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ELŐSZÓ 
 
Tisztelt Olvasó!  
 
Az idén huszonegyedik alkalommal 
megjelenő Kitekintés-Perspective 
nemzetközi periodika a Szent Ist-
ván Egyetem Gazdasági, Agrár- és 
Egészségtudományi Kar, illetve 
annak jogelődjének tudományos 
kiadványa. Az 1996 óta kiadott 
folyóirat a magyar szerzők cikkei 
mellett számos írást tartalmaz part-
neregyetemünk, a besztercebányai 
Bél Mátyás Egyetem Közgazdasági 
Karának oktatóinak és kutatóinak 
tudományos eredményeivel 
kapcsolatosan. Továbbá idén is 
lehetőséget kapott több tehetséges 
hallgató, hogy írását megjelentet-
hesse. Így a kiadványban a kar 
2014. évi Tudományos Diákköri 
Konferenciáján kiemelkedő 
eredményeket elért hallgatóinak 
munkái is olvashatók. 
Elmondható, hogy a három telep-
hellyel működő kar tudományos 
sokszínűsége a cikkek terén is 
megmutatkozik. A békéscsabai 
szerzők írásaiban a gazdaságtudo-
mány dominál, míg a gyulai okta-
tók-kutatók esetében az orvos- és 
egészségtudomány jelenik meg 
hangsúlyosan, de jelen van a 
Szarvashoz kötődő agrártudomány 
is. A besztercebányai kollégák, ka-
ruk profiljának megfelelően szintén 
a gazdaságtudomány terén elért 
legújabb eredményeiket ismertetik.  
Bízom benne, hogy ez a sokszínű-
ség csak fokozza az érdeklődést a 
kiadvány iránt és a saját 
tudományterületében való elmélyü-

 FOREWORD 
 
Dear Reader, 
 
The Kitekintés-Perspective 
international periodical of Szent 
István University Faculty of 
Economics, Agricultural and 
Health Studies, which has been 
published twenty-first times since 
1996. In the international paper, 
we can find many Slovakian 
publications amongst the 
Hungarian ones, which are written 
by the fellow lecturers and 
researchers of our partner 
institution Faculty of Economics, 
Matej Bel University in Banská 
Bystrica, Slovakia. Furthermore 
numerous students of the Faculty 
have had the opportunity to 
publish their scientific results. 
These students have had 
outstanding scientific achievements 
which were proved in public at the 
Student Scientific Conference 
2014. 
We can state in the 2015 edition of 
Kitekintés-Perspective that the 
scientific diversity of our faculty is 
shown by the articles as well. 
Economy as research field prevails 
amongst authors of Békéscsaba 
Campus, but we can read many 
essays on health studies by 
researchers of Gyula Campus. 
Furthermore, agricultural science 
appears as well by authors of 
Szarvas Campus, and fellows of 
Banská Bystrica have published the 
latest accomplishments of 
economic science. 
I trust that these diversification 
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lés mellett az Olvasó számára segít 
kitekinteni más tudományágak felé 
is. 
 
Kellemes és hasznos olvasást kívá-
nok valamennyi Olvasónknak! 
 
Bodnár Gábor, főszerkesztő 
 

may increase the interest of the 
Kitekintés-Perspective and beside 
the intensification of own scientific 
area, the international periodical 
can broaden the perspective of the 
Reader to gain insight into other 
disciplines. 
 
I wish a pleasing and useful reading 
for the Reader! 
 
Gábor Bodnár, Editor-in-chief 
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AZ ALAPSZINTŰ ÚJRAÉLESZTÉS GYAKORLATI OKTATÁSÁNAK 
JELENTŐSÉGE 
 
BALDA GYÖRGY ─ PATAKINÉ MÁRKUS ÁGNES 
 
Absztrakt 
 
Napjainkban az elszomorító statisztikai adatok azt bizonyítják, hogy az 
alapszintű újraélesztés oktatására nagy szükség van a laikus lakosság körében is. 
Örömmel tapasztalhatjuk, hogy több helyen találkozhatunk ilyen jellegű 
tanfolyamokkal. Egyre nagyobb teret hódít az iskolákban és a munkahelyeken is 
az életmentés oktatása. A jogosítvány megszerzéséhez szükséges egészségügyi 
vizsgának pedig kötelező eleme az alapszintű újraélesztés. A félautomata 
defibrillátor használatának oktatása is egyre inkább terjed. Az emberek nagy 
része igényli, hogy évente megismételje a tanultakat. A laikusok komolyan veszik 
a hirtelen szívhalál veszélyét és szívesen, felelősséggel végzik a tanfolyamokat és 
a gyakorlatokat. A széles körben végzett oktatás hozzájárul, hogy egyre több 
sikeres újraélesztés valósuljon meg. 
 
Kulcsszavak: alapszintű újraélesztés, hirtelen szívhalál, klinikai halál állapota, 
mellkas kompresszió, befúvásos lélegeztetés 
 
Európában évente megközelítőleg 400.000 ember hal meg hospitalizált ellátás 
hiányában, hirtelen szívhalálban, és még 10 %-nál is kevesebben élik azt túl 
(MRT, 2012). Kutatásunkban a laikus emberek újraélesztéssel kapcsolatos 
általános ismeretét kívántuk vizsgálni. A laikus emberek megfelelő gyakorlati 
oktatásával sok embernek vissza lehet adni az életét, hiszen a helyszínen ők 
képesek megtenni az első és egyben egyik legfontosabb lépést a sikeres 
újraélesztés érdekében. Magyarországon jelenleg újraélesztést tanulni laikus 
embereknek többféle módon is lehetséges. Számos könyv, internetes portál, 
újságcikk foglalkozik e témával (McNab és mtsai, 2003). Bizonyítottan a 
négylépcsős oktatási módszer a legalkalmasabb az újraélesztés oktatására. Az is 
tudott, hogy évente ajánlatos megismételni a tanfolyamot, hiszen a ritkán 
alkalmazott beavatkozások lépései így rögzülnek legjobban. A reanimatio 
tudománya kutatásokon alapszik és ennek megfelelően a Magyar Resuscitatios 
Társaság 5 évente új ajánlásokat jelentet meg. Jelenleg is érvényes ajánlása 2011-
től van érvényben. 
A korábbiakhoz mérten a 2011-ben kiadott ajánlás több pontban módosult. A 
mellkasi nyomások (kompressziók) minőségére és mennyiségére, valamint a 
szünetek minimalizálására helyezi a hangsúlyt felnőtt ember újraélesztése során, 
továbbá kimondja, hogy a befúvásos lélegeztetés bizonyos esetekben elhagyható. 
Szorgalmazza a félautomata defibrillátor alkalmazását (Fritúz és mtsai, 2011). A 
módosítások hatékonyságát számos külföldi tanulmány is alátámasztja, 
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melyekszintén arról számolnak be, hogy hirtelen szívhalál bekövetkeztekor 
pusztán csak a mellkasi nyomásokat alkalmazva -a befúvásos lélegeztetést 
elhagyva- is lehet sikeres az újraélesztés (Kitamura és mtsai, 2010). A 
világirodalmi adatok Japántól Amerikáig azt mutatják, hogy az AED használata 
csaknem megduplázza a kórházon kívüli, laikusok által elkezdett reanimációk 
sikerességét (Weisfeldt és mtsai, 2010). 
 
Kutatásunk elsődleges célja az volt, hogy felmérjük, a résztvevőknek milyen 
eredményességgel sikerül elsajátítani az alapszintű újraélesztéssel (BLS) 
kapcsolatos elméleti és gyakorlati oktatáson elhangzott és bemutatott 
ismereteket, továbbá az, hogy a megszerzett ismereteket az életben jelentkező 
váratlan helyzetekben, saját értékelésük szerint mennyire magabiztosan lennének 
képesek alkalmazni. A vizsgálatban először, az újraélesztés elméleti és gyakorlati 
ismereteinek felmérését végeztük el saját szerkesztésű kérdőívvel (A kérdőív), 
majd a megkérdezett 295 főnek tematizált elméleti oktatással egybekötött 
gyakorlati oktatást tartottunk (interaktív, ambu babás bemutatóval), ezt 
követően pedig ismételten felmértük a reanimációs ismereteket és a 
reanimációval kapcsolatos attitűdöt a minta körében (B kérdőív).  
 
A kutatásban 295 fő vett részt, ebből 229 fő nő, míg 66 fő férfi volt. Életkori 
megoszlás szerint 121 fő (41%) 16 és 25 év közötti életkorú (ebből 116 fő 
gimnáziumi tanuló), 41 fő (13,8%) 26-35 éves, 89 fő (30,2%) 36 és 50 év közötti 
korú, míg 44 fő (15%) 51 éves kor feletti személy volt. Egészségügyi 
végzettséggel 27 fő rendelkezett, míg laikus, pedig 268 fő volt. Az egészségügyi 
iskolával rendelkezők közül 8 fő szakiskolát, 13 fő szakközépiskolát, 3 fő 
felsőfokú szakképzettséget (FSZ) adó iskolát, míg 2 fő főiskolát és egy 1 fő 
egyetemi diplomát szerzett. A mintában 121 fő általános iskolai végzettséggel 
(azok is ide tartoztak, akik jelenleg gimnáziumban tanulnak), 43 fő szakmunkás 
végzettséggel, 62 fő érettségi bizonyítvánnyal, 52 fő főiskolai és 17 fő egyetemi 
diplomával rendelkezett. 
 
A vizsgált mintából 51% (N=150 fő) rendelkezik gépjárművezetői engedéllyel, 
akik közül 48% (N=72 fő) gyakorolhatta az újraélesztést a kötelező egészségügyi 
tanfolyamon, míg 52%-nak (N=78 fő) csak elméleti oktatásban volt lehetősége 
részt venni. A kérdőívet kitöltőkkörében, a vezetői engedélyhez szükséges 
kötelező elsősegélynyújtás oktatásán túlmenően, csupán 16%-nak (N=47 fő) 
volt lehetősége elméleti képzésben, míg 20%-nak (N=58 fő) gyakorlati 
képzésben részt venni, 64%-nak (N=190 fő) pedig semmilyen újraélesztéssel 
kapcsolatos tanfolyamot nem volt lehetősége abszolválni. Az oktatást 
megelőzően felmérésre került, hogy a kutatásban résztvevő személyek fontosnak 
tartanák-e az elméleti ismereteken túl a gyakorlati oktatás megvalósítását is. A 
megkérdezett 295 résztvevő közül 96% (N=283 fő) azt válaszolta, hogy igen, 
mert így magabiztosabb lenne krízishelyzetben. Csupán 8 fő válaszolta azt, 
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hogyelegendőnek tartaná, ha szóban elmondanák neki az újraélesztéssel 
kapcsolatos ismereteket, 4 fő pedig elzárkózott a gyakorlati oktatás ötletétől. 
Továbbá 287 fő szükségesnek tartaná a tanfolyam rendszeres időközönkénti 
megismétlését is. Az is vizsgálat tárgyát képezte, hogy a személyek abban az 
esetben is részt vennének-e újraélesztés oktatáson, ha fizetni kellene érte. 104 
ember azt válaszolta, hogy ha térítésköteles lenne, abban az esetben is részt 
venne, 35 fő csak ingyenes oktatásra jönne el, míg 156 fő fontosnak tartja, és 
amennyiben anyagi lehetőségei engednék, még áldozna is rá, azonban erre jelen 
helyzetében nem nyílik lehetőség. Az elsősegélynyújtás oktatás előtt, a 
résztvevők közül (n=295) arra a kérdésre, hogy mit jelent a defibrillátor 
kifejezés, 151 fő helyesen azt válaszolta, hogy keringésmegállást okozó kóros 
szívritmus megszüntetésére szolgáló elektromos készülék, 142 fő helytelenül 
újraélesztő készüléknek gondolta, 2 fő pedig lélegeztető készülékre tippelt. 
Ebben a kérdéskörben korcsoportos vizsgálat is elvégzésre került, melynek 
eredményeit az alábbi ábra szemlélteti. Összefoglalóan az életkor előrehaladtával 
csökken a megfelelő szintű tárgyi tudás mértéke. A készülék használatával 
kapcsolatban a következő válaszok születtek.26 fő (csupán 9%),szubjektív 
megítélése szerint biztosan tudná használni, 92 fő (31%) nem tartja magát 
képesnek arra, hogy valaha is tudná használni, 101 fő (34%) úgy ítélte meg, hogy 
ha egyszer megmutatnák neki, tudná használni, 76 fő (26%), pedig akkor tudná 
használni, ha azt megtanítanák részére. 
 

 
 
A kutatásban résztvevőketmindkét kérdőívben (vagyis az oktatás előtt és után 
egyaránt) megkérdeztük arról is, hogy bátran hozzákezdenének-e egy váratlan 
helyzetben az újraélesztéshez.Az eredményeket a 2. ábra szemlélteti. Szignifikáns 
különbség mutatkozott (p=0,001) az előadást megelőző és az azt követő 
választendenciák között, javuló irányba. A tanfolyamot megelőzően 17 fő írta, 
hogy valószínűleg leblokkolna, és nem tenne semmit, míg az előadás utáni 
felmérésben már csak 1 fő adta ezt a választ. Oktatás előtt 70 fő (a minta 
negyede) válaszolta, hogy megvárná a mentőket és nem tenne semmit, 

0%

50%

100%

150%

16-25 év 26-35 év 36-50 év 51 év 
felettiek

52% 59% 54% 36%

48% 41% 46% 64%

Korcsoportjuk szerint milyen arányban ismerték a 
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azonbankésőbb már nem adta ezt a választ senki. Az ismeretek megszerzése 
előtt 157 fő bizonytalanul, de azért elkezdte volna az újraélesztést, oktatás után 
már csak 40-en felelték ezt, helyette a„bátran hozzákezdenék az újraélesztéshez” 
válaszopció aránya nőtt meg jelentősen (51-ről 254-re). 
 

