemeltetési jogának koncesszióba adását 
irányozza elő összesen 38, 77 milliárd euró értékben, mely a spanyol GDP 2010. 
évi értékének 3, 6 százaléka. 
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4.5 Írország privatizációs terve 
Írország parlamentje jelenleg ellenzi az állami tulajdon magánosítását, mivel 

kormányának megítélése szerint a pénzügyi válság közepette nincsenek 
megfelelő piaci feltételek a privatizáció végrehajtására. Ezzel párhuzamosan 
kidolgoztak egy privatizációs csomagot, amely a nemzeti légitársaság, 
energiaszolgáltatók, közlekedési és sporttársaságok, valamint a főváros 
buszközlekedésének későbbi magánosítását foglalja magába cca. 5, 0 milliárd 
euró értékben, mely a 2010. évi GDP 3, 2 százaléka (Guardian [2011]). 
 

3. sz. táblázat 
PIIGS országok privatizációs bevételeinek hatása 

Indikátorok Portugália Ír- 
ország 

Olasz-
ország 

Görög-
ország 

Spanyol-
ország 

Össze-
sen 

Bruttó államadósság (2010) 144 148 1.843 327 639 3.101 

Privatizációs bevétel:  
- összege 
- aránya 

 
6,0 
4, 2 

 
5, 0 
3, 5 

 
100, 0 
5, 4 

 
50, 0 
15, 3 

 
38, 77 
6, 1 

 
199, 77 
6, 4 

GDP összege (2010) 173 154 1. 549 230 1. 063 3. 169 

Privatizációs bevétel aránya a 
GDP-hez 

3, 5 3, 2 6, 5 21, 7 3, 6 6, 3 

Forrás: Adatok: milliárd euró, forrás: IMF, 2011, saját számítás 
 

5. Következtetés 
Megítélésem szerint az elemzés alá vont nemzetgazdaságok tervbe vett 

privatizációjának prognosztizált bevételei bár jelentősen hozzá fognak járulni 
államadósságuk mérsékléséhez, azonban érdemi és hosszú távú megoldást nem 
fognak biztosítani. Ahhoz, hogy az adósságkrízis megszűnjön a vizsgált országok 
esetében, releváns gazdaságpolitikai fordulatra, mégpedig egymásétól eltérő 
strukturális reformok végrehajtására lenne szükség. 
 
Abstract 

The paper seeks to answer what role, and to what extent, privatization can 
play in reducing the state debt of the PIIGS countries most affected by the 
European debt crisis (Portugal, Ireland, Italy, Greece, and Spain, all members of 
the Economic and Monetary Union –EMU). It describes the debt situation of 
these countries that had developed by 2010, the state debt rates forecast for 
2016 by the IMF, the assets that have been named to undergo privatization, the 
role of the revenues coming from these assets in lowering the state debt, and the 
other positive, non-quantifiable consequences of privatization. The paper does 
not deal with the determining factors leading to the debt trap, nor does it 
analyse the elements of state debt reduction that are beyond privatization 
(budget cuts, increasing budget revenues other than privatization, debt relief and 
debt settlement, dynamizing economic growth etc.). 
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MOLNÁR DÁNIEL - MOLNÁR JÓZSEF* 
 
HITELVÁLSÁG MAGYARORSZÁGON 
 
 
Összefoglaló 

Dolgozatunkban a Magyarországon kialakult hitelválságot térképeztük fel. 
Átfogó képet adtunk a válság kialakulásáról, felfutásáról, illetve 
következményeiről. Többek között kitértünk arra, hogy milyen devizanemekben 
történtek a hitelfelvételek, és azok árfolyamváltozásai hogyan alakultak. 
Mindemellett az alábbi kérdésekre is keressük a választ: Igaz-e az a feltevés, hogy 
az ügyfelek döntöttek rosszul a hitelfelvételek során? Tudniuk kellett volna az 
esetleges árfolyamváltozásokról? Igaz-e, hogy a kialakult helyzetet a piac tudná 
korrigálni önmagától? Szükséges-e az állam beavatkozása? A Forint-alapú hitel 
háttérbe szorulásának van-e oka, ha van, akkor ki/mi az? Megfelelőek voltak-e a 
kormány eddigi intézkedései a kialakult helyzet kezelésére? Hamarabb kellett 
volna beavatkoznia az államnak, ha igen, akkor mivel és ez megtörtént-e? 

A kérdések részletes boncolgatása után azt vizsgáltuk, hogy mit tehettek 
volna és mit tettek az érintett gazdasági szereplők a válság elkerülése, illetve 
enyhítése érdekében. Zárszóként pedig saját megoldási javaslatokat 
fogalmaztunk meg a bajba jutott devizaadósok megsegítésére. 
 
Kulcsszavak: Válság, hitel, megoldási javaslatok, devizaadósság 
 
Bevezetés 

Megvizsgáltuk azon előzményeket, amik kiváltották a problémát. Továbbá 
részletesen kielemeztük a deviza hitelek felfutásának okait, illetve arra a kérdésre 
kerestük a választ, hogy miért is terjedhetett el ennyire az országban. A 
vizsgálatot megnéztük a kormány, az MNB, a PSZÁF, a bankok és a lakosság 
oldaláról is. Ezen gazdasági szereplőket egyenként megvizsgálva próbáltunk 
rájönni arra, hogy ki lehet a kialakult helyzet felelőse. Konzekvenciaként 
levontuk, hogy közösen felelősek, azaz miden piaci szereplő hibát hibára 
halmozva juttatta az országot ilyen helyzetbe. 
 
1. Megállapítások 

Minden olyan országban, ahol a tőke áramlását nem gátolja semmilyen 
korlátozó tényező és a nemzeti valuta konvertibilis, lehetősége van a lakosságnak 
devizahitelek felvételére. Magyarország esetében a legnagyobb problémát az 
jelentette a hitelfelvételek kapcsán, hogy lényegesen jobb helyzetbe kerültek 
azok, akik devizaalapú hitelt vettek fel, s nem hazai valutában hiteleztek. A 
lakosságnak tisztában kellett volna lennie azzal, hogy a devizában történő 
hitelfelvétel jóval kockázatosabb, hiszen az árfolyam ingadozásával is 
számolniuk kell. Amíg az árfolyam tartósan nem csökken, miközben a hazai 

                                                 
* TDK dolgozat, témavezető: Győri Erika PhD hallgató, tanársegéd 
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infláció jóval gyorsabb, mint külföldön, addig a forint kamatláb nem lehet 
versenyképes a devizakamatlábbal szemben. 
 

Ha a kormány expanzív gazdaságpolitikát folytat, mely megnyilvánul a 
pénzkínálat növelésében, a kamatlábak csökkenésében, illetve az 
adócsökkentésben, akkor a reálkamatláb alacsony voltából adódóan fennáll az a 
lehetőség, hogy az ügyfelek túlságosan kockázatos ügyletekbe fognak. 
A devizaalapú, valamint a hazai valutában felvett hitel esetében is a kamatlábak 
jelentősen különböznek egymástól, ezért a beruházások költségei is eltérnek. 
Minél jobb helyzetben van a hitelt felvenni kívánó ügyfél, annál nagyobb a 
valószínűsége annak, hogy elvállalja a jóval kisebb kiadást jelentő devizahiteles 
konstrukciót. 
 

Dolgozatunkban nagy hangsúly fektettük a hitelszerződések körül kialakult 
anomáliák vizsgálatára. Ezen belül is a következő megállapításokat elemeztük 
részletesebben: 

 Az adósok jelentős része azt vallja, hogy nem volt teljesen tisztában azzal, 
hogy mit is ír alá a hitelszerződésben.  

 Ügyfél-bank alá-fölérendeltségi viszony  

 Közjegyző irreálisan magas díja 

 A forintban felmerülő, de devizában történő törlesztés miatt képtelenné vált 
az ügyfél a tartozás ellenőrzésére.  

 

TDK dolgozatunk második felében a piaci szereplők megoldási javaslatait 
elemeztük, illetve megvizsgáltuk, hogy az ebből megvalósult intézkedések 
mennyire voltak hatásosak a válság kezelésére vonatkozóan.  
 

2. Megoldási javaslatok: 

 A bankok kétéves árfolyam-garancia lehetőséget ajánlanak az ügyfélnek, 
s ezzel megvédik őket a szélsőséges árfolyam növekedéstől.  

 A különböző lakossági hitelszerződéseknél az opciós jogok 
befagyasztását lehetővé kell tenni.  

 A PSZÁF tegyen feljelentést a számviteli rend megsértése miatt az olyan 
intézmények ellen, amelyek a számviteli törvény és az ehhez kapcsolódó 
számviteli kormányrendelet költségekre, díjakra, illetve önköltségre 
vonatkozó előírásokat megsértették. 

 Célszerűnek találnánk az uzsora fogalmát is jogszabályban rögzíteni, 
melynek értelmében az adós futamidőben keletkezett összes 
kötelezettsége nem haladhatja meg a felvett tőke egy adott arányát. (pl.: 
200%-át) 

 Az adós felé irányuló banki követelések csak bírósági eljárás keretében 
legyenek behajthatók.  

 A törvényi szerződés értelmében biztosítani kell a bankok és az ügyfelek 
egyenjogúságát a kölcsönszerződésekben. 
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 A hitelkövetelésnél vagy a fedezet eladásánál elsősorban az adósnak 
legyen elővásárlási joga, másodsorban pedig az erre a célra létrehozott 
Nemzetközi Eszközkezelő Szervezet gyakorolja ezt a jogot.  

 Állítsanak fel krízisközpontokat minden kistérségben, melyek arra 
legyenek hivatottak, hogy segítsék a fizetésképtelenné vált családokat. 

 

3. Az alábbi intézkedések valósultak meg: 

 lakáscélú kölcsönre vonatkozó állami készfizető kezességről szóló 2009. 
évi IV. törvény 

 A következő kormány első lépése a kilakoltatási moratórium 
meghosszabbítása  

 Végtörlesztés  
 

Dolgozatunk zárásaként saját megoldási javaslatokat dolgoztunk ki melyek a 
következő pontokból álltak: 

Az olyan adósoknak, akiknek már nem megmenthető, illetve 90 napon túli 
tartozásuk van, az állam vegye meg az ingatlanjaikat és adják az 
önkormányzatoknak, így ezekből az ingatlanokból szociális bérlakások lesznek, 
amelyeket jelentősen kisebb összegért vehetnek igénybe a károsultak. Ez sok 
embert megmentene a hajléktalanná válástól. Ezzel egy időben az üresen álló 
ingatlanokat fel kell újítani és a rászorultaknak bérlakásként kiadni. Ezt a 
bankadó címen beszedett 160 milliárd forintból lehetne finanszírozni. 

A következő javaslat a megemelkedett törlesztőrészletek, illetve az 
árfolyam-emelkedések miatt fizetni nem tudó embereken segít. A bankok 
hozzanak létre egy közös alapot, mely arra lesz hivatott, hogy hiteleket alakítson 
át bérleti díjjá vagy egyedi esetekben lízingdíjjá. 

A bankok ekkor lemondanának az ingatlan értéket meghaladó részről, így 
jelentős mértékben csökkenhetnek a törlesztő részletek. 
A devizaalapú jelzáloghitelezés tiltásának feloldása nem eredményezi a 
devizahitelezés felfutását, mert a hitelezésről szóló szabályozás gátolja az 
ügyfelek hitelfelvételi lehetőségét azáltal, hogy megszabja a minimális fedezeti 
arányt. Ez a rendelkezés megvédi a bankokat attól, hogy hitelezési veszteséget 
realizáljanak.  

Az ügyfelek védelme és a túlzott kockázatvállalási hajlam megfékezése miatt 
tanácsos lenne a jövedelemarányos törlesztési korlát bevezetése. A bankok 
közötti árversenyt eredményezné az a javaslat, mely szerint hosszabb 
kamatperiódusra rögzített legyen a kamatozás és teljes futamidőre csak fix 
felárral lehessen kihelyezni új jelzáloghiteleket. 
 

A 90 napon túli adósok fő problémája, hogy terheik könnyítése érdekében 
nem tudnak egyik illetékes szervhez sem fordulni, mivel mindenhol elutasítják 
őket, illetve csak fennálló tartozásuk megfizetése után állnak velük szóba. Ezek 
az adósok vannak a legrosszabb helyzetben, így ők szorulnak a legnagyobb 
segítségre.  
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Problémájuk kezelése érdekében az alábbi javaslatunk lenne: Ha 
megvizsgáljuk a hiteleket sokszor azt vesszük észre, hogy a jelenlegi magas 
árfolyammal számolva az ingatlan önmagában nem szolgál elég fedezetként a 
hitel nagyságához viszonyítva, de ha 180 forintos rögzített árfolyamon nézzük, 
akkor a hitel és a fedezet megfelelő arányban viszonyul egymáshoz. (Pl.: ha egy 
adósnak 20.000CHF tartozása van, aminek az értéke 235 forintos árfolyamon 
számolva 4.700.000 forint, és ha ezt egy 4.600.000 forint forgalmi értékű 
ingatlanra vette fel, akkor nem nyújt elég fedezetet, ellenben, ha 180ft-os 
árfolyamon számoljuk, akkor ez az összeg már csak 3.600.000-ft.) Ebben az 
esetben lép életbe egy általunk megfogalmazott kiegészítés, ami a 90 napon túli 
adósokat segíti meg: az állam létrehoz egy pénzügyi alapot melyet a bankadóból 
tölt fel. Ez az alap előlegezné meg a fennálló tartozást a banknak, hogy a hiteles 
egyenlege ne mutasson elmaradást.  
 

Természetesen az állam csak addig a mértékig hitelezne, amíg az adós 
fedezete engedi.  Az előző példát folytatva, ha a 20.000 CHF hiteltartozás 
mellett van még 100.000 forint elmaradása, akkor a bank egy olyan hitelt nyújt az 
ügyfélnek, ami 3.700.000 forintról szól (3.600.000 forint hitel+100.000 forint 
késedelmes befizetésekből származó tartozás), így a hitel folyósításakor a bank 
az államnak kamatmentesen visszautalná a meghitelezett 100.000ft-ot.  
A visszaélések elkerülésére jogszabály módosításokat kell hozni, hogy az állam 
által fizetett kölcsön után az ügyfél ne tudjon visszalépni.  
 

Abstract 
In our essay, we examined the crisis of credit in Hungary. We gave an 

overall picture of the shaping, growing of crisis and about the consequence. We 
wrote about some sentences that what kind of currency used people in 
borrowing, and about their exchange rate change. Henceforth, we looked for 
the answers of other questions too. Is it true, that the clients decided badly, they 
had to know about the exchange rate change? Is it possible that the market can 
corract it by itself, or need for intervention of the government? Is their any 
causing of the credit of Forint fall into the background? If their is, who or which 
is! The measures of government were suitable? After the analysis of questions, 
we examined what did or what should did the economic operators to evade or 
extenuate of the crisis. Finally, we drafted our proposal of solvings to helping 
for the people who are in this situation. 
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REMEŞ EUGEN - REMEŞ COSMINA 
 
LIDERII DE SUCCES ŞI PERSONALITATEA LOR 
 
 

Analiza liderilor de succes din perspectiva personalităţii acestora este un 
demers interesant, care a preocupat dintotdeauna atât specialiştii în domeniu, cât 
şi publicul în general. A găsi modele de lideri şi a încerca să creezi anumite 
tipologii, pe baza unor analize din perspectiva personalităţii acestora este un 
demers complex şi destul de greu de realizat, deoarece fiecare lider în parte, prin 
personalitatea sa unică, prin carismă, prin comportamentul manifestat în 
societate este un exemplu ce nu poate fi circumscris într-o anumită tipologie. 
Personalitatea liderului de succes este, totodată, o valoare relativă, care depinde 
de o multitudine de aspecte individuale, sociale, de cultură şi civilizaţie, de natură 
obiectivă sau subiectivă.  

Vom aborda, în cele urmează, liderul mai ales din perspectiva de 
conducător al unei organizaţii cu caracter economic – atribuindu-i titulatura de 
manager – şi mai puţin din alte perspective, acelea de conducător politic, 
religios, militar, cultural sau din alte sfere ale societăţii. În general, se consideră 
că personalitatea managerului determină stilul de management şi exprimă o 
anumită filosofie de viaţă, cultură generală, spirit de creativitate, nevoie de 
autoperfecţionare, o ţinută morală corespunzătoare. Dacă dorim o evaluare a 
managerului de succes cele mai importante variabile care trebuie analizate sunt: 
trăsăturile anatomo-fiziologice, gândirea şi preferinţa emisferică, simţul timpului, 
temperamentul. 
 
1. Trăsăturile anatomo- fiziologice 

Trăsăturile fizice pot determina într-o măsură destul de mare succesul unui 
lider. Statura persoanei respective este foarte importantă, fiind preferaţi indivizii 
mai înalţi, mai solizi, impresionanţi, cu o înfăţişare agreabilă, fără defecte fizice, 
deoarece impun o mai mare prestanţă în faţa celorlalţi membri ai grupului. În 
general, persoanele mici de statură sunt mai ambiţioase, mai autoritare şi ştiu să 
se impună relativ uşor, dar prezintă uneori anumite complexe din cauza staturii 
mai scăzute. În anumite ţări se consideră că prestanţa unui manager este dată 
inclusiv de dimensiunea abdomenului, fără a se ajunge însă la dimensiuni 
exagerate. 

Trăsăturile faciale au un impact important asupra modului în care este 
perceput managerul de către subalterni. Cu cât culoarea ochilor este mai 
deschisă, cu atât managerul este considerat mai distant, mai rece, mai calculat. 
Cu cât dimensiunile nasului sunt mai mari, cu atât persoana respectivă este 
considerată mai ambiţioasă, mai energică, mai de încredere. O bărbie pătrată este 
un simbol al fermităţii şi al perseverenţei, iar o frunte înaltă îl caracterizează pe 
individul cu un ridicat nivel de inteligenţă. 

Pe lângă trăsăturile fizice un element important legat de înfăţişare îl 
reprezintă îngrijirea personală şi îmbrăcămintea. Există multe ţări unde se pune 
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un mare accent pe decenţa vestimentară, orice abateri de la aceasta fiind 
considerate ca imorale (ţările din Asia, în special statele musulmane, mai ales în 
ceea ce priveşte vestimentaţia femeilor). În alte state o ţinută mai lejeră este de 
multe ori asociată cu un spirit creativ, inovator. Se impune adeseori în lumea 
afacerilor, în diplomaţie, ca un cod etic nescris, adoptarea permanentă a unei 
vestimentaţii sobre, standard, care să inspire seriozitate, prestanţă şi respect atât 
partenerilor de afaceri, cât şi colaboratorilor sau subalternilor. 

 
Vârsta reprezintă unul dintre factorii majori care explică existenţa 

multiplelor stiluri de conducere. Managerii tineri sunt consideraţi mult mai 
dinamici, mai liberali, au o mare predispoziţie la risc, dar le lipseşte experienţa. 
De asemenea, aceştia au o gândire mai rapidă, mai creativă, dar mai puţin fermă 
şi structurată. 
În SUA sunt preferaţi adeseori managerii tineri, între 30-45 de ani, care pot 
promova rapid în funcţii de conducere, fiind consideraţi mult mai dinamici, mai 
dornici de afirmare în carieră şi, implicit, mai eficienţi.  
În culturile ţărilor din Europa şi, mai ales, din Asia se pune accentul pe 
managerii cu experienţă, având vârsta în jur de 45-60 de ani. În aceste ţări 
promovarea în funcţii de conducere este mai greoaie, se realizează după un timp 
mai îndelungat, accesul tinerilor la poziţiile de management de vârf fiind mai 
limitat. Experienţa managerilor mai în vârstă este considerată ca fiind atu-ul 
primordial al acestora, în dauna energiei şi dinamismului tinerilor. 
 

Sexul este o trăsătură anatomo-fiziologică deosebit de importantă în ceea ce 
priveşte liderii. În pofida tradiţionalismului manifestat în majoritatea culturilor 
actuale, nu s-au putut identifica diferenţe mari între capacitatea femeilor şi a 
bărbaţilor de a se descurca în posturi de conducere. Ambele categorii sunt 
apropiate în ceea ce priveşte orientarea spre oameni sau spre producţie, a 
motivaţiei, a exercitării autorităţii sau asumării responsabilităţii. Cercetările au 
arătat că există, totuşi, puţine diferenţe care se manifestă astfel: 

 eficacitatea bărbaţilor este superioară faţă de a femeilor; 

 bărbaţii pun accentul pe echitate, iar femeile pe egalitate; 

 bărbaţii utilizează o varietate de planuri, strategii; 

 profilul motivaţional al femeilor este mai apropiat de unul optim; 

 în general, majoritatea subordonaţilor, indiferent de sex, preferă să accepte 
în funcţiile de conducere bărbaţi. 

 
2. Gândirea şi preferinţa emisferică 

Gândirea este un element fundamental care defineşte personalitatea unui 
individ, în special dacă se află în postura de lider. 
Dată fiind contribuţia liderului la succesul organizaţiei pe care o conduce acesta 
trebuie să aibă un mod pozitiv, activ de a gândi. 
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Gândirea pozitivă este considerată aceea care te îndeamnă să te îndrepţi strict 
spre viitor, cu entuziasm şi optimism. Aceasta presupune cel puţin două aspecte 
importante: 

 orientarea spre viitor – managerul cu o perspectivă a activităţii şi 
rezultatelor pe termen scurt, pentru care contează doar prezentul şi 
perioada imediat următoare, va genera probabil profituri pe termen scurt, 
dar niciodată succesul. De asemenea trecutul nu trebuie privit ca un model 
de urmat; chiar dacă s-au obţinut rezultate bune, trebuie să fie cercetate şi 
alte noi căi de soluţionare a problemelor, cu efecte şi mai performante. 

 încrederea deplină în propriile capacităţi – există mulţi specialişti care pun 
succesul exclusiv pe seama dorinţei de a-l obţine şi a siguranţei că va fi 
obţinut. Un obiectiv despre care se crede că este greu de atins, în 
majoritatea cazurilor nu va fi atins niciodată. Dacă managerul gândeşte de 
forma nu pot sau asta este situaţia, subconştientul său îi va dicta să se 
comporte de o manieră inadecvată atingerii ţelurilor sale. 

 
Având în vedere faptul că există o serie de aspect privind modul de gândire 

pozitiv, care se află în antiteză cu modul de gândire negativ, în tabelul următor 
este realizată o scurtă paralelă între cele două situaţii: 
 

Tabelul 1.  
Paralelă între gândirea pozitivă şi gândirea negativă a managerilor 

Gândire negativă (reactivă) Gândire pozitivă (activă) 

- nu putem face nimic - să vedem ce putem face 

- aşa sunt eu - pot şi altceva 

- trebuie să fac asta - prefer să fac asta 

- nu pot să fac aşa ceva - voi realiza acest lucru după ce mă voi pregăti 

- acest lucru mă enervează la culme - sunt stăpân pe situaţie 

- indivizii ăştia nu se pricep la nimic - am o echipă de aur; le arăt cum şi vor face minuni 

- este o muncă a naibii de grea - voi obţine rezultate excelente! 

- sunt obosit - puţină odihnă, şi apoi la treabă! 

 

Preferinţa emisferică este o trăsătură anatomo-fiziologică importantă ce ţine de 
dezvoltarea creierului fiecărui individ şi de reacţiile pe care le generează. 

O serie de experimente de laborator au dovedit specializarea celor două 
emisfere ale creierului uman şi faptul că acestea sunt complementare. Fiecare 
dintre ele realizează funcţii care sunt improprii celeilalte emisfere. Emisfera 
stângă conţine centrul de raţionalitate. Capacităţile ei sunt în domeniul 
concretului, aici se formează percepţia detaliilor, percepţia timpului, centrii 
nervoşi ai vorbirii. Persoanele cu preferinţă spre această emisferă sunt dreptaci 
din naştere, sunt fiinţe raţionale, cu înclinaţii spre tehnică, persoanele cu picioarele 
pe pământ. În calitate de manageri acestea sunt centrate pe rezultate. 

Cei care sunt orientaţi spre emisfera dreaptă sunt stângaci din naştere, mai 
puţin aplecaţi spre matematică sau tehnică, punctul lor forte constituindu-l 
imaginaţia, flerul, creativitatea, marea majoritate având calităţi de artişti. Dacă 
devin manageri sunt orientaţi spre relaţiile umane din cadrul organizaţiei din care 
fac parte. 
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Emisfera dreaptă este responsabilă cu percepţia formelor, a simţurilor. 
Dominaţia emisferică este răspunzătoare de caracteristicile comportamentale ale 
indivizilor. În particular, stilul managerial este strâns corelat cu preferinţa 
respectivă. Reputatul psiholog J. Levy a ajuns la următoarele concluzii: 

 stilul autoritar îi caracterizează pe managerii care operează preferenţial în 
domeniul cognitiv al emisferei stângi. Aceştia sunt materialişti, calculaţi, 
pasionaţi de standarde, nu au încredere în subordonaţi, ţin totul sub control. 

 stilul permisiv presupune predominanţa cognitivă a emisferei drepte. aceşti 
indivizi sunt creativi şi prietenoşi, acordă încredere şi libertate de acţiune 
colaboratorilor. De multe ori, caracterul lor idealist generează nepăsare faţă 
de elementele materiale, fapt ce poate avea un impact negativ asupra 
aspectelor economice ale organizaţiei. 

 stilul democrat apare în cazul operării simultane a ambelor emisfere. 
Managerii de acest tip sunt persoane cerebrale, cu personalitate puternică şi 
care se implică în activitate, lucrează în echipă, dar iau decizii singuri. 

 
3. Simţul timpului 

Eficienţa unei activităţi (a unui manager, a unei organizaţii) nu depinde atât 
de nivelul rezultatelor obţinute, cât de eşalonarea şi fructificarea acestora în 
timp. 
Managerii trebuie să conştientizeze faptul că timpul este o resursă unică, care 
trebuie să fie exploatată la maximum. 
 
Caracteristicile resursei timp sunt următoarele: 

 se consumă într-un ritm constant, independent de voinţa omului; 

 este o resursă care nu poate fi stocată sub nici o formă; 

 nu poate fi înlocuită de alte resurse; 

 timpul nefolosit este irecuperabil. 
 

Din punctul de vedere al timpului managerii trebuie să ştie să-şi gestioneze 
activităţile şi să le grupeze în activităţi importante şi secundare, precum şi în 
activităţi lipsite de urgenţă şi activităţi urgente. Există patru tipologii importante 
de manageri în funcţie de aspectul utilizării şi gestionării timpului: 

 managerul iresponsabil – este cel care îşi organizează timpul absolut la 
întâmplare, fără a ţine seama de impactul diferitelor activităţi asupra 
mediului organizaţional; 

 managerul depăşit de evenimente – ştie care activităţi sunt mai importante, 
dar nu le acordă atenţia cuvenită celor secundare şi urgent de finalizat, 
motiv pentru care nu va fi capabil să fructifice oportunităţile ca apar; 

 managerul hiper-stresat – se preocupă de activităţile cu finalitate imediată, 
în dauna celor posibile de amânat, dar adesea mai importante; 

 managerul realist – reuşeşte să facă faţă tuturor problemelor cu care se 
confruntă organizaţia pe care o conduce, ştiind să stabilească echilibrul 
necesar între finalizarea sarcinilor urgente şi realizarea activităţilor strategice. 
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4. Temperamentul 
Temperamentul liderului deţine un rol deosebit de important în 

manifestarea personalităţii sale şi implicit în eficienţa sa. Studiul acestuia 
presupune analiza a cel puţin două dimensiuni: intensitatea exteriorizării şi 
nivelul de echilibru psihic. 
În raport cu modul de exteriorizare a activităţii nervoase se disting două 
categorii de persoane: 

 introvertiţii – interiorizaţi şi predispuşi spre meditaţie, aceşti indivizi sunt 
calculaţi şi relativ consecvenţi. stilul de conducere se încadrează între unul 
democratic şi unul permisiv, cei dezechilibraţi putând fi şi autoritari 
incompetenţi; 

 extravertiţii – sociabili şi exuberanţi, au de regulă un mod de manifestare care 
impresionează puternic, generând ascultarea din admiraţie sau teamă. Acest 
lucru face ca ei să aibă un stil mai degrabă autoritar, cel mult democrat. 