 
Mérést végeztünk a vizsgált mintán egy másik fontos kérdés tekintetében is, 
arról, hogy a résztvevők jelenlegi tudásuk alapján felismernék-e a klinikai halál 
állapotát adott helyzetben. Ennek kapcsán szintén szignifikáns különbség 
mutatkozott az oktatást megelőző és azt követő feleletek viszonylatában 
(p=0,001), a helyes irányba (3. Ábra). A tanfolyam előtt 18 válaszadó biztosan 
nem ismerte volna fel, 120 válaszadó nem tudta, hogy felismerné-e, 135 
válaszadó valószínű, hogy felismerte volna, és csupán 22 válaszadóról (7,5%) 
jelenthető ki nagy bizonyossággal, hogy biztosan felismerte volna a klinikai halál 
állapotát. Az ismeretek elsajátítása után mindösszesen 2 fő felelte, hogy biztosan 
nem ismerné fel, 9 fő nem tudta, hogy felismerné-e, 150 fő már valószínűleg 
felismerné, 134 fő pedig biztosan felismerné ezt az állapotot. A valószínűsíthető 
és biztos felismerések tekintetében az arány 53%-ról 96%-ra nőtt. 
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Általánosságban elmondható, hogy a kérdőívben jelenlévő számos egyéb 
részterületet vizsgáló kérdésben a válaszadók alaptudása erősen hiányos volt 
(BLS alaplépései, algoritmusa, elkezdése felnőtteknél, neuronok életképessége, 
stb.), azonban az oktatások után kitöltött kérdőívekben szignifikánsan több jó 
válasz jelent meg minden kérdés tekintetében. 
 
JAVASLAT 
 
Az előadások során azt tapasztaltuk, hogy a legnagyobb problémát az jelenti, 
hogy a lakosság nincs kellően tájékoztatva a téma fontosságát illetően. 
Véleményünk szerint szélesebb körben kellene terjeszteni a hirtelen szívhalállal 
kapcsolatos elrettentő statisztikai adatokat, hogy az emberek megértsék, milyen 
nagy aktualitása van manapság az alapszintű újraélesztés ismeretek 
elsajátításának. A laikusok számára történő ismeretátadás fontosságát a kórházon 
kívül történő esetek riasztóan nagy aránya is egyértelműen alátámasztja. 
Kutatásunk során egyértelműen bizonyítást nyert, hogy a lakosságnak van igénye 
a szakmailag helytálló ismeretek megszerzésére, aminek segítségével több sikeres 
újraélesztés valósulhatna meg és drasztikusan csökkenthetőek lennének hirtelen 
szívmegállásból eredő halálesetek. 
 
ÖSSZEGZÉS 
 
Statisztikai adatokban utaltunk arra a tényre, hogy napjainkban a hirtelen 
szívhalálban meghaltak száma duplájára emelkedett az elmúlt 30 év során. Ez a 
tény adja az aktualitását annak, hogy az újraélesztéssel kapcsolatos problémák 
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A vizsgált személyek válaszai abban a kérdésben, hogy 
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állapotát
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3. ábra
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vizsgálódás tárgyát képezzék, kiemelten a laikus emberek csoportjában. Mivel 
ezek a nem várt események általábanegészségügyi intézményen kívül történnek, 
az „átlagember” az, aki az első legfontosabb lépéseket megteheti a 
veszélyhelyzetben, ezért oktatásuk kiemelt jelentőséggel bír. Minden sikeresen 
visszaadott élet óriási eredmény. Kutatásunk célja az volt, hogy az újraélesztéssel 
kapcsolatban egy széles körű felmérés készüljön a lakosság jelenlegi tudásáról. 
Az eredmények alapján egyértelműen kijelenthető, hogy az általunk vizsgált 
lakosság ismeretei erősen hiányosnak mutatkoztak. Ez az eredmény elszomorító. 
Laikusok széles körében végzett újraélesztés-oktatással, nagyban hozzá lehet 
járulni ahhoz, hogy sokkal több hirtelen szívhalálban meghalt személynek vissza 
lehessen adni az életét. Célunk volt, hogy a kutatás során a résztvevőknek 
elméleti oktatást és gyakorlási lehetőséget biztosítsunk, melynek kapcsán az volt 
tapasztalható, hogy a bevont személyek érdeklődése felkelthető volt, 
felelősséggel végezték a tanfolyamot és a kurzus végeztével akontroll kérdőív 
kitöltésekor minden kérdésben megnőtt ahelyes válaszolásokaránya. Az 
összehasonlító statisztikai vizsgálatokból kiderült, hogy az előadások hatékonyak 
voltak az ismeretátadás szempontjából, és sikerként könyvelhető el, hogy a 
résztvevőkaz ismeretek megszerzését fontosnak tartották és motiváltnak 
mutatkoztak arra, hogy megtegyenek mindent annak érdekében, hogy 
embertársaikat is rábeszéljék hasonló tanfolyam elvégzésére.  
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THE IMPORTANCE OF BASIC CPR TRAINING 
 
György Balda ─ Ágnes Patakiné Márkus 
 
Abstract 
 
Nowadays the statistical facts prove, that the basic education of CPR is essential 
even in the group of non-professionals. We are pleased to see, that more and 
more places have these types of courses. The education of life-saving is 
expanding in schools and workplaces too. Additionally, if you want to get a 
driving license, you have to know the very basic of CPR. Also, the teaching of 
AED (automated external defibrillator) usage is spreading increasingly. Huge 
part of people wants to repeat those courses year to year. Layman takes the 
sudden cardiac death seriously, so they do the courses and exercises with 
responsibility. Thanks for the widely used education, more and more successful 
CPR has been done. 
 
Keywords: basic CPR, sudden cardiac death, state of clinical death, chest 
compression, injection ventilation 
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GIMNÁZIUMI TANULÓK EGÉSZSÉGMAGATARTÁSÁNAK FŐBB 
JELLEMZŐI BÉKÉSCSABA, GYULA VÁROSÁBAN 
 
BEKE SZILVIA ─ VIRÁNYINÉ FARKAS HAJNALKA ─ 
ONDREJCSIK PÁLNÉ 
 
Absztrakt 
 
A felnövekvő nemzedék egészségmagatartása meghatározó tényező, mind 
társadalmi, mind gazdasági szempontból. Tanulmányunk ennek a nemzedéknek 
fő egészségmagatartási problémáit hivatott bemutatni két város, Békéscsaba és 
Gyula viszonylatában. A vizsgálatban mindkét városban közel 200 gimnáziumi 
tanuló vett részt, vizsgálatunkra még így sem mondhatjuk, hogy reprezentatív, 
de legjelentősebb tényezőkre rámutatóak az eredményeink, melyek sajnálatosan 
nem túl bíztatóak, ugyanakkor lehetőséget adnak arra, hogy a jelenleg működő 
egészségnevelési programokat átgondoljuk, és ennek függvényében 
változtassunk.  
 
Kulcsszavak: életmód, egészségmagatartás, káros szenvedélyek, táplálkozás 
 
BEVEZETÉS 
 
Hazánk népessége demográfiai (halálozás, születéskor várható átlagos élettartam, 
stb.), illetve egészségi állapotának mutatói az elmúlt évtizedek során 
folyamatosan romlottak, mely számos társadalmi és gazdasági tényezőre 
vezethető vissza. Ezzel egyetemben sajnálatos tényként megfigyelhető, hogy a 
krónikus nem fertőző degeneratív megbetegedések (magas vérnyomás, 
cukorbetegség, kóros elhízás, stb.)már nem csak a felnőtt lakosságot érintik, 
hanem egyre inkább gyermekkorban is megjelennek. A születéskor várható 
élettartam a fejlett országokban jelentősen hosszabb, mint Magyarországon. A 
legutóbb közzétett felmérések szerint a 2013-ban született fiúk születéskor 
várható átlagos élettartama Magyarországon 72,01 lányok esetében 78,73 év 
(Magyar Statisztikai Évkönyv 2013). Ezek a még mindig kedvezőtlen értékek 
még Magyarországon belül is jelentős területi eltéréseket mutatnak. A Dél-alföldi 
régió demográfiai mutatói sokkal kedvezőtlenebbek az országos átlaghoz 
viszonyítva. Békés megyében ezek a mutatók alacsonyabbak, nők esetében 78,3 
férfiaknál 71,3 év.  
(http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd008.htmlletöltés 
ideje: 2015.03.07.) 
Tanulmányunk készítését éppen ezen elkeserítő tények indokolták, hiszen az 
egészségfejlesztést minél korábban kezdjük meg, annál eredményesebb, a 
tizenéves korosztály életmódja még viszonylag formálható. Felnőttkorra a már 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd008.html
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kialakult szokásokoncsak igen nehezen lehet változtatni, csak valamilyen erős 
belső motiváció (vagy kényszer) lehet az elindítója. 
A gyermekek nem megfelelő fizikai és lelki egészségi állapotát, jelentősen 
befolyásolja az egészségtelen életmód, melynek következtében helytelen életviteli 
szokások alakulnak ki és rögződnek be. Minden korosztálynak más és más 
szokásai és szenvedélyei vannak. A középiskolás korosztálynál előtérbe kerül a 
dohányzás, az alkoholfogyasztás, a különböző legális és nem legális szerek 
kipróbálása, használata. A dohányzás mellett megjelent a vízipipázás is, melyről 
úgy vélik a fiatalok, hogy kevésbé ártalmas, mint a dohányzás. A serdülőknél 
megváltozik a kedvelt tevékenységek köre is. Amíg kisiskolás korban 
előszeretettel tartózkodnak a szabadban és sokat mozognak, ez a kamaszkorra 
jelentősen megváltozik. Ebben a korban már szinte csak a kötelező 
testnevelésórákon mozognak és jó esetben iskolán kívül is sportolnak, de 
jellemzően az „ülő” tevékenységet részesítik előnyben(Antal Magda et al., 2003.). 
Vizsgálatunk célja volt, hogy átfogó képet kapjunk napjaink középiskolásainak 
életmódjáról, célcsoportként pedig azért esett választás a gimnáziumi tanulókra, 
mert több tanulmány is rámutat, hogy ezen iskolai képzési formában résztvevő 
diákok rendelkeznek a legkevesebb egészség szempontjából negatív mutatóval. 
Így kíváncsiak voltunk milyen a „legjobb” mutatók minősége. 
 
VIZSGÁLAT METODIKÁJA ÉS EREDMÉNYEI 
 
Békéscsabán két, míg Gyulán három gimnázium vett részt a felmérésben, az 
anonimitás érdekében és mivel az eredményeket városonként összegezve 
dolgoztuk fel, az intézmények nem kerülnek megnevezésre. Mindkét város 
esetében önkitöltős kérdőív segítségével történt a felmérés Békéscsabán a 
kiosztott 200 kérdőívből 199, míg Gyulán ugyanilyen mennyiségű kérdőívből 
177 volt az értékelhető.Az adatok elemzése Microsoft Office Excel 
programcsomag segítségével történt.  
A kérdéskörök esetében mindkét városnál két korcsoportot különítettünk el a 
14-16 és a 17-19 évesekét. 
Eredményeink részletesebb bemutatását megelőzően elmondható, hogy jelentős 
eltérés a két város fiataljait tekintve csak egy-egy szegmens részleteiben 
mutatható ki, a főbb jellemzők megegyeznek.  
Mindennapjaink első meghatározó szegmense a táplálkozás, a főbb élelmiszer 
csoportok fogyasztási gyakoriságát az 1. táblázat foglalja össze, a két város 
között felmerülő eltéréseket kiemeltük az adatokból. 
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1. táblázat: Élelmiszerek fogyasztási gyakorisága középiskolásoknál  
Békéscsabán (n=199) és Gyulán (n=177) 