În funcţie de nivelul de echilibru psihic indivizii se împart în două categorii: 

 echilibraţii – tind să perceapă prioritar aspectele favorabile ale vieţii, dar sunt 
realişti. Extrem de eficienţi, ei sunt destul de apropiaţi de stilul democrat de 
conducere. 

 dezechilibraţii – înclinaţi spre manifestări negative (melancolie, anxietate, 
descărcări de nervi) sunt adecvaţi mai degrabă în posturile de conducere de 
la nivelurile inferioare sau în posturile de execuţie. 
Aceste două trăsături de personalitate sunt independente, din 
întrepătrunderea lor rezultând următoarele clase de temperament: coleric, 
melancolic, flegmatic şi sanguin. 

 Colericul (extravertit şi dezechilibrat) – este predispus a-şi asuma iniţiativa, 
dar şi a exercita un grad excesiv de autoritate. Are o dorinţă şi o forţă de 
acţiune uriaşe, însă este inegal şi imprevizibil, generând tensiuni şi conflicte. 
se dovedeşte eficient ca manager operaţional. 

 Melancolicul (introvertit şi dezechilibrat) – are răbdare, simţ analitic şi 
sensibilitate emoţională, dar este labil psihic. Nu rezistă situaţiilor 
conflictuale, dar nici nu acţionează pentru atenuarea lor. Permisiv sau 
autoritar incompetent, nu este adecvat pentru conducere. 

 Flegmaticul (introvertit şi echilibrat) – este calm, consecvent şi meticulos 
(maniac chiar), însă inert şi pasiv. deşi este realist şi practic, 
conservatorismul şi lipsa de flexibilitate îl impun ca un conducător destul de 
eficient, dar nu lider. 

 Sanguinul (extravertit şi echilibrat) – întruneşte toate condiţiile necesare unui 
adevărat lider: creativitate, flexibilitate, dorinţă de acţiune, simţ practic 
dublat de instinct. este centrat pe relaţiile umane, dar şi pe proces. De regulă 
subalternii îl plac şi îl acceptă imediat pe post de coordonator. Acesta este 
prototipul stilului democrat de management. 
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Abstract 
The analysis of successful leaders’ personality is an interesting approach 

that always concerned both specialists and general public. 
Successful leader's personality is a relative value, which is influenced by a 
multitude of social, cultural and civilization factors, both objective and 
subjective as well. 

Manager personality determines management style and expresses a certain 
philosophy of life, general knowledge, spirit of creativity, the need for self-
improvement, an appropriate moral. 
 
Keywords: Leaders, personality, physical traits, positive thinking, sense of time,  
temper 
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BIRIŞ TEODORA RODICA 
 
WICHTIGE LERNSTRATEGIEN IM UNTERRICHT DER 
DEUTSCHEN SPRACHE ALS FREMDSPRACHE 
 
 
1. Einleitung 

Seit Jahrhunderten, ja sogar seit Jahrtausenden ist geforscht worden, wie 
das Lernen funktioniert. Trotzdem ist heute noch niemand in der Lage, Lernen 
wissenschaftlich, vollständig und unwidersprochen zu definieren. Es gibt immer 
wieder neue Schübe von Einsichten, die für eine gewisse Zeit prägend waren.  
 
2. Das Lernen 

Lernen, aber wie? Freude am Lernen zu wecken bedeutet, die Schüler vom 
Leistungsstress und vom psychischen Druck zu entlasten, ihnen Mut machen 
und  ihr Zutrauen in die eigene Lernfähigkeit entwickeln. Dies geschieht nur 
dann, wenn man Herz, Kopf und Hand der Schüler anspricht. Die Aktivierung 
aller Sinne fördert ein vernetztes Denken und Problemlösen. Es fördert auch 
ganzheitliche Zugänge zum Lerngegenstand. Man soll die neuen Lehrmethoden 
mit Hilfe der neuen Technologien mit im Lehrprozess einbeziehen: ―New 
solutions based on the innovation of technology, services, systems 
developments as well business models help‖ (POMFFYOVA, 2010, S. 27). 
 

Die Faktoren sind miteinander verbunden und beeinflussen sich 
gegenseitig. Diese dürfen nicht irgendwie miteinander verbunden werden, denn 
ihr Abhängigkeitsverhältnis wird durch übergreifende Zusammenhänge 
bestimmt. Die übergreifende gesellschaftliche Ebene ist vorrängig einer 
bestimmten Sprache, das sind gesellschaftliche und kulturelle Faktoren. Mit 
institutionellen Faktoren des Lernens in der Schule ist die allgemein-
pädagogische Ebene gemeint, wo der Lehrer nicht nur „Autoritätsperson―, 
sondern auch „Kumpel― der Schüler ist. Durch die fachliche Ebene, anhand von 
Lernzielbestimmung, Lernstoffauswahl, Lehrstoffaufbereitung, muss die 
gesprochene Sprache anders vermittelt werden als die geschriebene Sprache. Die 
Unterrichtsebene enthält Unterrichtsgliederung, Unterrichtsformen, 
Unterrichtsmedien und Unterrichtsorganisation. Die Lehrwerke beeinflussen 
den Unterrichtsstil. Die Gruppenzusammensetzung (Jungen, Mädchen; Schüler 
aus bestimmten gesellschaftlichen Schichten) beeinflusst die Unterrichtsplanung 
und Unterrichtsgestaltung.  

Eine in sich geschlossene „Methodik― des kommunikativen 
Deutschunterrichts gibt es nicht, da die unterschiedlichen Rahmenbedingungen 
des Deutschunterrichts und die Voraussetzungen, die unterschiedlichen 
Lerngruppen in den Lernprozess mitbringen, ein offenes und flexibles methodisches 
Konzept verlangen, das z.B. auf lerngruppenspezifische Bedingungen und 
kulturspezifische Lerntraditionen eingeht. Man muss sich beim Lehren und 
beim Lernen auch an die Zeiten in denen man lebt anpassen, damit man mit der 



Wichtige lernstrategien 

181 

Wirklichkeit und der Entwicklung Schritt hält "Considering the current internal 
and international economic environment‖ (LAZA, 2010, S.55). 
 

Die behavioristischen Lerntheorien stützen sich auf ein Lernverhalten, das 
beobachtbar und objektiv erfassbar ist. Das Lernen wird als Beziehung definiert, 
die festen Regeln folgt. Es gibt einen auslösenden Impuls (stimulus), auf den 
eine Reaktion (response) folgt. Der Lehrer gibt einen Impuls und die Schüler 
reagieren. Die Reaktion wird verstärkt und automatisiert. Das Lernen geschieht 
ausschließlich durch Nachahmung, eine Bewusstmachung der Lernvorgänge 
wird dabei nicht angestrebt. Diese Lerntheorie wurde bald als zu einseitig 
kritisiert.  
 

Daraufhin entstanden die kognitiven Lerntheorien, die den Menschen als 
aktiven Teilhaber am Lernprozess sehen, der Informationen gezielt auswählt, 
verarbeitet und der bewusst lernt. Kognitive Lerntheorien verstehen den 
Menschen als ein „System―, das Informationen verarbeitet. Das menschliche 
Lernen wird als Prozess der Informationsverarbeitung aufgefasst, in dem die 
Schüler aktiv, unter Einbeziehung bereits vorhandener Wissensstrukturen mit 
äußeren Gegebenheiten sich auseinandersetzen. Gelernt wird dann, wenn 
Schüler aktiv einen Wechselbezug zwischen ihrem Wissen und neuen 
Informationen herstellen und so ihr Wissen erweitern und ergänzen. 
 

Konstruktive Lerntheorien betonen die Individualität von Lernprozessen und 
Lernergebnissen. Das menschliche Gehirn wird als ein funktional geschlossenes 
System aufgefasst. Diese System organisiert sich selbst. Das Lernen könnte nur 
in Eigenverantwortung durchgeführt werden und liesse sich vom Lehrer nur 
wenig beeinflussen. Aber Lernen ist ein vom Gehirn eigenständig gesteuerter 
Prozess, der auf dem individuellen Schülerwissen aufgebaut und deshalb zu 
individuell unterschiedlichen Ergebnissen führt. Die Interaktion mit anderen ist 
für das Lernen von großer Bedeutung. 
 

In den subjektwissenschaftlichen Lerntheorien ist der Ausgangspunkt nicht mehr 
der von Außen beobachtete Forscher, sondern das lernende Subjekt der Schüler. 
Das Lernen ist ein rationaler Prozess, der nicht einfach von selbst zustande 
kommt. Wenn die Schüler die Lernanforderung bewusst als Lernproblematik für 
sich übernehmen, dann ist Lernen erst möglich. Wenn wir sprechen, wollen wir, 
dass wir von den anderen verstanden warden:  ―When we use language, orally 
and in writing, our main purpose is to convery our message to other 
people‖(BANCIU, 2010, S. 410). Das Lernen läuft nicht mechanisch ab, 
sondern ist begründetes Handeln. Der Schüler handelt absichtsvoll und 
interpretiert seine Situation, indem er thematisch-inhaltliche und operative 
Aspekte einbezieht. Es setzt sich Ziele und bewertet die Folgen seiner 
Handlungen. 
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2.1. Lernertypen 
In der von mir gelesenen Fachliteratur kommen verschiedene Lernertypen 

vor. Die hier genannten stellen eine grobe Orientierung dar. 
 
Der erfahrungsbezogene Lernertyp bevorzugt eine Situationsorientierung und 
akzeptiert auch einen beträchtlichen affektiven, gefühlsmäßigen Anteil an der 
Lernsituation. Seine bevorzugten Arbeitsformen sind exemplarisches Lernen 
und entdeckendes Lernen. 
Der analytische Lernertyp neigt Lerngegenstände zu strukturieren und zu 
abstraktisieren. Schemata und Modelle sind nur eine Form, sein deduktives, 
ableitendes und begriffliches Lernen auszudrücken. 
 
Für den handlungsorientierten Lernertyp sind Experimentieren und Selbsttätigkeit die 
geeigneten Lern- und Übungsformen. Am bessten fühlt er sich im 
Projektunterricht. Analyseaufgaben und intensive Lektüre widersprechen seinen 
Lerngewohnheiten. 
 
Der kognitiv-abstrakte Lernertyp zieht exaktes und systematisches Beobachten wie 
auch die reflektierte Wahrnehmung allen erfahrungsorientierten Lernverfahren 
vor. 
Der kommunikativ-kooperative Lernertyp legt Wert auf den Austausch von 
Meinungen, Erfahrungen und Einstellungen mit anderen. Er lehnt Einzelarbeit 
ab. 
Der visuell orientierte Lernertyp bevorzugt diejenigen Lernwege, auf denen er neue 
Informationen mit einem Blick erfassen und sich in Form mentaler Bilder 
einprägen kann. Er lehnt abstrakte Informationsaufnahme ab.  
Der auditiv geprägte Lernertyp nimmt gehörte Informationen besonders gut auf. Es 
ist möglich, dass er begleitende visuelle Informationen als störend empfindet. 
Der haptische Lernertyp prägt sich besonders gut die Lerninhalte ein, die er selbst 
durch Basteln, Anfassen, Tasten, u.a. wahrnehmen kann. 
 
2.2. Der Fremdsprachenerwerb  

Eine Fremdsprache ist eine Sprache, die nicht die Muttersprache einer 
Person ist. Eine solche fremde Sprache eignet sich eine Person nur durch 
bewusstes Lernen, oder spielerisch in der Schule im Fremdsprachenunterricht 
an. Es herrscht, besonders bei den Jugendlichen die Tendenz Fremdwörter, 
besonders Anglizismen aufzunehmen und sie in ihrerm Ausdruck zu verwenden 
„... the tendency to retain and preserve international terminology‖ (Kozakova 
Vera, 2010, p. 35). 
 
Wichtige Sprachlernvoraussetzungen 
Biologische Voraussetzungen 

Die wissenschaftliche Literatur belegt, dass je früher eine fremde Sprache 
erworben wird, um so wahrscheinlicher ist es, dass sich im Gehirn die 
spezifischen neuronalen Vernetzungen herausbilden. Je später eine Sprache 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Muttersprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Lernen
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gelernt wird, desto stärker ist der Schüler auf bestehende Strukturen angewiesen. 
Untersuchungen der Hirnforschung bei zwei- und mehrsprachigen Individuen 
haben ergeben, dass nachzeitig erworbene Sprachen im Gehirn anders 
gespeichert und verarbeitet werden als die Erstsprache. Nachzeitig erworbene 
Sprachen müssen mit bereits bestehenden neuronalen Vernetzungen bearbeitet 
und verarbeitet werden. Hochbegabte Sprachenlerner verfügen über eine 
besondere neurologische Voraussetzung, welche das Speichern erleichtern. Aber 
es gibt auch Parallelen zwischen dem Erstspracherwerb und dem Erwerb einer 
fremden Sprache. Bei der Verarbeitung der Sprachen im Großhirn, wo anfangs 
die rechte Hemisphäre eine leitende Funktion übernimmt, die allerdings mit 
zunehmender Kompetenz in der deutschen Sprache immer mehr auf die linke 
Hemisphäre übergeht. Die Verarbeitung im Gehirn wird auch von 
Bildungsvoraussetzungen, von der Lernsituation (formell – informell), von 
Erwerbsmodalitäten, von Vermittlungsformen und vom Alter der Schüler 
beinflusst. Man gebraucht die Sprache auch um über ein Erlebnis zu berichten, 
um zu erzählen, was man gerade liest, um Gegenstände zu beschreiben oder um 
Gedanken über ein Bild sprachlich auszudrücken. In der Muttersprache lernt 
der Schüler, Gedanken, Erzählungen, Wünsche strukturiert auszudrücken. In 
der Fremdsprache muss alles bewusst geübt werden.  
 
Das Lebensalter 

Kinder erlernen eine fremde Sprache scheinbar mühelos durch „spielen―. 
Aussprache und Intonation bereiten ihnen wenig Schwierigkeiten, im 
Unterschied zu älteren Schülern. Kinder imitieren gerne und dabei verfahren sie 
ganzheitlich. Sie imitieren nicht nur die Aussprache, sondern auch 
Körperbewegungen, die Stimmführung, den Akzent, usw. Kleine Kinder lernen 
langsamer als größere Kinder, aber sie lernen auf lange Sicht, d.h. sie haben 
mehr Zeit für das Lernen. Erst nach der Pubertät, wenn im kognitiven Bereich 
das Stadium der formalen Operation erreicht wurde, wenn metasprachliche und 
metakognitive Fähigkeiten sich entwickelt haben und die Schüler begonnen 
haben eine Identität auszubilden können sie Einzelaspekte bewusster 
verarbeiten, oder sogar mehrere Aspekte gleichzeitig kontrollieren. Die 
Konzentrationsspanne wächst mit zunehmendem Alter und die 
Speicherfähigkeit erhöht sich durch metakognitive Verfahren. Dies trägt dazu 
bei, dass ältere Schüler sich Elemente und Regeln schneller aneignen können als 
Kinder. Ältere Schüler beachten die Aussprache weniger und deshalb ist sie 
meist ungenau und fehlerhaft. Die Aussprachekorrektur bei diesen ist oft 
besonders schwierig.  
 
2.3. Sprachlernstrategien 

Sprachlernstrategien sind Techniken oder Vorgehensweisen, die Schüler 
verwenden, um sich Teile einer fremden Sprache besser aneignen zu können. Sie 
werden je nach Bedarf konzipiert und modelliert. Wichtig um für den 
Studierenden die besten Strategien zu finden und um seine Lernmethoden 
besser kennenzulernen sind die Fragebögen, denn „Language learning strategy 
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questionnaires typically invite students to describe their strategy use in a general 
way. (JIREGHIE, 1999, S.237) 
 
Typen von Lernstrategien: 

 metakognitive Strategien (bewusst nach Anwendungsmöglichkeiten suchen 
und sie nutzen, Selbstkorrektur); 

 affektive Strategien (Angst reduzieren, Selbstbelohnung); 

 soziale Strategien (Nachfragen, Kontaktsuche zu Sprechern der 
Zielsprache); 

 Gedächtnisstrategien (Gruppieren, Rhythmus nutzen); 

 allgemeine kognitive Strategien (Bedeutung raten aufgrund des Kontextes). 
 
Ängste können entsethen aufgrund von:  

 unvertrauten Situationen, Interaktionen oder Lernaufgaben; 

 Verstehensangst, d.h. Angst, etwas nicht oder falsch zu verstehen; 

 Sprechangst, d.h. Angts, etwas falsch oder unverständlich auzudrücken; 

 Leistungsangst, ausgelöst durch das subjektive Empfinden, dass man einer 
Leistungsanforderung nicht gewachsen ist. 

 
Aus wissenschaftlichen Untersuchungen weiss man, dass sich Ängste auf 

gute Schüler im allgemeinen eher anregend auswirken, während sie 
durchschnittliche oder schwache Schüler eher behindern. Deshalb muss man als 
Lehrer das Wissen und die Erfahrung mit sich bringen, um bei den Schülern die 
Angst überwinden zu können, dort, wo diese ein Hinderniss ist, aber man soll 
sie auch lassen können, dort, wo sie als anregend wirkt und dort wo sie zu 
Fortschritte führt. Lernstrategien beschränken sich nicht auf rein kognitive 
Funktionen, sie umfassen Bereiche, wie die Planung und Einrichtung des 
eigenen Lernens, den emotionalen, affektiven Bereich und den sozialen Bereich. 
 

3. Schlussfolgerungen 
Wir, als Lehrer müssen uns auf den Schülern einstellen, um die besten 

Ergebnisse zu erhalten. Die Schüler verfolgen dabei eigene Fragen, Interessen 
und Bedürfnisse, bringen eigene Materialien mit oder erstellen sogar selbst 
welche, machen sicher auch Umwege, über die sie aber eigene Einsichten 
gewinnen. Sie bestimmen ihr eigenes Lerntempo aber übernehmen mehr 
Verantwortung für ihr Lernen. Ein wichtiger Aspekt ist das entdeckende Lernen 
von Sprachregeln. Nach den Erkenntnissen der Neurodidaktiker ist es sinnvoll, 
den Schülern nicht viel Stoff übertragen zu wollen, sondern sie zum 
selbstständigen Problemlösen anzuregen. 
 

Es kommt immer auf die Umstände oder auf die Lernvoraussetzungen an. 
Eine Abgrenzung zwischen Lernen und Erwerben ist der Übergang, den der 
Lehrer in der Lernpraxis vorfindet. Eine Entscheidung für das eine oder andere 
Aneignungsverfahren muss von jedem Schüler in Abhängigkeit vom 
sprachlichen Lernbereich und den jeweiligen Lernvoraussetzungen selbst 
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getroffen werden. Der Lehrer sollte versuchen herauszufinden, für welche 
Vorgehensweise bei den Schülern seiner Klasse Präferenzen bestehen und 
seinen Unterrichtsverlauf danach ausrichten.  
 

Abstract 
In this paper, we focus on the most important strategies used in the 

learning of the German language as a foreign language. As students need high 
efficiency methods of studying, we should use in the education process more 
and more new strategies, keeping up with modern technology and their 
possibilities they offer us. For gaining good results, we have to give up old 
useless strategies or those which request more time now. We should not neglect 
the old strategies which proved to be effective in learning a foreign language, 
especially the German language as a foreign one. 
 

Key words: strategies, posibilities, learning, research, teaching, foreign language  
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RODICA TEODORA BIRIS - NARCISA TIRBAN - VIORICA BANCIU 
 
NON-VERBAL COMMUNICATION IN RUNING A BUSINESS 
WITH GERMAN AND ENGLISH PARTNERS 

 
 
1. Einleitung 

Die Kommunikation, als ein Austausch von Informationen ist ein wichtiger 
Prozess in den geschäftlichen Beziehungen. Wenn man diese gut kennt und gut 
gebrauchen kann, führen sie zu großen Realisierungen. Wenn man sie aber nicht 
gut beherrscht, kann es zu Missverständnisse und zu Misserfolge führen. 
 

In der vorliegenden Arbeit behandeln wir die non-verbale Kommunikation 
mit ihren wichtigsten Formen die Expressivität des Gesichtes, die 
Körpersprache, die Sprache der Farben. Auf diese Weise haben wir entdeckt, 
dass wir nicht die einzigen Lebewesen sind, die kommunizieren können, 
sondern alle Lebewesen kommunizieren miteinander; auch wenn sie nicht 
sprechen können sie sich mit Hilfe der Zeichen verstehen. Wir beziehen uns auf 
die Möglichkeiten, durch denen wir eine Nachricht weitergeben, auf die Art und 
Weise in der diese zum Empfänger kommt und auf die Analyse der Möglichkeit, 
dass dieser den eigentlichen Sinn bewahrt oder nicht. Dieser Sinn hängt oft von 
dem sozio-beruflichen Umfeld, von dem Bildungsniveau des Empfängers und 
sogar vom Alter des Empfängers ab, denn  „We can discuss about the dynamic 
cultural meanings that exists betweeen the youth’s cultural formation and the 
commercial industries because young  people are active consoumers, who create 
their own identities which they consider very different from the others.― (p. 
409).  
 

Die Kommunikation ist überall um uns herum zu finden, auch wenn wir sie 
manchmal gar nicht wahr nehmen. Weil die Kommunikation ein Prozess der 
Interaktion zwischen den Gruppen und Personen ist, als eine Beziehung der 
Verständigung durch Wörter, Bilder, Gesten, Symbole oder Zeichen ist sie 
gleichzeitig ein wichtiges Forschungsbereich in den letzten Jahrzehnten. Diese 
bezieht sich auf den Bereichen der Mass-media, der Bildung, der Kunst und der 
Literatur, laut Angela Jireghie „A major feature of media communication is that 
they mediate between the public domain and the private domain.‖ (Angela  
Jireghie, 1999, S: 235)  So können wir über einen Forscher, der ein Buch zum 
Thema Kommunikation schreibt, dass er sich in einer fragwürdigen Lage 
befindet; denn die Kommunikation wiederfindet sich in allen Sozialprozessen.  
 
2. Die non-verbale Kommunikation 

Durch die non-verbale Kommunikation versteht Adriana Ritt ,,Den 
Ausdruck der Gefühle, der Emotionen und der Handlungsweisen.― (Adriana 
Ritt, 1999, S.: 53) Sie ist das Studium der Kommunikationssysteme, die keine 
Wörter verwenden. Der Sinn dieser Kommunikationsart hängt von dem 
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Kontext und von den Beziehungen zwischen dem Individuum ab. So wie die 
Autorin meint, kann zum Beispiel ein Händedrücken „Ich freue mich― oder 
,,Nett Sie kennen zu lernen― bedeuten. So eine Geste kann von viel Wärme  bis 
zur physischen Aggression gehen. 
 

Die non-verbale Kommunikation ist: „Die Kommunikation die sich 
außerhalb der sprachlichen Kommunikation äußert: sie ist kontinuierlich und 
umfasst viele Formen (von dem Augenkontakt, Gesichtsausdruck, 
Körpersprache bis zu der Kleidung und Möbeln im Haus).― (Ion-Ovidiu 
Pânişoară, 2008, S.:103)  Die non-verbale Kommunikation befindet sich sowohl 
in der schriftlichen Kommunikation, als auch in der mündlichen 
Kommunikation. Zum Beispiel: bei einem Begräbnis verwendet man verbale 
Kommunikation nur dann wenn man ,,Herzliches Beileid!― sagt, sonst ist nur 
die non-verbale Kommunikation hier anwesend die Trauer, die Traurigkeit des 
Gesichts, die Tränen, die dunkle Kleidung. All das zeigt uns den Schmerz der 
Anwesenden. Es gibt viele Redensarten im Volk, wie ,,Schweigen ist Gold!―, 
,,Schweigen sagt viel!―, wenn jemand in einem Raum kommt und nach, einigen 
Sekunden wieder herausgeht ohne etwas zu sagen, dann können sich die 
Personen, die sich im Raum befanden einen Eindruck von dieser Person 
machen. Nach dem Unterschreiben eines Vertrags drücken sich die beiden 
Partner die Hände und man kann oder man kann nicht an ihrem 
Gesichsausdruck sehen, was sie wirklich denken. In einer mündlichen 
Kommunikation werden 55% von der Information durch die non-verbale 
Kommunikation bearbeitet und umgekehrt, die non-verbale Kommunikation 
kann die non-verbal Sprache unterstützen. Die non-verbale Nachricht ist dem 
Empfänger am nähesten, denn er ist derjenige, dem man die meiste 
Aufmerksamkeit schenkt. Die non-verbale Kommunikation scheint bei einer 
ersten Betrachtung nicht so wichtig, denn sie geschieht oft automatisch, ohne 
daran zu denken; zum Beispiel im Falle der ungebildeten Menschen die am 
Lande oder in der Stadt wohnen. 
 

Gleichzeitig mit der verbalen Kommunikation verwendet jeder Teilnehmer 
im Kommunikationsprozess verschiedene andere Kommunikationsmitteln, wie 
zum Beispiel non-verbale Kode mit Hilfe deren sie in dem Kontext versuchen, 
die gesendete Nachricht besser zu verstehen. Mit Hilfe der non-verbalen 
Kommunikation kann ein Individuum bestimmte Effekte, Reaktionen unter den 
anderen Mitgliedern der Gruppe oder den Zuhörern verursachen. Um mit einer 
Gruppe besser kommunizieren zu können, ist es wichtig ihre non-verbale 
Kommunikationsformen zu kennen. Man kann so auch die Missverständnisse in 
einer Gruppe vermeiden, zum Beispiel wenn ein Rumäne mit einem Japaner 
Englisch spricht, ist es nützlich durch die beiden Kulturen die Länder zu 
kennen. Jede Person hat die Tendenz ihre „non-verbale Kode― automatisch zu 
verwenden ohne, das zu wissen; er hat diese schon aus seiner Kindheit gelernt 
und verwendet sie unbewusst. Es gibt aber auch Leute, die diese Kode sehr 
bewusst verwenden, wie zum Beispiel die Schauspieler. Es ist wichtig, wie der 
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Sender diese non-verbale Kode verwendet, aber auch, wie der Empfänger diese 
Kode versteht. Wenn es sich um verschiedene Kulturen handelt, kann es hier zu 
falschen Interpretationen kommen. Man darf einer Person nicht zu nahe 
kommen, denn man kann seine Intimsphäre verwunden. Um eine richtige 
Nachricht verstehen zu können, muss sowohl der Sender, als auch der 
Empfänger die verbalen und die non-verbalen Kommunikationsformen richtig 
verstehen oder richtig verwenden zu können. Die non-verbale Kommunikation 
unterliegt aufgrund ihrer genetischen und kulturellen Wurzeln weitaus weniger 
der bewussten Kontrolle als die verbale. Zumeist dient sie der Unterstreichung 
der gewählten Worte oder sie bietet eine Alternative, wenn die gesprochenen 
Worte nicht ausdrucksstark oder differenziert genug erscheinen. Teilweise wird 
auch bewusst auf die Körpersprache zurückgegriffen. Bis heute gibt es kein 
zuverlässiges Standardlexikon der Körpersprache. Sie wird zwar in ihrer 
Komplexität immer wahrgenommen, weil jeder Mensch angeborene und 
erlernte Interpretationsfähigkeiten besitzt. Es ist aber nur selten möglich, einem 
einzelnen Signal einen konkreten Sinngehalt zuzuordnen. Bei der Analyse 
einzelner Reaktionen und einzelner Verhaltensweisen wendet man sich den 
einzelnen Körperteilen zu: Augen, Kopf, Mund, Nase, Augenbrauen, 
Schulterpartie und Oberkörper, der Haltung der Beine und Füße beim Sitzen, 
der Haltung der Hand und der Finger. Aber es geht beim Verständnis der 
Körpersprache nicht nur, um wenige Grundregeln, sondern um das 
Zusammenwirken vieler Einzelheiten. Das Thema Körpersprache umfasst 
verschiedene psychologische Bereiche: Persönlichkeit, Kommunikation, 
Instinktverhalten, Aggressivität und Affektivität. Nur durch sorgfältiges 
Beobachten des situativen Umfeldes kann der Gefahr grober Missdeutungen 
begegnet werden. Es mag sein, dass Körpersprache sehr eindeutig ist, aber sie ist 
gewiss nicht eindeutig zu deuten. Dazu kennt man in jeder Situation einfach zu 
wenige Details. Verschiedene Menschen verhalten sich nicht zwangsläufig 
gleich. 
 

Sowohl im Privatleben, als auch im Beruf kommt es nicht nur darauf an, 
was jemand sagt, sondern auf die unbewussten Signale seines Körpers. Diese 
sind oft ehrlicher; und man ist auch bereit, diesen Signalen – wiederum 
unbewusst – viel mehr Glauben zu schenken. Es ist wichtig, solche Signale 
richtig zu deuten. Wichtig sind auch die Erneuerungen in allen Bereichen, die 
uns die Kommunikation erleichtern ider, wenn wir sie nicht konnen erschweren 
konnen: ―New solutions based on the innovation of technology, services, 
systems developments as well business models help to evolve the possibilities 
and opportunities …‖ (Pomffyova Maria, 2010, p. 27) 
 

Körpersprache bewusst einzusetzen, mag sicherlich von Vorteil sein. Aber 
es funktioniert nur, wenn es perfekt gemacht wird. Ein aufgesetztes Lächeln 
oder widersprüchliche Signale sind leicht erkennbar. Wer Offenheit 
demonstriert und dabei bewusst lügt, erzeugt in sich einen Widerspruch, der 
sich in gegensätzlichen Signalen niederschlägt. Je mehr jemand ―er selbst‖ ist, 
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desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bei ihm Signale registriert, 
die inkongruent zu seiner Person sind. Wenn ein Mensch körpersprachliche 
Signale sendet, die nicht zur verbalen Aussage passen, verhält er sich 
körpersprachlich inkongruent. Diese Inkongruenz erhält besondere Bedeutung, 
wenn jemand einen anderen nachahmt, also ein Vorbild imitiert. Der 
Betreffende verhält sich für Beobachter unnatürlich. Auch Unsicherheit führt 
häufig zu Inkongruenz, die jedoch leicht falsch interpretiert werden kann. 
 

Für denjenigen, der Körpersprache verstehen will, gilt immer: jemand, der 
sich seiner eigenen körpersprachlichen Signale nicht bewusst werden kann, wird 
die Signale anderer nie sehr exakt registrieren können und je mehr 
Einfühlungsvermögen ein Mensch in die eigene Gefühlswelt hat, desto mehr 
wird er auch für die anderen entwickeln können. 
 

So kann beispielsweise in unterschiedlichen Situationen intensiver 
Augenkontakt als bedrohlich oder aber als Zeichen von Anziehung gewertet 
werden. Weiterhin sind Menschen unterschiedlich gut mit der Fähigkeit zur 
Körpersprache ausgestattet. Zusätzlich kann die Körpersprache bewusst 
übertrieben oder blockiert werden. Im Extremfall kann eine übertriebene 
Körpersprache die verbale Kommunikation vollständig ersetzen. Dies ist zum 
Beispiel bei der Pantomime und der Gebärdensprache zwischen 
Hörgeschädigten der Fall. In der Regel unterstreicht Körpersprache das 
gesprochene Wort. Stehen jedoch nonverbale und verbale Kommunikation im 
Widerspruch, wird im Allgemeinen der Körpersprache das größere Gewicht 
beigemessen, auch um, zum Beispiel den Wahrheitsgehalt der verbalen 
Information zu beurteilen. Manche Persönlichkeitsmerkmale erzeugen 
unmittelbar und unwillkürlich und ohne Mitteilungsabsicht non-verbale Signale, 
zum Beispiel ein nervöser Mensch zittert und schwitzt, oder Leute aus 
verschiedenen Regionen oder Gesellschaftsschichten sprechen mit einem jeweils 
spezifischen Akzent. Jedoch werden diese nonverbalen Signale mehr oder 
minder kontrolliert und modifiziert, wobei manche Leute dieselben Signale 
gezielt einsetzen können, um bestimmte Merkmal hervorzuheben oder um eine 
"verbesserte" Version ihres Ich zu präsentieren. Das Selbstbild abzweigen die 
"Ich-Identität" bezieht sich darauf, wie ein Mensch sich selbst versteht.  Der 
Persönlichkeitskern besteht für gewöhnlich aus seinem Namen, seinen 
Körpergefühlen, seinem körperlichen Gesamteindruck, Geschlecht und Alter.   
 
2.1 Der Gesichtsausdruck 

Durch den Geschichtsausdruck werden verschiedene Eindrücke wie Angst, 
Überraschung, Freude, Emotion, Traurigkeit vermittelt. Der Augenkontakt kann 
eine Person verraten, wenn sie vor einer Kommission steht. Er kann vieles über 
eine Person verraten, wenn die Person lügt oder nicht. Der Forscher Richard 
Bandler und John Grinder haben erfahren, dass ,,die Menschen nach links 
schauen wenn sie sich etwas erinnern wollen und nach rechts, wenn sie etwas 
erfinden wollen.― (Ion-Ovidiu Pânişoară, 2008, S.: 93) Der Gesichtsausdruck 
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umfasst die Mimik, dass  Lachen und der Blick: „Das Gesicht ist der 
expressivste Teil des Körpers und der Gesichtsausdruck ist eine sehr wichtige 
Möglichkeit sich seine Gefühle auszudrücken.― (Vasile Tran, Irina Stănciugelu, 
2003, S.: 92) Normalerweise werden die Augen und der Unterteil des Gesichts 
sehr gut während der Kommunikation betrachtet. Zum Beispiel, wenn man mit 
einer Frau spricht, ist es wichtiger, was ihre Augen sagen, als was die Nachricht 
ausdrückt. Die Autoren Vasile Tran und Irina Stănciugelu erklärten uns die 
Bedeutung einiger Gesichtsausdrücke.  
Die Mimik ist dieser Teil des Gesichtes mit dem man etwas kommuniziert: 

 eine Stirn mit Falten bedeutet Sorgen oder Trauer; 

 die hochgehobene Augenbraue mit offenen Augen bedeutet Verwunderung 
und Überraschung; 

 die Nase mit Falten bedeuten, dass dem Zuhörer etwas nicht gefällt; 
Das Lächeln ist eine komplexe Geste, die eine große Menge, eine Information 
ausdrückt: Freude, Genugtuung, Zynismus, Mut, eine Verständigung; 
Man sagt, dass der  Blick „der Spiegel der Seele― ist. Die Art und Weise wie wir 
jemanden betrachten und wie wir betrachtet werden hat eine große Verbindung 
mit unseren Gefühlen und mit unseren Notwendigkeiten zur 
Genehmigung/Akzeptanz, Vertrauen und Freundlichkeit: ein direkter Blick 
kann Onestität und Intimität bedeuten, aber in einigen Fällen kann es eine 
Warnung bedeuten. Wenn der Blick kurz und schnell ist bedeutet, dass die 
Freundlichkeit fehlt wie, zum Beispiel: 

 wenn der Blick nach unten gerichtet ist, bedeutet das Traurigkeit, 
Bescheidenheit oder das Verstecken der Emotionen. 

 wenn man in einer Richtung blickt oder wenn man jemandem nicht in den 
Augen schaut, bedeutet das eine kalte Beziehung und das Fehlen des 
Interesses; 

 die weit geöffneten Augen zeigen sehr große Emotionen; 

 die Verkleinerung der Pupille erfolgt, wenn einem etwas nicht gefällt oder 
wenn jemand nicht ernst ist; 

 wenn man zu schnell mit den Wimpern blinkt, zeigt das große Angst; 
In einem offiziellen Gespräch wird der Blick größtenteils auf die Mitte der Stirn 
des Gesprächspartners fixiert. In einem Gespräch, unter Freunden ist der Blick 
irgendwo zwischen den Augen und den Mund gerichtet. Man kann auch den 
höheren Grad der Intimität mehr nach unten  bringen, irgendwo zwischen den 
Kinn und dem Bauch. „Es gibt Wörter, die überflüssige Zusätze enthalten. 
Diese heißen Doppelungen und sollten vermieden werden― (Kontrikova, 
Pomffyova, 2008, S: 501) 
 
2.2 Die Körpersprache 

Zu Körpersprache gehören die Gesten, die Bewegungen und die Positionen 
des Körpers. Wenn man mit jemanden spricht beobachtet man die Bewegung 
der Hände, die Stellung des Körpers, die Gestik. Wenn eine Person aufgeregt ist, 
wird die Bewegung schneller und nervöser. Die Körpersprache kann uns 
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mehreren Informationen über die Gefühle und über das tiefe Empfinden seines 
Gesprächspartners aussagen, denn Gestik drückt das Gedachte aus. Eine 
Bewegung des Körpers ist auch die Gestik. Können wir mit dem am Rücken 
gebundenen Händen sprechen? Nein, das geht nicht. Viele Gesten, die man 
während der Konversation macht, können uns vor dem Gesprächspartner  
entpuppen. Einige Beispiele von Gesten finden wir in dem Buch „die Theorie 
der Kommunikation― von Vasile Tran und Irina Stănciugelu. 

 das Ballen der Fäuste bedeutet Feindlichkeit und  Hass; 

 -die offenen Arme bedeuten Ernst und Akzeptanz; 

 das Halten der Hände am Rücken bedeutet ein Versuch zur Autokontrolle 
oder Superiorität; 

 die Geste des Zeigens mit dem Zeigefinger bedeutet bei uns Unhöflichkeit, 
Beleidigung in Thailand; diese Geste ist aber ganz neutral in den 
Vereinigten Staaten. 

 wenn man den Kopf von oben nach unten bewegt, bedeutet bei uns „ja―, 
aber bei anderen Völkern bedeutet es „nein―; 

 ein Kreis mit Daumen und Zeigefinger ist in den deutschsprachigen 
Ländern ein großes Lob. Nach einem Essen heißt das: „das war sehr, sehr 
gut.― Aber Achtung, in Südeuropa ist das ganz anders. Dort ist das eine 
Beleidigung. 

 in den asiatischen Ländern ist es sehr unhöflich, wenn man sich öffentlich 
die Nase putzt, in den deutschsprachigen Ländern ist das erlaubt, aber man 
soll leise sein. 

 in Nordamerika zeigt ein Finger am Kopf, dass man intelligent ist. Es ist ein 
Kompliment. Ganz anders ist es in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Da heißt das „Du hast einen Vogel, du bist verrückt!― „Die 
Position des Körpers sagt uns, welche die soziale Lage ist, die sich ein 
Individuum vorstellt oder die er sich wünscht, ohne diese zu haben.―  
(Vasile Tran, Irina Stănciugelu, 2003, S.: 94)  

 
2.3 Die Farbensprache 

Die Farben, die von Person verwendet werden, helfen uns dieser Person 
näher zu kennen: wenn die Kleiderfarbe dunkel ist und die Person stark 
geschminkt ist, ist diese Person freier, härter, kälter. Eine Person, die gar nicht 
geschminkt ober leicht geschminkt ist, scheint wärmer, scheint  
eine ,,gute Person― zu sein. 
 

Man kann die non-verbale Kommunikation auch bei den Tieren verfolgen. 
Der Forscher Jean Lohisse macht einen Vergleich zwischen dem neugeborenen 
Kind und dem Tier. Beide benützen die non-verbale Kommunikation. Wenn sie 
wachsen, erscheinen die Unterschiede: die Tiere kommunizieren nicht verbal, 
nur non-verbal, aber die Menschen, die Kinder lernen sprechen, also sie 
kommunizieren verbal. „Das Verhalten kann von den Gefühlen beeinflusst oder 
verändert werden.― (Vera F. Birkenbihl, 1998, S.: 13) Wir wissen, was das Wort 
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„streicheln― bedeutet, und was es bedeutet, wenn wir an unsere Mutter denken: 
Wärme, Liebe. Dieses Verhalten der Mutter wurde oft von dem Benehmen des 
Säuglings oder von anderen Faktoren verändert. 
 

Die Veränderung der Mutter führt gleich zur Veränderung des Babys. Die 
Unruhe der Mutter ist negativ, aber sie kann ihr Kind positiv stimulieren mit 
ihrer Liebe Ruhe, wenn sie ihr Kind froh, munter und lachend sieht. Nicht nur 
die Mutter kann ihr Kind streicheln, sondern auch die Frau ihren Mann. Sie 
kann ihm ihre Ruhe, Liebe und Lachen schenken, um ihm zu zeigen, wie sehr 
sie ihn liebt. Die Zeichen oder die Symbole sind eine Charakteristika der non-
verbalen Kommunikation. Das Zeigen kann eine Spur von einem Tier sein, eine 
Parfümgeruch oder das typische Geruch eines Menschen, ein Himmel, mit einer 
rote Farbe, welcher den Sturm ansagt, Naturphänomene oder ungewöhnliche 
Erscheinungen, die uns etwas zeigen. Dazu gehört die Code Morse, die von der 
Militär verwendet wird und aus Zeichen, Symbole und Laute besteht. 
 

Ein Individuum kann die Aufmerksamkeit der anderen in mehreren Weisen 
auf sich lenken: durch seine Kleidung, durch seine Haare, durch sein Benehmen 
(er lacht zu viel oder er spricht zu laut): zum Beispiel einige Sportler sind 
berühmt geworden, weil sie ihre Haare komisch gefärbt oder frisiert haben. 
Viele Angestellten ziehen sich besondere Kleidung an, wenn sie streiken oder 
marschieren, um die Aufmerksamkeit der Arbeitsgeber auf sich zu lenken. Ohne 
dieses Benehmen würden sie in der Media und vor dem Publikum unbekannt 
bleiben. In einer Organisation ist die Teilnahme und die Kommunikation ein 
Faktor, die den Leuten ermöglicht ihre gesammelte und aufbewahrte Energie in 
jetziger dynamischer Energie umzuwandeln. Das Benehmen kann Sender oder 
Satellitenempfänger sein oder es kann sogar fehlen. Das Benehmen als Sender 
hat als Ziel eine persönliche Komponente und das Verhalten, dass an den 
anderen gerichtet ist, der Empfänger wird alles aufnehmen, was in der Gruppe 
passiert. Das absente, abwesende Verhalten zeigt uns, dass derjenige psychisch 
absent ist, er ist Mitglied einer Gruppe, aber nimmt an den Tätigkeiten der 
Gruppe nicht aktiv teil. Er hilft der Gruppe nicht das gemeinsame Ziel zu 
erreichen. Sein Benehmen kann von Stress beeinflusst werden und so wird sein 
Benehmen negativ und er hat Schwierigkeiten in der Lösung der Probleme. Der 
Stress am Arbeitsplatz kann, als Änderung des physischen und psychischen 
Benehmens oder die Änderung der Gefühle einer Person definiert werden.  
 
3. Schlussfolgerungen 

Die Welt kan nicht ohne Kommunikation existieren, denn ohne 
Kommunikation können wir uns mit den anderen nicht verständlich machen. 
Das Phänomen der Kommunikation war, ist und wird sehr wichtig bleiben, 
besonders in einem Kontext, in dem die Verständigung von der Art und Weise 
in der die Kommunikation vermittelt wird abhängig ist und besonders in einem 
Umfeld, in dem ―… the current internal and international economic 
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environment in which Romanian and multinational companies develop their 
activity‖ (Laza, Dima Stancuta, 2010, p.98.) sehr wichtig ist.. 
 

In der Kommunikation spielt die non-verbale Kommunikation eine 
bedeutende Rolle, denn der Inhalt der Nachricht kann durch eine bestimmte 
non-verbale Kommunikation die Nachricht betonen, kann sie klar oder unklar, 
wichtig oder unwichtig, interessant oder nichtinteressant machen. Der 
Empfänger wird von der Gestik, Mimik von der Körpersprache des Sprechers 
angezogen oder nicht. Der Sender kann, das, was er den Anderen mitteilen will 
interessant und anziehend oder langweilig machen. Er kann durch die Art und 
Weise, wie er etwas sagt den Zuhörern in einem Zuschauer umwandeln. 
 
Während eines Gesprächs mit einem Geschäftspartner ist die nonverbale 
Kommunikation sehr wichtig. Man muss die Gesten, die Zeichen des Partners 
und die Kultur aus dem der Gesprächspartner kommt gut kennen und 
interpretieren können, damit man zu dem erwarteten und erhofften Ergebnis 
kommt.  
 
Abstract 

The business world is a dynamic field that is based on strict rules. But the 
success or failure of closing / running a business is not determined solely by 
compliance with these rules, but also by the way in which we transmit and 
receive non-verbal communication. 
In this paper, we will suggest a few clichés that should be taken into account in 
the process of business communication, considering that the German economy 
is the most powerful in Europe and that economic partnerships with this state 
are the most coveted.  
 
Keywords: communication, non-verbal messages, business, partners, success 
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BEKE SZILVIA 
 
BÉKÉS MEGYE LEHETŐSÉGEI AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 
JELLEMZŐINEK TÜKRÉBEN 
 
 
Összefoglaló 

Békés megye, mind gazdasági-, társadalmi, mind infrastrukturális 
szempontból évek óta a halmozottan hátrányos helyzetű területek közé tartozik. 
Ennek következményei jelentős mértékben visszatükröződnek a népesség 
demográfiai, valamint morbiditási mutatóiban. Tanulmányomban a népesség 
egészségi állapotának jelenlegi helyzetét kívánom bemutatni, előrevetítve azokat 
a fennálló problémákat, melyek kapcsán, ha nem történik jelentős változás, 
akkor a megye „krízis helyzetbe‖ kerülhet. Hiszen az országon belül nincs még 
egy olyan terület, ahol ilyen méreteket öltene mind a természetes, mind a 
tényleges fogyás, a főbb halálokokon belüli többlethalálozásról nem is beszélve. 
Jelen tényezők a gazdaság életét is jelentősen befolyásolják, ezzel együtt a megye 
hosszabb távú lehetőségeit is. 
 
Kulcsszavak: egészségi állapot, területi egyenlőtlenség 
 
 
Bevezetés 

Számos átfogó kutatás történt már az Alföldön, melyek napjainkban is 
intenzíven zajlanak. A kilencvenes évek egyik legnagyobb kérdése az volt, hogy 
milyen esélyei vannak ennek a régiónak, akár a rendszerváltozás, akár az európai 
integráció kapcsán. Napjainkra, azonban az egyik legmeghatározóbb kérdéssé az 
vált, hogy hogyan lehet megmenteni a megyét a végső leszakadástól. Hiszen 
Békés megye az 1 főre jutó GDP alapján 2009-ben a 18. helyen volt, mely több 
tényezőre vezethető vissza: 
• a hátrányos földrajzi fekvés, a dinamikusan fejlődő centrumoktól való 

jelentős távolság, 
• a közlekedési infrastruktúra hiányosságai, 
• a mezőgazdasági termelés hangsúlyossága, 
• a piaci igényeknek megfelelő képzések hiánya, ezáltal a humánerőforrás 

elégtelensége 
 

A fenti problémák a lakosság egészségi állapotát is jelentősen befolyásolják, 
az általános egészségi állapot folyamatosan romlik, a migráció következtében a 
népesség elöregedő. Ez a megállapítás ugyanakkor fordítva is igaz, hiszen 
megfelelő egészségi állapotú és felkészült humán erőforrás nélkül a gazdaság 
sem tud működni és fejlődni. A téma feldolgozása során elsősorban a Központi 
Statisztikai Hivatal (KSH) demográfiai adataira, az Egészségügyi Statisztikai 
Évkönyvekben, valamint a szakmai honlapokon közzétett adatokra, és a gyulai 
kistérségben készített vizsgálatokra támaszkodom. 
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1. Békés megye demográfiai és egészségi állapotának helyzete 
Az elmúlt 25 évben az ország többi megyéjéhez hasonlóan Békés megye 

népessége is folyamatosan csökken, az 1980. januári állapothoz képest 2010. 
januárjában 21%-kal éltek kevesebben a megyében, s ez a tendencia azóta is 
töretlenül folytatódik. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy régiós szinten is 
Békés megyében tapasztalható a legnagyobb fogyás. Évente átlagosan mintegy 
2100 fővel élnek kevesebben a megye területén, 1996-ban még 410 ezer lakost 
számláltak, 2010-ben ez a szám már nem érte el a 367 ezret. (Majláthné 
Dénes.A, Mayer A., Palyusik M., Szűcs A., Tölcsér M. 2004). 
 

1.sz. ábra: 
Békés megye népességének száma nemek és életkor szerint 

 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, www.ksh.hu/interaktiv/korfa 

 

A megye területe 5631 km2, lakónépessége 2010. január 1-én 366 556 fő, 
mely azt jelenti, hogy az ország területének 6, 1%-án él a lakónépesség 3,66%-a. 
A megye „óriásfalvas‖ településszerkezetéből adódóan az alacsony népsűrűségű 
megyék közé tartozik, 65 lakos jut egy négyzetkilométerre, ez az országos 
átlagnál 43 fővel kevesebb (országos átlag 108 fő/km2,), de a régiós 72 fő/km2-
től is elmarad (www.ksh.hu). 

A régió és a megye népesedési és társadalmi folyamatai teljes mértékben 
tükrözik a terület természeti és gazdasági átalakulásait, annak következményeit, 
melyek a térbeli differenciák fokozódásában jelennek meg. A rendszerváltozást 
követő átalakulásoknak köszönhetően a mezőgazdaságban foglalkoztatottak 
aránya jelentős mértékben lecsökkent, illetve átalakult, a jól képzett, 
versenyképes tudással rendelkező szakemberek elvándorlása még inkább 
felgyorsult, ezáltal a leszakadófélben levő települések helyzete tovább romlott. 
Míg a 60-as, 70-es években a születéskor várható átlagos élettartam megyei 
szinten meghaladta az országos átlagot, mára ez a folyamat megfordult. A férfiak 
születéskor várható átlagos élettartama 2010-ben 69,52 év, a nőké 76,82 év, ami 
közelít a régiós és az országos átlaghoz, bár az utóbbitól férfiak esetében több 
mint fél, nőknél egy évvel elmarad attól, a férfiak és nők közötti különbség pedig 
még mindig közel tíz év, megyei és országos szinten egyaránt.  

A férfiak születéskor várható átlagos élettartama esetében a megye 1993-
ban érte el az utóbbi fél évszázad negatív rekordját, amikor is 62,15 év volt ez az 

http://www.ksh.hu/interaktiv/korfa
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érték. Azóta – ha kis léptékben is – de folyamatos emelkedés tapasztalható. A 
nők esetében ilyen drasztikus mélypont nem volt, ugyanakkor a javulás is kisebb 
mértékű (Szűcs A. 2006). 

A születéskor várható átlagos élettartam növekedésének és az élveszületések 
csökkenésének köszönhetően rohamos a megye elöregedése (2.sz.ábra). Az 
öregedési index ilyen nagy mérvű emelkedése (2001-ben 100,3; 2010-ben 135,5) 
a későbbiekben a foglalkoztatottak számának csökkenését és az aktív korosztály 
további eltartási kényszerét fogja kiváltani, amely már napjainkban is jelentős 
mértékben igénybe veszi az itt élő népességet. 
 

2. sz. ábra: 
Élveszületések alakulása 1960-2010 között 

 
Forrás: Békés Megyei Statisztikai Évkönyv 1960,1970,1980,1990,1996,2000,2001,2002, 2009 

CD-ROM adatai alapján a szerző által szerkesztett ábra 
 

A gazdaságot és a társadalmi folyamatokat ugyancsak negatívan befolyásoló 
demográfiai tényező a megye magas halandósági aránya. 

A magas halálozási adatok tekintetében Békés megye évek óta „őrzi‖ első 
helyét, amely részben az itt élő időskorúak nagy számával, részben a fiatalok 
rosszabb egészségi állapotával magyarázható (3.sz. ábra). A korösszetételtől 
független standardizált halandósági hányadosok esetében a Dél-Alföld helyzete 
már kevésbé mutat katasztrofális képet, bár így is az átlagnál rosszabb regionális 
szinten csak az Észak-Alföld és Észak-Magyarország előzi meg térségünket. 
A foglalkoztatás és az aktív korosztály szempontjából különösen hátrányos 
helyzetet teremt, hogy a középkorú férfiak halandósága kiemelkedő. 
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3.sz ábra: 
Halandóság alakulása százalékos viszonylatban 2001-2010 között 

 
Forrás: Békés Megyei Statisztikai Évkönyv 2000,2001,2002, 2009 

CD-ROM adatai alapján a szerző által szerkesztett ábra 
 

Mindezen negatív tényezők áttekintését követően úgy vélem jogos 
kérdésként merül fel, hogy a megyén belül élők hogyan értékelik saját állapotukat 
és helyzetüket. Ennek kapcsán 2006-2007 között a gyulai kistérségben egy 
átfogó kutatás készült az egészségkép kialakítására, mely számos lehetőségre és 
problémára irányította rá a figyelmet. A vizsgálat a kistérségre reprezentatív 
minta alapján készült, mintegy 420 fő vett benne részt. 
Az egészségkép kialakítása során vizsgáltuk (MikroLEF 2007): 

 Milyen rangja van az egészségnek a kistérség lakossága körében? 

 Mit tesz és mit tenne az egyén annak érdekében, hogy megőrizze az 
egészségét vagy javítson jelenlegi állapotán? 

 Milyen akut problémák megoldására van elsősorban szükség? 

 Mit tehetnek a kistérségek az ott élők egészségi állapotának javítása 
érdekében? 

 
A vizsgálat kapcsán a gazdasági és foglalkoztatási szempontokat figyelembe 

véve a következő megállapításokat tehetjük: 

 A megkérdezett munkanélküliek 18%-a nagyon jónak 52%,-a jónak ítéli 
meg saját egészségi állapotát, vagyis ha arra lehetőségük lenne, akkor a 
gazdaság aktív közreműködőivé válnának. 

 A megkérdezettek 18,5%-a nagymértékben tart állásának elvesztésétől, 
különös tekintettel a középkorúakra, ami az időben történő orvoshoz 
fordulást is nagyban befolyásolja, ezzel együtt a táppénzen töltött időt 
megnöveli. 

 A megkérdezetteknek 24,4%-a több mint 12 hónapja nem járt a házi 
orvosánál, vagyis a betegségek korai kiszűrése elmarad, mely ugyancsak a 
rosszabb egészségi állapot kialakulásához vezet. 

 
Összefoglalóan elmondható, hogy ha megyénk jelenlegi helyzetén javítani 

kívánunk az csak egy olyan komplex, a társadalmi és gazdasági folyamatok 
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minden szegmensét felölelő cselekvési tervvel lehet, mely elősegíti a megye 
fiatalodását, ezzel együtt hatékony prevenciós tevékenységgel az itt élők 
egészégének megőrzését, melyben ugyanolyan érdekeltséggel szerepelne az 
egyén, mint az őt foglalkoztató.  
 
Abstract 

Békés County has been in one of the multiply disadvantaged areas for many 
years in terms of its economic, social and infrastructural situation. Its 
consequences can be clearly seen int he demographic and morbidity indicators 
of the population.  

This survey was conducted to present the current state of the population’s 
state of health in Békés County, and to anticipate the existing problems which 
may lead to a crisis int he county unless any remarkable measures are taken. 
There are no other areas in Hungary than Békés County where both the natural 
and the real population decrease grow out of all proportion, not mentioning the 
extra mortality rate within the main death reaons. This factors is significantly 
affected in the economic life, along with the county's long-term possibilities. 
 
Key words: state of health, regional inequalities 
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KRAJCSÓNÉ KRASZKÓ ILONA – TÓTH JÁNOS 
 

A KÖZÉPISKOLA TÍPUSA – KAROK ÉS NEMEK SZERINT A SZIE 
HALLGATÓI KÖRÉBEN  
 
 

Bevezetés 
A Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) keretében több felmérés történt 

már a SZIE egészében. Ezek közül a 2011. tavaszi felmérés adatainak 
feldolgozására vállalkoztunk többféle aspektusból. Ebben a tanulmányban a 
választ adó hallgatók középiskolájának típusa szerinti eloszlást célozzuk meg 
elemezni. 
 