  Soha Havonta Hetente Hetente 
többször 

Naponta 

Zöldségfélék Békéscsaba 
Gyula 

1,0 % 
0,0 5 

7,0 % 
5,2 % 

15,1 % 
28,2 % 

46,2 % 
44,6 % 

30,7 % 
22,0 % 

Gyümölcsök Békéscsaba 
Gyula 

0,5 % 
0,0 % 

4,0 % 
0,0 % 

12,1 % 
27,1 % 

41,4 % 
45,2 % 

41,9 % 
27,7 % 

Tejtermék Békéscsaba 
Gyula 

0,5 % 
0,0 % 

4,6 % 
1,7 % 

8,2 % 
21,5 % 

33,8 % 
44,0 % 

52,8 % 
32,8 % 

Hamburger, 
pizza vagy 
gyorséttermi 
ételek 

Békéscsaba 
Gyula 

7,1 % 
5,6 % 

54,6 % 
32,2 % 

28,1 % 
52,5 % 

8,7 % 
9, 0 % 

1,5 % 
0,7 % 

Üdítőitalok Békéscsaba 
Gyula 

3,6 % 
4,0 % 

14,4 % 
26,0 % 

29,2 % 
26,0 % 

25,6 % 
29,0 % 

27,2 % 
15,0 % 

Chipsek Békéscsaba 
Gyula 

16,1 % 
9,0 % 

46,1 % 
43,5 % 

25,4 % 
25,5 % 

9,8 % 
17,0 % 

2,6 % 
5,0 % 

Forrás: a szerzők vizsgálata alapján szerkesztett ábra 
 
Az eredmények alapján elmondható, hogy pozitívumként jelentkezik mindkét 
város tanulóinál a zöldség és gyümölcsfogyasztás, hiszen 70-80% közötti 
értékben mindkét városban hetente többször vagy naponta fogyasztanak ebből a 
termékcsoportból, bár ez még mindig elmarad a napi 500 gr-os kívánalomtól 
(Barna 1999). Hasonlóképpen biztató az az eredmény, hogy a gyorséttermi 
ételek legtöbb esetben havonta fordulnak elő, ugyanakkor az üdítőitalok, illetve 
chipsek fogyasztása már közel sem nevezhető jónak.  
Az eredmények nemek szerinti vizsgálata mindezt jelentősen árnyalja a fiúk 5%-
a soha, vagy csak havonta egyszer fogyaszt zöldséget vagy gyümölcsöt, 
ugyanakkor 60%-uk naponta vagy hetente többször fogyaszt cukros üdítőitalt. 
Ebben a korban már jól megfigyelhető a lányok tudatossága, illetve a karcsúság 
megőrzésének vágya miatt a táplálkozásra való nagyobb odafigyelés, mely 
ugyanakkor nem jelenti mindig az egészséges táplálkozási elvek betartását 
(divatdiéták). 
A fogyasztási szokásoknál rendkívül fontos tényezővé vált az energiaitalok 
fogyasztása, ha a koffeinfogyasztás formáját tekintve ennél a korosztálynál ez a 
fő jellemző. A 14-16 éves korcsoport esetében mindkét város vonatkozásában 
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elmondható, hogy a megkérdezettek 30%-a, míg a 17-19 éves korcsoport 45%-a 
fogyaszt napi rendszerességgel energiaitalt.  
Hasonlóképpen a káros szenvedélyek megjelenése is jelentős problémaként 
jelentkezik, annak ellenére, hogy a törvények értelmében 18 év alatti személy 
sem dohány-, sem alkoholt tartalmazó termékkel ki nem szolgálható, a 
válaszadók hozzájutnak ezekhez. Sőt a két város tekintetében is jelentős 
eltérések tapasztalhatóak, Gyula esetében 14-16 évesek 6, 8-6,5%-a (lány-fiú 
arány),míg Békéscsaba esetében ez az érték a többszöröse lányok 21,6%-ban, 
míg a fiúk 11,1%-a válaszolta, hogy dohányzik. A 17-19-éves korcsoportnál ezek 
az értékek még magasabbak, Gyulán lányok esetében 45,9% fiúknál 21,9%, míg 
Békéscsabán lányok esetében 41.6% fiúknál 38,6% válaszolt igennel. Az adatok 
arra is rávilágítanak, hogy lányoknál magasabb százalékban jelentkezik mindez. 
A dohányzás másik közkedvelt formája a vízipipázás, amely egyre nagyobb teret 
hódít. A fiatalok társas és baráti összejöveteleken előszeretettel használják a 
vízipipát különböző ízesített dohányok szívására. Az alsóbb évfolyamoknál a 
vízipipázás már lényegesen elterjedtebb szokás, mint a dohányzás, mindkét nem 
esetében az igennel és nemmel válaszolók aránya 50%-os volt. A 17-19 évesek 
körében még népszerűbb ez a dohányzási forma, a lányok 52,5%-a, a fiúk 50%-a 
használja havonta többször a vízipipát. 
Sajnálatosan az alkoholfogyasztás esetében sem jobbak az eredmények, sőt 
lányok esetében mindkét városban kialakult egyfajta nagyivási szokás, mely a 
hétvégékre vonatkozik és ennek kapcsán nem lényeges az alkohol típusa csak 
annak hatása. 
Békéscsabán 14-16 éves korcsoportban a válaszoló lányok 57 %- a fogyaszt 
alkoholt, 43% - a nem. A fiúknál ez az arány valamivel magasabb 67%-a 
fogyaszt alkoholt, míg 33%-a nem. Gyulán ez az érték valamivel alacsonyabb 
lányok esetében 35,7%-os, míg fiúknál 45,=%-os, azonban az életkor 
előrehaladtával ennek csak romlását tapasztalhatjuk, hiszen Békéscsabán 
lányoknál meghaladja a 80%-t (81,2), míg fiúk esetében is 70% felett van 
(75,7%). Gyulán hasonlóan, lányok esetében 83,7%, míg fiúknál 92,3% a hétvégi 
alkoholfogyasztók aránya, mely sok esetben lerészegedéssel végződik. A fiúknál 
ugyan a „nagyivás”, mint szokás kevésbé van jelen ugyanakkor Gyulán a 17-19 
éves korcsoportból 10%-a jelölte be a napi alkoholfogyasztást, míg Békéscsabán 
7,5%, ami már függőségnek is nevezhető.  
Az illegális szerek esetében csak a kipróbálása volt a kérdés, ennek kapcsán 
elmondható, hogy mindkét város esetében a 14-16 évesek10-15%-a, míg a 17-19 
évesek 35-45 %-a próbált ki valamilyen drogot. 
A negatív szokásokat követően, ha megnézzük az egészségünket pozitív irányba 
befolyásoló tényezőket, akkor elmondható, hogy mindkét város esetében a 
szabadidős tevékenységek közül a mozgás a 14-16 éves korcsoportot és azon 
belül is elsősorban a fiúkat jellemzi. 17-19 éves korra szinte csak a napi 
testnevelésóra marad, mint mozgás, a fennmaradó szabadidőben a passzív 
időtöltésvált jellemzővé, ezek között is a számítógép használata áll az első 
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helyen, mely az országos szakirodalmi felmérésekkel is megegyező tendencia 
(Csanyi 2010) 
Hasonlóképpen javítja az egészségi állapotunkat, ha mindennapi problémáinkat 
van kivel megbeszélnünk. Megdöbbentőek voltak e téren a tanulók válaszai, arra 
a kérdésre, hogy kivel beszélik meg a problémáikat. Mindkét város mindkét 
korcsoportjában közel 10%-os volt azoknak az aránya, akik senkivel nem tudják 
megbeszélni a gondjaikat, sőt volt, aki azt válaszolta, hogy a kutyájával! Ez 
elkeserítő, hiszen hogyan várjuk el, hogy a felmerülő stresszhelyzeteket ne 
valamilyen „hangulatjavító” szerrel (alkohol, drog) oldják meg, ha nem tanítjuk 
meg őket ezeket kezelni és nem merünk beszélgetni. 
Sajnálatosan a virtuális világ elterjedésével a barátok közötti kommunikáció is a 
chatre és a közösségi oldalakra korlátozódik, mely a legtöbb esetben „nagy 
beszélgetések” lebonyolítására alkalmatlan (Kósa 2006). 
Utolsó kérdésként a jelenleg futó egészségnevelési programokról alkotott 
véleményüket fejthették ki, ami elgondolkodtató volt, s talán nekünk, 
szakembereknek tanulságos. Kritikaként merült fel, hogy gyakorlati ismereteket 
alig adnak, „mindenki előadást tart”, s ha végiggondoljuk, ebben teljesen igazuk 
van. Hiszen egy-egy osztályfőnöki óra keretében megjelenik az iskolavédőnő és 
előadja a tanmenet szerinti órát, de kérdés, hogy adott osztályban az a 
legjelentősebb probléma, amiről az óra szólni fog, s hogy eljut-e annak üzenete a 
diákokhoz? Talán nem lenne érdemesebb például a táplálkozással kapcsolatos 
ismereteket összekötni egy közös salátakészítéssel, vagy egy-egy témakört 
csapatjátékkal feldolgozni?(Meleg 2009). 
Összefoglalóan elmondható, hogy a felmért korosztály már számos olyan 
rizikómagatartással rendelkezik, mely felnőttkorukra előrevetíti azokat a 
betegségeket, amelyeket jelenleg fő halálokként tartunk számon. Ugyanakkor azt 
is tudomásul kell vennünk, hogy ahhoz, hogy ezen változtatni tudjunk, a 
hagyományos egészségfejlesztési módszereket el kell felejtenünk és új alapokra 
kell mindezt helyezni. Már óvodában be kell vezetni ezt az új interaktív 
módszert és a későbbiekben nem alkalomszerűen, hanem különböző órák és 
foglalkozások keretében folyamatosan biztosítani kell. Természetesen nem 
felejtkezhetünk meg a szülőkről sem. Érdemes lenne a szülői értekezletekről 
áttérni olyan „családi” iskola közösségi napokra, ahol a gyerekekkel közös 
programok során kapnának segítséget, természetesen biztosítva – igény szerint - 
egyénileg is a szakemberrel való konzultálást. 
Ha mindezeket sikerülne megvalósítanunk, akkor talán tíz év múlva már egy 
sokkal egészségesebb és egészségtudatosabb korosztályról kapnánk képet, hiszen 
az egészségfejlesztés nem oktatási vagy egészségügyi, hanem társadalmi kérdés. 
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HIGH SCHOOL STUDENTS’ MAIN FEATURES OF HEALTH 
BEHAVIOUR IN BÉKÉSCSABA, GYULA 
 
Szilvia Beke ─ Hajnalka Virányiné Farkas ─ Pálné Ondrejcsik 
 
Abstract 
 
Young generation’s health behavior is determined by our social and economic 
environment. Our study wants to show the health behavioural problems of this 
generation including/focusing on two towns Békéscsaba and Gyula. Our 
research involved 200 students in both towns, though this study is not 
representative. However, it shows the most important factors, unfortunately 
these are not very promising. But we can review our recent health education 
programmes and change it. 
 
Keywords: lifestyle, health behaviour, addictions, nutrition 
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A TELEPÜLÉSSZERKEZET FEJLŐDÉSÉNEK KILÁTÁSAI 
ROMÁNIÁBAN 
 
BORZÁN ANITA ─ PINTÉR TIBOR 
 
Absztrakt 
 
Románia közigazgatási rendszerében, településszerkezetében jelentős változások 
zajlanak az utóbbi években. Az ország uniós csatlakozásával a városhálózatok 
szerveződését is át kell gondolni a román fejlesztéspolitikának, a felmerülő 
szociális, környezeti problémákat az EU eszközeinek igénybe vételével is 
kezelhetik, ebben az esetben azonban bizonyos szempontoknak eleget kell tenni. 
Az úgynevezett policentrikus városhálózati rendszer egyik fontos eleme a 
régióközpontok, másodlagos gazdasági központok gazdasági és politikai 
szerepének megerősítése. Az ország adottságainak és fejlesztéspolitikai 
dokumentumainak ismertetésével képet kaphatunk a településszerkezet előtt álló 
kihívásokról. 
 
Kulcsszavak: településszerkezet, hálózatok, regionális kapcsolatok, tervezési 
rendszer 
 
BEVEZETÉS 
 
A policentrikus városhálózatok iránti igény egyre erőteljesebben jelenik meg az 
Európai Unió fejlesztési dokumentumaiban. A területi politika tervezési 
szervezetei, intézménye, valamint a kutatói szféra is pozitív jövőképet lát a 
megszervezett városhálózatokban, amelyekben az adott ország fővárosa melletti 
legnagyobb települések komoly szerepet kapnak a gazdasági és politikai döntések 
tekintetében egyaránt, elősegítve egy kiegyenlítettebb térstruktúra kialakulását 
(Szabó 2014). A közösségi dokumentumok és a közösségi források hatására a 
nemzetállamok kormányai, valamint a helyi önkormányzatok támogatják a 
települési hálózatok fejlesztését. Tanulmányunkban azt mutatjuk be, hogy 
Romániában milyen fejlesztéspolitikai tervek születtek meg az ország 
városszerkezeti és regionális hiányosságainak javítására. 
 
ROMÁNIA TELEPÜLÉSSZERKEZETE 
 
Románia térszerkezetét mérsékelten monocentrikusnak minősíthetjük, mert 6 
regionális centrum lakossága 300.000 fő körül alakul (1. táblázat), Bukarest a 
K+F ráfordítások tekintetében jelentős részaránnyal rendelkezik (1. ábra), az egy 
főre vetített jövedelmi adatok (1. ábra) viszont kisebb relatív szórást mutatnak.  
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1. táblázat: 
A román fejlesztési régiók központjainak állandó népességszáma (2011) 

Fejlesztési régió Régióközpont Állandó népességszám 
(fő) 

Nord-Est Iasi 263.410 
Sud-Est Constanta 254.693 
Sud Ploiesti 197.522 
Sud-Vest Craiova 243.765 
Vest Temesvár 304.467 
Nord-Vest Kolozsvár 309.136 
Centru Brassó 227.961 
Bucuresti-Ilfov Bukarest 1.677.985 

Forrás:http://www.recensamantromania.ro/wp 
content/uploads/2012/08/TS2.pdf 

 
1. ábra: A fejlesztési régiók K+F ráfordításai (2009, %)  

és átlagos jövedelmi viszonyai (2010, RON) 

 
Forrás:http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/index_IDDT_e

n.htm 
 
A nemzeti fejlesztési tervek közül a területi tervezés stratégai dokumentuma 
(Strategic Concept of Territorial Development - SCTD 2030) 2030-ig fogalmaz 
meg célkitűzéseket az ország területének fejlesztésére vonatkozóan. Az egyik 
domináns prioritása a dokumentumnak, hogy 7 növekedési pólust hozzon létre a 
Bukaresten kívüli nagyvárosok támogatásával, ezek a városok a következők: Iasi, 
Constanta, Ploiesti, Craiova, Temesvár, Kolozsvár és Brassó.  
5 nagyobb város is megközelíti, átlépi a fővároshoz viszonyított 15%-os határt 
(2. ábra), a vizsgált években ráadásul folyamatosan változott a városok sorrendje. 
Mindegyik város közös jellemzője, hogy a politikai rendszerváltás erőteljes 

http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2012/08/TS2.pdf
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2012/08/TS2.pdf
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gazdasági visszaeséssel is párosult, valamint az ipari szerkezetváltás igénye is 
fölmerült, mindezt pedig erőteljes társadalmi polarizációhoz és hihetetlen 
mértékű környezetszennyezéshez és környezetterheléshez is vezetett 
(Grigorescu et al. 2012). 
 

2. ábra: Románia legnépesebb városainak népességaránya  
a főváros %-ában (2004, 2008, 2012) 

 
Forrás: Eurostat adatbázis: Cities (Urban Audit), Metropolitan Regions adatai 

alapján saját számítás 
 
Vannak politikai próbálkozások, amelyek a ma is centralizált és unitárius 
Románát egy decentralizáltabb országgá kívánják változtatni. A világgazdaság és 
Románia gyenge teljesítménye azonban nem erre a célra koncentrálják az 
erőforrásokat, ráadásul a civil társadalom részvétele sem erőteljes a politikai 
döntéshozatalban (Ianos et al. 2012).  
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3. ábra: Románia nagyvárosi terei, policentrikus hálózatai,  
valamint a nemzetközi kapcsolatok 

 
Forrás: SCTD, 25. o. 