A hallgató véleményekre vonatkozó kérdőívek tartalmaztak kérdést a 
megelőző tanulmányok, azaz a középiskola típusára vonatkozóan is. Erre azért 
van szükség, mert a beiskolázási, majd a képzési stratégiák kialakítása 
szempontjából nem közömbös az, hogy a hallgatók milyen típusú 
középiskolából kerülnek ki, mire lehet építeni a felsőoktatási intézményben való 
oktatás során. Ennek a kérdésnek a feldolgozását több aspektusból szeretnénk 
vizsgálatunk tárgyává tenni. Elsőként a karok és az iskolatípus közötti, majd a 
nemek és az iskolatípus szerinti  kapcsolatot elemezzük. 
A SZIE egészére vonatkozóan a választ adó hallgatók 44,4 %-a hagyományos, 4 
osztályos gimnáziumból került az egyetemre (1. számú táblázat), 42,9 %-uk 
szakközépiskolából, míg 11,1 %-uk valamilyen speciális gimnáziumból (6 illetve 
8 osztályos, vagy két tannyelvű). Összegezve a két gimnáziumi értéket 55,5 %-ot 
kapunk, vagyis az egyetem szintjén a hallgatók több mint fele gimnáziumból 
kerül ki. 

1. számú táblázat 
A választ adó hallgatók adatai a középiskola típusa és nemek szerint a SZIE egészére 

Középiskola típusa 

Férfi Nő Összesen 

Létszám Megoszlás Létszám Megoszlás Létszám Megoszlás 

(Fő) (%) (Fő) (%) (Fő) (%) 

Hagyományos gimnázium (4 
osztályos) 

92 37,6 219 48,1 311 44,4 

Speciális gimnázium (6-8 
osztályos, két tannyelvű) 

27 11,0 51 11,2 78 11,1 

Szakközépiskola 123 50,2 177 38,9 300 42,9 

Egyéb középiskola 3 1,2 8 1,8 11 1,6 

Összesen 245 100,0 455 100,0 700 100,0 

 

Egyéb iskolát (pl. technikum) is megjelölhettek ezeken kívül, amivel 1,6 %-
ban éltek együttesen. A nemek közötti arányokat vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy 
a női választ adók nagyobb arányban kerültek ki a gimnáziumokból, 
értelemszerűen a férfiak a szakközépiskolákból. Az is látható, hogy nincs 
számottevő eltérés az említett arányok között. 

A karonkénti adatokat vizsgálva, több egyedi vonás olvasható le (2. számú 
táblázat). Az egyik ilyen az, hogy az Állatorvos- tudományi Kar válaszadói csak 
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gimnáziumi középiskolai végzettségű hallgatók. Az viszont meglepő, hogy a 
hagyományos 4 osztályos gimnáziumban végzettek aránya mindössze 55,6 %, 
nyilván a fennmaradó hányad a speciális gimnáziumoké. A másik egyedi 
jellemzőt abban láthatjuk, hogy a Víz és Környezetgazdálkodási Kar hallgatói 
csak két iskolatípusból kerülnek ki, hagyományos gimnáziumból és 
szakközépiskolából. 

2.  számú táblázat 
A választ adó hallgató adatai középiskolájuk típusa és nemek szerint, karonkénti 

bontásban 

Kar Iskolatípus 

Férfi Nő Összesen 

Létszám Megoszlás Létszám Megoszlás Létszám Megoszlás 

(Fő) (%) (Fő) (%) (Fő) (%) 

ABK 

Hagyományos 
gimnázium (4 osztályos) 

4 36,4 28 47,5 32 45,7 

Speciális gimnázium (6-8 
osztályos, két tannyelvű) 

0 0,0 6 10,2 6 8,6 

Szakközépiskola 7 63,6 24 40,7 31 44,3 

Egyéb középiskola 0 0,0 1 1,7 1 1,4 

Összesen 11 100,0 59 100,0 70 100,0 

ÁOTK 

Hagyományos 
gimnázium (4 osztályos) 

6 54,5 9 56,3 15 55,6 

Speciális gimnázium (6-8 
osztályos, két tannyelvű) 

5 45,5 7 43,8 12 44,4 

Összesen 11 100,0 16 100,0 27 100,0 

EKI 

Hagyományos 
gimnázium (4 osztályos) 

1 100,0 14 40,0 15 41,7 

Speciális gimnázium (6-8 
osztályos, két tannyelvű) 

0 0,0 1 2,9 1 2,8 

Szakközépiskola 0 0,0 17 48,6 17 47,2 

Egyéb középiskola 0 0,0 3 8,6 3 8,3 

Összesen 1 100,0 35 100,0 36 100,0 

GTK 

Hagyományos 
gimnázium (4 osztályos) 

20 35,7 62 46,3 82 43,2 

Speciális gimnázium (6-8 
osztályos, két tannyelvű) 

9 16,1 16 11,9 25 13,2 

Szakközépiskola 27 48,2 53 39,6 80 42,1 

Egyéb középiskola 0 0,0 3 2,2 3 1,6 

Összesen 56 100,0 134 100,0 190 100,0 

GK 

Hagyományos 
gimnázium (4 osztályos) 

8 30,8 35 40,2 43 38,1 

Speciális gimnázium (6-8 
osztályos, két tannyelvű) 

0 0,0 4 4,6 4 3,5 

Szakközépiskola 18 69,2 48 55,2 66 58,4 

Összesen 26 100,0 87 100,0 113 100,0 

 

Általában igaz az, hogy a gimnáziumi végzettségű hallgatók (hagyományos 
és speciális együtt) nagyobb arányban, azaz 50 % feletti értékben találhatók meg 
az egyes karok választ adó hallgatói között. A Mezőgazdaság- és 
Környezettudományi Kar esetében ez az együttes arány 72,1 %, egyedül itt ilyen 
magas. Ettől a tendenciától két kar esetében találunk jelentős eltérést, mégpedig 
a Gazdasági Karnál a gimnáziumi végzettségűek aránya 41,6 %, a 
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szakközépiskolai végzettségűeké 58,4 %, a Gépészmérnöki Karnál 40,9 % a 
gimnáziumi végzettségűek aránya, 56,8 % a szakközépiskolai végzettségűeké, és 
2,3 % az egyéb végzettségűeké. Nem tapasztalható jelentősebb szóródás a többi 
kar esetében. 

A nemek és az iskolatípus közötti kapcsolatról az mondható el, hogy a női 
válaszadók nagyobb hányada végzett gimnáziumban, mint az átlagos érték, 59,3 
% náluk ez az arány ugyanakkor a férfi választ adók magasabb arányban 
rendelkeznek szakközépiskolai végzettséggel, mint az átlagos érték, 50,2 % ez az 
arány náluk. Karokra vonatkozóan több eltérés, illetve sajátos jellemző 
fedezhető fel. A SZIE együttes értékét meghaladó a gimnáziumot végzett nők 
aránya a Gépészeti Karon (85,8 %), a Mezőgazdaság és Környezettudományi 
Karon (81,5 %), a Víz és Környezetgazdálkodási Karon (66,7 %),  az Ybl Miklós 
Építéstudományi Karon (65,5 %) . Értelem szerűen több olyan kar van, ahol a 
gimnáziumot végzett nők aránya alacsonyabb, mint a SZIE egészére vonatkozó 
adat. A legnagyobb eltérést az Egészségtudományi és Környezetegészségügyi 
Intézetnél és a Gazdasági Karnál tapasztalunk. 

A férfi választ adók esetében is tapasztalható hasonló eltérés a SZIE 
együttes értékétől, ebből a szakközépiskolai végzettséggel rendelkezők értékeit 
célszerű áttekinteni. Az Alkalmazott Bölcsészeti Kar, a Gazdasági Kar, a 
Gépészeti Kar, és a Víz- és Környezetgazdálkodási Kar esetében tapasztaljuk 
azt, hogy a szakközépiskolai végzettséggel rendelkezők aránya magasabb, mint 
az együttes átlag. Az ellenkező oldalon, vagyis az egyetemi átlag alatti arányt 
produkáló szervezeti egységek között a Gazdaság és Társadalomtudományi 
Kart, a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kart találhatjuk. 

Itt is volt lehetőség a kapcsolat szorosság megállapítására, a szorossági 
mérőszám jelez kapcsolatot, de rendkívül gyengét (3. számú táblázat). 
 

3. táblázat 
Kapcsolat szorossági mutatók 

Adatpár χ2 N s t T 

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

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

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

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

Összegzés 
A választ adó hallgatók kibocsátó középiskolája típusa szerint a gimnáziumi 

kibocsátás bír túlsúllyal (hagyományos és speciális együttesen). Az egyes 
szervezeti egységek ilyen arányaiban tapasztalható eltérés. Több vidéki egységnél 
tapasztalható az, hogy nagyobb arányban rendelkeznek szakközépiskolai 
végzettségű hallgatókkal. Kiugróan nagy az eltérés az átlagos értéktől a 
Gépészeti Karon, a Mezőgazdasági és Környezettudományi Karon, a Víz és 
Környezetgazdálkodási Karon, az Ybl Miklós Építéstudományi Karon és az 
Egészségtudományi és Környezet-egészségügyi Intézetnél.  
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Abstract 
Within the framework of the Graduate Career Tracking System (GCTS) 

several surevys have already been done at the whole of SZIE. From these we 
undertook to examine the data of the 2011 spring survey from various aspects. 
In this study we aim to analyse the distribution of the types of secondary 
schools that form the background of the responding students.  
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MUGHRAM, YAHIA ALI 
 
INFLUENCES OF OPEC ON THE WORLD MARKET PRICE OF 
PETROL 
 
 
Abstract 

OPEC cooperates with non-OPEC countries to decide decide oil price. Oil 
prices are decided based on demand and supply of market to maximize the 
profit of petrol producing countries to supply for oil demand of the world 
market. By 2004  OPEC supplies 40% of world’s oil supply and hold 78% of 
estimated petrol reserves.  

This study investigates how OPEC manages price of oil and gas 
commodities and its relationship with non-OPEC countries. Data shows that oil 
availability is enough for the next few decades and fast production declination in 
non-OPEC countries may make OPEC as the key player to decide prices. Also, 
since the main non-OPEC countries including Canada, US, Russia, EU etc, still 
use a significant proportion about 60% of all oil supply on the world market.  
However OPEC as a group of oil producing countries has limited success 
because of internal cheating. It looks like OPEC is losing it’s control to decide 
the oil price and market is deciding the price because of growing oil demand is 
concentrating only in several transnational corporations using and 
manufacturing oil, ageing oil fields and political problems in member countries. 
World still has plenty of oil left.  
 
Keywords: OPEC, Oil price, Demand - supply, Production technology 
 
 
Introduction  

By the end of 2004, of OPEC accounts for about 40% of world oil output 
and 16% of its natural gas. This price, OPEC has proven oil reserves of 78.4% 
of the world total of 1,144,013 Million barrels. This means that OPEC still has 
some role to play in managing prices of oil and gas in the world.  
 
 
1. OPEC’s action to manage prices and relations with non-OPEC 

countries 

 OPEC maintained that it does not control or fix oil prices but does 
acknowledge that it has some influence on it. This result from the fact that 
51% of oil traded internationally comes from OPEC’s member countries 
even though it produces only 40% of the world demand. A cut-back in 
production can result in a significant change in the demand and supply of 
oil and gas on the world market. In general, OPEC’s control on oil prices is 
in the area of control of supply of oil and gas depending on whether its 
member countries think the oil is presently oversupplied resulted in low 
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commodity prices, or under-supplied resulted in high commodity prices. 
Here, we examine the specific actions OPEC has taken to achieve this 
control.   

 Though OPEC was often called a cartel, in truth it did not technically 
qualify as one. In case of a cartel, two or more companies in an industry 
collude to reduce competition and fix prices at a possible higher level so as 
to increase profits. A cartel has had to  be able to restrict the supply of a 
commodity reaching the market place, since OPEC developed a workable 
mechanism for regulating its production; its own charter forbade it from 
interfering in the sovereign members’ decisions. OPEC works on 
production Quota system which is decided based on each member 
countries’s production capacity.  

 
In spite of being challenged by alternative explanations such as target 

revenue or property right transfer, OPEC as a cartel, which is the most widely 
accepted explanation for the dramatic price increases of the 1970s and price 
fluctuations in the 1980s and 1990s. The cartel can take on many variant forms 
with different characteristics and impacts on the market. Although every cartel is 
unique, the common attributes of any effective cartel are collusion among 
member countries for deliberate restraint on their production and a consistent 
higher than competitive price level (Yergin, D. 1991 and Yergin, D. 2003).  
 

The success cartel can act as a monopol operating plants. The multi-plant 
monopolist cartel assumes that it is a cartel authority rather than each cartel 
member who makes price and output decisions such that the cartel wholly 
obtains the possible maximum monopolist profits from the market, and cartel 
members do not compete with each other and share the total profits in a 
predetermined manner. Under these assumptions, the cartel authority actually 
acts as a monopolist. The marginal cost curve is determined by using up the 
lowest cost area production first, regardless of which member country the 
producing area belongs to. Given the market demand curve for the cartel’s 
production, the cartel authority calculates the marginal revenue pattern and 
equates it to the jointly decided marginal cost curve. The equilibrium will set the 
cartel’s profit-maximizing output and the corresponding monopolist price. The 
central determination of price and output of the cartel can wholly guarantee 
maximum profit to the monopolist company. Under this framework, the 
producers with high marginal cost might not produce at all, if their marginal 
cost is higher than the cartel’s marginal revenue. Therefore, a unanimously 
accepted profit-share arrangement should be predetermined and post-enforced.  
 

In general most of member countries have always produced within their 
quotas but there have been many cases when member countries cheat. In their 
settlement among the OPEC countries Saudi Arabia is the most influential 
member. Other member countries can produce as within their Quota limit, 
which is almost at near to their maximum capacity, but Saudi Arabia works as a 
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swing producer meaning that in case of any fluctuation in oil production Saudi 
Arabia will cover any loss or gain in production. This way the overall production 
will be at stable limit. Nations can produce other hydrocarbon grades not within 
OPEC quota limits. For example, ExxonMobil produces lots of condensates 
from the offshore OSO fields in Nigeria, which is usually not counted towards 
Nigeria production quota of 2.4 million barrels (OPEC, 2004).  
 

The quota production system enables OPEC to cut-back production if 
during its OPEC/non-OPEC forums, an increase of OPEC’s production is 
required to control oil and gas prices. The following example gives an idea how 
OPEC countries coordinate with each other and the other rest of the world and 
also how they cheated each other multiple times  
 

Since 1993 the cartel has given attempt to crack down on quota breaking 
ended with the total quota being lifted to 24.5 million barrels a day. Meanwhile 
during the same period the world economy recovered from recession and 
demand for oil production rose, and the price of oil drifted upwards to $20 a 
barrel. But in 1996 as feared, Iraq returned to the world market, when six years 
embargo decided by United Nations ended for Iraq (OPEC, 2004). 
 
2. SWOT Analysis: OPEC economic conditions 

Strengthen: strong mutual interests of OPEC member countries to obtain 
satisfactury and stabil price incomes to realise ambition economic growth in 
OPEC countries, to make somehow the moderate oil world price level to avoid 
the sharply fluctuation of oil price.  
 

Weakness: OPEC member countries are very diversified one in fields of 
internal economic conditions, different social structure, different economic 
connections of each OPEC country with non OPEC countries, as highly 
developed economies. These interial conditions determined different 
negotiation positions for each OPEC country, which resulted in late and not 
unified or strong common decissions to create oil prices and other economic 
cooperation.  

The OPEC countries could not create more and higher level of economic 
integrational community, also because they are not in one unified geographical 
region. Sometimes any radical economic and social, even revolutional changes 
made special economic growth way for one- or two OPEC countries, when the 
national oil maining decreased from time to time even in case of local wars 
between countries of OPEC, or civil wars in any OPEC country. 

Sometimes some OPEC countries over planned the possible future oil 
price, which resulted in cutting the national planning strategy and invetments, in 
this case they had to increase the oil maining and production to obtain more 
price incomes coming from oil sells. But this production increase resulted in 
decreasing oil price on the world market. 
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Backwardness of the world economy for OPEC cartel 

 Optimal: The OPEC countries could create wide side international 
cooperations with main non OPEC countries to make possible stabil oil 
price level. Also the main non OPEC highly developed countries could help 
them to obtain and adapt the highly developed techniques, equipments, 
technologies, know-how and licences. 

 Threathen: Because of the economic structure is not so diversified and 
almost not so developed one in OPEC countries, the production of highly 
developed and higher value added products could remain out of the OPEC 
countries in main non OPEC highly developed countries, which could 
adapt any oil price increase as a part of production cost into prices of their 
final products. This last one resulted in a general increasing price level of 
these products on the world market. Finally the OPEC countries should 
pay the cost of oil price increase in prices of highly value added products. 

 
The question arises as, how OPEC can efficiently implement the long term 

strategy. We see a clear trend of increasing demand versus decreasing supply on 
the world market of oil. But sometimes decline of economic growth in non-
OPEC countries results in decreasing price incomes for OPEC cartel, which 
leads also to declining economic growth in OPEC countries.  
 

The high price of oil can result in looking for the alternative renewable 
energy resources in the world economy. Also OPEC is aware of growing need 
of renewable energy and climatic effects due to use of fossil fuels and gas 
emission. Since 1997 when in Kyoto there were climate talks, OPEC has 
demanded aids for the member countries if the world shifted to renewable 
energies. There is no clear sign of an alternative energy supply in near future and 
countries seem to have no plan to control oil consumption in growing 
economies. 
 
3. Conclusions: OPEC long term plan and relevance in current energy 

market  
In March 2006, OPEC published it’s long term plan. The objectives for the 

strategy relate to the long-term petroleum revenues of Member Countries, the 
stability of the world oil market with fair prices, and the security of regular 
supply to consumers, as well as the security of world oil demand. The strategy 
re-emphasizes OPEC’s commitment to support oil market stability and keep the 
price in moderate market level.  
 

OPEC will continue to expand its production capacity, both to meet the 
increased demand for its oil and to maintain an adequate level of spare capacity. 
Strategy focuses on proactive cooperation between the member countries and 
proposes investment in the downstream industry to stabilize the oil market. The 
key challenges discussed in the report are the uncertainties surrounding future 
demand for OPEC oil, stemming from, inter alia, future world economic 
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growth, consuming countries’ policies, and technology development, as well as 
from future non-OPEC production levels.  
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ASZTALOS EMŐKE TÜNDE* 
 
ERP RENDSZEREK 

Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.” 
(Arthur C. Clarke ) 

 
Összefoglaló 

Dolgozatomban a vállalatirányítási szoftverekről, az ERP rendszerekről 
írtam. Kezdésként ezeknek a rendszereknek a gyökereiről, kialakulásukról írtam. 
Bemutatásukhoz két szoftvert használtam, az SAP-t és a magyar Ipont Kft. SYB 
szoftverét. A két különböző vállalati típushoz kialakított szoftver bemutatását 
azért tartom fontosnak, mivel az ERP rendszereknek széles palettája létezik, és 
megismerésükhöz szükségesnek tartom a szélsőségek szemléltetését. Ezt 
működésük leírásával, pozitívumuk és negatívumuk bemutatásával, valamint 
használatukhoz szükséges oktatás ismertetésével oldottam meg. Dolgozatomat 
saját kutatásommal egészítettem ki, melyben a békés megyei ERP rendszerek 
használatát és szükségességét kutattam a kis- és középvállalkozások körében, 
valamint az okát annak, hogy azok a vállalatok, melyeknek szüksége lenne ezekre 
a rendszerekre, mért nem vezették őket be. Ezzel a kutatással szemléltettem, 
hogy az ERP rendszereknek vannak kiaknázatlan területei. 
 
Kulcsszavak: ERP rendszerek, ERP szoftverek, SAP, SYB 
 
 
1. ERP rendszerek 

Az ERP rendszerek olyan modulokból felépülő, egységes funkciókat 
tartalmazó szoftverek, melyek segítségével a vállalati működéshez szükséges 
területeket koordinálni, rendszerezni képesek, elemzési lehetőségeikkel a 
döntéshozatalt elősegítik, valamint gördülékennyé, felkészültté és gyorssá teszik 
a vállalat működését. 

Az ERP rendszerek ősei az MRP I rendszerek. Ezeket az IBM fejlesztette ki 
az 1960-as években. Elsősorban anyagszükséglet tervezésre, raktározási 
menedzsment technikájaként alakították ki. A technika a végtermék 
szükségletéből indul ki, és a specifikált termékstruktúrán keresztül az 
árukészletet figyelembe véve a vevői és gyártási rendelések részletes ütemezését 
valósítja meg. Az MRP II-ben lehetőség volt az igények előbecslésére, vevők 
kiszolgálására, ezeknek a követésére, rendelésfogadásra, gyártási ütemterv 
készítésére és kapacitás szükséglet számítására. Emellett a részrendszerekből 
származó outputokat integrálta a pénzügyi riportokkal.  

A ’90-es évekre új igények adódtak, ilyenek a fix átfutási idő számítása, nem 
volt végtelen kapacitás, valamint szükség volt még CAD/CAM és CAL 
funkciókra. Ezek kielégítésére megjelentek az első ERP rendszerek. Az ERP 
rendszerek fő ismérve, hogy a cégen belüli adatokat csak egyszer rögzítik olyan 

                                                 
* TDK dolgozat, témavezető: Dr. Simon Sándor PhD, egyetemi docens 
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helyen, ahol a legtöbb hozzájuk kapcsolódó információ áll rendelkezésre, és az, 
hogy ezek előhívhatóak legyenek az adatbázisokból.  

 
2. ERP rendszerek jellemzői 

Az ERP rendszerek a vállalatokban leginkább specifikált rendszerek, 
melyeket a vállalati igények szerint alakítanak ki. Ezeknek a rendszereknek van 
egy alapcsomagja, melyben egy vállalati alapmodularitás található. Egyes 
fejlesztők alapcsomagjain nem szükséges külön specifikálni, mivel annyira 
összetettek, hogy lefedik a vállalatok igényeit. Az ERP rendszereknek tükrözniük 
kell a vállalat folyamatait, és követniük kell a bekövetkező változásokat. 
Tartalmazniuk kell a vállalati szempontból lényeges modulokat. Fontos jellemző 
még az adatbázisok kezelése, és a bennük levő információk továbbítása a cég 
különböző, akár földrajzilag nem elérhető, egységei felé. 
 
3. SAP 

Az SAP-t Németországban alakították ki, 1972-ben, eredeti neve 
„Systemanalyse und Programmentwicklung‖, ami magyarul rendszerelemzést és 
programfejlesztést tesz.  

Eredetileg egy maroknyi IBM-től kivált programozó írta meg. Első 
termékük az R/1-nek nevezett rendszer volt, melyet már az évtized végén 
továbbfejlesztettek R/2-re. Az R/2 volt az ERP generációk egyik első 
generációja, mely a vállalatok számára integrált opciókkal rendelkező real-time 
folyamatokat biztosított. Terminál jellegű rendszer mellett az adatbázis 
szerkezete hasonlított a ma használt R/3-ra. Az R/3 az ERP rendszerek 
második generációja tagjaként jelent meg a piacon, ami a vállalatokon belüli 
üzleti folyamatok egy kliens-szerver architektúrán való leképzését jelentette. Ez a 
rendszer többiekkel ellentétben már partícionálható volt, külön adatbázis 
szervere lehetett és grafikus kezelőfelülettel rendelkezett.  

Ma az SAP-nek különböző változatai léteznek, melyek specializálódtak kis-, 
közép- és nagyvállalatok számára, valamint vállalati működés jellegére is. 
 
4. SAP és Procter & Gamble: 

A Procter & Gamble 2008 októbere óta minden leányvállalatában, így a 
magyarországi leányvállalatában is SAP-t használ. Ezzel a lépéssel a globális ERP 
rendszerek kategóriába sorolható, ezeknek az első modelljét alkalmazza. Ide 
tartozik minden olyan vállalat, amely egy központi ERP-t használ minden 
leányvállalatánál. 

Az SAP-nek külön beépített moduljai vannak, valamint több alprogramja, 
melyek különböző felhasználási területekhez tartoznak. Ezek a modulok is 
különböző modulokat tartalmaznak, valamint a használati opciók is rendkívül 
széleskörűek. Ezeknek a moduloknak a használata jogosultság alapú. A 
felhasználóknak a beosztásuktól függően vannak felhasználási jogaik. A 
jogosultságoknak 4 szintje van. A 4 szint az oktatás során is jelentkezik. Az első 
szint elméleti, valamint egy korlátozott, alkatrészkeresést és kezelést engedélyező 
szint. A második már egy gyakorlati szint, mellyel tervezett karbantartásokat 
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lehet elvégezni. A harmadik szint, a controlleri szint, mely egy átfogó 
felhasználási jogosultságot jelent, valamint a negyedik szint felsővezetői 
jogosultságot biztosít. 

 
5. IPont, IMPS 2.0 és SYB kialakulása 

A vállalatmenedzsment szoftverekre specializálódott IPont Kft. 2003-ban 
alakult meg. Megalakulása óta Intranet-, Internet alkalmazások, e-business 
rendszerek fejlesztésével, ERP rendszerekkel, valamint az ezekhez kapcsolódó 
szolgáltatásokkal foglalkozik.Kezdetben e-business felületekkel, weblapokkal 
foglalkozott, majd felmerült egy olyan szoftver igénye, amivel könnyebb lenne a 
raktárkezelés, értékesítés és beszerzés. Helyi cégekkel felvették a kapcsolatot, és 
5 év fejlesztés után kialakították az IPMS 2.0-t, majd a nemrégiben kifejlesztett 
Start Your Business-t.  

A programozás során nem vették alapul létező ERP rendszerek motorjait, a 
kezelőfelületek is programozva vannak, nem használtak drag and drop 
segédprogramokat. Más ERP rendszerek kialakításához hasonlóan igények 
szerint alakították ki az egyedi szoftvert, hibák kiküszöbölésével sikerült 
pontosítani az alap termék működését.  
 
6. SYB 

Az SYB bevezetése több fázisból áll. Megegyezés, mely során a megbízó 
felvázolja igényeit, igényvizsgálat, melyben az SYB szakértői felmérik a vállalat 
működését, megoldásvizsgálat, tesztelés, majd minden probléma kiküszöbölése 
után a program indítása. 

Kezelőfelülete moduláris, a vállalati működés területei szerint vannak 
felosztva. A moduláris funkciók egyszerűen megtalálhatóak, felhasználóbarátak, 
de összetett műveleteket lehet végezni velük. Sok szűrési beállítás található meg 
a kezelőfelületről, nem kell külön parancsokat végezni. A szűrési eredmények 
színkódoltak. Szűrt adatok jelentéseinél egy beépített grafikon-generátor teszi 
átláthatóvá az eredményeket. 

Valamint megemlítendő, hogy az SYB oktatási ideje megegyezik a vállalati 
működésbe való beépítés idejével, azaz átlagosan 1 hét. 
 
7. SAP és SYB összehasonlítása 

Az SAP és az SYB összevetése önmagában véve komplex feladat. Az SAP 
bemutatásakor egy globális méretű cég példáját vettem alapul, míg az SYB-t egy 
kis- és középvállalkozásoknak megfelelő kezelőfelületet használtam. 

Mindkét program követi az alapvető ERP rendszer jellemzőit. Webes 
elérhetőségük miatt nem foglalnak helyet, az adatok integritását egy vagy több 
nagy szerver védi. A valós idejű információt mindkét rendszer több fajta szűrési 
opciója segítségével oldja meg. Ezek a szűrések a jelentések szempontjából is 
fontosak, mert ezekkel az üzleti folyamatok könnyebben kezelhetőek és 
áttekinthetőek. A döntésekhez szükséges adatok lekérdezésének megfelelő 
ábrázolásának egyik remek példája az SYB beépített grafikonos kimutatási 
lehetősége. A felhasználói szint eléréséhez szükséges oktatás alapjaiban szintén 
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hasonlóságot fedezhetünk fel, viszont az SAP rendszer több ismeretet igényel.  
A felhasználó kezelőfelülete, amellett, hogy a Procter & Gamble-ben angol 
nyelvű, sokkal komplexebb, több beépített funkciót tartalmaz, aminek elérési 
útvonalát ismerni kell. Az SYB funkciói ezzel ellentétben könnyebben 
értelmezhetők, laikus szemmel is könnyebben „kikereshetőek‖. 

Összességében véve, az SAP egy nem hiába évtizedek óta helytálló 
rendszer, melynek komplexitása egy globális vállalat működését gond nélkül 
elősegíti és irányítja, valamint az IPont folyamatos fejlődésre és újításra alapozó 
üzleti beállítottsága szintén hosszú jövőre enged következtetni.  
 