 
Bukarest környékén észak-déli és kelet-nyugati irányban is rendkívül nagy 
kiterjedésben találhatók policentrikus hálózatok, ettől különválva azonban csak 
Kolozsvár környékén helyezkedik el jelentős többközpontú tömörülés (3. ábra). 
Temesvár és Arad viszonylagos közelségük ellenére inkább külön utakon járnak 
nemzetközi kapcsolataikat építve, ennek a későbbi példánknál lesz jelentősége 
(Pintér 2014). 
A területpolitikai célkitűzésekből látható, hogy realista képet festettek a romániai 
helyzetről (4. ábra), azonban nem szabad arról sem megfeledkeznünk, hogy 
bizonyos infrastrukturális fejlesztésekkel és városképrendezéssel jelentős 
eredményeket értek el Romániában, amely a kereskedelem, a turizmus és a 
külföldi működőtőke beáramlása szempontjából a jövőben fejlődést hozhat. A 
belső, emberi erőforrások megerősítésével – a régiók társadalmi, gazdasági 
életéhez több szálon, szervesen kapcsolódó egyetemek (és más oktatási 
intézmények) erős hatást tudnak gyakorolni a munkaerő-piaci és ezen keresztül a 
gazdasági fejlődési folyamatokra. Győr esetében ezt korábbi kutatások igazolni 
tudták (Dusek – Kovács 2009 és 2011) – lehet viszont hosszabb távon 
kiegyenlített társadalmi-gazdasági fejlődést elérni. A lokális tudás és ismeretek 
ugyanis mindig relevánsabbak egy adott térség problémáira adott megoldások 
keresésénél, mint a lokális rendszertől idegen, külső forrásból fakadó, azokból 
táplálkozó ötletek (Lazányi 2010). Mindebben viszont kevés pozitív példával 
szolgál keleti, délkeleti szomszédunk. Policentrikus városhálózati 
együttműködésre nehéz példát mondani, egyes városok és régióik fejlesztése 
azonban megemlítendő. 
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4. ábra: 
A települések rangsorolása és a városhiányos térségek Romániában 

 

 
 

 
Jelmagyarázat: 

 

 
Forrás: www.mrtt.hu/vandorgyulesek/2006/eloadasok/benedek.ppt 

 
Az ESPON SGPTD projektje fölhívja a figyelmünket Temesvár esetére1, mely 
fekvéséből adódóan az Olaszországból, Ausztriából, Németországból és 
Hollandiából Romániába áramló tőke egyik fogadóvárosa volt. Emellett az 
ország nyugati régiójának növekedési motorjaként is szolgált. Két tényező miatt 
játszik vezető szerepet a többi nagyvárossal, bizonyos tekintetben a fővárossal 
szemben is: komplex oktatási - a város határ menti közelsége itt is felvethet 
olyan kérdéseket, mint pl., hogy mennyire jellemző az oktatási intézményekben a 
határ másik oldaláról átjáró vagy éppen elvándorló diákok jelensége. Ezt a 

                                                             
1 A fejlesztéspolitikai dokumentumok és az esettanulmány feltárását az alábbi projekt támogatta: 
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés 
új iránya és eszköze. 
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folyamatot a szlovák–magyar határszakaszon részletesen vizsgálták (Reisinger 
2009; 2010) - és kulturális központ; fiatal, kozmopolita és képzett lakossággal 
rendelkezik. Temesvár városrégiójára Romániában először készült fejlesztési 
koncepció 2000-ben, amelyben az integrált fenntarthatóság követelményét 
fogalmazták meg a városfejlesztéssel szemben. Egy térség vagy egy város 
fejlesztését nagyban befolyásolja, hogy a helyi szereplők milyen mértékben 
tudnak felelősséget vállalni a társadalmi, gazdasági folyamatokért (Reisinger 
2015). A fenntartható fejlődés követelménye ma már nem idegen a világban, s 
látszólag az eredeti, ökológiai irányultságtól teljesen idegen területeken is alapelv 
lett (ld. pl. „zöld bankok”: Kék M. és szerzőtársai 1998, vállalatok: Tóth 2002-
2006, makroökonómia, „új közgazdaságtan”: Tóth 2009, 2013).  
Temesvár mára Románia legmagasabb jövedelmű funkcionális városrégiójának 
magjává vált, amelyben a logisztikai iparág, az autóipari beszállítók, 
energiaszolgáltatók, az élelmiszeripar, kozmetikai cikkek gyártása is otthonra 
leltek. A kedvező földrajzi fekvés és a jó minőségű úthálózat, valamint a 
regionális jelentőségű repülőtér mind a város sikerének alapját képezik. E 
tényezők szoros korrelációban lehetnek a térség versenyképességének 
alakulásával, hiszen több nemzetközi szervezet (például a Világgazdasági Fórum, 
vagy az Union Bank of Switzerland a városi életszínvonal elemzésével) is 
hangsúlyozza e pillérek versenyképességre gyakorolt jótékony hatását (Varga 
2010). 
Komoly akadályozó tényezőt jelent azonban az, hogy a szomszédos nagyobb 
településekkel – mindenekelőtt Araddal – nem alakult ki tartós együttműködés, 
mindez ezt jelenti, hogy klasszikus értelemben vett városhálózat nem veszi 
körbe Temesvárt. Tradicionális eleme a román várospolitikának, hogy a közeli 
nagyvárosok a központi támogatásokért folyó versenyben egymást riválisként és 
nem partnerként szemlélik, mindezt támogatja az ország centralizált 
berendezkedése is (Popescu 2011). 
 
ÖSSZEGZÉS, KÖVETKEZTETÉSEK 
 
A tudományos élet és a gazdasági szereplők különös jelentőséget tulajdonítanak 
a városi tereknek, valamint az egyes országok települési szerkezetének. Az 
Európai Unió a gazdasági válság leküzdésében jelentős szerepet szán a 
városoknak, kívánatosnak tartják a policentrikus térszerveződés kialakítását. Ez 
ugyanolyan fontossággal bír, mint azok az intézkedések, melyeket a 
közelmúltban a kormányzatok a hatások enyhítésére, tompítására tettek 
(Csiszárik-Kocsir – Fodor, 2013). Bizonyos empirikus vizsgálatok alapján - az 
erőteljes centralizáció miatti környezetterhelésről számos tanulmány készült a 
közelmúltban (Szigeti, 2013; Szigeti et al. 2013) - ugyanis ez a térszerkezet képes 
leginkább megteremteni a fenntartható fejlődés alapjait. 
A vizsgált ország kidolgozott, ütemezett fejlesztési tervekkel rendelkezik, 
amelyek komplexen kezelik a városhálózatban rejlő lehetőségeket és tompítják a 
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hátrányokat. A tervdokumentumok végrehajtásában viszont Románia nem nyújt 
meggyőző teljesítményt, ráadásul a kérdés humán vonatkozásait nem kezeli 
kellően komplexen. A bemutatott dokumentumok, szakértői vélemények alapján 
azonban középtávon előrelépésre is számíthatunk. 
A városhálózatok fejlesztése a jövőben meghatározó tudományos és politikai 
téma lesz, versenyelőnyt jelenthet a sikeres elképzelések megvalósítása. Arra 
azonban föl kell hívnunk a figyelmet, hogy gyakorlatilag az összes sikeresnek 
tartott városhálózat-fejlesztési és városfejlesztési minta nagyszámú társadalmi és 
környezeti kockázati tényezőt erősített meg, hozott a felszínre. Mindezeket a 
tapasztalatokat pedig még nem építették be az újonnan megfogalmazott 
tervekbe. 
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Abstract 
 
In recent years, substantial changes can be observed in the public administration 
system and in the settlement structure of Romania. After the country's EU 
accession, the Romanian development policy also needs to think about the 
organization of urban networks. The arising problems, affecting the social and 
environmental sphere can be managed also by the help of the EU’s instruments; 
however, in this case, certain criteria must be met. An important element of the 
so-called polycentric urban network is to strengthen the regional centres, and 
secondary growth poles. By the description of the endowments and of 
development policy documents, we can get a picture about the challenges, facing 
the settlement structure of Romania. 
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BUDAPEST HELSE KFT.: JAVASLAT EGY CÉLCSOPORT 
SPECIFIKUS BEUTAZTATÓ VÁLLALKOZÁS LÉTREHOZÁSÁRA 
BUDAPESTEN, MEDICAL SZOLGÁLTATÁSOKRA ALAPOZVA 
 
GAÁL ARANKA ─ VARGA DOROTTYA 
 
Absztrakt  
 
Az egészség és ahhoz való jog alapvető mindenkinek. Alaptörvényünk, más 
néven alkotmányunk megfogalmazásában: „Mindenkinek joga van a testi és a 
lelki egészséghez”, és „Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az 
egészséges környezethez.” A technikai-technológiai, valamint közlekedési 
vívmányoknak köszönhetően napjainkban nem jelent akadályt több országot 
vagy akár kontinenst átívelni annak érdekében, hogy arra fizetőképes keresletű 
egyének a megfelelő ár-érték arányú és ugyanakkor minőségi orvosi szolgáltatást 
vegyenek igénybe. Hazánk medical turisztikai potenciálja még abban a 
tekintetben kihasználatlan, hogy kevés a célcsoport specifikus beutaztató online 
irodák száma, akik megfelelő marketingkommunikációval és branddel 
összehozzák a keresletet a kínálattal. 
 
Kulcsszavak: egészség, medical, projekt, Norvégia 
 
IRODALMI KITEKINTÉS  
 
Az IMTEC (International MedicalTravelExhibiton and Conference) nevű 
nemzetközi szervezet szerint2 a nemzetközi orvosi utazás kiállítás és konferencia 
2013-as közlése szerint Magyarország vezető elit az orvosi turizmusban, Európa 
szívében. A fenti cikk több pontban is hivatkozik arra, miért lehet jó választás 
hazánk, és ezek közül kiemeli a világ vezető szintű, magyarországi orvosi 
egyetemeit és a kiváló ár-érték aránnyal rendelkező nagyon magas minőségű, 
legmodernebb szolgáltatáspalettát. A cikk szerint, ha valaki ezt az országot 
választja, akkor rengeteg pénzt is megspórolhat az otthoni magas árakkal 
szemben. Nagyon érdekes már az elején megjegyeznünk, hogy Magyarország 
abban is különlegesnek tekinthető, hogy az orvosi szolgáltatások mellett 
gyógyvíz nagyhatalom is. Kincses Gyula (2009) szerint a gyógyturizmus 
dinamikusan fejlődő piac, jelentős gazdasági potenciállal. A vezető 
szolgáltatóktól kapott információkra alapuló szakértői becslések szerint az 
orvosi szolgáltatásokra alapuló turizmus már ma is több küldő forrást hoz az 
országba, mint a hagyományos gyógyvízre, rekreációra alapuló egészségturizmus.  

                                                             
Forrás:(http://www.medicaltravelexhibition.com/en/Media/Press-Releases/Press-
Release/The-Hungarian-Tourism-Board-at-the-IMTEC-2013-/) Látogatás időpontja: 2014. 
október 6. 
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Ezért kiemelt érdekünk a fogászatban a pozíció őrzése, illetve a más orvosi 
szakterületek felzárkóztatása. Nemzetközileg ismert referenciákkal 
rendelkezünk, amire könnyen ráépíthető egy komplex fejlesztési program és 
aktív kommunikációs kampány.Smith és Puczkó megfogalmazásában az 
egészségturizmus nem más, mint „egészségi szolgáltatások, melyek egy ország 
természetes forrásaira épülnek.” (IOTO, 1973 in Smith és Puczkó, 2009) Az 
egészségturizmussal kapcsolatban számos, más turisztikai termékekhez mérve 
kedvező, előnyös tulajdonságot lehet kiemelni úgy, mint magasabb fajlagos 
költés (az átlagos költés feletti), a jelentős forrásszükséglet- tekintettel a 
beruházásokra-, valamint jelentős a szakképzett élőmunka-igénye, és nem 
utolsósorban kisebb szezonalitás- időjárás független utazási motivációk. Az 
ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) előrejelzése szerint a 
demográfiai változások és idősödő társadalmak miatt, az egészségturizmus a 
jövő turizmuspiacának kiemelkedő ágazatává válik. Egyre több turista 
szándékozik utazásai során az egészségért tenni- élvezhető formában mindenféle 
tilalmak és korlátozások nélkül (Világgazdaság, 2009. április.1.).A demográfiai 
változások hatalmas átrendeződést fognak létrehozni az országok jóléte, nyugdíj- 
és egészségügyi rendszereiben.Polgár (2007. 30. o.) szerint a medical wellness 
korábbi években tapasztalt lendületes fejlődésében alapvetően négy tényező 
játszik szerepet: az ár, a minőség, az elérhetőség, és az időtényező. Az első 
legfontosabb közülük az ár. A fejlett országokra jellemző magas egészségügyi 
költségek, esetünkben Norvégia, sokakat késztetnek arra, hogy hasonló 
színvonalú, de olcsóbb szolgáltatásokat keressenek külföldön. Az alacsony 
repülőjegyáraknak köszönhetően a fizikai-földrajzi térben megkönnyítette az 
elérhetőséget, míg az információs-kommunikációs technológiai (IKT) révén a 
virtuális térben is könnyen kiküszöbölhető a távolság: az internet segítségével 
még inkább hozzáférhető és összehasonlítható az egészségügyi szolgáltatások 
árai, szintén segítik a tájékozódást, ezzel is külföldi utazásra ösztönözve az 
embereket. Magyarország ma összességében egyértelműen az árelőny típusú 
desztinációk csoportjába tartozik, azaz népszerűségünk – zömmel vagy 
elsősorban - az olcsóságunkból fakad. A magyar orvosi szolgáltatások ma a 
„azonos minőség - alacsonyabb ár” szlogennel értékesíthetők, és azokon a 
területeken, ahol a piacvezetők között vagyunk, elsősorban az olcsó ár vonzza a 
külföldi betegeket. A fogászatban az árelőny mellett a legkorszerűbb, a fejlett 
államokban még nem mindenütt rutinszerűen alkalmazott technológiákat 
Magyarországon már rutinszerűen alkalmazzák. Az árak ugyan versenyképesek - 
azaz olcsók, a „nyugati”, esetünkben északi árakhoz képest-, de ma annak 
ellenére vagyunk piacvezetők, hogy a fő konkurensek több szolgáltatásban 
olcsóbbak. Következésképpen piaci pozíciónk itt már a minőségi hitelességre, és 
nem az árra alapozott.A Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció szerint 
„Magyarország 2024-ben az egészségturizmus több területén is Európa legnépszerűbb 
desztinációja lesz”.Kincses (2009. 66. o.) úgy véli, hogy az egészségturizmus 
gazdasági hatása hazánkban is igen jelentős, és ezen belül egyre nő az orvosi 
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szolgáltatásokra alapozott gyógyturizmus bevételének az aránya. 2007-ben a 
KSH statisztikája alapján (idézi Kincses 2009. 66.o) az egészségügyi 
szolgáltatásokra alapozott gyógyturizmus területén a külföldi betegek által 
realizált összárbevétel 35-55 milliárd Ft közé tehető. Ez alapján az 
egészségturizmus- annak összes ágával - ma is 60-80 milliárdos nagyságrendű 
piac, és 50-70 milliárd Ft forrást hoz az országba. Jelentősége vitathatatlan: egy 
fejlődő piacról van szó, ezért viszonylag kevés beruházással, - elsősorban 
kommunikációs- támogatással ez az összeg növelhető. Egy aktuális közlemény 
szerint, hazánk a globális spa és termálturizmusban generált bevételek 
rangsorában 2013-ban a nyolcadik helyet foglalja el 3 .Egyetértve a Magyar 
Turizmus Zrt. 2014. évre készített stratégiai tervében foglaltakkal, a turizmus 
hosszú távú sikerességének feltétele a piaci változásokra való reagálás, az újabb 
piacokon való megjelenés, továbbá újabb üzenetekkel újabb célcsoportok 
megszólítása.Az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, 
WHO) előrejelzése szerint pedig 2022-re a turizmus és az egészségipar 
együttesen a világ meghatározó ágazatává válik (in Magyar Turizmus Zrt. 
Marketingterv 2013). 
 
ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
A fenti információk alapján feltételezzük, hogy a hazai egészségturisztikai piacon 
hiánypótló lenne egy olyan budapesti székhelyű beutaztató cég létrehozása, 
amely meghatározott turisztikai termékre, egyedi szegmensre és szolgáltatási 
kínálatra összpontosít. Mindezeket a projektkészítés lépései és eszközei 
segítségével kívánjuk megvalósítani. A projekttervezés komplexitása érdekében 
nélkülözhetetlen az egészségturisztikai, a közgazdaságtani, a vállalkozás 
gazdaságtani, a pénzügyi, valamint a marketing ismeretek alkalmazása és 
ötvözése.  
 
A PROJEKT INDOKOLTSÁGA 
 
Hazánkban a magánklinikákat követően nemrég kezdte meg úttörő munkáját a 
medical hotel koncepció. Az iparág további bővülése és a keresleti trendek 
átalakulásában bízva a Budapest HelseKft. (Helsenorvégul egészség) nevű 
beutaztató cég a medical turizmusra, azon belül is a lézerműtétekre, plasztikai 
műtétekre, fogászatra, illetve szépészeti műtétekre helyezné a hangsúlyt, illetve 
tekintenénk fő profilnak, továbbáa hazai piac újdonságaként ajánlanánk 
hajbeültetést, valamint diagnosztikai vizsgálatokat is a norvég célcsoport 
számára.A beutaztató cég legfőbb ismérve, hogy egy láthatatlan kommunikációs 
hidat képezzünk orvos és páciens között. Ennek kiemelkedő értékesítési 
csatornája egy naprakész és a tartalommarketinget szem előtt tartva egy norvég 

                                                             
3http://www.tourism-review.com/infographics/spa_economy.jpg 
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nyelvű weboldal, amely tájékoztatná az utazni és gyógyulni, továbbá szépülni 
vágyó turistákat. A klinikák közvetlen elérhetőségei természetesen nem 
jelennének meg, csak ajánlást, valamint tájékoztatást nyújtanának. A leendő 
vállalkozás a profitját közvetítői díjon keresztül teljesítené. Egészségügyi 
szervezőként és turisztikai szakemberként a mi dolgunk lenne az, hogy a 
háttérben összehozzuk a keresletet a kínálattal, a szolgáltató partnerek 
kapcsolatfelvételétől kezdve a bejelentkezésen és időpontfoglaláson keresztül a 
páciensek hazautazásáig. Üzletpolitikánkban meghatározó kulcsfogalmak a 
szakosodás, a komplexitás, az egyediség és az exkluzivitás, amelyek nélkül nem 
biztosítható versenyelőny.  
 
KUTATÁS CÉLCSOPORTJA 
 
A Magyar Turizmus Zrt. 2014-es marketingtervének taktikai tervében foglaltak 
szerint az észak-európai országokra, köztük Norvégiára jellemző a gazdasági és 
politikai stabilitás és az EU-átlagnál magasabb életszínvonal, továbbá munkaerő-
kereslet jelentkezik. Norvégiában az egy főre jutó GDP 65.128 (USD)4. Utazási 
szokásaikról elmondható, hogy a hazánkba irányuló utazásokban hangsúlyosan 
jelenik meg a városlátogatás és a MICE-turizmus, amelyet a vizsgált 
célcsoportunk szempontjából pedig a fogászati turizmus egészít ki. Mégis, a 
küldőországok rangsorában Magyarország a 21. helyet foglalja el, ahol átlagosan 
3,2 éjszakát töltenek, döntően kereskedelmi szálláshelyeken (70,2%), amelynek 
96,3%-a szállodában realizálódik.  
 
Norvégia számokban (2010-es adatok alapján):  

• A népesség száma 4 722 701 fő  
• Az egy főre jutó GDP (milliárd USD) 55 300 
• A munkanélküliség aránya 3,1% 
• Az internethasználat aránya 96,9% 
• Az egy főre jutó utazások száma 1,6 (az egy főre jutó szabadidős 

utazások száma 1,2) 
 
Úgy véljük, hogy Budapest, mint márkanév és szimbólum lehetne a globális 
piacon az egészséggel kapcsolatos utazások körében. Ki kellene fejleszteni egy 
olyan nemzetközi stratégiát, amely Magyarországot, mint az egészség 
szimbólumát hirdeti. Tudatosítani kellene külföldön, hogy ebben mi vagyunk a 
legjobbak Európában.A jövőbeni orvosi turizmus páciensei belépőként 
használják az internetet a piacra. Továbbá ezeknek a folyamatosan növekvő 
weboldalaknak a megléte is nagyszerűen bizonyítja, milyen lehetőségek vannak 
az orvosi szolgáltatásokon belül a különböző országokban, véli Mainil (2013, 79. 
o.). A párhuzamosan terjeszkedő, növekvő egészség és szépségipar és a turizmus 
                                                             
4Forrás: http://hu.tradingeconomics.com/norway/gdp-per-capita,(2014-es adat) 
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összekapcsolódása indokolja a közvetítő tevékenység jelenlétét. A fogászaton 
kívül még nincsen olyan norvég nyelven íródott webes felület, ahol komplex 
egészségügyi szolgáltatások (például diagnosztika, plasztikai sebészet, 
hajgyógyászat és szépészeti eljárások) megtalálhatóak lennének. A beutaztató cég 
betöltené a piaci rést.  
A projekttervezéshez elengedhetetlen a teljes körű információk ismerete, 
ekképpen az egészségturizmus környezeti hatásainak figyelembe vétele.Egy 
nemzetközi „best practice” a mymedicaltourguide.com gyűjtőoldal, amely 
példaértékűen, országokra bontva leírja, hogy milyen kezelésekben járnak élen, 
milyen típusú klinikák milyen szolgáltatásokat ajánlanak és fórumos 
véleményadásra is van lehetőség. A keresleti kutatások alapján látható, hogy a 
skyscanner.com repülőjegy kereső és foglaló rendszer szerint naponta van 
közvetlen járat Oslo-Budapest járaton a NorwegianAirlines-nál. A Ryanair járatai 
heti háromszor szállítják az utasokat közvetlen Oslo-Budapest útvonalon az 
országba.Ezeken kívül hetente többször repül a SAS légitársaság, az Air Berlin, a 
Lufthansa, a KLM és az Austrian Airlines is nem közvetlen járattal ugyan, 
hanem átszállással.A budapesti Liszt Ferenc repülőtér nemzetközi forgalmi 
adatai alapján, 2014. április-június között, tehát egy negyedévben 16 320 fő 
érkezett Norvégiából (KSH). Ez naponta körülbelül 180 utast jelent a becslések 
szerint. 
 

1. táblázat: 
Norvégiából, mint küldőországból realizált vendégforgalom Magyarországon 

 Kereskedelmi szálláshelyek 
vendégforgalma 

Ebből: szállodák vendégforgalma 

Év  Vendégek 
száma (fő) 

Vendégéjszakák 
száma  

Vendégek 
száma (fő) 

Vendégéjszakák 
száma  

2007 30 025  96 989  nincs adat nincs adat 

2008  38 815  127 065  34 949 114 107 

2009 33 018  108 538  30 425  100 447  

2010 30 560  101 356  28 376  93 987  

2011 35 523  114 464  33 690  108 094  

2012 44 916  143 481  43 288  138 167  

2013 50 181 156 887 48 578 151 939  

Forrás: KSH, idézi Turizmus Magyarországon 2013-2006 között 
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A következőkben példákkal szemléltetjük mind az érkezéshez tartozó 
motivációs jelenséget, az árat mindkét országban. A megfelelő összehasonlítás 
érdekében tudni illik, hogy 1 NOK5= 36.6 Forint (2014). 
 

2. táblázat: Medical szolgáltatások ár-összehasonlítása 
Szolgáltatás Magyarországi példa Norvégiai példa 
Felső-alsó 
szemhéj 
plasztika 

Royal Clinics 
320 000Ft 

Teres Klinikken 
874 740 Ft 

Hasi 
zsírleszívás  

Royal Clinics 
250 000 Ft 

Teres Klinikken 
1.058.000 Ft 

Lézeres 
szemműtét 

Focusmed 
250 000-280 000 Ft 

Argussyn 
750 000-1 200 000 Ft 

PET CT Pozitron 
250 000 Ft 

Kolibri medical 
1 200 000 Ft 

Forrás: http://www.royalclinics.hu, www.teresbodo.no, www.focusmed.hu, 
www.pet.hu, www.argus-syn.no, www.kolibrimedical.no 

 
A fenti példákból kitűnik, hogy Norvégiában négy, de akár ötszörösénél is 
drágább lehet egy-egy szolgáltatás, amely azt jelenti, hogy a fennmaradó költség 
bőven fedezi a repülőjegy árat és a szállást is, illetve az itt-tartózkodás költségeit. 
Sőt kijelenthetjük, hogy még így is gazdaságosabb lehet egy budapesti műtétet, 
kezelést igénybe venni és egyúttal eltölteni pár napot fővárosunkban. Az 
egészségügyi és a turisztikai szolgáltatások így komplementerei egymásnak. 
 
ÖSSZEGZÉS 
 
A projekt tervezése során egyidejűleg több szempontot is szem előtt kell 
tartanunk. Kruciális a tökéletes informáltság (piacról, célcsoportról, környezetről 
– ide értve a jogi, politikai, természeti, társadalmi-kulturális és technológiai 
környezetet). A magas norvégiai internet penetráció meghatározó a 
kommunikációs tevékenységünkben. A célcsoport szokásainak és attitűdjének 
ismerete nélkülözhetetlen, egyúttal a kutatáshoz szükséges adatbázis, 
nyilvántartás. A piaci és helyismereten kívül meghatározó a kapcsolati tőkénk. 
Tudnunk kell, hogy milyen munkát végeznek, hogyan dolgoznak, milyen 
technikákat alkalmaznak, és folyamatosan kapcsolatban kell lennünk velük, a 
vendégek legpontosabb, legprecízebb tájékoztatása miatt. Másik szempont az 
elérhetőség és az időtényező, amelyekből versenyelőny kovácsolható. A 
beérkező elektronikus levelekre adott gyors válaszra elvárásként tekintünk. A 
norvég és angol idegen nyelvi kompetencia egy másik alapvetés. Kockázatos és 
bizalmi szolgáltatást kínálunk, ahol nem engedhetünk meg magunknak hibákat 
                                                             
5 Forrás: http:// www.themoneyconverter.com (Megtekintve: 2014. október.23.) 
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vagy félreértéseket. A fenntarthatóság is vezérel bennünket. A projekt 
megvalósulása esetén elérhetjük, hogy Norvégia küldőországainak rangsorában 
javítsuk hazánk eddigi helyzetét, Budapest pozitív imázs formálásában, valamint 
a norvégok mentális térképén való pozíció tökéletesítéséhez is hozzájárulhatunk. 
Arra a tényre és leendő versenyelőnyre támaszkodva, hogy nálunk van norvég 
anyanyelvű tulajdonos, üzlettárs, az egyik oldalról, és egy egészségturisztikai 
háttértudással rendelkező személy a másik tulajdonos személyében, bizalmat, 
erőt és tudást ad arra, hogy hitelesek lehessünk. 
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BUDAPEST HELSE LTD.: PROPOSAL OF ESTABLISHMENT A 
TARGET GROUP ORIENTED ONLINE TRAVEL AGENCY IN 
BUDAPEST, FOCUSING ON MEDICAL SERVICES  
 
Aranka Gaál─ Dorottya Varga 
 
Abstract 
 
Health is vital legal for everyone. According to the Hungarian basic law or 
constitution, „Everyone has right to physical and mental health” and „Hungary 
recognize and vindicate everyone’s right to healthy environment”. Thanks to 
technological and transport achievement, now it is easy to overarch more 
countries or continent so that medical services with high quality and fair value 
would be available. Medical tourism potential in Hungary could be developed 
because of a little target group-orientated online travel agency that links supply 
and demand with the right marketing communication and branding.  
 