8. Kutatás 

Kutatásom egyik célja a békés megyei kis- és középvállalatok ERP 
rendszerek ismeretének, használatának a vizsgálata volt, másik célja az ERP 
rendszereket nem alkalmazók indokainak felmérése és annak felmérése, hogy 
szükségük van-e a kis- és középvállalkozásoknak ERP rendszerekre. 

A kutatás során felállított fő hipotézisem az volt, hogy a békés megyei kis- 
és középvállalatok csak szórtan, illetve egyáltalán nem használnak ERP 
rendszereket. Másik hipotézisem, hogy az ERP rendszereket ismerő, de nem 
használó kis- és középvállalatok főként anyagi szempontok miatt nem használják 
őket. Alkalmazott kutatási módszerem a kérdőíves felmérés volt. A kérdőívezést 
Békés megye 3 városában végeztem el, Sarkadon, Gyulán és Békéscsabán. 
Választásom okai a különféle településfajtáknak a lefedése volt. Sarkadot a 
kisvárosi jellege miatt, Gyulát egy közepes, főként turisztikai bevételekkel 
rendelkező jellege miatt, valamint Békéscsabát megyeszékhelyi rangja miatt 
választottam. A kutatás során feltett hipotéziseim igazolódtak. A kis- és 
középvállalkozások csak 10%-a használ ERP rendszereket, valamint a 
kérdezettek 16%-a ismeri őket. Az ERP rendszereket ismerő, de nem használók 
főként anyagi szempontok miatt nem alkalmazzák őket, ez az ERP rendszereket 
ismerők, de nem használók 66,67%-a. A maradék 33,33% szerint az anyagi 
vonzat és a kezelhetőségi nehézségek miatt nem alkalmaz. 
 
9. Összegzés, konklúziók 

Az összegzéshez fel kell tennem a kérdést, hogy az ERP rendszereknek 
van-e jövője? 

A technológia további fejlődésével az üzleti elvárások mindenképpen 
növekedni fognak. A vállalati szféra résztvevői ezeknek az elvárásoknak meg kell 
felelniük, különben nem maradhatnak fent a piacon. Ez a tempó egy gyors 
ütemmel működő vállalati rendszert kíván, ami elérésének alapja az üzleti 
intelligencia alkalmazása. Ezáltal a nagyvállalati szféra elengedhetetlen részei az 
integrált vállalatirányítási rendszerek. 

„Megfigyelhető az is, hogy paradox módon a kis cégeknek ma már sokszor 
nagyobb szükségük van modern, rugalmas IT-rendszerekre, mint a nagyoknak. 
Utóbbiak ugyanis … az esetlegesen fennálló hiányt méretük, globalizáltságuk 
rövid- és középtávon is képes kompenzálni. A kis cégeknek ma erre nincsen 
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lehetőségük, így nekik talán még hatványozottabban szükségük van komoly … 
informatikai megoldásokra.‖ * 

A kutatásom egyik szegmensére alapozva, főként a kis- és középvállalkozói 
szférában vannak kiaknázatlan területek, amik a hazai és helyi fejlesztésű ERP 
rendszerek elterjedését, piaci lehetőségeit bővítik. 
Összességében tehát az ERP rendszereknek van jövője. 
 
Abstract 

My papers main goal is the presentation of ERP systems in a way that it can 
be clear for those, who are not really aware of this field. In my opinion it is 
cardinal for latter or now graduating students to have a grasp of them, because 
they are going to have to use them in a form in their future workplaces and 
endeavours. Furthermore the introduction and review of these systems with the 
help of SAP and the Hungarian SYB system. The aim of the representation of 
the two sofwares, which were developed for different types of corporations, is 
that ERPs vary on a large scale and for a grander understanding one needs the 
introduction of variances. I managed this with their function descriptions, the 
portrayal of the positive and negative aspects and the length of the learning 
process. 

My other goal was to present and evaluate my research of the need and 
usage of ERP systems amidst the mid and small corporations of Békés county, 
Hungary. My research depended on a survey with the help of these 
corporations. Furthermore I researched the reason of why these corporations 
do not utilise these systems. With this I confirmed that the field of ERPs have 
not yet been exploited.  
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LÉHNER ATTILA* 
 
AZ IPONT KFT. START YOUR BUSSINES ÁRUFORGALMI 
MODULJÁNAK MENEDZSMENTJE MOBIL ESZKÖZRŐL 
 
 
Összefoglaló 

Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy miként lehetne az iPont Kft Start 
Your Bussines rendszerét egy mobil kommunikációs eszközre integrálni, úgy 
hogy az minden elvárásnak és kritériumnak megfeleljen. Ehhez az ANDROID 
operációs rendszert választottam. Ez által az alkalmazottak, döntéshozók, 
utazóügynökök is bármikor hozzájuthatnak a szükséges információkhoz bárhol 
is legyenek. Napjainkban a technika fejlődősével egyre nagyobb lehetőségünk 
van a feladatok leegyszerűsítésére. Gyors döntéshozási pillanatokban nagy 
segítséget jelenthet, ha egyszerűen csak a zsebünkben lévő Mobiltelefonhoz kell 
nyúlnunk, és pár érintéssel máris előttünk vannak a szükséges információk. 
Természetesen mindéhez nélkülözhetetlen egy megfelelő okostelefon, vagy tábla 
Pc amelyek rendelkeznek internet hozzáféréssel. Legyen az 3G vagy akár Wi-fi.  
Azért választottam ezt a témakört mivel évek óta kiemelt figyelmet szentelek a 
mobiltechnológiára, az informatikára illetve a szakmai gyakorlatomat egy ERP 
rendszerek fejlesztő cégnél (iPONT International Kft) töltöttem. 
 
Kulcsszavak: Android, Okostelefon, Mobil technológia, ERP, E-bussines  
 
Bevezetés 

Napjainkban, a kereskedelemben, a gazdaságokban egyre kiemeltebb 
szerepe van a vállalatok informatikai mobilitásának. Az ezeket összefoglaló 
vállalatirányítási rendszereknek rövidebben mondva ERP rendszereknek a 
távolságok növekedése miatt egyre nagyobb igényük van a mobilitásra. 
(LogSped, 2011) Nem csak városok távolságáról van itt szó, hanem akár 
országok vagy távoli kontinensek távolságáról is. Ezek mellett nem csak a 
távolság nőtt meg, hanem a rendelkezésre álló idő is egyre kevesebb. Ezzel 
ellentétben viszont a továbbítandó információk mennyisége 
megtöbbszöröződött. A mai gazdaságban egyre nagyobb mennyiségű áru 
mozgatásáról kell gondoskodni. Napról napra növekednek az igények, amelyeket 
ki kell elégíteni. A rohanó világban az áru folyamatos áramlását 
zökkenőmentesen kell biztosítani. (B.Virághalmy Lea, Budapesti Műszaki 
Főiskola, 2002) 

Napjainkban már vannak olyan mobiltechnológiai eszközök illetve 
lehetőségek, amelyek megfelelő használatával ezek a feladatok teljesen 
mértékben megoldhatóak. (Sacha Wunsch-Vincent, 2010). Napról napra egyre 
újabb technikai vívmányok kerülnek, ki a piacra melyek segítik a vállalatok 
munkáját.(CNET News, 2007) 

                                                 
* TDK dolgozat, témavezető: Dr. Simon Sándor PhD, egyetemi docens 
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Dolgozatom során megpróbáltam a felhasználói kört leszűkíteni és egy 
szegmensre összpontosítani. Ebbe a felhasználói réteg az utazóügynökök, 
menedzserek és döntéshozók tartoznak. 
 

1. A Start Your Business Alkalmazása 
Utazóügynökünk jelen esetben egy áruforgalommal kapcsolatos üzleti céllal 

keresi fel üzlettársait, ügyfeleit. Tehát tisztában kell lennie a mögötte álló vállalat 
áruforgalmának bizonyos területeivel, moduljaival. 

Ha az ügynök rövid időn belül képes a megfelelő információkat begyűjteni 
és mérlegelni, akkor sokkal könnyebb lesz meghozni a megfelelő döntést, vagy 
válaszolni olyan kérdésekre, amelyek az üzletkötés végkimenetelét jelentős 
mértékben befolyásolhatják.  

Amint azt a bevezetésemben már leírtam az utazóügynöki feladatkör 
bemutatását az iPONT International Kft. Start Your Business Szoftveres 
fejlesztésének segítségével fogom tenni. 
Ezek azok a modulok amelyek a SYB áruforgalmi rendszeréből szükséges lehet 
egy utazó ügynök számára:  

 Beszerzés 

 Értékesítés 

 Készlet 

 Pénzügyi forgalom 
 

2. Start Your Bussines a mobilunkra: 
A fentebb leírt követelményekre támaszkodva elkészítettem az iPONT 

international Kft. Start Your Bussines rendszerének mobiltelefonon működő 
verzióját. Terveim a programnak a felületi megjelenését, illetve a strukturális 
felépítését mutatják be. A tervezés során számos szempontot figyelembe kellett 
vennem. 

Először is a formavilágát minél letisztultabban és érthetőbben akartam 
megvalósítani, ezért egyszerű formákkal és kontúrokkal dolgoztam.  

A színvilág megalkotásánál olyan szempontokat vettem figyelembe, mint 
például a cégre jellemző alapszínek melyek a logóban illetve a saját honlapjukon 
is dominálnak. (iPONT, 2011). A programom strukrúrális felépítését több dolog 
is meghatározta. A dolgozat elméleti részére támaszkodva, illetve a személyes 
tapasztalataim alapján összeválogattam azokat a modulokat és alapfunkciókat, 
amire feltétlen szüksége lehet egy utazó ügynöknek. Illetve természetesen 
figyelembe vettem a Start Your Bussines Pc-s verziójának felépítését és 
működését is, amihez részben kapcsolódni fog az általam megtervezett 
Androidos alkalmazás. 

A szoftver segítségével egyaránt tudunk majd lekérdezéseket, szűréseket és 
új értékesítéseket is készíteni. 
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1. ábra 

 
Láthatjuk, hogy a szoftver rendelkezik a biztonságos belépéshez szüksége 

bejelentkezési oldallal, könnyedén értelmezhető és kezelhető menürendszerrel 
illetve szűrőkkel is. 

Sajnos nincs lehetőségem minden egyes elem részletes bemutatására ezért 
próbálom a legfontosabb részeit kiemelni az alkalmazásomnak. 

Természetesen a döntéshozó a számára legfontosabb információkat ennek a 

letisztult és egyszerűen kezelhető programnak a segítségével pár másodperc 

alatt megszerezheti, ami bizonyos szituációkban, (akár üzletkötés alatt is) 

döntő fontosságú lehet. 
2. ábra 

 
A menüben pár lépés alatt a számára fontos információhoz juthat. Ráadásul 

nem kell keresgélnie az adatok között, hanem a szűrők megfelelő beállításával 
már csak azok a rekordok jelennek meg, amikre éppen szüksége van.  

A duplaujjas funkció segítségével könnyedén ráközelíthetünk a számunkra 
fontos és esetleg kevésbé látható információra is. Az utolsó képen az alkalmazás 
egy másik érdekes tulajdonságát láthatjuk. Mégpedig egy lekérdezést. Ennek 
segítségével az utazóügynök hazafelé tartva a munkájából össze tudja állítani 
akár az aznapi munkájának eredményességét és átfogóan tanulmányozhatja azt, 
de akár a felettesének is be tud ezen jelentés segítségével számolni aznapi 
teljesítményéről. (Marziah Karch,2010) 
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3. ábra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Összegzés 
Tervezésem során megpróbáltam egy olyan informatikai lehetőséget tovább 

fejleszteni, amely szerintem fontos volna a mai utazóügynökök számára. Már 
meglévő gazdasági, informatikai szoftver és operációs rendszer segítségével 
megpróbáltam létrehozni egy olyan integrációt, amely bármikor ott lehet a 
felhasználójánál. Számos feltételnek meg akartam feleltetni a rendszert és be 
akartam bizonyítani, hogy ez lehetséges a jelenlegi technikai eszközökkel. 

Az általam megtervezett szoftver minden bizonnyal segíteni fogja 
felhasználóját a munkájában és lehetséges, hogy pár év múlva gyakorlata már 
akár hasznot is termelhet egy cég vagy vállalat számára. 
 
Abstract 

In my study I made a survey of the possibilities to integratrate the „Start 
Your Business‖ System of the iPont Kft. to a mobile communication device 
meanwhile corresponding to all criteria. I choose the ANDROID operating 
system for this. Using it employees, decision makers, travel agents, can access to 
the necessary information wherever they are. Nowadays the development of 
technology we have greater possibilities to simplify our tasks. In the moments of 
quick decisions it can be a great help to receive the necessary information 
through some taps on our mobile phoneor tablet PC. Of course it needs wi-fi or 
3G for the internet connection.. I choose this theme because I pay particular 
attention to mobile technology, informatics, and I had my student internship at 
a firm that develops ERP softwares, the  iPont Kft. 
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UHRIN KATALIN 
 
E-LEARNING A SZIE GK GAZDASÁGI CAMPUSÁN 
 
 
Összefoglaló 

A szerző, aki egyben a SZIE GK Békéscsabai Könyvtárának a vezetője, 
alábbi közleményében beszámol a Szent István Egyetemen Gazdasági, Agrár- és 
Egészségtudományi Karának Gazdasági Campusán az e-learning oktatási forma 
bevezetésére tett lépésekről. Bemutatja a Szent István Egyetem E-learning 
Stratégiáját és felvázolja azokat a társadalmi is technológiai változásokat, melyek 
szükségessé teszik az elektronikus médiák alkalmazását az oktatási 
folyamtokban. 
 
Kulcsszavak: e-learning, blended learning, egyetemi e-learning stratégia,  

Moodle 
 
 

Az emberiség története során a kommunikációs forradalmak mindig mély 
társadalmi változásokat is eredményeztek. Példaként a nyomtatott könyv 
megjelenését említem, ami a reformáció eszméinek elterjedését segítette. Ma a 
21. század elején a Gutenberg-galaxis fennmaradásának esélyeit latolgatva, azt 
kell számba vennünk, hogy az Internet és a Web 2.0 technikák megjelenése 
milyen változásokat hoz az életünkbe. 
 

A változás szele nem kerülheti el az oktatást sem, elérkezett a szemléleti és a 
technológiai változás ideje.  A tanítás módszereinek alapvető megváltozása 
pedagógiai paradigmaváltást jelent, aminek alapja az elektronikus médiák 
integrált és tervszerű alkalmazása az oktatási folyamatokban. A hagyományos 
tanulói szokások teljesen megváltoztak és nyilvánvaló, hogy az új 
oktatásmódszertani megoldásoknak a tanulók digitális technológia iránti 
érdeklődésére kell építeniük, ezzel téve hatékonyabbá az oktatást. A web alapú 
kommunikációs eszközök alkalmazásával nyitottabbá, tértől és időtől is 
függetlenné válhat a képzés.  

A technológia neve: e-learning, mely korszerű számítástechnikai 
eszközökkel támogatott oktatási formát jelent. Az oktatás modernizálásának ez 
az eszköze, jelentős hatékonyságnövekedést eredményezhet a tanítás és tanulás 
folyamatában. Nem lehet elégszer kihangsúlyozni azt, hogy az e-learning 
nemcsak informatika, hanem módszertan is. Speciális didaktikai tervezés 
szükséges a tananyag, a tanulási program és a tanulási környezet 
összehangolására. Az e-learning lehet a távoktatás eszköze és alkalmas a 
hagyományos tantermi oktatási forma kiegészítésére, ez utóbbit blended 
learningnek nevezzük. 
A blended learning (vegyes/kevert tanulás) „tanulás és oktatáselméleti, 
módszertani alapokon nyugvó átfogó infopedagógiai stratégia, mely a tanulást 
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támogató rendszer révén- az emberi lét változatos megismerési, és 
kommunikatív formáit integrálva – tér és időkorlátok nélkül biztosítja a tanuló 
számára az optimális ismeretelsajátítást.‖  (Nemes, 2006:24). A blended learning 
ötvözi az oktatási folyamatban a nyomtatott tananyagot, a személyes jelenlétet és 
az elektronikus tanulást. A technika fejlődésével folyamatosan bővül a kevert 
tanulásban rejlő lehetőségek sora.   

A felsőoktatásban is jól használható, egyre elterjedtebb és egyre fontosabb 
oktatási forma. A felsőoktatás modernizációjának fontos eleme, metodikai 
megújulásának fontos eszköze.  2008 óta a Szent István Egyetem hallgatói is 
találkozhatnak ezzel az oktatási formával tanulmányaik során. Napjainkban az 
Amerikai Egyesült Államokban 4 millió diák vesz részt e-learninggel támogatott 
egyetemi és főiskolai képzésen, sőt megjelentek és egyre népszerűbbek a tisztán 
online oktatási formák is az amerikai felsőoktatásban, melyek egyre 
népszerűbbek. Az e-learning alkalmazása megfelelő szintű információs 
írástudást, számítógépes ismeretet igényel az oktatók és a tanulók részéről is.  A 
digitális írástudás ma már alapkövetelmény, egy e-learning rendszer használatával 
a digitális írástudáshoz kapcsolódó készségek is fejleszthetők, melyek később 
előnyt jelenthetnek a munkaerőpiacon.  
 
1. Oktatásmenedzsment rendszerek 

Az e-learning tanulási folyamatok megvalósításához oktatásmenedzsment 
rendszer (LMS = Learning Management System) szükséges. Az 
oktatásmenedzsment rendszerek tanulási folyamatok megtervezésére, 
lefolytatására és kiértékelésére használatos alkalmazások. Fontos ismérvük, hogy 
a tanítás és a tanulás valamennyi résztvevőjét támogatják a munkájukban. 
Alkalmasak különböző tananyagelemek feltöltésére, rendezésére, létrehozására 
és módosítására, a hallgatók haladásának nyomon követésére, tudásuk 
értékelésre; a hallgatók folyamatosan elérhetik a képzéssel kapcsolatos 
információkat. Kommunikációs csatornákat biztosítanak a közös munkához és a 
tanulási/technikai problémák megoldásához. Az oktatási keretrendszereket 
modularitás jellemzi, melynek segítségével a felhasználói igényekhez rugalmasan 
alkalmazkodó tanulási környezet alakítható ki.   

Többféle oktatási keretrendszer létezik (pl.: WebCT, FirstClass, Lotus, Ilias, 
Moodle). A Szent István Egyetem a Moodle-t választotta. 
Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment): 
Moodle, a világ egyik legnépszerűbb oktatásmenedzsment rendszere. 205 
országban, több mint 32 millió felhasználó használja. 80 nyelven érhető el. 
Magyarországon is a leggyakrabban használt tanulási környezetté vált. A 
hazánkban regisztrált Moodle oldalak száma 359. 2001. novemberében készült el 
az első változat és azóta is folyamatosan fejlődik. A Moodle olyan nyílt 
forráskódú, ingyenes e-learning keretrendszer, amely a tanulási környezet 
rendelkezésre bocsátásával elektronikus tanulás és tanítás komplex lebonyolítását 
teszi lehetővé. Megteremti a feltételeit olyan online kurzusok létrehozásának, 
melyeknek középpontjában az együttműködés, a tartalom együttes építése és a 
folyamatos fejlődés áll.  
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A Moodle keretrendszer a platform. Ebben épülnek a kurzusok az oktatók 
és a tanulók aktív együttműködésével.  Egy kurzusba bekerülnek a tartami 
elemek (kép- és szövegfájlok, linkek, mappák, címkék, weboldalak). 
Kialakíthatók a kapcsolattartást segítő kommunikációs csatornák (csevegés, 
fórum, naptár, RSS). A számonkérés és az értékelés is megvalósítható (tesztek, 
felmérések, értékelés, határidők beállítása, számonkérések ütemezése) és számos 
módja van az együttműködésnek, a közös munkának, azaz a kollaborációs tér 
kialakításának is (wiki, fórum, blog, lecke, műhelymunka, adatbázis). 

A kialakított kurzus használható hagyományos képzési rendszer 
kiegészítéseként (blended learning) és alkalmas önálló képzési környezetként, 
távoktatási feladatok ellátására is.  Átlagos információs írástudás elég ahhoz, 
hogy a felhasználó a Moodle segítségével sikeres kurzusfejlesztővé váljon. 
E-learning  a Szent István Egyetemen: 

A Szent István Egyetem E-learning Stratégiája. A modern 
versenyképes egyetemért című alapprogram 2008-ban született, mely egyetemi 
szinten 2008. június 24-én került elfogadásra. Az e-learning bevezetésének 
legfőbb célja, hogy a lehető legkorszerűbb oktatástechnológiai eszközökkel 
támogassa az oktatók és a hallgatók munkáját, ezzel is növelve az egyetem 
versenyképességét. A szolgáltatás, melynek az üzemeltetője és fejlesztője a 
Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár, a SZIE valamennyi egyetemi hallgatója 
és oktatója számára ingyenesen hozzáférhető. A használat feltétele aktív 
hallgatói/oktatói státusz és egyetemi webmail azonosító megléte, továbbá, 
természetesen, számítógép és internetkapcsolat. Az egyetemi e-learning rendszer 
a legmegbízhatóbban Firefox böngészővel működik. A felhasználók munkáját a 
SZIE Moodle tutori hálózat segíti.  

A magyar felsőoktatásban egyedül a Szent István Egyetem, ahol az e-
learning (és az e-portfólió) rendszer központja a könyvtár. A Kosáry Domokos 
Könyvtár és Levéltárban működő Könyvtár Informatikai és E-learning Részleg 
munkatársai látják el a fejlesztési és üzemeltetési feladatokat. 

2011-ben sikeresen lezárult az a hároméves szakasz, ami a stratégia 
bevezetésére lett meghatározva. A kitűzött célok megvalósultak, a felhasználók 
száma elérte, és meg is haladta a „kritikus tömeget‖, azaz az egyetem polgárainak 
több mint 25%-a használja rendszeresen az e-learning platformot. 
2011 szeptemberében az e-learning portál megújult (http://elearning.szie.hu/). 
A Moodle 2.0 verziójának bevezetése, a szolgáltatás új technológiai környezete 
számos új többletszolgáltatással örvendeztette meg a felhasználókat. 

A Moodle rendszert használók közössége 2006 óta rendezi meg minden 
évben a MoodleMoot konferenciát. A nagyszabású szakmai rendezvénynek 
2010-ben és 2011-ben a Szent István Egyetem adott otthont, a Kosáry 
Domokos Könyvtár és Levéltár munkatársainak szervezésében. 
E-learning a SZIE GK Gazdasági Campusán 

A SZIE Gazdasági Karának Kari Tanácsa 2009. november 17-én 
határozatban fogadta el az egyetemi E-learning Stratégiához történő 
csatlakozást. Ezt követően, 2009 decemberében és 2010 októberében a kar 
könyvtárában megrendezett belső továbbképzésen az oktatók ismerkedtek meg 
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az e-learning rendszer használatával, előnyeivel. A továbbképzést a SZIE 
KDKL munkatársa, Sinka Róbert tartotta. 

A 2011/12-es tanév első félévében karunk 4 oktatója használta az e-learning 
rendszert, az általuk indított kurzusokban, mintegy 350 hallgató regisztrált. 
Néhány vélemény az oktatóktól: 
„…Éppen ezért az e-learninget szeretném igénybe venni ahhoz, hogy a 
hallgatók az elméleti tananyag egyes részeit önállóan vegyék át és azon tudásukat 
teszteljék. Az elmúlt félévben a rendszer nagy segítségemre volt a hallgatók házi 
feladatainak ellenőrzésében, a szorgalmi feladatok kiadásában illetve 
ellenőrzésében. Tapasztalataim kedvezőek.‖ 
„A rendszer működésével teljesen elégedett vagyok, és a hallgatók is megszokták 
már.‖  
„Szeretem a rendszert, mert csak az látja, aki belép a kurzusba, a tananyagokat 
könnyű feltölteni, a rendszer alkalmas üzenetek továbbítására. Kényelmesen, jól 
használható.‖ 

A SZIE GK Békéscsabai Könyvtára munkatársainak célja, hogy az egyetemi 
e-learning rendszert előadások, bemutatók megtartásával népszerűsítsék a kar 
oktatóinak körében.  Hisszük, hogy a Moodle oktatási keretrendszeren alapuló 
egyetemi e-learning rendszer szolgáltatásai nélkülözhetetlenek. A blended 
learning oktatási forma létjogosultsága vitathatatlan a felsőoktatásban. Ez az 
oktatási forma költséghatékony, hatására a tanár-tanuló kapcsolat szorosabbá 
válik, új, alapvető informatikai készségek fejlődnek ki a résztvevőkben, a passzív 
tanulástól az aktív tanulás irányába vezet.  
„Valószínű, hogy nem a távoli jövőben -  miután az informatikai infrastruktúra  
mindenüttjelenvalósága  természetessé válik – eliminálódik a learning elől a kis e 
betű, és a tanulás egyszerűen újra csak tanulás lesz – a korábbihoz képest azzal  a 
különbséggel, hogy  a biológiailag determinált elektrokémiai, molekuláris 
hardveren történő, és a félvezetőkön alapuló elektrofizikai tanulás valamilyen 
szimbiózisa fog kialakulni egy komplementer rendszer keretein belül. „ 
(Komenczi, 2006:17). 
 
Abstract 

In the following article the head of the Library of the Faculty of Economics 
of SZIU in Békéscsaba gives an account of the steps taken to introduce e-
learning as a form of education at this campus of the Faculty of Economics, 
Agricultural and Health Sciences of Szent István University. She presents the E-
learning Strategy of Szent István University, and outlines those social and 
technological changes which require the use of electronic media in the 
educational process. 
 
Keywords: e-learning, blended learning, university e-learning strategy, Moodle 
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ANETT BÚZA* 
 
ALDI CASE STUDY – THE FIGHT FOR THE CUSTOMERS 
 
 
Abstract 

I would like to introduce the fight for the customers with an Aldi case 
study. I compare the Belgian and the Hungarian market and I look at the 
differences and the similarities between the two countries. I examine the fight 
for the customers, the consumer’s behaviour and the influence factors. 
 
Keywords: discount stores, consumers, competition, Aldi, Lidl 
 
 
1. Introduction 

Aldi and Lidl are competitors with each other in Belgium and in Hungary, 
but in the Hungarian market the competition is not so intense. They have the 
same target customers. Their products and prices are similar. I think this is the 
reason why it is good for comparison. According to my hypothesis Aldi is less 
known in Hungary than the Lidl. I was looking for answers in my survey 
concerning of discount stores and its products’ popularity. 
 
2. Consumer characteristics 

The stores have many factors to consider in order to gain more customers. 
I would like to mention a few examples. Elderly people have different shopping 
habits and needs. Today the group of people over 50 is growing rapidly. This is 
so important because these people want to see the information of the prices 
with bigger printed letters and better illumination because the readability is 
easier in this way. The number of single people is growing in Hungary and also 
in Belgium rapidly. A single man has different shopping habits than a customer 
who has family. They buy things not so often and they spend less to buy some 
food and they eat more often in a restaurant. 

Maybe the most important factor is that in 2008-2009 when the crisis was 
starting, consumers were more price-sensitive than ever before and this has 
impact on today. Their behaviour is mainly determined by the prices and this is 
the reason why the loyalty of domestic brands would relegate to the 
background. Those kinds of food that are daily needed will be bought in 
discount stores which is disadvantageous to little shops and domestic producers. 
If we see the Aldi and the Lidl in producers’ point of view we can see that 
because of their hard strategy it is a good opportunity for them. According to 
some analysers the competition will be better in Hungary by around 2012-13. 
 
 

                                                 
* TDK dolgozat, témavezető: Árpási Zoltán PhD hallgató, adjunktus 
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3. Aldi 
The Aldi started in Germany after the Second World War. This is a store 

chain that contains two networks but there are situations as if they were one 
firm only. They became successful soon. The reason of this was that they had 3 
% discount from the maximum price There did not sell freesh foods, they left 
their shop in a small place and they did not use any advertisements in order to 
advertise. They paid attention not to offer food being not in request. It is an 
interesting factor that neither the Aldi’s nor the Lidl’s development is not 
unitary in the international markets. In most cases the Aldi’s biggest competitor 
is the Lidl.  
 