Keywords: health, medical, project, Norway 
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TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK A KÖRÖSÖK VÖLGYE LEADER 
AKCIÓCSOPORT TERÜLETÉN 
 
GLÓZIK KLÁRA ─ ARANY FERENC 
 
Absztrakt 
 
A Körösök Völgye LEADER Akciócsoport tevékenysége meghatározó Békés 
megye fejlesztésében. Tanulmányunkban bemutatjuk, hogy az elmúlt évek 
pályázatai milyen megoszlásban érvényesültek az akciócsoport területén és 
milyen hatással voltak a turizmus fejlesztésére. A táblázatok jól mutatják, hogy 
az európai uniós források milyen mértékben hasznosultak a térségben. A 
turizmus, ezen belül a vidéki turizmus kiemelt szerepet játszott az akciócsoport 
által koordinált pályázati rendszerben. 
 
Kulcsszavak: Körösök Völgye, LEADER, turizmus 
 
1. BEVEZETÉS 
Magyarország a 2007-2013. években az Európai Unió kohéziós politikája 
keretében 22,4 milliárd euró, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) pedig további 3 milliárd euró fejlesztési forrás igénybevételére 
volt jogosult. E források igénybevételére készült az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv. 
 
2. Európai Unió fejlesztési forrásai 
2.1. EMVA tengelyek  
1. A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 
2. A környezet és vidék fejlesztése 
3. A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása 
4.  LEADER program (Liaison EntreActions pour le Development de 
l’EconomieRurale = Akciók közötti kapcsolat a Vidéki Gazdaság Fejlesztése 
érdekében) 
Az Uniós támogatás erre az időszakra háromezer milliárd forint (a 
Magyarországra érkező összes EU támogatás egyharmada. 1300 milliárd forintra 
lehetett pályázni, a többi közvetlen támogatás. A támogatás csaknem felét 
felzárkóztatásra kívánták felhasználni. A program területe egész Magyarország, 
vagyis lefedi mind a 7 adminisztratív régiót.  
A program III. tengelye valamint a LEADER program az, amihez közvetlenül is 
kapcsolódik a falusi turizmus szolgáltatásrendszere. Ezek fejlesztése lehetővé 
teszi a helyi erőforrások intenzív kihasználását, a vidéki értékek, hagyományok 
fenntartását, a népesség helyben tartását.  
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2.2. LEADER  
A LEADER programok legnagyobb jelentősége, hogy forrást kell nyújtani a 
szervezett helyi közösségeknek, de a projektek kialakítását teljes mértékben a 
helyi közösség – akciócsoport végzi, ahol érvényesülnek a helyi igények a 
partnerség elve alapján. Így az úgynevezett „Közösségi kezdeményezések” 
programok közé tartozik. Jelszó: „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” 
A LEADER 4 generációja valósult meg, a legutolsó LEADER a 2007-2013 
időszakot fedi le.  
Az Európai Bizottság felismerte, hogy a LEADER Program keretében 
támogatott intézkedések hatékonysága javul, ha azokat decentralizáltan, a helyi 
erőkre támaszkodva tervezik és hajtják végre. (www.korosokvolgye.hu, 2014. 
november 4.) 
 
2.3. A Körösök Völgye LEADER Akciócsoport bemutatása  
A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. LEADER Programban végzett 
tevékenysége nem előzmény nélküli. Az Akciócsoportot alkotó települések és a 
Kft. tagjai közül is többen részt vettek az Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív 
Program LEADER+ intézkedéseinek helyi szintű előkészítésében és 
megvalósításában is.  
A Körösök Völgye LEADER Akciócsoport a 2007-2013-as EMVA LEADER 
Program keretében 2007 decemberében alakult meg, több mint 200, a 
vidékfejlesztésben érintett szereplő részvételével. Az Akciócsoport tagjai 2008 
tavaszán közösen dolgozták ki a térség sajátos természeti, gazdasági és kulturális 
adottságaira épülő Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájukat. E stratégia sikeres 
megvalósulása érdekében a tagok 2008. július 5-én létrehozták a Körösök 
Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft-t. A Kft. fő tevékenységi körébe az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül megvalósuló Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégia sikeres megvalósítása, az akciócsoport által lefedett 
területek számára elérhető vidékfejlesztési források, és más pénzügyi eszközök 
hatékony felhasználásának elősegítése, azok multiplikatív hatásainak erősítése áll. 
  

http://www.korosokvolgye.hu/
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1. táblázat: Körösök Völgye Leader Akciócsoport területe, népessége 

Település 

1980 1990 2000 2007 

Terület 
(km2) 

Lakos-
ság (fő) 

Terület 
(km2) 

Lakos-
ság fő) 

Terület 
(km2) 

Lakos-
ság (fő) 

Terület 
(km2) 

Lakos-
ság (fő) 

Békéscsaba 197,10 68.103 197,10 67.609 193,94 63.427 193,94 64.784 
Békés 127,32 22.271 127,32 22.098 127,23 21.456 127,23 20.465 

Békéssz.a. 77,46 4.330 77,46 4.174 77,45 3.888 77,45 3.909 
Csabacsűd 66,92 2.365 66,92 2.159 66,88 2.120 66,88 2.102 

Csárda-
szállás 1.066 639 54,17 625 54,17 552 54,17 484 

Doboz 1.631 4.794 54,66 4.691 54,47 4.573 54,47 4.345 
Gyoma-
endrőd 293,94 17.620 293,94 16.495 303,98 15.454 303,98 14.375 

Hunya 32,58 967 32,58 915 32,59 779 32,59 711 
Kamut 60,48 1.486 60,48 1.292 60,48 1.170 60,48 1.078 
Kardos 42,76  42,76 910 42,79 803 42,79 682 

Két-
soprony 51,24  51,24 1.642 51,24 1.574 51,24 1.520 

Kondoros 81,93 6.886 81,93 6.482 81,84 5.993 81,84 5.355 
Mező-
berény 118,65 11.819 118,65 11.592 118,53 11.356 118,53 11.241 

Murony 35,71 1.488 35,71 1.445 35,68 1.426 35,68 1.326 
Örmény-

kút 54,58 766 54,58 616 54,56 511 54,56 446 

Szarvas 161,62 20.478 161,62 18.934 161,57 17.773 161,57 17.557 
Tarhos 57,44 1.286 57,44 1.117 57,45 1.022 57,45 1.005 
Telek-

gerendás 72,42 1.559 72,47 1.584 72,37 1.667 72,37 1.626 

Forrás: Körösök Völgye Leader Akciócsoport által szolgáltatott anyag saját 
feldolgozás 
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2.4. EMVA III. tengely – Turisztikai tevékenységek ösztönzése  
2007 – 2013 között összesen 5 pályázati kiírás volt a Körösök Völgye Leader 
Akciócsoport területén, ebből 4 a Helyi Akciócsoportok közreműködésével, 1 
pedig központi meghirdetés alapján.  
A sorrendben harmadik alkalommal, központi rendszer keretében lebonyolított 
pályázatokról adatok nem álltak rendelkezésünkre, azonban érdekességként 
mindenképpen megemlíteném, hogy a Dél-alföldi régióban kiemelkedően 
alacsony volt (kevesebb, mint 10 db) a nyertes projektek száma. 
A Körösök Völgye Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában a 
turisztikai célú fejlesztések támogatása az egyik legfőbb prioritás volt. A Stratégia 
2008-ban készült el, 2011-ben és 2013-ban is felülvizsgálatra, részben 
átdolgozásra került, de lényegében az alábbiak voltak az ágazatot érintő fő 
célkitűzések és megfogalmazott intézkedések:  
Célkitűzés: A térség turisztikai kínálatának bővítése és népszerűsítése. 
 
2.4.1. Intézkedések:  
Ø A térség szálláshelyeinek minőségi és mennyiségi fejlesztése 
Ø A térség természeti értékeire alapozott aktív turizmushoz kötődő 
szolgáltatások fejlesztése 
Ø A térség természeti és épített örökségére, kulturális értékeire és 
hagyományaira alapozott attrakciók fejlesztése 
Ø Turisztikai szolgáltatók részére tematikus képzések szervezése 
Ø A térség turisztikai kínálatának népszerűsítésére egységes, a helyi 
szereplők partnerségén alapuló promóciós tevékenységek megvalósítása 
A Stratégia keretében az EMVA III. tengelyből 6 261 666 euronak megfelelő 
forrást osztottak szét forintban, ebből 55 % a Turisztikai tevékenységek 
ösztönzése c. jogcímben 44 db pályázat nyert támogatást, az alábbi 
megoszlásban. (2. táblázat) 
A 3. körben beadott pályázatokról nem állt rendelkezésünkre adat a kutatás 
során.  
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2. táblázat: Benyújtott és támogatott pályázatok 

 
Benyújtott 

pályázatok száma 
(db) 

Benyújtott 
pályázatok 

támogatásigénye 
(Ft) 

Támogatott 
pályázatok 
száma (db) 

Támogatott 
pályázatok 

támogatásigénye 
(Ft) 

1. kör 4 119 056 498 2 49 042 967 

2. kör 9 185 272 694 6 132 577 641 

3. kör n.a. n.a. n.a. n.a. 

4. kör 17 
 

414 470 772 
 

12 310 481 268 

5. kör 36 795 859 540 24 605 730 994 

Összesen 66 1 514 659 504 44 1 097 832 870 

Forrás: Körösök Völgye Leader Akciócsoport által szolgáltatott anyag saját 
feldolgozása 

 
2.4.2. A támogatást nyert projektek elemzése 
 

3. táblázat: Ügyfél típus szerinti nyertes projektek (db) 

 1.kör 2.kör 3.kör 4.kör 5.kör Összesen 

Vállalkozás 0 2 n.a. 6 12 20 

Magánszemély 0 2 n.a. 1 6 9 

Non-profit 
szervezet 1 2 n.a. 5 6 14 

Önkormányzat 1 0 n.a. 0 0 1 

Összesen 2 6 n.a. 12 24 44 

Forrás: Körösök Völgye Leader Akciócsoport által szolgáltatott anyag saját 
feldolgozása 
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4. táblázat: Fejlesztési cél szerinti nyertes projektek (db) 

 1.kör 2.kör 3.kör 4.kör 5.kör Összesen 

Falusi 
szálláshely 1 2 n.a. 1 4 8 

Egyéb 
szálláshely 0 1 n.a. 8 10 19 

Ifjúsági 
szálláshely 0 1 n.a. 1 0 2 

Szolgáltatás 
fejlesztés 1 2 n.a. 2 10 15 

Összesen 2 6 n.a. 12 24 44 

Forrás: Körösök Völgye Leader Akciócsoport által szolgáltatott anyag saját 
feldolgozás 

 
2.5. EMVA IV. (LEADER) tengely  
Az EMVA IV. tengely keretében jóval kisebb volumenű projektek 
támogatására nyílt lehetőségünk, de szélesebb skálán. Az „ami egy támogatási 
programból/jogcímből támogatható, az más programból/jogcímből „már 
nem” elv alapján turisztikai célú fejlesztésekre kevesebb célterületet hirdettek 
(Krollop 2005). E célterületekkel a legfőbb céljuk az volt, hogy az ún. fekete 
lyukak területeinek, akár földrajzi (pl. Békés, Békéscsaba, Szarvas külterületei 
stb.), akár ágazati (pl. marketing) értelemben is esélyt adjanak a fejlődésre, ill. 
hogy a helyi igényeknek megfelelő pályázati lehetőségeket dolgozzanak ki.  
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5. táblázat: Pályázati kiírások 2009-2013 

 
Támogatható 
célterületek 

 

Benyújt
ott 

pályáza
tok 

száma 
(db) 

Támogat
ás 

igénye 
(Ft) 

Támogato
tt 

pályázatok 
száma 
(db) 

Támogatásig
énye 
(Ft) 

1. Kör 
(2009) 

I. Turisztikai szolgáltatók 
képzése 1 2 970 000 0 0 

II. Turisztikai ágazatban 
érintett szereplők 

együttműködésének 
ösztönzése 

0 0 0 0 

2.Kör 
(2011) 

I. Promóciós és 
marketing tevékenységek 
tám. a térségi turizmus 

fellendítéséért 

2 49 999 
998 2 49 243 839 

II. Falusi szálláshelyek 
kialakításának tám. 1 11 000 00

0 1 10 800 803 

3. Kör 
(2013) 

I. Szálláshelyek 
mennyiségi és minőségi 

fejlesztése (ifjúsági 
szálláshelyek) 

1 18 915 
820 1 14 607 445 

II. Turisztikai attrakciók 
és szolgáltatások 

fejlesztése 
7 

57 
664 882 

 
6 47 414 643 

Forrás: Körösök Völgye Leader Akciócsoport által szolgáltatott anyag saját 
feldolgozása 

 
3. Következtetések 
A fenti táblázatok elemzése alapján jól látható, hogy a Körösök Völgye 
Akciócsoport területén megvalósuló pályázatok milyen mértékben szolgálták a 
turizmus fejlődését a térségben.Az EMVA III. tengelyből 1 097 832 870 Ft-nak 
megfelelő forrást osztottak szét, ebből 55 % a „Turisztikai tevékenységek 
ösztönzése” c. jogcímen, ez 44 db nyertes pályázatot jelent. Az EMVA IV. 
tengely keretébenjóval kisebb volumenű projektek támogatására nyílt 
lehetőségünk, de szélesebb skálán. Így szélesebb palettán nyílt lehetőség a 
pályázatok támogatására. 
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Abstract 
 
The activity of the Körös Valley LEADER Action team is determining in the 
development of Békés county. We submit in our study that the applications in 
the last year show got on the distribution and what kind of influence worked on 
the development of tourism. The tables represent well, that the sources of the 
European Union what sort of rate was useful in this area. The tourism, 
particularly the rural tourism played a seeded role in the tender system, 
coordinated by the Action team.  
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ÚJKÍGYÓS VÁROS MÚLTJA ÉS JÖVŐJE6 
 
HARANGOZÓ EMESE JUDIT 
 
Absztrakt 
 
Dolgozatom témája a lakóhelyem, Újkígyós fejlődésének bemutatása a település 
megalapításától egészen napjainkig. Az elmúlt évek során a településen számos 
fejlesztés és beruházás történt, melyek jelentős hatással vannak a lakosság életére 
és környezetére. Dolgozatomban többek között kitértem arra, hogy az utóbbi 
években miként változott a település demográfiája, jelenleg melyek a 
településfejlesztés legfőbb momentumai, mi jellemző az önkormányzat pályázati 
tevékenységére, illetve Újkígyós gazdasági életére. Kutatásomat tekintve 
Szebellédi Zoltán polgármester úrtól interjú formájában tájékozódtam a 
városban eddig megvalósult fejlesztésekről, valamint a településsel kapcsolatos 
jövőbeli elképzeléseiről. 
 
Kulcsszavak: településfejlesztés, beruházás, gazdasági fejlődés, 
munkahelyteremtés 
 
BEVEZETÉS 
 
Napjainkban a településfejlesztés szerepe igazán felértékelődött, hiszen minden 
településnek rendelkeznie kell megfelelő fejlesztési tervvel, ha el szeretne indulni 
a fejlődés útján. A fejlődés rendkívül fontos, ugyanis egy fejlett településből 
kevésbé vándorol el a népesség, nagyobb eséllyel települ be egy vállalkozás, 
továbbá egy vonzó térség mindenképpen kedveltebb desztinációt jelenthet a 
turisták számára (László M., 2007). 
A településfejlesztés alapvetően a települési önkormányzatok törvényben 
rögzített feladata, amely elsősorban széleskörű ismereteket, pontos 
előkészületeket, továbbá vezetői rátermettséget kíván meg a település 
irányítóitól. Az önkormányzatok központi érdeke az együttműködésen alapuló 
és célszerű településfejlesztési döntések optimális előkészítése. Ehhez rendkívül 
fontos a helyi közösség véleménye, szándéka és jövőképe, melyeket a fejlesztési 
koncepciók meghatározása során figyelembe kell venni (Bajnai L., 2007). 
Jelen tanulmányban különösen a városfejlesztés fontosságát mutatom be 
Újkígyós példáján keresztül. Ennek megfelelően a Szebellédi Zoltán 
polgármester úrral készített interjúm alapján részletezem a várossá nyilvánítás 
óta megvalósult, a folyamatban lévő, valamint a tervezett jövőbeli fejlesztéseket 
és beruházásokat. 

                                                             
6 A tanulmány az Újkígyós város múltja és jövője című Tudományos Diákköri Dolgozat alapján 
készült, melynek témavezetője Dr. Malatyinszki Szilárd. 
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MEGVALÓSULT BERUHÁZÁSOK ÉS AKTUÁLIS FEJLESZTÉSEK 
 
Újkígyóson az elmúlt öt évben közel 1,5 milliárd forint nagyságrendű fejlesztés 
történt, amely elsősorban a pályázati forrásoknak, a civil szervezetek anyagi 
jellegű támogatásának, illetve az önkormányzati önerőnek köszönhetően valósult 
meg. Az infrastrukturális beruházások közül érdemes kiemelni, hogy a város 
2010-ben egy szép, korszerű, a környezetével harmonizáló, fából készült árusító 
pultokkal felszerelt piactérrel lett gazdagabb. 2011-ben került sor a településen 
található Egészségház felújítására, melynek során megvalósult az épület teljes 
korszerűsítése, átalakítása és akadálymentesítése, továbbá az intézmény egy új 
védőnői rendelővel is bővült. 2012-ben a Magyar Labdarúgó Szövetség 
közreműködésével egy 800 négyzetméter alapterületű műfüves pályát építettek, 
amely a lakosok számára biztosít sportolási lehetőséget. 
2013-ban került átadásra az új kétcsoportos, 24 férőhelyes bölcsőde, ahol 
jelenleg hét főt foglalkoztatnak, a beíratott gyermekek száma pedig 21 fő. 2014 
szeptemberében adták át az új, hét csoport befogadására alkalmas óvodát, amely 
a bölcsőde mellett található. Az óvodában jelenleg 110 gyermekre 18 fő dolgozó 
jut. Mindkét intézményben a gyermekek szép, korszerű és biztonságos helyen, 
gondoskodó szakemberek között tölthetik napjaikat. Fontos kiemelni, hogy az 
óvoda és a bölcsőde létrehozásával, illetve egyéb jogszabályi változásokkal 
további 14 munkahely jött létre Újkígyóson. Az új óvoda minden csoportja – 
Békés megyében egyedülálló módon – mind a szakmai feltételek, mind az 
eszközfeltételek tekintetében alkalmas fogyatékkal élő, illetve autista gyermekek 
fogadására is. Az óvodával párhuzamosan épült meg a Magyar Labdarúgó 
Szövetség projektjének és támogatásának köszönhetően az Ovifoci pálya, amely 
a kisebbek számára nyújt sportolási lehetőséget. 
A tavalyi évben egy sportfejlesztési projekt keretén belül az egészséges 
életmódot segítő beruházásként történt meg a Felföldi István Sportcsarnok 
küzdőterének és lelátójának felújítása. A helyi sportegyesület közreműködésével 
az újkígyósi futballpálya egy közel kétszáz nézőt befogadó, modern lelátóval is 
bővült. Mindemellett a Wenckheim parkban pályázati úton, valamint egy civil 
szervezettel összefogva extrém sportpályát építettek a fiatalok 
kezdeményezésére. A pálya többek között gördeszkával, görkorcsolyával, 
rollerrel, illetve BMX kerékpárral használható. A városközpontban található 
Petőfi Sándor Művelődési Háznál szintén egy civil szervezet támogatásával 
történt meg a teraszbővítés, amely elsősorban kisebb rendezvények helyszínéül 
szolgál. A művelődési ház szervezésében a tavalyi évben valósult meg egy 
TÁMOP-os projekt Kreatív Ipar címmel, amely a helybéli fiatalok szakmához 
jutását segítette. A program célja mindenképpen az volt, hogy a fiatalok olyan 
jellegű feladatokat ismerjenek meg, melyek által kedvet kaphatnak valamilyen 
kreatív iparhoz kapcsolódó tevékenységhez, amely akár a jövőjüket is 
meghatározhatja. 
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Folyamatban lévő beruházásnak számít az ivóvízminőség-javító program, amely 
a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátását biztosítja, és amely program 
Medgyesegyházával együttműködve zajlik mindkét településen. Szintén társulást 
érint a Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
beruházása, amely a régi szemétlerakó telepek rekultivációja mellett egy olyan 
hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását szolgálja, amely regionális szinten 
kívánja folytatni a hulladék kezelését. Jelenleg is folyamatban van egy jelentős 
mértékű épületenergetikai beruházás, amely összesen kilenc önkormányzati 
épületet érint Újkígyóson. A beruházás által többek között a meglévő épületek, 
illetve a meglévő gépészeti technológia korszerűsítése, a nyílászárók cseréje, a 
kazánok korszerű konzervációs kazánokra való cserélése, a radiátorszelepek 
cseréje, a sportcsarnok esetében szellőztető rendszer és fűtőrendszer kialakítása, 
valamint hő- és tetőszigetelés történik. 
Szintén folyamatban lévő beruházásként említhető a településen található 
moziépület felújításának projektje, mely eredményeként egy olyan többfunkciós 
közösségi tér fog kialakulni, amely részben egy korszerűbb, megfelelőbb 
formában veszi át a művelődési ház színháztermének funkcióját egy nagyobb 
színpaddal és egy modern, korszerűbb nézőtérrel. Bár alapjában véve egy 
vízszintes nézőtér lesz az épületben, ugyanakkor a projekt megvalósításának 
második ütemében egy emelkedő, a jobb látást segítő, mobilizálható nézőteret is 
fognak létesíteni, amelyet a színházi típusú előadásokhoz tudnak biztosítani. 
Ennek segítségével olyan színpadi produkciók megvalósítására kerülhet sor, 
melyekre eddig még nem volt lehetőség Újkígyóson. Mindemellett a 
többfunkciós tér alkalmas lesz bálak, konferenciák és egyéb rendezvények 
megszervezésére, sőt a fiatalok számára szórakozóhelyként is szolgálhat majd. A 
kulturális központ látogatói részére – az önkormányzat konyhája által – étkezési 
lehetőséget, illetve kávézóhelyet is fognak biztosítani. 
Polgármester úr hangsúlyozta, hogy vannak olyan pályázatok is, amelyek nem 
beruházási, hanem egyéb jellegű célok megvalósítását – elsősorban a 
szolgáltatásjavítást – szolgálják. A tavalyi évben például a településen működő 
könyvtárban pályázati úton jelentős eszközfejlesztés történt, amely többek 
között korszerű számítógép, fénymásoló, illetve nyomtató beszerzését jelentette, 
továbbá olyan képernyő és olyan szoftverek alkalmazását, amely a látássérültek 
számára is lehetővé teszi az internet használatot. Családbarát településként a 
városvezetés különös figyelmet fordít az Újkígyóson található játszóterek 
korszerűsítésére az Európai Unió szabványainak megfelelően. Ennek 
köszönhetően az utóbbi években több közösségi játszótér és park is felújításra 
került. 
 
JÖVŐBELI CÉLOK ÉS ELKÉPZELÉSEK 
 
Az önkormányzat tisztában van a település problémáival és hiányosságaival, 
melyekre igyekeznek megoldást találni. Ezekhez részben kapcsolhatók a jövőbeli 
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fejlesztési tervek is.  A városközpont fejlesztése mellett többek között egy 
kormányablak létrehozását tervezik Újkígyóson, amely mindenképpen 
elősegítené a helyben való ügyintézést. Emellett célként tűzték ki egy helyi 
zöldségfeldolgozó üzem létesítését is, amely a megyei önkormányzat 
koordinálásával, egy határon átnyúló projekt keretében, 28 település 
önkormányzatát érintő zöldségtermesztést, annak feldolgozását, valamint az azt 
kiszolgáló hűtőkapacitás létrehozását jelentené részben Újkígyóson, részben a 
projektpartnernél. Az infrastrukturális beruházással együtt járó projekt célja, 
hogy egészséges helyi élelmiszerrel lássa el a közétkeztetést, amely alapvetően a 
piac megteremtését is szolgálja. 
Az önkormányzat további célkitűzései közé tartozik az évek óta nem üzemelő 
strandfürdő felújítása, amely turisztikai és foglalkoztatási szempontból egyaránt 
fontos. Azonban ezt szakmailag csak egy olyan komplex terv keretében lehet 
majd megvalósítani, amely a meleg víz hasznosítását nemcsak a fürdő 
tekintetében, hanem más vonatkozásban is lehetővé teszi. Konkrét tervként 
szerepel egy családi fürdő kialakítása, amely tanuszodaként is működne. 
Polgármester úr kiemelte, hogy a meleg víz hasznosítását az önkormányzati 
épületek fűtésébe és a gazdasági életbe is be szeretnék majd kapcsolni. Ugyanis a 
fürdő területétől körülbelül egy kilométerre található olyan kertészeti terület, 
ahol érdeklődnének a meleg víz hasznosítása iránt. Ezen a területen jelenleg 
több, mint egy hektáros fóliasátor van, de a tulajdonosok jelezték, hogy 
amennyiben a meleg víz rendelkezésre fog állni, akkor további fóliasátrak 
létrehozásában gondolkodnának, amely közvetett formában új munkahelyek 
teremtéséhez is hozzájárulna. 
Az önkormányzat pályázati úton a régi zárda épületét is meg kívánja venni, ahol 
turisztikai beruházásként szálláshelyet szeretnének létrehozni, amely szintén 
újabb munkahelyeket eredményezne. Emellett az önkormányzati konyha 
kapacitásbővítését és eszközfejlesztését is tervezik egy – a városvezetés által 
üzemeltetett – étterem kialakításához. 
Rendkívül fontos megemlíteni, hogy Újkígyós nem eladósodott település. Ennek 
köszönhetően az önkormányzat a Belügyminisztériumtól körülbelül 360 millió 
forint értékű forrást kap, amelyet kötelező önkormányzati feladatok ellátásához 
kapcsolódó beruházásokra tudnak majd fordítani. Ilyen feladat például a 
belterületi utak állapotának rendbetétele. Bár Újkígyós kifejezetten jó 
úthálózattal rendelkezik, azonban ennek egy része már elhasználódott és 
felújításra szorul. Az utak karbantartása mellett pedig további járdaépítésre is sor 
kerül. 
Természetesen szükség lenne elkerülő útvonalak kiépítésére is annak érdekében, 
hogy tehermentesítsék a belterületi forgalmat, amely által a közlekedésbiztonság 
és a környezetvédelem nagyobb szerepet kapna. Ugyanis Újkígyósnak vannak 
olyan ipari területei, amelyek csak belterületen keresztül érhetők el. A közutak 
mellett a település belterületi és külterületi kerékpárút-hálózatának fejlesztését is 
tervezik. A város közbiztonságára a kamerarendszer korszerűsítésével a 
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továbbiakban is fokozott figyelmet fordítanak. A közvilágítás fejlesztése szintén 
lényeges feladat, hiszen a megfelelő világítás éjszaka nemcsak biztonságot nyújt, 
hanem barátságosabbá és kedvesebbé teszi az utcákat. 
Az önkormányzat energetikai beruházást segítő fejlesztésekben is gondolkodik, 
melyeket több forrásból kíván megvalósítani. Konkrétan a már említett kilenc 
önkormányzati épület energetikai beruházását szeretnék kiegészíteni modern 
napelemek telepítésével, mellyel a környezetvédelem biztosítása mellett a 
fenntartás költségeit jelentősen csökkenthetik. 
A gazdaság fejlesztése szintén kulcsfontosságú feladat Újkígyós életében. Az 
önkormányzat elsősorban egy szociális szövetkezet létrehozását tervezi, továbbá 
célja az önkormányzati és az állami földterületeken az intenzív mezőgazdasági 
termelés folytatása. Emellett a háztáji termelés újraélesztését segítő program 
megvalósításában is gondolkodnak. A „falusi” turizmus beindítását szintén 
kiemelt feladatuknak tartják, hiszen ezáltal nemcsak új munkahelyek jönnének 
létre, hanem a településre látogatók is jobban megismernék Újkígyós adottságait, 
valamint a vidéki élet szépségeit. A társadalom fejlesztését illetően az 
önkormányzat tervei között szerepel a kulturális életet fejlesztő, illetve a helyi és 
családbarát identitást erősítő közösségi művelődés biztosítása. Mindehhez 
természetesen továbbra is jelentős pályázati forrásokra van szükség. Az 
önkormányzat pályázati tevékenységére vonatkozóan a polgármester úr 
elmondta, hogy részben saját pályázati munkatárssal, részben pedig a 
pályázatokat segítő külső szervezetek együttműködésével igyekeznek minden 
olyan lehetőséget igénybe venni, amelyet fontosnak tartanak Újkígyós életére 
nézve. 
Összességében az említett fejlesztések megvalósulása esetén úgy gondolom, a 
város számára pozitív jövőkép vázolható fel. Ehhez rendkívül szükséges a 
gazdasági potenciál erősítése, illetve a munkahelyteremtő képesség javítása. 
Újkígyóson az adottságok miatt leginkább a mezőgazdaságra alapozott helyi kis- 
és középvállalkozások biztosíthatnak a jövőben a lakosság többségének 
munkalehetőséget, amely a helyi foglalkoztatás növelése mellett a helyi 
jövedelmek növekedését, a versenyképes gazdaság kialakulását, valamint az 
ellátási színvonal javítását eredményezheti. Hiszen az önkormányzat és a 
lakosság legfőbb célja, hogy Újkígyós a továbbiakban is szép és élhető település 
legyen Békés megye szívében. 
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THE PAST AND FUTURE OF ÚJKÍGYÓS 
 