4. The situation in Hungary 

In Hungary in many people’s eyes there is no difference between the two 
stores. The Aldi’s philosophy is that they want to provide an own brand of very 
high quality and they do not want to have their goods produced by 
manufacturers who produce goods in the cheapest way temporarily. If we 
compare Aldi and Lidl we can realize that the most important difference 
between them is the range of goods because Aldi sells just about 1000 kinds of 
goods. 

1. táblázat 
The list of the Hungarian food-retailing chains in 2010 

If we analyze the list of the Hungarian food-
retailing chains in 2010 we can realize that 
Lidl was in the 7th place with 221 billion Ft 
turnover and Aldi was in the 12th place with 
52,6 billion Ft turnover. It is important to 
analyze the number of the stores. Lidl has 
147 stores while Aldi has just 75 stores in 
Hungary. If we screen the turnover to one 
store we can see that one Lidl store had twice 
more turnover than one Aldi store. So it 
shows clearer their positions in the market.  
 
 

 
5. Research 

The method of my research was a questionnaire-based query. With the help 
of that I could assess which stores are preferred by the customers, the frequency 
of purchase and how the goods of Aldi and Lidl are known. 

My first question was an open question. I asked the first three ideas that 
occurred concerning of the stores to the customers. Most of the respondents 
(70 %) said that these stores are cheap. This shows that the large proportion of 
them are price-sensitive. 64% of the people said there are wider ranges in these 
stores.  

Number Store chain 
Turnover 
(billion Ft) 

1. Tesco 666,5 

2. CBA 555,0 

3. Coop 510,0 

4. Spar 381,3 

5. Reál 360,0 

6. Auchan 224,8 

7. Lidl 221,0 

8. Metro 209,9 

9. Penny Market 160,8 

10. Cora 96,6 

11. Dm 63,7 

12. Aldi 52,6 
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I drew important conclusion from the fact that which stores can be found 
near-by. According to the respondents we can find both stores, neither or just 
the Lidl. So there is not such a place where we can find just Aldi in a town. Aldi 
tries to handle the competition and it creates new stores where the Lidl is 
present too. 

The figure clearly shows that in Hungary Lidl is more well-known than Aldi 
is and customers rely on Lidl better. 62 % of surveyed consumers don’t buy in 
Aldi and 26% of them don’t buy in Lidl. You can have a quiet think: will it 
remain so or is a change coming soon? 
 

1. figure 
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Most of the respondents do not know Aldi’s products. The figure below shows 
that in the case when Aldi wants to compete with Lidl, Aldi should promote its 
stores and products. The biggest problem of Aldi stores is that its promotional 
offers are lost between the competitors offers. Aldi is attractive to Hungarian 
consumers when it has discounts. 
 

2. figure 

 
 

In consequence I can say that Lidl has been better known and more 
preferred than Aldi in Hungary nowadays. The question can be asked whether 
Aldi will become a rival of Lidl and gain more customers in the coming years. 
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According to analysers the competition will have been sharpened by 2012-2013 
and these questions will have been answered as well.   
 
Összefoglaló 

Magyarországon a Lidl jelent meg elsőként 2004-ben, majd később az Aldi 
2006-ban létrehozta saját logisztikai központját Biatorbágyon és 2008-ban végül 
megnyitotta első magyarországi áruházát. Ezzel ellentétben, Belgiumban fordítva 
történt. Ezért is meglepő, hogy napjainkban ott az Aldi folyamatosan veszít piaci 
részesedéséből, míg ezzel szemben Magyarországon egyre nagyobb piaci 
részesedésre tesznek szert ezek a diszkontok. A bevezetésre kerülő 27 %-os áfa 
terhe is minden bizonnyal nekik kedvez majd. Ez egy érdekes 
marketingstratégiára ad lehetőséget, amelyet kihasználva az Aldi tovább 
növelhetné ismertségét a magyar piacon és sok vásárlót vonzana magához. A 
verseny miatt elképzelhető, hogy lesz olyan diszkontáruház-lánc a piacon, amely 
a plusz 2%-os áfa terhét átvállalja fogyasztóitól. Ezáltal egy gondoskodó, 
megbízható cég képe fog kialakulni a vásárlókban, így növekvő számban fogják 
választani az adott lánc üzleteit. Az Aldi 2008-ban, a gazdasági válság 
kibontakozása idején kezdett el terjeszkedni Magyarországon. Érdemes 
elgondolkozni azon, hogy ha egy stabilabb, prosperáló gazdaságban nyitja meg 
első üzleteit, vajon a verseny hogy alakulna napjainkban. Az Aldi ismertebb 
lenne, mint a Lidl? Több vásárlót vonzana? Ezek a kérdések már 
megválaszolatlanok maradnak. 
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AMBRUS GYÖRGY KRISZTIÁN* 
 
ZÖLDSÉGBE ÉS GYÜMÖLCSBE ÁLMODOTT MŰVÉSZET 
 
 
Összefoglaló 

Kutatásomban bemutatom, hogy a zöldség- és gyümölcsfaragás milyen 
történeti gyökerekkel bír. E mellett lakossági felmérést végeztem ennek 
elterjedtségéről és ismertségéről. E kutatási eredményeket közlöm 
dolgozatomban. Végezetül megfogalmazom azokat a lehetőségeket, melyek által 
új pedagógiai módszerekkel hazánkban is egyre inkább népszerűsíteni lehetne e 
gasztronómiai újdonságot.  
 
Kulcsszavak: gasztronómia, zöldség, gyümölcs, faragás 
 
Bevezetés 

Napjainkban a gasztronómia kiemelt jelentőséggel bír, főként Dél-
Békésben, ahol a mezőgazdaság mellett a turizmus tölti be a meghatározó 
gazdasági szerepet. Korábban a mennyiségi termelés, később a minőségi 
termelés töltött be azt a szerepet, amit a XXI. században a szolgáltatási szektor. 
Térségünkben a turisztikai desztinációk, attrakciók kiemelt jelentőséggel bírnak, 
hiszen ezeken keresztül tudjuk bevonzani azokat az embereket, akik majd 
termék- és szolgáltatás vásárlásával, megyénk jó hírnevének továbbadásával 
támogathatják felemelkedésünket. A zöldség- és gyümölcs artisztika vagy más 
nevén zöldség- és gyümölcsfaragás a szakács szakma egy olyan ága, melyben 
nem az ízek dominálnak, hanem főként a látvány az, amivel megpróbálják a 
vendéget elkápráztatni. Magam e faragás művészetét 4 év óta gyakorlom és 
különböző rendezvényeken – határokon innen és túl – volt szerencsém 
megmutatni és dekorálni, díszíteni a vacsorákat, gálavacsorákat, állófogadásokat. 
E szenvedélyemnek kívánom a történeti és szakmai hátterét feltárni e 
kutatásban, ezáltal is megerősítve szakmai létjogosultságát. 
 
1. Célkitűzés, hipotézisek 

Kutatásom témája, hogy megismertesse a zöldség- és gyümölcsfaragás 
múltját, típusait és egyúttal felmérje, hogy a köztudatban mennyire van jelen a 
lakosságban és a szakmában egyaránt. Kutatásomban bemutatom e szakma 
történeti hátterét, majd a lakossági kérdőívek segítségével feltárom az 
informáltságot és végül a szakma számára jövőképet fogalmazok meg. 
Célkitűzéseim és kutatásom segítségével a gasztronómia egy új színt kaphat és a 
zöldség- és gyümölcsfaragás területén és mind a szakemberek, mind a lakosság 
szélesebb köreiben is megismerhetővé válik e szakmai és művészeti ág. 
 
 

                                                 
* TDK dolgozat, témavezető: Árpási Zoltán PhD hallgató, adjunktus 
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2. A kutatási módszerek 
A kutatási módszereket a korábban bemutatott célkitűzéseknek rendeltem 

alá. Ennek érdekében mind mennyiségi, mind minőségi módszereket 
alkalmaztam, illetve ezek ötvözését azért, hogy a mintavételek száraz elemző 
hatását ellensúlyozzam, alátámasszam vagy cáfoljam olyan interjúkkal, melyek 
segítik a téma bemutatását, szakmai kifejtését. 
a.) Kvantitatív módszerek 

E módszerek közül a kérdőíves megkérdezést folytattam le, mivel ez 
lehetővé tette, hogy befolyásoltság nélküli válaszokat kaphassak. Rövid, 
mindössze öt perc alatt kitölthető – többnyire zárt kérdéseket tartalmazó – 
kérdéssort állítottam össze. A másik kvantitatív módszer a megfigyelés volt. 
E megfigyeléseket az egyes rendezvényeken folytattam le – nem célzott 
módon – annak érdekében, hogy a faragásokat, a faragás folyamatának 
hatását tanulmányozzam. Több rendezvényen részt vettem kollégáimmal, 
akikkel a helyszínen is készítettünk ilyen alkotásokat, így volt alkalmam 
különböző rétegből származó látogatók reakcióit tanulmányozni.  

b.) Kvalitatív módszerek 
A minőségi vizsgálati csoportból a szóbeli megkérdezést és interjút 
választottam annak érdekében, hogy a kérdőívre adott válaszokat 
kiegészítsem és feltárjam a válaszok mögött meghúzódó motivációt. Ennek 
célja, hogy rámutasson a faragást készítők és felhasználók érdeklődését, a 
díszítés felhasználhatóságát és a jövőképét. 

 
3. Történeti visszatekintés 

A faragás történetét több szálra is vissza lehet vezetni. Az egyik ilyen 1364-
ben Thaiföldön kezdődött. Thaiföldön minden év novemberében a királyi 
fesztivál keretein belül ünnepelték a telihold megjelenését. Oly módon tették, 
hogy banánfa leveléből kis csónakokat hajtogattak, melyeket aztán megtöltöttek 
illó olajokkal aprópénzzel és gyertyákkal, majd a folyó vizére helyezték. E 
szertartással a hajókészítők azt remélték, hogy e hajók szerencsét hoznak.11 
1364-ben az akkor uralkodó király (Rhra Ruang) hitvese zöldségből és 
gyümölcsből faragott madarakat, virágokat, és még sok minden más figurát, 
ezekkel a faragott zöldségekkel és gyümölcsökkel töltötte e hajókat. Amikor ezt 
a király meglátta, nagyon megtetszett neki ez az újítás. Más források szerint a 
király rabszolgája, Nang Noppamart készített a számára egy tutajt, mely 
megtetszett a királynak.12 Az új technika megismerése után a zöldség és 
gyümölcsfaragást Thaiföld hagyományának illetve örökségének nyilvánította. 
Ettől fogva ezt az új fajta művészeti ágat csak az udvarhölgyek gyakorolhatták.13 
A thai forradalom után 1932-ben a zöldség- és gyümölcsfaragás nem volt 
népszerű. 1934-ben amikor megváltozott Thaiföld politikai arculata, az 
Oktatásügyi Miniszter minden iskolában továbbképzést rendelt el a tanárok 

                                                 
11 Varga K, 2006: Kreatív szakácsművészet, Gourmet Séfmester Kft, Kecskemét, 15. p. 
12 http://en.wikipedia.org/wiki/Vegetable_carving, letöltve: 2011. október 20. 
13 Fruit and vegetable carving by Nidda Hongwiwut end Eyewitness Travel Guides (2011.): The History of Thai Fruit 
and Vegetable Carving, http://www.thaicarving.co.uk/html/history.html, letöltve: 2011. október 23. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vegetable_carving
http://www.thaicarving.co.uk/html/history.html
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számra, amely tanfolyam ezt a különleges „mesterséget‖ is magába foglalta. Ezt 
követően ez a művészeti ág szabadon szárnyalhatott, feloldódtak a korlátok és 
mindenki tanulhatta e szakmát rangtól és vagyontól függetlenül. A megtanult 
tudást tovább kellett adnia a következő nemzedék számára is. E szokáson az idő 
múlása semmit sem változtatott, az iskolák a mai napig tanítják kötelező módon 
a diákok számára. Ők azt vallják erről a művészeti ágról, hogy a zöldség- és 
gyümölcsfaragás Thaiföld büszke öröksége a világ számára.  
Nem csak Thaiföldnek, Japánnak és Kínának köszönhető a zöldség- és 
gyümölcsfaragás művészete. A felsorolandók között van Szingapúr, Korea, 
Malajzia és még sok kisebb ország is amelyek kimaradtak a felsorolásból. Nekik 
is sokat köszönhet a szakma ezen ágának megteremtése, fejlődések ápolása,és a 
jelennek való megőrzésére. 
 
4. Eredmények 
4.1. A szakirodalom áttekintése 

E téma szakirodalma Magyarországon főként a zöldségek és gyümölcsök 
csoportosítására, azok fajtáinak bemutatására szorítkozik (Pl.: Hadnagy Á. – 
Tuza S, 2001, Cristine I, 2002, Nagy J, 1999). Vannak olyan könyvek, melyek e 
gyümölcsök és zöldségek különlegességeit tárják fel, de ezek sem mutatják be a 
dekorációs jelleget (Dr. Hodossi S, 2001). A külföldi szakirodalom már ennél 
sokkal színesebb, melynek oka, hogy a határainkon túl, a gasztronómia 
magasabb szinten, finomabb megoldásokkal dolgozik. A nyugati országokban a 
csokoládé- és karamellartisztika, a szakács szakmában a tésztaartisztika 
szélesebben elterjedt. Horvátországban, Romániában és Törökországban 
nagyobb „hagyományokkal‖ bír e díszítési mód. A külföldi szakirodalom alapja a 
thai, japán és kínai kultúra, ott sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek az aprólékos 
kidolgozásra és a díszítésre (Hiroshi N. – Kenji M, 2009, Hongwiwat N. – 
Goldrick R. 2007).  
 
4.2. A kérdőív feldolgozása 

A kérdőíves adatfelmérésem oka, hogy elfogulatlan véleményt akartam 
volna kapni a faragás ismertségéről több területen. Ennek érdekében 60 
kérdőíves felmérést végeztem három csoportban. E csoportok a következők 
voltak: vendéglátásban tanulók, vendéglátásban dolgozók és szakmán kívüli 
interjú alanyok. Mindhárom csoportból 20 fős mintavétellel dolgoztam, mely 
nem mondható reprezentatívnak, viszont arra úgy vélem alkalmas a minta, hogy 
főbb következtetéseket levonhassak a zöldség- és gyümölcsfaragás megítéléséről, 
annak ismertségéről. 

A kérdőív kérdéseinek összeállításánál törekedtem arra, hogy gyorsan 
megválaszolható, kitölthető legyen , illetve arra, hogy a kérdések 
feldolgozhatósága a kapacitásaimat ne haladja meg. A kérdőívben a demográfiai 
adatok mellett behatároltam a válaszadó vendéglátással kapcsolatos viszonyát, 
munkával kapcsolatos státuszát, illetve anyagi lehetőségeit 

A megkérdeztek igen nagy része fesztiválokon és kiállításokon találkozott 
már ilyen művekkel. Az alapanyagok terén a zöldségen és a gyümölcsön kívül 
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igen magas százalékban szerepel a csoki és marcipán amelyből arra lehet 
következtetni hogy a cukrász terméke a legismertebbek ezek körül az 
alapanyagok közül. A költési hajlandóság vizsgálatánál az a számomra nem egy 
meglepő eredmény jött ki, hogy sokan csak keveset költenének egy ilyen 
műalkotásra, mert a megkérdezett személyek szerint ezek még luxuscikknek 
számítnak. Ez valamilyen szinten igaz is mivel személyes és kollegáim 
tapasztalata szerint is a megrendelők nagy része vállalatok illetve cégek köréből 
kerül ki, ők egy-egy nagy rendezvényükre rendeleik ezekek terméket meg, hogy 
ezzel is emeljék a rendezvényük színvonalát is.  
 
4.3. A szakma érvényesülése 

A faragások elterjedéséhez, a szakma népszerűsítéséhez több út vezet. A 
következőkben feltárok néhány olyan lehetőséget, melyek a zöldség- és 
gyümölcsfaragás felhasználási módjait bemutatják, népszerűségét növelhetik. 
a.) Felhasználási módok 

Több módon is megjelenhet egy ilyen faragás, egy állófogadáson egy 
hidegtál dekorációjaként, akár önálló alkotásként. Egy faragás motívumai 
tartalmazhatják az állófogadás, esetleg a konferencia logóját vagy a 
szlogenjét. A faragások megjelenhetnek még egy családi rendezvényen is. 
Például dekorációként, vagy ajándék formájában. Egy kedvelt szobor vagy 
kép megjelenítésével egyszerű virágcsokor formájában, díszítésként ajándék 
formájában emelhetik az ünnep fényét. Ha nem találkozunk vele egy családi 
összejövetelen vagy mondjuk egy állófogadáson, konferencián, akkor talán 
felfedezhetünk vele egy étteremben az asztalnál ülve egy tányérdísz 
formájában. 

b.) A zöldség- és gyümölcsfaragás tanítása 
Zöldség- és gyümölcs faragás tanítható különböző módokon. A személyes 
tanításon túl taníthatjuk a „mesterséget‖ akár interneten on-line is, így a 
helyszín megközelítése sem jelent akadályt. A tanuló belép, megnézni a 
feltett videó- és képanyagokat az interneten és még a tanárral is tud on-line 
beszélni, bármikor hozzá tud férni és vissza tudja néni ezeket az 
dokumentumokat több ezer kilométerről. Az oktatás megoldható 
távoktatáson keresztül, amikor a tanagyagot felteszik egy közös oldalra a 
tanulónak. Havonta, hetente egy-két napot az iskolában töltenek és 
megmutatják a tanárnak, hogy mit sikerült elsajátítaniuk, mit kell más 
módon csinálniuk. 

 
Összefoglalás 

A történeti visszatekintés alapján több forrásból is megállapítható, hogy a 
zöldség- és gyümölcsfaragások honnan indultak és milyen folyamatokon 
keresztül fejlődtek ki. Egy egyszerű faragott virágból és madárból elindulva a 
világon is ismert és Magyarországon is egyre jobban elterjedő, feltörekvő 
szakmai ággá nőtte ki magát. A szakmát Thaiföldön oktatják tantárgyként az 
általános iskolán keresztül a középiskolán át, egészen a főiskoláig, egyetemig. 



Ambrus György Krisztián 

 232 

A lakosság a megkérdezettek alapján elég jól informált, többségük már 
találkozott ilyen művekkel. Vannak olyanok is, akik már ki is próbálták és 
aktívan gyakorolják ezt a mesterséget. Az átlag lakosság ugyanakkor nem tartja 
megfizethetőnek ezt a fajta ételt díszítő vagy akár asztali dekorációs elemet. 
A célkitűzések a várt eredményeket hozták, megállapítható, hogy a köztudatban 
jelen van, elterjedésének nagy gátló tényezője, hogy hiányzik térségünkben a 
vásárlóerő. Nem a lakosság körében, de a cégeknél már fellelhető, sőt a 
nemzetközi szakmában már jelentős a szerepe. Tapasztalatom alapján itthon 
egyre nő a jelentősége és mind több és több követője van. Fontos szerepet kap 
nem csak a versenyeken, de a mindennapi életben is, egy-egy rendezvényen, 
esküvőn vagy egy nagyobb családi rendezvényen. 

E szakmai ág fejlesztésére jó lehetőségek vannak a technika fejlődésével. 
Mivel itt Magyarországon nagyon kevés az oktató, így könyvekről, videókról, 
vagy távoktatásban javaslom e művészet tanulását.  

Összegzésként a kutatásom alatt több személyes pozitív visszajelzést 
kaptam, amely azt mutatja, hogy a zöldség- és gyümölcsfaragás tevékenyen jelen 
van, és az emberek szeretik ezt a művészetet. A szakmai közegben támogatják, 
mint média, a közélet igényli ennek nagyobb térhódítását. 
 
Abstract 

In my paper, I will discuss the historical roots of fruit and vegetable 
carving. I will also present the details of a research, about how well know the 
carving is in Hungary. Since I believe that it is quiet famous around the world, I 
seriously think the people (kids) should learn about it. I have made some 
suggestions about how the development of the educating fruit and vegetable 
carving could be made. 
 
 
Felhasznált irodalom 
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KARLOVITZ JÁNOS TIBOR 
 
HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ FELNŐTTEK 
KÉPEZHETŐSÉGE AZ EURÓPAI KULCSKOMPETENCIÁK 
FÜGGVÉNYÉBEN 
 
 
Összefoglaló 

Tanulmányomat a TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV keretében folyamatban 
levő kutatás alapján készítettem el. Úgy vélem ugyanakkor, a Miskolci 
Egyetemen zajló munka megállapításai általános érvényűek. A (halmozottan) 
hátrányos helyzetű felnőtt rétegek jelen vannak Békés megyében is. Jelen 
munkámban az európai kulcskompetenciák vonatkozásában vizsgálom a 
felnőttek képezhetőségét. 
 
Kulcsszavak: felnőttképzés, hátrányos helyzet, kulcskompetencia, tanulás  
felnőttkorban 
 
 

Tanulmányomban a hátrányos helyzetű felnőttek leírását, definícióját, 
csoportjait (vö. Cserné Adermann et al., 2006) nem kívánom részletezni, mivel 
azt egy korábbi tanulmányomban már megtettem (Karlovitz, 2011). Jelen 
munkámban a kulcskompetenciák hozzáférhetőségét, elsajátíthatóságát 
vizsgálom a hátrányos helyzetű felnőttek körében. Azért éppen velük 
foglalkozom, mert jövőbeni szerepük, munkaerőpiaci aktivitásuk alapján, illetve 
alkalmazhatóságuk szerint a hazai mikro-, kis- és középvállalkozásainak 
sikerességét alapozhatja. Bevonásuk és felkészítésük a tanulástámogatásba (vö. 
Garaj, 2005) hamarosan hazai kulcskérdéssé válhat. 

Ha a nyolc európai kulcskompetenciában gondolkodunk, szembetűnő, hogy 
a halmozottan hátrányos helyzetű felnőttek számára milyen típusú kompetenciák 
fejlesztése elsőrendű cél, és melyek azok a kulcskompetenciák, amelyeknek a 
fejlesztése sokkal nagyobb erőfeszítéseket igényel. Felsorolás-szerűen ideidézem 
a kulcskompetenciákat (például Demeter, 2006): 

 anyanyelvi kommunikáció; 

 idegen nyelvi kommunikáció; 

 matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák; 

 digitális kompetencia; 

 a tanulás tanulása; 

 személyközi és állampolgári kompetenciák; 

 vállalkozói kompetencia; 

 kulturális kompetencia. 
 

A felsorolt kulcskompetenciák figyelembe vétele a felnőttképzések során 
több szempontból is fontos. A teljesség igénye nélkül, most csak néhányat 
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említek ezek közül. A mostanában iskolás gyerekeket már ezek alapján tanítják – 
ők hamarosan konkurensei lesznek a mai felnőtteknek a munkaerőpiacon. A 
külföldi munkavállalók közül a fejlettebb országokból érkezők 
mindenféleképpen, de számos Magyarországnál kevésbé fejlettnek tekintett is, a 
(köz)oktatási rendszerében fokozott gondot fordított ezen kompetenciák 
fejlesztésére – velük szemben ugyancsak lemaradásban, hátrányban vannak az 
ezekkel kevésbé rendelkező felnőttek. Aki a felsorolt területeken előrébb tart, 
valószínűleg jobb kapcsolatokat tud kialakítani, amelynek következtében jobb 
minőségű munkahelyhez, több jövedelemhez jut hozzá. 

Analfabéta vagy funkcionális analfabéta felnőttek esetében, ha és 
amennyiben tekintetbe veszik, és egyidejűleg kívánják fejleszteni az összes 
kulcskompetenciát, feltehetően sokkal sikeresebb lesz a képzésük (illetve a 
szakképzésre történő előkészítésük). Ez a megállapítás arra alapozható, hogy 
például a számítógép, vagy egy mobiltelefon („okostelefon‖) használata iránti 
vágy, vagy a saját gyermekkel való „versenyképesség‖ a használat terén – sokat 
lendíthet az alapvető alfabetizációs program sikere felé. 

Az idegen nyelvi kompetencia látszólag „elérhetetlennek‖ tűnik, ám még 
írástudatlanok esetében is lehet némi sikereket elérni néhány egyszerű, a 
hétköznapi életben gyakran használt, az alapvető szókincshez tartozó tizenöt-
húsz szó elsajátíttatása, és megfelelő élethelyzetbe történő beállítása, beágyazása 
terén. 

A matematikai és természettudományi, technikai és technológiai 
kompetencia-együttest lehet talán a leginkább a motivációs bázis szélesítésével 
formálni, alakítani. Vagyis a szerepjátékok módszerével, szituációs játékokkal, a 
beszélgetés módszereivel rá lehet a felnőtteket döbbenteni arra, hogy amíg 
tudatlanok, könnyen becsaphatják őket. (Például boltban rosszul adnak vissza, 
adásvételi szerződésben számukra kedvezőtlen feltételeket írnak alá, rossz hitel-
szerződést kötnek, nem tudják megreklamálni a közüzemi szolgáltató 
túlszámlázását stb.) 

Ha kialakult a tanulás (képzés) iránti vágy minimuma – amely egyúttal 
lehetővé teszi az olvasás megtanulását, az elemi szövegértést –, már ki lehet 
alakítani, meg lehet alapozni a tanulás tanulásának kompetenciáját. 

A személyközi- és állampolgári kompetenciák nem csupán az állampolgári 
jogok rendszerének olyan gyakorlatias ismereteit jelentik, mint például a 
népképviseleti rendszer, a rendőrség vagy a bíróságok illetékességi köre, hanem 
segíthetnek többek között a munkahelyi vagy lakóhelyi konfliktusok 
kezelésében, oldásában is. Vagyis még az alacsony iskolázottságú felnőttekkel is 
be lehet láttatni, hogy ezekre a mindennapi élet küzdelmei során szükségük 
lehet. 

A vállalkozói kompetencia fejlesztése távol állónak tűnik a halmozottan 
hátrányos helyzetben élő felnőttektől. Ugyanakkor ezen embercsoportok számos 
tagja volt korábban, vagy lehet később kényszervállalkozóvá. Akármilyen 
alacsony szinten kerüljön is sor a képzésükre, érdemes volna a képzési 
programot oly módon összeállítani, hogy ezen képesség-együttes alapvető 
ismeretei ugyancsak sorra kerüljenek – értelemszerűen, ezen emberek nyelvén, 
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fogalmi szintjén. (Adózás, egészség- és balesetbiztosítás, nyugdíjbiztosítás – a 
befizetések után igénybe vehető szolgáltatások, illetve az adófizetés elmaradása 
miatt szankciók stb.) 

A kulturális kompetencia-együttes fejlesztése során talán az tekinthető a 
legfontosabb szempontnak, hogy bármit tesznek is – legyen az a legegyszerűbb 
kétkezi munka, például fűnyírás, kaszálás –, abban tanulják meg örömüket lelni, 
gyönyörűségüket találni. Azaz tudjanak örülni munkájuk eredményének, vegyék 
észre, ha valamit rendesen elvégeztek, annak valami „szép‖ az eredménye. Meg 
tudják különböztetni a szépet, mint olyat, a rúttól, a rendetlentől, az esztétikai 
értelemben vett csúnyától. Az esztétikailag szép keresése óhatatlanul visszahat a 
nyelvi kifejezésmódra, az íráskép rendezettségére, a digitális írástudás során 
szerzett kompetenciák gyakorlása során az ízlésesen elkészített oldalképre... 
Talán visszahathat még az otthoni környezet rendezettsége iránti belső 
igényszint növekedésére is. 

A halmozottan hátrányos helyzetű felnőttek egy része olyan további 
problémával is küzd, mint például már a harmadik generáció születik, amely nem 
lát felnőtt embert dolgozni. A jelenlegi fiatal, nagyjából a húszas éveikben járó 
felnőtteknek a nagyszülei voltak állandó alkalmazottak, a rendszerváltás körül 
azonban elvesztették munkahelyüket. Szüleik egy része már nem volt benne a 
munka világában. A felnőttképzés módszertani kultúrájának alapozására ebből a 
szempontból sem fordított még kellő gondot a magyarországi oktatásügy 
(Torgyik, 2009:142). 

A másik jelentős gond az, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű fiatal 
felnőttek ezreinek nincs számottevő iskolai tapasztalata. Vagy egyáltalán nem 
jártak iskolába, vagy nagyon kevés iskolai osztályt jártak ki. Az utánuk következő 
évjáratoknak ugyanakkor – az utóbbi években meghozott szociálpolitikai és más 
intézkedéseknek köszönhetően – egyre nagyobb hányada jut el magasabb iskolai 
osztály elvégzéséig. A családi pótlék folyósítása és a tanköteles korú gyermek 
iskolába járása közötti összefüggés határozottan pozitív kimenetelű 
rendezőelvként hatott számos család életében. 

A húszas éveikben járó fiatal felnőtteknek is vannak vágyaik, álmaik, és ezek 
kielégítésére – vagy éppen a mindennapi létszükségleti, vagy éppen élvezeti 
cikkek beszerzésére – számosan követtek el kisebb-nagyobb súlyú 
bűncselekményeket. Így ez a réteg a területi elhelyezkedésből, a munkahelyek 
hiányából, a segélyezési rendszer korábbi relatíve nagyvonalúságából („megérte‖ 
a gyerekvállalás), a kevesebb elvégzett iskolai évfolyamból és szakma-
nélküliségből kifolyólag még egy további gonddal, problémával küzd: a 
kriminalizálódottsággal, börtön-viseltséggel. Emiatt számos szakma, magasabb 
kvalifikáció lehetősége eleve elzáródott előlük. 

A hátrányos helyzetű fiatal felnőttek számára talán a digitális kompetenciák 
megszerzésének, elsajátításának esélye hozhatja el a kitörési pontot. Egyrészt, mert 
ők is megláthatják, milyen életmódok vannak, lehetnek az övékén kívül. 
Másrészt, hogy ez azért talán nem is annyira elérhetetlen a számukra. 
Harmadrészt, mert a számítógépes-internetes tájékozódás – de még a játék-
tevékenység is – megköveteli az anyanyelvi kompetenciák rendszeres 
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használatát, mindenekelőtt az olvasást, és az olvasottak értelmezésének 
képességét, vagyis a szövegértésnek valamilyen alapvető szintjét. Vagyis akarva-
akaratlanul fejlődnek azok a kulcskompetenciáik, amelyekre aztán a többi 
kompetenciát építeni lehet. 

Más az élethelyzete az idősebb korú – most ez alatt a 45 éven felül, vagy 
negyvenes-ötvenes éveiben járó munkavállaló korú – halmozottan hátrányos helyzetű 
felnőtteknek. Nekik általában több évfolyamnyi iskolai végzettségük van. Gyakran 
nem csupán az általános iskolát végezték el, hanem valamilyen, manapság már 
hasznavehetetlen szakmával is rendelkeznek. Fiatal korukban még munkahelyük 
is volt, amit a rendszerváltás körül, mintegy húsz-huszonegy esztendővel ezelőtt, 
elvesztettek. Az utolsó húsz évet rendszerint úgy töltötték, hogy nem volt 
bejelentett, adózó, legális munkahelyük. Ha volt ilyesmire lehetőség, alkalmi, 
nehéz fizikai munkákból tartották fenn magukat és családjukat. 
Életkörülményeik szegényesek. Élelmezésük gyenge. Sokan közülük végzetesen 
betegek. Biológiai életkoruknál rendszerint sokkal idősebbnek látszanak. 
Számosan közülük kriminalizálódtak, börtön-viseltek. Mivel nem használták, 
szépen lassan elvesztették – már akinél volt – írástudásukat, funkcionális 
analfabétákká váltak. Az elbutulási folyamat sokuknál elszegényedést, teljes 
tönkremenetelt is maga után vont. Sok közöttük az alkoholista szenvedélybeteg. 
Az ő képzési lehetőségeik sokkal korlátozottabbak. A 45 éven aluliak – 
harmincas éveikben, negyvenes éveik első felében járók – rendszerint nem 
célcsoportjai egyetlen kiemelt, a képzéssel kapcsolatos célcsoportnak sem. A 45 
éven felüliek, ha korábban munkát, állást, foglalkozást kerestek is, nem tudták 
felvenni a versenyt fiatalabb, vagy éppen idősebb, ám sokkal tapasztaltabb 
társaikkal. Mentálisan, szellemileg – és fizikailag – egyaránt leromlottak, 
leépültek. Az ő sorsuk, munka-erőpiaci integrációjuk szinte egyenesen 
„reménytelennek‖ tűnik, már csak képezhetőségük korlátai okán is. Ráadásul, 
ennek a korosztálynak a szegénységben élő tagjait a digitális kultúra sem érintette 
meg. Helyzetüket nehezíti, hogy ebben a korosztályban már nem feltűnő, ha 
valaki gyermekkorában speciális vagy gyógypedagógiai nevelésre szorult. 
Leszakadtak, amelyet gyors biológiai öregedésük és elmúlásuk tesz 
visszavonhatatlanul véglegessé. 

Külön bekezdést érdemel az anyák helyzetének vizsgálata a magyarországi 
munkaerő-piaci képzésekben. Ők általában kellően motiváltak, gyerek(ek) 
mellett is szívesen és szívósan tanulnak, a képzéseken rendszeresen részt 
vesznek. Tudják: a tanulás révén előrébb juthatnak. Szociábilisabbak, segítik 
egymást. Velük könnyebb kiscsoportos munkaformákban, együttműködésre 
alapozott oktatási-képzési módszerekkel dolgozni. Esetükben inkább a kellő 
munkaerő-piaci védelem hiányzik, így a mentori programokat (Mayer, 2010) az ő 
esetükben nem pusztán a tanulás közvetlen segítésére, hanem az új munkahelyen 
való helytállás kezdeti nehézségeire, valamilyen sajátos „közvetítő-támogató‖ 
szerepre is ki kellene terjeszteni. Vagyis a képzés utáni időszakban egyfajta 
kísérésre, figyelemmel való követésre van szükség. 

A felnőttekkel is foglalkozó pedagógusok, illetve andragógusok egészen 
eltérő módszertani kultúrákkal érnek el sikereket. Az andragógia gazdag 
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szakirodalmából kitűnik, hogy a felnőttek társadalma igen sokrétű, és az eltérő 
egyéni életutak, élettapasztalatok, előzetes tudás stb. alapján valójában inkább 
egyéni tanulmányi utakról kellene beszélnünk (Kraiciné, 2004). 

Amint azt az előzőekben említettem, az iskolázottság alacsony fokán, 
írástudatlan emberek esetében többnyire hagyományos módszerekkel lehet 
jobban boldogulni. A fő cél: elsajátíttatni az európai kulcskompetenciák alapjait. 
Ezután elemi szinten ugyan, de képesek lesznek kommunikációra, a természeti 
és technológiai jelenségek felismerésére és ésszerű magyarázatára, nem 
csaphatók be, mert tudnak számolni, használják a számítógép segítségével, a 
világhálóról elérhető információkat, tudnak és akarnak tanulni, megbecsülik a 
szépet és esetleg még vállalkoznak is valamilyen kreatív ötlettel, bizalommal 
együttműködnek kipróbált munkatársaikkal, lehet továbblépniük, a 
kompetencia-elsajátítás magasabb szintjeit ostromolniuk. 

A hátrányos helyzetű felnőttek felkészítését valószínűleg nem csupán 
valamiféle szakma-tanulással kellene kezdeni, hanem az életvitelhez, 
pénzgazdálkodáshoz, a mindennapi élet kultúrájához szorosabban kapcsolódó 
felismerésekhez kellene őket elvezetni. Célokat megfogalmazni, motivációs 
bázist kiépíteni ugyanis csak az igényszint emelésével lehet. Igényszintet pedig 
nagy tömegekben csak akkor érdemes emelni, akkor fenntartható az a 
halmozottan hátrányos helyzetben élő felnőttek és családtagjaik, gyerekeik 
számára, ha finanszírozásának van alapja: legális munkavégzésből származó, 
adózó, állandó, kiszámítható jövedelem. Úgy tűnik, bár felnőttképzési 
rendszerünk érzékeli a probléma súlyát, azonban különlegességét, összetettségét 
még meg kell tanulnia kezelni. Rövidebben fogalmazva: a halmozottan hátrányos 
helyzetű felnőtt rétegek tanítása, tanulása, képzése terén, esetében teljes 
módszertani megújulásra van szükség, amelyet az elemi alapoktól, a betűvetés 
megtanításától kell elkezdeni. 
 
Abstract 

This study is based on survey in University of Miskolc no. TÁMOP-
4.1.1/A-10/1/KONV, what is a complex program. In this essay I probe to 
explain relationships between European core-competences and education of 
disadvantaged adult people. I think these are general characteristics of learning 
and training opportunities of adults. 
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SZTAHOVICS ZSUZSANNA* 
 
AZ UTOLSÓ NOMÁD - INTERJÚ ROSTÁS-FARKAS GYÖRGGYEL 
 
 
Összefoglaló 

Sztahovics Zsuzsanna andragógia szakos hallgató, egyben a Csaba TV 
szerkesztő riportere. Az itt közölt interjújával a kari TDK konferencián díjat 
nyert. A műfaj megmaradt interjúnak, de a háttér irodalom és a szöveg mögötti 
elemzések talán jelzik a szerző téma iránti érdeklődésén túl annak értését is.  
A roma világot csak akkor lehet megismerni, ha közelebb megyünk hozzá. A 
bemutatott interjúalany (az utolsó nomád) szép példa, követendő emberi élet-
modell lehet(ne). 
 
Kulcsszavak: magyar és cigány, felemelkedés, oktatás, munkalehetőség 
 
 

Egy olyan emberről szól a történetem, aki nagyon mélyről, nagy 
magaslatokba jutott. Saját kitartásának, tehetségének és segítőinek köszönhetően 
meg tudta mutatni, hogy egy szegény cigány család fiaként is lehet érvényesülni, 
csak akarni kell. Rostás- Farkas György azt mondja: „Nem tudja milyen 
cigánynak lenni, aki még nem volt az.‖  Mert ki is a cigány? Mi is a cigány? Talán 
etnikum? Vagy nemzetiség? A kérdés megválaszolása sürgetően fontos, hiszen 
ha nem teszünk valamit, a társadalom perifériájára szorult romaság örökre a 
„legszélen‖ ragad. Ki tehet arról, hogy más szemmel nézünk mi nem cigányok a 
cigányokra. Hová lett a hajdan oly híres tolerancia és összetartás? Ki, vagy mi az 
oka annak, hogy nem szívesen dolgozunk velük együtt, elkerüljük őket, nem 
szeretjük, ha gyerekeink egy osztályba járnak velük, vagy barátságot kötnek egy 
roma kisgyerekkel. Mennyiben másak ők, mint mi? Mit tettek, amiért 
kiközösítjük őket, amiért átnézünk rajtuk? Jobb esetben csak átnézünk rajtuk, és 
nem lenézzük őket. 

Rostás-Farkas Györggyel egy televíziós beszélgetés során ismerkedtem meg. 
A Csaba Televízió szerkesztő- műsorvezetőjeként gyakran folytatok diskurzust 
különböző témákban, különböző emberekkel. Az „utolsó nomád‖ is egy ilyen 
vendég volt, aki nagy hatást gyakorolt rám. 

Rostás- Farkas György 1949. február 28-án született Békés megyében, 
Újkígyóson, a cigánysoron, a leírhatatlanul szegény, 11 gyermekes Öreg utcai 
oláh cigány családban, amely ragaszkodott hagyományaihoz, nyelvi kultúrájához, 
annak ápolásához, megőrzéséhez. „Nagyon messziről, és nagyon mélyről 
jöttem. De tudjuk, teher alatt nő a pálma.”  (Rostás, 2008.március 21.)  
A kis Gyuri tehetségét édesanyja, Lakatos Mária fedezte fel, aki tízéves fia 
kezébe adta a Petőfi Sándor Összes Költeményei című kötetet. Gyakran felolvasott 

                                                 
* TDK dolgozat, témavezető: Dr. Micheller Magdolna PhD, főiskolai tanár 
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neki belőle a boldog nebuló. Majd ő is írni próbált, és miről is szólt volna az 
általános iskolában papírra vetett első verse, mint az éhségről.  
 

1. sz. kép: Beszélgetés az utolsó nomáddal 

 
Forrás: Csaba TV felvétele 

 

Családja és az a közösség, amelyben él, száz körömmel ragaszkodik 
hagyományaihoz. Fáradoznak nyelvi kultúrájuk ápolásán és megőrzésén. RFGY 
- ahogyan őt a jól ismerők hívják,- szintén ennek szenteli az életét, és ezen 
munkálkodik ma is. Íróként, költőként és közéleti szereplőként is azt igyekszik 
elérni, hogy az a közösség, melyből ő maga is származik, ne elszigetelt börtön 
legyen. A cigánysággal együtt járó „másság‖ végre oldódjon fel, és inkább 
történelmi és kulturális értékeiket lássák meg a nem cigányok. Azzal a kettős 
kötődéssel és identitással, amelyben Rostás- Farkas György él, hidat épít 
cigányok és nem cigányok között. 

Ha megkérdezik, milyen nemzetiségű, azt válaszolja, hogy cigány és magyar. 
A sorrend mindegy, éppúgy vallja magát cigánynak, mint magyarnak. Nem hiába 
írta meg könyvben is hitvallását: Cigányságom vállalom.  
„Büszke vagyok a magyarságomra, legalább annyira, mint a 
cigányságomra. Mind a kettő az enyém, és egyikről se vagyok hajlandó 
lemondani. Ez a kettősség fémjelez engem. Közvetítem, felajánlom a 
népemnek, amit kaptam, hiszen ezt úgyis azért kaptam. Ezért nekem 
érdemes élnem ezt a küzdelmes életet.” (Rostás, 2008. március 21.)  
Drága édesanyja halálát követően, 1967. május 12-én 54 forinttal a zsebében 
nekivágott a fővárosnak szerencsét próbálni. „Hosszú volt az út és nagyon 
nehéz - sóhajtotta elmerengve. - Olyan mélyről, mint én, senki nem 
emelkedett fel, olyan messziről senki nem érkezett meg.” (Rostás, 2008. 
március 21.)  

Fáklyavivőnek érzi magát, aki világít a cigányoknak hosszú, és fáradságos 
útjukon. „De ha én is elmegyek, ki világít majd nekik? –teszi fel a kérdést, 
amire nincs válasza.  
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2. sz. kép: Az utolsó tölgyek egyike 

 
Forrás: Csaba Tv felvétele 

 
Tartalmas életutat tudhat magáénak. 1971-ben, Londonban alapító tagja 

volt a Cigány Világszövetségnek, de hazahúzta szíve, és hiába marasztalták, 
itthon folytatta útját. Több cigány érdekképviseletben vállalt tisztséget az elmúlt 
évtizedekben: 1970-88 között a Lapkiadó Vállalatnál munkatárs, szerkesztő, 
felelős szerkesztő, majd főmunkatárs volt. 1989-től a Cigány Tudományos és 
Művészeti Társaság elnöke, 1990-től a Magyarországi Cigányok 
Érdekszövetségének elnöke. 1993-tól a Közös Út - Kethano Drom 
főszerkesztője. Mint mondja, a Közös Út főszerkesztőjeként erkölcsi 
kötelességének tartja, hogy a cigányság mellett a többségi társadalomhoz is 
szóljon, vállalva a híd szerepét és a roma integráció elősegítését.1994-től a 
MÚOSZ cigány szakosztály elnöke, az Országos Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat elnökségi tagja. 1994-1998 között a Fővárosi Roma 
Önkormányzat elnökeként próbált javítani a romák szociális, kulturális és 
gazdasági helyzetén. Jelenleg a Magyar Újságírók Országos Szövetségének tagja, 
cigány szakosztályának elnöke, valamint a Magyar Írószövetség és a TIT 
elnökségének tagja. 
 

A nyolcvanas évek végétől sorra jelennek meg munkái, amelyek felnőtthöz 
és gyerekhez egyaránt szólnak. Írásai közös vonása, hogy segítenek bepillantani a 
cigányság történetébe. Meg akarja ismertetni mindenkivel a romaság gondolat és 
érzésvilágát.  Felsorolni is nehéz a sok írást az első munkájaként számon tartott 
Cigány Törzsek Nemzetségek címűtől A Nap Gyermekein, a Cigányságom 
vállalom, a Tiétek a szívemen, vagy a Cigányok történetén át a 2010-ben 
megjelent Az Utolsó Nomád Interjúk-riportokig. Ha műfaj alapján 
osztályoznánk munkáit, akkor írt jó néhány prózai művet, mint az Apám meséi, 
a Káló népe, vagy az Anyanyelvünk ölelésében. Találunk néprajzkönyvet 
műhelymunkái között, ilyenek A cigányok hagyomány és hiedelemvilága, a 
Nomád ősök vándorútján, az Ősi cigány mesterségek és foglalkozások, vagy az 
Európa utolsó vándorai. Nem hiányozhatnak a felsorolásból a műfordítások, 
például Saint Exuperytől A kisherceg, vagy Kertész Imre Sorstalansága. Emellett Képes 
cigány olvasókönyvet állított össze, és Karsai Ervinnel közösen elkészítette a cigány-
magyar, magyar-cigány szótárat. Utóbbit a mai napig a romani nyelv hazai 
kutatásában és oktatásában alapműként tartják számon.  
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Több díjat is magáénak mondhat. Még 1984-ben kapta meg a Móricz 
Zsigmond Irodalmi Díjat, majd 10 év múlva A Magyar Köztársasági 
Érdemrend kiskeresztjét, és még ugyanebben az évben a Budapestért Díjat. 
1995-ben tüntette ki a Magyar Tudományos Akadémia a Kiváló 
Ismeretterjesztő elismeréssel. 1998-ban kapta meg a Kisebbségekért Díjat, 
2005-ben a József Attila-díjat, 2009-ben a Békés Megyei Kisebbségi Díjat, 
ebben az évben pedig a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjjal is 
elismerték munkásságát. 

Úgy gondolja, a cigánygyerekeknek is szükségük van a példaképekre. Felnő 
úgy egy- két- három nemzedék, hogy nem látja, hogy a szülei reggel munkába 
készülnek. Ő látta szüleit. Édesapja kovács volt, sokat munkálkodott. Látta 
édesanyját is elmenni, dolgozni. A mostani gyerekek nem ezt látják, így nincs 
előttük példakép. Mindennek a legfőbb oka az, hogy nincs munkalehetőség, és 
erről nem a cigányok tehetnek. Viszont a cigányság nem tud a maga erejéből 
helyzetbe kerülni, segíteni kell őket helyzetbe jönni, és érdekeltté kell tenni őket. 
Munkahelyekre van szükség, és az oktatásra kell komoly hangsúlyt fektetni. Ez 
az Alfája és Omegája az egésznek. „A kályhától kell elindulni, e nélkül nincs 
jövő, és nincs jövőkép sem. Ami nincs, azt hiába keressük, nem fogjuk 
megtalálni.” (Rostás, 2011. április 05.) Széchenyi azt mondta: egy nemzetnél se 
vagyunk alábbvalók. Ha a cigánygyereknek az iskolában szégyenkezni kell azért, 
mert cigány, ha nem tud elmenni tanulni, mert éhes, vagy nincs cipője, az nem 
az ő hibája. Ez tragédia.  

Amikor eszembe jut ez a kalapos, szelíd szemű ember, mindig azok a 
szavak csengenek a fülembe, amiket búcsúzóul mondott: „Csak azt tudjuk 
megbecsülni, amink van, de azt meg kell becsülni!”  És milyen igaza van. 
De erre már csak akkor jövünk rá, amikor elveszítjük azt, amit valaha meg kellett 
volna becsülnünk. 

Rostás- Farkas Györgyről azt mondják, sok titok tudója. Fia, az ifjabbik 
Rostás- Farkas György, apja eddigi utolsó kötetének, Az utolsó nomádnak a 
végére ezeket a sorokat írta: „Számtalan mese, monda, a mindennapokban 
megszenvedett történet tulajdonosa. Kifogyhatatlan ősi legendárium, 
amit számon tart az emlékezet, s amiről mindig mesél. Megosztja 
azokkal, akik erre kíváncsiak.” (Ifj. Rostás- Farkas György) 
 
Abstract 

Zsuzsanna Sztahovics is a student of adult education and also an editor and 
reporter with Csaba TV. Her interview published here has won a prize at the 
faculty’s student conference. The genre is an interview, however, the literature 
used and the analyses behind the text perhaps show that the author is not only 
interested in the topic but also understands it. The Roma world can only be 
made familiar if we move closer to it. The interviewee (the last nomad) can 
(should) be a nice example, a role model to be followed. 
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VOJTOSOVICS KATALIN* 
 
ROMA ÉLETKÉPEK BÉKÉSBŐL 
 
 
Összefoglaló 

A szerző andragógia szakos hallgató, akit mély elkötelezettség és érdeklődés 
köt a mai roma világhoz. Pályadíjas TDK dolgozatában Békés város néhány 
meghatározó személyiségét mutatja be. Így Durkó Albert, Czinanó Tihamér és 
Surman László tevékenységébe nyerhetünk betekintést, akik maguk is a 
cigánymisszió hívei. Olvashatunk a közleményben egyházi és önkormányzati 
kezdeményezésekről is. Mindegyik törekvés a romák emberibb életét szeretné 
megteremteni. 
 
Kulcsszavak: megélhetés, szegregáció, evangélium, tanulás 
 
 

Szinte minden roma azt szeretné, ha gyermekeik tanulhatnának, 
művelődhetnének, de azonnal hozzá is teszik, hogy hiába járna a gyermekük 
közép-, illetve felsőoktatási intézménybe, hiába végezné el, a származása miatt 
már eleve hátránnyal indulna, így inkább nem taníttatják gyermekeiket, hanem 
amint lehetséges, munkát adnak neki, hogy hozza haza a megélhetéshez 
szükséges pénzforrást.  
 
1. Cigányok helyzete a rendszerváltás előtt és után 

A cigányok életében jelentős fordulatot csak az 1961-ben14 kiadott MSZMP 
KB Politikai Bizottságának határozata hozta, melyben a cigánykérdést nem 
nemzetiségi, hanem szociális ügyként határozták meg. Céljuk volt, hogy a 
cigányok is ugyanolyan társadalmi helyzetbe kerüljenek, mint más állampolgár, s 
ennek érdekében szükséges a politikai, gazdasági és kulturális feltételek 
megteremtése. Magyarországon hat népcsoportjuk van: magyar, oláh, kárpáti, 
beás, szintó és kárpáti romák. A rendszerváltás után tovább differenciálódott a 
cigányság. 1993 végére a munkaképes roma lakosság csupán 29%-a állt 
alkalmazásban. Az alacsony iskolai végzettségük miatt esélyük sem volt arra, 
hogy sikeresen érvényesüljenek a munkaerőpiacon. Mivel a továbbiakban nem 
tudták törleszteni a lakáshitelük összegét, így a fejük fölül a házukat, s ezzel a 
megélhetésüket is elveszítették. Az elmúlt években a megélhetési kényszer 
hatására kialakulóban van egy szűk réteg, akik vállalkozóként próbálnak helyt 
állni, egyre nagyobb sikerrel. 

A cigányok jelentős hányada a rendszerváltás után viszont képzetlenségük 
miatt az évtizedekkel ezelőtti szintre süllyedt vissza. A reménytelen helyzetbe 

                                                 
* TDK dolgozat, témavezető: Dr. Micheller Magdolna PhD, főiskolai tanár 
14 Az MSZMP KB politikai Bizottságának 1961. június 20-án hozott határozata a cigánysággal kapcsolatos politikai 
alapelveket, valamint a helyzetül megjavítását érintő feladatokat szövegezte meg. Lásd még Sághy Erna: Cigánypolitika 
Magyarországon 1945-1961. Regio, 1999/1.sz.16-35. 



Roma életképek Békésből 

245 

került cigányok körében kialakult a megélhetési bűnözés, ami sokak számára az 
életben maradást jelentette. A rendszerváltás után a cigányság tragikus helyzetbe 
került, amely már politikai szinten is érezteti hatását. 
 

1. ábra 

 

Békés megyében a városok közül a legtöbb roma Békésen kb. 2500 fő, 
Mezőberényben kb. 800-900, Sarkadon kb. 700-800 és Szarvason 300-400 fő él. 
A községek közül pedig arányaiban a 900 lakosú Geszten és a kb. 1400 lakosú 
Mezőgyánban élnek legtöbben.  
 
2. Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió  

A Cigánymisszió 1996-ban alakult. Alapító elnöke Durkó Albert. 
Meggyőződésük, hogy az ember szemléletét egyedül az evangélium tudja 
megváltoztatni. Ennek érdekében csoportokat hoznak létre, amely csoportok a 
bővítés után gyülekezetté fejlődnek. A misszió többek között működtet 
szeretetszolgálatot és házi segítségnyújtást is. Keresztény Népfőiskolát 
üzemeltetnek, ahol már több száz roma felnőtt végzett. Céljuk az, hogy ezzel 
párhuzamosan munkahelyek is létrejöjjenek. A börtönmissziójuk kezdetektől 
működik, az ország több börtönében hirdetik az evangéliumot. Jelenleg cigány 
közösségi házakat hoznak létre, amelyek multifunkcionális szerepet töltenek be.  
 
3. Surman László  

Elismert író, végzős teológushallgató a budapesti Pünkösdi Teológiai 
Főiskolán, számtalan cikke jelenik meg, sikeres roma. 2011. szeptember 01-én 
nevezték ki misszióelnökségi tiszthelyettesi posztra, s mellette a költészettel 
foglalkozik. Könyv és lemezkiadásokban részt vesz, jelenleg mások ez irányú 
munkáját segíti, mint producer. Most is készül egy lemez. Véleménye szerint a 
cigányok sorsa a rendszerváltás óta egy mesterségesen generált helyzetben van. 
Célzott a választás előtti időszakokra, ahol is mindenféle ajándékokkal  keresik 
meg ezeket a kiszolgáltatott embereket. Laci, cigány emberként itt, ebben az 
országban szeret élni, itt érzi jól magát és itt is teljesített sorkatonai szolgálatot, 
magyar katonai egyenruhában szolgált, mely arra hivatott, hogy védje 
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Magyarországot. Szerinte a fejekben kellene rendet tenni, szemléletváltozásra 
van szükség. Nem tartja helyesnek az iskolákban történő szegregációt. A békési 
kisebbségi cigány önkormányzat képviselője volt, országos cigány 
önkormányzati képviselő is volt, de mivel meggyőződése, hogy neki Isten 
evangéliumát kell hirdetni, ezért abbahagyta politikai pályafutását. A romakérdés 
egyik megoldásában a média szerepét látja, mégpedig úgy, hogy pozitívabb 
szerepben mutatná be a cigányokat, ez sokat lendítene a magyarok cigányokhoz 
való viszonyulásában. Elsősorban olyan romákat kellene bemutatni, akik példát 
tudnának mutatni, nem pedig olyan embereket, akik lejáratják a roma népet. 
Megoldásként látja azt is, hogy a cigányok másképpen viszonyuljanak az 
oktatáshoz.  
 
4. Czinanó Tihamér 

Nem kimondottan a roma embereknek akar segíteni, hanem a hátrányos 
helyzetű embereknek, akik nem csak romák. Álma egy olyan műhelyt létrehozni, 
ahol 30-50 hátrányos helyzetű egyént alkalmazni tudna, ezzel biztosítaná a 
családok megélhetését. 8 éves koráig a cigánytelep mögötti szegénynegyedben 
nevelte a nagymamája, mely időszakra szeretettel gondol vissza. Nem érzi 
cigánynak magát, mert nem tud hangszeren játszani, nem tudja a cigány nyelvet 
beszélni, de még egy cigánynótát sem tud elénekelni, pedig az édesapja mulatós 
cigány volt. Csak azt érzi, hogy segíteni kell. Gyermekeit is erre neveli. Felesége 
magyar, három gyermekük van. Büszke arra, hogy cigány, de irigyli az igazi 
cigányokat, főleg a lovári cigányokat. Bár tudja, hogy tanulni kell, de cigány volta 
miatt sokáig hezitált elkezdeni felsőfokú tanulmányait. 2012. szeptemberében 
barátai, tisztelői biztatására elkezdi egyetemi tanulmányait a Szent István 
Egyetem békéscsabai karán.  
 
5. Durkó Albert 

Durkó Albert már fiatal korában elkötelezte magát az egyháznak, 1989-től 
Pakson volt 6 évig lelkész egy magyar gyülekezetben. Bár több magyar és 
külföldi nagy gyülekezet is hívta vezetőjének, ő teljesen elkötelezettnek érezte 
magát a cigánymisszió iránt. Nagy tervei között szerepel, hogy kifejezetten 
cigány iskolákat hozzon létre, s reményei szerint az evangéliummal a cigányok 
hozzáállása a tanuláshoz pozitív irányban fog változni. Véleménye szerint, ha a 
szlovákoknak, németeknek, stb. lehet iskolájuk, miért ne lehetne a cigányoknak 
is. Sikerének titkát abban látja, hogy igyekszik maga köré olyan embereket 
gyűjteni, akik nála sokkal jobbak és lehetőséget kapnak a kiemelkedésre, mivel 
teljes önállóságot és bizalmat élveznek. A központi koordinálást továbbra is ő 
végzi, ő határozza meg a feladatokat, mint mondta, ő csak atyáskodni próbál 
felettük. Magyar emberként cigány feleségével öt gyermeket nevelnek 
példaértékűen. A magánélete és az elhívatása a misszió iránt annyira 
összetartozik, hogy azt nem tudja különválasztani.  

A romákkal folytatott beszélgetéseinkből, találkozásainkból azt szűrtem le, 
hogy ők nagyon is tisztában vannak a saját helyzetükkel, tudják, hogy 
változtatásra van szükség, s nem csak a magyarok részéről, hanem a saját 
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hozzáállásukon is. Tisztában vannak azzal, hogy a sorsukért önmaguk felelnek, s 
most már nem lehet minden problémát a szőnyeg alá söpörni azzal, hogy „én 
roma vagyok!‖ Tenni kell, s ez csak úgy lehetséges, ha vállalják azt, hogy magyar 
romaként tanuljanak, művelődjenek, éljenek. Érdekesnek találtam, hogy az 
Országos Cigánymisszió elnöke úgy látja, hogy csak az evangélium tudja 
megváltoztatni az ember szemléletét, ezzel szemben a romák azt mondják, hogy 
ők hiába próbálnak megtérni, attól még nem lesz munkájuk, s megélhetésük.  
 
Abstract 

The author is a student of adult education who is deeply concerned about 
and interested in the contemporary world of Romas. In her prize-winning essay 
she introduces some of the most influential personalities of the town Békés. So 
we get an insight into the work of Albert Durkó, Tihamér Czinanó, and László 
Surman, who are themselves committed to the Roma mission. We can also read 
about church and local government initiatives, all of which aim to create a more 
humane life for the Roma. 
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DANIELA POPA 
 
NEW EUROPEAN FOOD LABELING - A MARKETING TOOL IN 
PROMOTING FOOD 
 
 
Introduction 

Under the new challenges of economic globalization, food labeling is 
becoming increasingly important both in terms of health and safety of 
consumers and in terms of marketing policy - to promote products. 

Processes taking place today at global and regional level results in a certain 
market phenomena mobility. Its dynamism is supported by the rapid and even 
unpredictable change of commodity’s supply and demand, price level, the 
degree of involvement of firms in market mechanisms. 

In this context, marketing’s main objective are market knowledge, using 
known techniques and methods, or other innovative discovery research, 
adaptation of production to consumer demands by producing, distributing and 
promoting goods and services efficiently to the customer. The label is one of the 
components of a civilized trade. It presents the product and has the role of 
informing the buyer on quality and product’s characteristics, but also give 
information about how you can learn to choose an appropriate product, to the 
real needs. In the food products case, label may also provide information to 
support maintaining the health of the consumer. In this regard was published in 
1996, Government Decision no. 784, approving the Methodological Norms on 
food labeling, it was amended by Government Decision no. 953 of 1999. This 
regulation is very important for all food producers. According to the legislative 
regulations, the label is "any written material, printed, lithographed, engraved or 
illustrated, containing elements of product identification, accompanying the 
product or its packaging is adhering to." 

The label is an identifier, information, warning, classification and 
promotion of a commercial product or brand element. It can be printed directly 
on the packaging, assembly (adhesive) or attached to the product. 

It should include, depending on the destination: manufacturer's name, date 
and place of manufacture, composition and characteristics, indications of 
quantity, quality, method of storage and use of the product shelf life, cost of 
marketing, promotional offers, etc.. A professional label includes drawings, 
illustrations, symbols, etc.., applied by the packaging. A label is changed 
frequently due to different reasons, as it is out of fashion, and the public is 
sensitive to how the product is presented, often are forged. 
 

1. Labelling in Europe 
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New EU rules on organic food labeling, including the obligation to show 
new EU organic logo, entered into force on 1 July 2010. So-called "Euro-leaf" 
appeared necessarily now on pre-packaged organic food products made in any 
EU Member State and meeting the required standards. 

In addition to the EU label will appear below, and other logos used by 
private businesses or regional or national level. The logo remains optional for 
loose organic products and import. Besides the logo, the new labeling rules 
require mandatory display information about the place of production of product 
ingredients and code number of the body which carried out the checks. 
Operators have a two-year transition period to comply with these new labeling 
rules. 

Agriculture Committee amended the rules for labeling to reduce the time 
required for registration label, enabling the producers to do more to protect 
their products. It also will allow a new label for mountain products. Labels for 
island products and farm gate sales may follow soon. 

To help the EU food producers to compete with imports from third 
countries, quality labels on agricultural products will make it easier for producers 
recorded and used to explain the added value of a product to customers. 

The proposed legislation on the new label of quality of agricultural 
products, on which the European Parliament co-decides with the Council, will 
provide a single set of rules for labeling systems quality food such as fresh meat, 
cheese, beer, fruit , vegetables, oils, breads and pastries, etc. - that are rooted in a 
specific geographical area or have been produced or processed in accordance 
with traditional practice. The new rules approved by the Committee on 
Agriculture would also apply black chocolate and salt. Products "Light" and 
"low-fat" would be eligible for voluntary labeling introduced by the Member 
State on a voluntary basis. Wines and spirits continue to be excluded. 

To encourage more producers to register their agricultural products, 
fisheries, aquaculture and food, but also to allow customers to make informed 
choices, the whole procedure must be intuitive and short, with simplified rules 
and protection registered products increased, say European Parliament 
members. 

The new rules would reduce the time for the Commission to respond to a 
request for a record label from 12 to only 6 months. Committee shortened also 
time for objections to the proposal. 
There are three quality labeling systems currently used in the EU. 
"Protected designation of origin" (PDO) label is used for products 
manufactured, processed and prepared in a particular area - such as Parmigiano 
Reggiano, Shetland Lamb, Feta and Roquefort. 
"Protected Geographical Indication" (PGI), the label can be used for products 
and food for which at least one stage of production takes place in the specified 
region, for example, Starobrněnské pivo, Schwarzwälder Schinken, or Castana 
de Galicia. 
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Producers using a recognized traditional method of making suchas Kriek 
Vieille, Liptovská salami, Kalakukko, or Prekmurska gibanica can continue to 
use the label " traditional specialty guaranteed " (TSG). 

Groups of food producers - meaning any association of producers, 
processors or producers / processors - will be empowered to take action to 
protect their property names, to improve system performance and to promote 
the authenticity and reputation of their products. To improve the functioning of 
the market these groups would also be empowered to establish, in consultation 
with and after approval of their Member State a production management system 
to protect the protected products, in other words - to "adjust" supply and 
demand. EU symbols associated with labels PDO, PGI and TSG shall be 
mandatory for all products originating from EU registered, said Commission. 
These labels will have to appear on the product with name / symbol of the label 
used and the name of the registered product. In the case of PDO and PGI, is 
required representation of the geographical area or symbol to refer either to the 
Member State or the region of origin on the label. 

The new rules provide for a complete review of the label "traditional 
specialties". At this point, MEPs modified the TSG (Traditional Speciality 
Guaranteed), so as to protect not only the traditional methods of production as 
well as recipes. In order to aply a STG label food producers will have to prove 
use on an internal market for at least two generations, namely 50 years - 
compared to a generation (25 years) how it was the rule applied until today. 
Committee introduces exemptions for old products and recipes that have been 
"rediscovered" only recently. In such cases, the rule of 25 years will continue to 
apply. Products applied for registration before the entry into force of new 
legislation, will be recorded, even if they do not comply with rule two 
generations. 

The practice of registering a product for TSG label without reserve a name, 
this allowed no protection advertising the name, must be abolished at EU level, 
said MEPs. Products that comply with rule two generations will be transferred 
to a new record at the request of the Member State concerned, by a procedure 
introduced by the committee, but others may continue to be registered by 31 
December 2017. 

New optional quality labels (that follows to be introduced by Member 
States on a voluntary basis) should be made available, the commission said, to 
allow mountains producers and in the future the island producers and local 
farmers to certify the value added that they have on the single market.  
The Committee also requested the Commission to prepare an impact study by 
30 September 2012 for two other labels: "insular agricultural product" and a new 
scheme for local farmers whose products are intended for direct sales. A 
legislative proposal may follow, if deemed necessary. 
 
2. Communication promotional marketing - role label "intelligent" 

Communication means trying to establish a connection with someone, to 
share information, ideas, attitudes, to join them, report, or to establish links 
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between them. Therefore, communication is a process by which a transmitter 
transmits information through a channel in order to produce certain effects on 
the receiver.  

American expert Philip Kotler defines marketing communication as "an 
interactive dialogue between the company and its customers, which takes place 
during the sale preparation stages (pre sale), sale, consumption and post-
consumption." 

In the world of communication, advertising is considered the most 
appropriate expression of creativity can invent new media and the current media 
can be used in entirely new way, by re-contextualization, modernization, etc. 
If until about a decade ago have a purely informational tag - the name of the 
product to the consumer, and certain elements of the manufacturer, today has 
become a label very effective marketing tool. Label design today has a well 
developed and documented to attract consumer attention then contain different 
elements organized and distributed so as to influence the subconscious of 
consumers. The type, nature and content of labels have elements that induce 
grooming products consumers need to purchase. 

In the food products case the label is the meaning of promotion - because 
it details the qualities and ingredients, sometimes real sometimes listed just to 
mislead the consumer. The European Union wants a new food labeling pattern 
from 2013 so that producers of good faith to be advantaged, and those who try 
to deceive the consumer confidence that they can not mention unreal 
information on labels. 

The decision is based on a principle very simple and important: the 
consumer, the buyer needs to know that buying and consuming. Nutrition 
declaration on food packages will appear in letters larger, easier to read. Will be 
clearly indicated allergen content, country of origin. You have to know where 
the products on store shelves are. So far, no rules on beef, honey, olive oil in the 
country of origin labeling. Now, these rules will be extended to fresh meat from 
pigs, sheep, goats and birds. It's very important that we identify the place of 
origin of a product, so buy according to individual preference and to know 
which is safe and quality. 

There is logic behind this decision pertaining to food safety. There have 
been many cases where products from a country were accused of starting an 
epidemic or disease. Therefore, it is very fair as a buyer to know whether a 
product is Romanian, Dutch and Turkish.  

A very important aspect of the new rules on labeling is the measure which 
takes into account not misleads consumers. In many cases the packaging, 
information that could fool the buyer on the actual content. Are imitations of 
food and similar products of food that I actually wanted to buy - these things 
must appear very clearly on the package so that everyone can have confidence 
that what was on store shelves is exactly what on which it wants. 

These regulations will come into force within three years of its publication 
in the Official Journal of the EU. Probably in late summer 2012 will publish the 
new legislation. Food businesses will have time to comply with and enforce the 
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new rules. It should be noted that these are rules that agree the food industry, 
which were discussed with representatives and helps producers to enhance the 
quality of the product. 
 
Conclusions 

The new product labeling is intended to be a simpler and easier to identify 
food by consumers. 

Also, this new model food labeling could become a means of promoting 
label products represent more than in the past because consumers are becoming 
more demanding, and the new label will include relevant and valuable 
information. Marketing uses all possible means to sell products and the new 
labeling could become one of them. 
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DONKA ATTILA 
 
A VÍZITÚRÁZÁS GAZDASÁGI HATÁSAI A FOLYÓ MENTI 
TELEPÜLÉSEKEN 
 
 
Összefoglaló 

A vízitúrázás nagy múltra visszatekintő tevékenység, azonban a turizmusba 
történő integrálása mind a mai napig nem történt meg a szükséges mértékben. 
Annak ellenére, hogy a folyószabályozások nagy mértékben átformálták a táj 
képét, az azóta eltelt idő alatt a növényzet visszafoglalta a partvidékeket, amely 
így az érintetlen vadon arcát mutatja az ember számára. Ahhoz, hogy ezt a 
természeti erőforrás kihasználjuk, és minimális környezetterheléssel járó, 
fenntartható turizmust valósítsunk meg, még számos lépésre van szükség. 
Ennek a kutatásnak az első lépése azoknak a folyamatoknak a feltárása, amelyek 
a turisztikai forgalom révén gazdasági aktivitással járnak a vízparti településeken. 
Ehhez elsőként a víziturizmus célterületeit, és az ott igénybe vehető alapvető 
turisztikai szolgáltatásokat kellett feltárni. 
 
Kulcsszavak: Aktív vidékfejlesztés, turizmus, településhálózat,  

gazdaságfejlesztés 
 
 
Bevezető 

A vízpartokhoz kapcsolódó turisztikai szolgáltatások jelenléte nagyban 
kötődik a közeli településekhez is. A part menti településeken nem azonos 
hatásokkal jár a víziturizmus Ezt a természeti erőforrást megfelelően, minimális 
környezetterheléssel kell használni (GYURICZA L., 2009.). Jelen kutatás során 
azt kíséreltük meg feltárni, hogy milyen gazdasági-társadalmi hatásai lehetnek a 
vízparti települések számára a vízitúrázásnak. Rávilágítunk a települések 
vízpartokhoz való viszonyulására, amelyek alapján differenciáltan kezelhetőek a 
jövőbeli gazdaságfejlesztési célú döntések. 
 
1. Az aktív turizmus jellemzői 

A víziturizmus MICHALKÓ G. (2002.) szerint az aktív turizmus 
fogalomkörébe tartozó turisztikai termék. ÚJVÁRI K. (2009.) a vízi turizmus 
alatt olyan aktív szabadidős tevékenységet ért, amely a vízen, vízben vagy 
vízparton történik és az utazó legalább egy olyan szolgáltatást igénybe vesz, ami 
a vízi forgalmat és a vízi turizmust kiszolgáló és fenntartó létesítményeknél, 
szervezeteknél fogyasztást eredményez.  

A víziturizmus, ezen belül is a vízitúrázás helyszínei a folyók és azok 
partvidéke. A települések a földrajzi tájegység adottságai alapján eltérő távolságra 
helyezkednek el a folyók közvetlen partvidékétől. Míg a Tisza mentén ez a 
távolság nagyobb, a Rába vidékén kisebb (1. ábra). Azokon a tájegységeken, ahol 
a távolság számottevő, a települések ott is érintettek a közigazgatási határaikon 
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belül végrehajtható fejlesztési lehetőségekben, ehhez elsődlegesen fel kell 
ismerniük a turizmusban rejlő lehetőségeket, majd meg kell teremteni az 
infrastrukturális feltételeket. Emellett megfelelő adottságokkal is kell 
rendelkeznie hogy érdemes legyen végrehajtani a konkrét fejlesztéseket. 
 

1. ábra 
A folyó menti települések távolsága a Rába hazai szakaszán 

 
Forrás: szerk.: Donka A. 

 

Méretüknél és egyéb természetföldrajzi jellemzőiknél fogva 39 folyó lehet 
alkalmas vízitúrázásra. Ezeknek a folyóknak a szélessége, sebessége, 
látványértéke, vízjárása, futásfejlettsége és a partvidékek növényzettel való 
borítottsága igen eltérő. A vízitúra-szervezéssel foglalkozó szolgáltatók által 
kínált desztinációk településeinek fekvése elsődleges meghatározója a potenciális 
turisztikai, különösen a vízi turisztikai fejlesztéseknek. Így a vízrajzi adottságokat 
követően a településföldrajzi tényezők vizsgálatára került sor. 
 
2. Célterületek vizsgálata 

Tizenkettő jelentős méretű vízitúra-szervező vállalkozás (melyek a becslések 
szerint lefedik a hazai vízitúra-piac legalább 85-90 %-át) adatait megvizsgálva 
megállapítható, hogy együttes kínálatuk 17 folyóra (folyószakaszra) terjed ki. A 
vízitúrázás egyre népszerűbbé válásával a kezdetben szinte kizárólagos 
célterületek (Felső-Tisza, Bodrog, Rába) kibővültek. Azonban megfigyelhető az 
is, hogy míg a nagyobb vállalkozások, kínálatuk bővítéseként megjelentek a 
korábban is kevésbé ismert és használt, kisebb vizeken (Sajó, Szamos, Bódva), 
addig más vállalkozások ettől eltérő stratégiát követnek, és megmaradtak a 
nagyobb forgalmat és stabil vendégkört jelentő ismertebb, népszerű vizeknél (a 
kezdeti célterületek mellett: Mosoni-Duna, Túr, Hernád, Körösök). 

A turizmusfejlesztés az utóbbi két évtizedben a települések úgy tekintik, 
mint olyan varázsszert, amely minden körülmények között kiutat jelent a 
jelenlegi hátrányos gazdasági helyzetből. Ehhez azonban számos feltételnek kell 
teljesülnie. 
 
3. Településföldrajzi adottságok 

Az ország településeinek 12,5%-át teszi ki azoknak a településeknek a 
száma, amelyek közigazgatási területe folyópartot érint. A hazai folyó menti 
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települések döntő része társadalmi-gazdasági szempontból országos 
viszonylatban hátrányos helyzetűnek tekinthető (TÓTH G.-DÁVID L.-
BUJDOSÓ Z. 2010.).  

A települések átlagos sűrűsége a Szamos mentén a legmagasabb (2,2 km-
enként), ezt a Hernád (3,2 km), a Felső-Tisza és a Szentendrei-Duna (3,6 km) és 
a Rába követi (3,8 km). A Túron ugyan a legritkább a települések sűrűsége, de a 
folyó magas futásfejlettsége miatt ez az érték nem tükrözi a valós 
elérhetőségeket. Az ezt követő folyók mentén azonban valóban ritkák a part 
menti települések (Körösök: 6,8 km, Maros: 6,3 km, Mosoni-Duna: 5,9 km, 
Alsó-Tisza: 5,4 km). Látható, hogy míg a ritkább településsűrűség egyértelműen 
az alföldi folyószakaszokra jellemző, a nagyobb sűrűség független a 
településhálózat jellemzőitől. 

A folyóparttól való távolság mérésekor a folyó és a település belterületének 
a hozzá legközelebb eső lakóházait vettem figyelembe. Az így kapott értékek 
elsősorban természetföldrajzilag determináltak. A középszakasz-jellegű 
folyószakaszokon, ahol gátak védik a meanderező folyók árvizeitől az alacsony 
térszínen fekvő településeket, azok nagyobb távolságra helyezkednek el (Alsó-
Tisza: 2039, Közép-Tisza: 1848, Felső-Tisza: 1114, Maros: 2530, Körösök: 2506 
méter), mint a teraszokkal szegélyezett vagy a hegyvidékek előterében haladó 
folyóvölgyekben. Utóbbiak esetében jóval gyakoribb a közvetlen vízparti fekvés 
(Szentendrei-Duna: 294, Bodrog: 567, Sajó: 527 méter). 

A Felső-Dunán a települések 78%-a 300 méternél közelebb van a folyóhoz, 
míg a 3 km-nél is távolabbi települések túlsúlya az Alföldön jellemző, az Alsó-
Duna, a Közép-Tisza, az Alsó-Tisza, valamint a Körösök mentén. A távolsággal 
arányos azoknak a településeknek a száma is, amelyek belterületéről nem vezet 
út a partra. 

A turisztikai szolgáltatások közül két tényezőt vizsgáltam. A túraszervezők 
által táborozásra használt települések távolságának mérése nem igazolta azt a 
feltevést, hogy a vízitúrák a parthoz legközelebb eső településeken állnak meg. A 
folyók közül csak kilenc esetében vannak lényegesen közelebb a túramegállók a 
parthoz. A vízitúrázó táborozóhelyek a legnagyobb számban a Szigetközben 
találhatóak (6 km-enként, de igen gyakoriak a Bodrog (10,4 km) és a Hernád 
mentén is (11,8 km). 
 
4. Természetközeli szálláshelyek 

Maga a folyókhoz közeli fekvés nem elégséges feltétel. Az általam vizsgált 
19 folyó vagy folyószakasz partjait 558 település közigazgatási határa érinti, 
azonban ezek közül csupán 163 településen működik kereskedelmi szálláshely, a 
települések 72%-án hiányzik (KSH 2010.), kemping pedig csak kevesebb, mint 
12 %-án található. A vízparti települések közül 114 település tartozik azok közé, 
ahol a vízitúra-szervezők túrái éjszakai táborozás céljából megállnak. Ezen 
települések többségének vízparti fogadóterülete a korábbi vízitúrázó-
hagyományok révén jött létre, így a működő kempingek is főleg itt találhatóak, 
bár a KSH adatai alapján 114 településből csupán 29 településen működik 
kemping. 
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Összességében a következő primer tényezők akadályozhatják a vízitúrázás 
megjelenését egy-egy településen: 

 A település belterülete nagy távolságra helyezkedik el a parttól 
Az abszolút mértékben értendő távolság megnehezíti, hogy a településen 
rendelkezésre álló alapvető infrastruktúrát a part mentén is hasznosítsák. 
Ilyen települések találhatóak például a Sárközben. Egyes településeken ezzel 
szemben a nagy távolság ellenére is kialakultak üdülési célú vízparti 
területek, köszönhetően a kedvező vízrajzi adottságoknak (Tass, Sükösd, 
Érsekcsanád, Tiszanána), a vízparti telepek elég jelentős vonzerők a 
vízitúrázás számára is. 
A relatív távolság azt jelenti, hogy egyes esetekben viszonylag kis távolságra 
fekszik ugyanegy település a folyó partjától, azonban a közelében egy vagy 
több szomszédos település nála kedvezőbb adottságokkal rendelkezik, így 
azzal nem veheti fel a versenyt. 

 A folyó partjai nem kedveznek a vízparti turizmusnak  
Bizonyos folyószakaszokon a magaspart lehetetlenné teszi a kikötést, illetve 
számos helyen a süppedékes, iszapos partok kedvetlenítik el a túrázókat a 
táborozástól. Emellett a védett területek is korlátozó tényezőként hatnak: a 
szigorúan szabályozott látogatási renddel rendelkező nemzeti parkok 
fokozottan védett területei szintén érinthetetlenek a turisztikai fejlesztések 
számára. Erre a leggyakrabban emlegetett példa a Dráva vidéke, ahol a 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága szabályozza és adja ki az egyedi 
engedélyeket a vízitúrázók számára. Így a Dráva települései nem is képezték 
jelen vizsgálatok tárgyát. A fizikai akadályok közé tartozik még a partok 
növényzettel való borítottsága is, bár védelem nélkül ez csak átmeneti 
akadályt jelent a fejlesztések során. 

 Az előzőekhez szorosan kapcsolódó akadályozó tényező, ha nem vezet út a 
település belterületéről a partra, elsődleges bizonyítékaként annak, hogy a 
településnek nincs kapcsolata folyópartjával. 

 Az előzőeknél jóval összetettebb probléma, ha az adott település nem 
rendelkezik más vonzerőkkel. Ez esetben nincs ugyan akadálya a vízparti 
infrastruktúra fejlesztésének, azonban tartósan magasabb vendégforgalomra 
nem lehet számítani, ha a folyóparton kívül más vonzerő nem készteti 
maradásra a látogatókat. 

 
A kedvező adottságok értelemszerűen az akadályozó tényezők ellentéteként 

értelmezhetőek. A leginkább előnyös jellemzők egy település számára a 
következők: 

 A legjelentősebb helyzeti előny az, ha a település partja már jelenleg is a 
vízitúrázók megálló- és táborozóhelye. Ez esetben, még ha nincs is kiépítve 
komolyabb infrastruktúra, a partszakasz, mint megállóhely ismertsége 
önmagát generáló vonzerőként jelentkezik. Ide sorolhatóak a Nemzetközi 
Tisza-túra hagyományos táborozóhelyei (például Tiszamogyorós, 
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Gávavencsellő), vagy a Rába mentén Csörötnek, Rábagyarmat és 
Csákánydoroszló. 

 Azokon a partszakaszokon, ahol jelenleg is rendelkezésre áll valamiféle 
vízparti turisztikai infrastruktúra, szintén hamarabb kialakulhat jelentősebb 
víziturizmus. Ez az infrastruktúra gyakran csupán egy-egy szolgáltatást 
(például vendéglőt) jelent (például Tiszatelek), amely köré később, 
felismerve a víziturizmusban rejlő lehetőségeket, strandot, illetve kempinget 
alakítanak ki. Azok a települések, amelyek partján övzátonyok jöttek létre 
(elsősorban a Felső-Tisza-vidéken), mind a túrahajók kikötése 
szempontjából, mind pedig a vízparti üdülőturizmus szempontjából 
kedvezőek a látogatók számára (például Tiszabecs, Szatmárcseke, Tivadar, 
Vásárosnamény). 

 Nem minden esetben rendelkezik egy település a víziturizmus számára a 
legkedvezőbb adottságokkal. Amennyiben azonban a településen vagy 
közvetlen környezetében ismert vonzerők találhatóak, minden 
infrastrukturális hiányosság ellenére a vonzerők hatására is kialakulhat túra-
megállóhely, illetve vízparti turisztikai szolgáltatások (ilyen település 
Szabolcs, ahol bár magaspart található, a kultúrtörténeti emlékek mégis 
megállásra késztetik a túrázókat; bár ennek előnyeit a település mind a mai 
napig nem használja ki). 

 Végül meg kell említeni az összetettebb természeti tényezőket. Különleges, 
önmagukban is elégséges vonzerőként jelennek meg a vízi turizmusban 
azok a folyószakaszok, illetve települések, amelyek környezetét alacsony 
vízsebesség, illetve változatos mellékágrendszer és ennél fogva gazdag 
élővilág jellemzi (például a Bodrogzug, a Szigetköz vagy Gemenc). Ezeken a 
szakaszokon nem csak a vádortábor-jellegű túrák valósíthatóak meg, a 
csillagtúrák szervezésével hatékonyan növelhető a tartózkodási idő. 

 
Összefoglalás 

A hazai folyók partját érintő települések eltérő mértékben alkalmasak a 
víziturizmus fogadására. Az alkalmasság differenciált vizsgálatának első lépése a 
folyók természetföldrajzi, vízrajzi adottságainak vizsgálata volt. A kutatás 
második részeként megvizsgáltam a települések fekvését és viszonyulásukat a 
folyóhoz. Ennek eredménye alapján jól lehatárolhatóak azok a folyószakaszok, 
ahol nagyobb arányban találhatóak a vízitúrázás fogadására megfelelő 
feltételekkel rendelkező települések. Ezeknek a településeknek egy része a 
jelenlegi vízitúrázó célterületekkel esik egybe, másik részük azonban kevésbé 
forgalmas folyószakaszokra esik, ahol eddig nem támasztották alá hasonló 
vizsgálatok a fejlesztések természetföldrajzi és településföldrajzi 
megalapozottságát. 
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Abstract 
The paddle-tours (the canoeing-trips) has a serious traditional background 

in Hungary. The domestic natural endowments is excellent and the estimated 
tourist traffic is significant, but the present service-structure is not suitable 
developing the canoeing-tour into profiting touristical product. The primary 
determined factors of tourism are the natural endowments which partly exert an 
influence on the visitors motivations as an attraction.  The paddle-tourism is a 
kind of ecotouristic activity. The various native rivers are suitable for paddle-
tourism in different dimension.  The quantitative investigation of the 
endowments present those rivers, where the natural endowments are not 
utilized properly nowdays. The lack of the tourism infrastructure don’t make a 
handicap for the appearance of the paddle-tourism. 
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