Emese Judit Harangozó 
 
Abstract 
 
The topic of my thesis is to present the development of my hometown, 
Újkígyós from the founding of the settlement until our present days. During the 
past years several improvements and investments happened to the settlement, 
which improved the life and environment of the population significantly. In my 
thesis among other things, I discussed how the settlement’s demography 
changed in recent years, what the main aspects of the urban development are, 
what specifies the local government’s activityofapplying, respectively to the 
economic life of Újkígyós. Considering my research I had an interview with 
Zoltán Szebellédi mayor about the accomplished improvements, moreover 
about his future ideas regarding to the settlement. 
 
Keywords: urban development, investment, economic development, job 
creation 
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A „CSALÁDI ATMOSZFÉRA” PORSZEMEI 
 
HOMOKI ANDREA 
 
Absztrakt 
 
A tanulmányban a család színterén nehézséget okozó nevelési helyzetek, 
problémák tematikus rendszerezését tesszük meg a tanácsadók tollából született 
írások elemzésével. A posztmodern társadalom változó alapjában, a családban 
zajló konfliktusok minőségi megoldásához napjainkban már ritkán elegendő az 
ösztönös szülői nevelés. Az egyetemes alapértékeken figyelembe vételén túl, a 
tudatosság is egyre nagyobb teret kap a gyermeki személyiségformálásban. 
 
Kulcsszavak:„családi atmoszféra”, minőségi idő, következetesség, válás, 
veszteségek, viselkedésorientált fegyelmezés, feltétel nélküli elfogadás, szeretet, 
hit 
 
BEVEZETÉS 
 
Írásunkban röviden bemutatjuk a család színteréhez kötődően a 
gyermeknevelési tanácsadó munkák hangsúlyos, szerteágazó és összetett 
problématerületeit. A„Nálunk semmi baj nincs!”kínai eredetű közmondás 
(Bettelheim 2003)korunk „változásokkal” jellemezhető családjaiban szinte sehol 
nem hangozhat el.Jelen tanulmányban az áttekintett szakirodalom alapján 
azokból a családi színtérhez kötődő nevelési problémákból, jelenségekből 
szemezgetünk, amelyek meghatározták az elmúlt 50 év gyermeknevelési 
tanácsadóinak (pszichológusok, pedagógusok, fejlesztő pedagógusok) 
tevékenységét.  
 
A CSALÁDI MŰKÖDÉS „ZAVARÓ” TÉNYEZŐI 
 
Az általunk áttekintett gyermeknevelési szaktanácsadó kiadványok jelentős 
részének az egyik kiemelt témája a család, hiszen ahogy Ranschburg Jenő is 
fogalmaz „…a gyermek és a szülő találkozásának…területe a családi atmoszféra, 
amely mintegy fogadja az érkező gyermeket. A családi atmoszférának, annak a – 
békét, biztonságot, vagy éppen szorongást és agresszív indulatokat sugárzó – 
szociális kapcsolatrendszernek, melyben a gyermek él, számos összetevője van. 
Ilyen például a szülők harmonikus vagy diszharmonikus házasélete, a család 
szociális-gazdasági státusza – vagy éppen lakáshelyzete.”7 A család társadalmi 

                                                             
7 Ranschburg Jenő: Egy egész életre szóló találkozás… In: Sorsdöntő találkozások szülők és 
gyermekek. (Szerk.: Popper Péter-Ranschburg Jenő-Vekerdy Tamás) Budapest, Saxum Kiadó, 
2005. 49-50.o. 
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egység mivoltából következik, hogy ugyanolyan viszonyrendszerként 
határozhatjuk meg, mint a társadalmat, (a rész-egész viszonyrendszer 
értelmében) ezért a családtagok, akik különböző individuumok, egyéni 
sajátosságokkal, élettörténettel, származási családokból hozott szülői 
modellekkel (Berne, 1984.)szoros összefüggésben állnak egymással, ami témánk 
szempontjából azért lényeges és kiemelendő szempont, mert éppen ebben rejlik 
a család erőssége, ugyanakkor gyengesége, időnként „kártyavár” jellege is. 
 

1. számú táblázat:  
Szülő-gyermek kapcsolat zavaraihoz köthető problémakörök 

Családi 
szerkezet 
zavarai 

Szülői szerepből 
fakadó zavarok 

Gyermeki 
sajátosságok, 
problémák 

Általános nevelési 
nehézségek 

válás szülővé 
váláshoz 
kapcsolódó 
szorongások 

egocentrizmus fegyelmezés 

a szülő halála kompetencia 
határok (anya-
apa szerepe) 

bántalmazott 
gyermekek 
problémái 

önállóságra 
szoktatás 

egyszülős 
családmodell 
jellemzői 

kötődés iskolafóbia engedelmességre 
nevelés 

örökbefogadás 
dilemmái 

agyonhajszoltságból 
fakadó 
szerepzavarok  

agresszió (düh, 
depresszió, 
öngyilkosság) 

a nevelés 
emocionális és 
kontroll 
dimenziójának 
meghatározottsága 

mozaik családok, 
újraházasodás 
hatása a 
gyermekekre 

túlféltés okozta 
nevelési, neveltségi 
problémák 

elkényeztetettség 
 

játék, mese szerepe 
(konstruktív, 
destruktív hatások) 

„egyke” gyermek 
nevelése 

szülői 
mintakövetés 
problémái 

pszichoszomatikus 
tünetek (emésztési-
ürítési problémák, 
alvászavar) 

szexuális 
felvilágosítás 

ikrek neveléséből 
fakadó 
nehézségek 

biológiai 
meghatározottság, 
genetikai tényezők 

serdülőkori 
krízisek 

testvérféltékenység 

családi 
konfliktusok 
kezelési 
módjai 

a gyermekek 
bántalmazása 

devianciák 
(hazugság, 
csavargás, lopás, 
pszichoaktív szerek 
fogyasztása) 

időhiány „tünetei” 
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A fenti táblázatból jól látszik, hogy a gyermekvállalás beteljesülésétől kezdve a 
válásig, egy sor probléma jelenhet meg a legkisebb társadalmi intézményben, a 
családban, melynek tüneteit általában a szülők és gyermekek egyaránt hordozzák 
és megjelenítik a tágabb társadalmi környezetükben is, más és más szocializációs 
színtereken. Az első gyermek születésével kapcsolatban sok szerző 
figyelmezteti a szülőket arra, hogy be fogják látni, nincsenek felkészülve a 
megváltozott családi struktúrából eredeztethető új szabályok kialakulásáig tartó 
anómikus állapot konfliktusmentes átvészelésére. (Bettelheim 2003.; 
Ranschburg-Popper 1978.;Winnicott 2000.; Vajda 1991.) Winnicott az első 
gyermek megszületését követő szenzitív időszakban az anyák szerepének 
leértékelését, bagatellizálását tekinti a legfontosabb konfliktusforrásnak.A 
tanácsadó szakkönyvek mindegyike szót ejt azonban a korai, minőségi anya-
gyermek kapcsolat – későbbi, felnőtt életre is kiható – jelentőségére. Mint 
ahogy meghatározó egy-egy válás, szülői haláleset következtében az egyszülős 
család szerkezetéből adódó sajátos nevelési lehetőségek tárháza is. Abban 
egyetértenek a szerzők, hogy „…a válás mindenkit megtépáz, azt is, aki 
kezdeményezte, és azt is, aki bizonyos mértékig szenvedő alany, nem is beszélve 
a gyerekekről…” 8   - ahogyan abban is, hogy az egyszülős családokban élő 
gyermekek sérüléseinek nyomai kimutathatók felnőttkori életükben, főként 
párkapcsolati konfliktuskezelési nehézségeik, gyermeknevelési, családalapítási 
nehézségeik (Bettelheim 2003), devianciára való hajlamaik felerősödésének 
vonatkozásában. Abban azonban már megoszlanak a vélemények, hogy az 
egyszülőssé vált – régi terminussal élve „csonka családokban” (Vajda, 1991.; 
Ranschburg, Popper, 1978.) – élő gyermekek tünetei eltérőek a tekintetben, hogy 
milyen családi destrukció vezetett ahhoz, hogy a gyermeket édesanyja, édesapja 
egyedül nevelje fel. Felhívják a szerzők a figyelmet arra, hogy azoknál az 
egyéneknél, akiknek gyermekkorában a szülők elváltak, felnőtt korban 
gyakrabban mutatkoznak neurotikus tünetek, mint azoknál a gyermekeknél, ahol 
a szülő halála miatt vált egyszülőssé a család. Fontosnak tartják éppen ezért a 
válás előtti megfelelő kommunikációt, a konfliktusok „emberi” rendezésének, 
kezelésének módját (Loerzer, 1995.). 
A XXI. század elején publikált írások kiemelt témája a „minőségi idő” 
(Vekerdy 2006), melynek szervezésénél illetve spontán eltöltésénél az őszinte, a 
gyermek életkori és egyéni sajátosságait szem előtt tartó szülői viselkedés 
fontosságát hangsúlyozzák a gyermeknevelési tanácsadó kiadványok szerzői. 
Egymás mellett ücsörögve, kakaózva a gyermeki kommunikáció minőségi és 
mennyiségi mutatóit, irányait megfigyelve a szülő arra is választ kaphat, hogy 
esetében a nevelés „emocionális” avagy „kontroll” jellegének dominanciája 
érvényesülhet-e hatékonyabban. Ranschburg Jenő (2005) arra hívja fel a 
figyelmet, hogy a sikeres családi nevelés során figyelmet kell fordítani a 
legnagyobb szeretetvezéreltségében is arra, hogy „mérsékelten” 

                                                             
8 Vajda Zsuzsanna: Embergyermek-gyermekember. Gönczöl Kiadó, Budapest, 1991. 225.o. 
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fegyelmezzünk. A szülői kommunikáció stílusa mentén 
megkülönböztethetünk autoriter és autoritatív szülőtípust (Vekerdy, 2006.). 
Az autoriter szülő kommunikációjának középpontjában ő maga, a felnőtt áll, és 
főként akkor kommunikál, ha „nem”tetszését fejezi ki, és szankciót helyez 
kilátásba, míg az autoritatív szülő gyermekét helyezi a kommunikáció 
középpontjába, azt hangsúlyozza, hogy mit tegyen a gyermeke és feltárja a 
kívánatos cselekedet következményeit is, ezzel segítve a bizalmon és feltétel 
nélküli elfogadáson alapuló engedelmességre, önállóságra nevelődését, 
(Gordon, 1995.; Ranschburg,2005.; Bettelheim, 2000.; Rogge, 1993.) 
 
NEVELÉSI ESZMÉNYEK, EGYETEMES ÉRTÉKEK A 
GYERMEKNEVELÉSBEN 
 
Függetlenül attól, hogy a fent csoportosított problémák, megoldást sürgető 
kérdéskörök a gyermek/fiatal életében mikor jelentkezhetnek, tetten érhetők a 
tanácsadó kiadványok oldalain olyan alapvetések, nevelési sarkpontok, melyeket 
a publikáló szerzők mindegyike fontosnak tart az eredményes gyermeknevelési 
folyamat megvalósításához. Ezekről olvashatunk az alábbi 1. számú ábra 
áttekintésekor: 
 

1. számú ábra: Alapok – egyetemes értékek 
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A gyermeknevelési tanácsadó kiadványok az általunk egyetemes nevelési 
értékekként meghatározott fenti terminusok hangsúlyozásakor a tudatos 
következetességre, a nevelési ok-okozati összefüggések meglátásának 
fontosságára irányítják a figyelmet.    
A gyermekek számára „viselkedésorientált” módon szükséges kifejezni a 
szeretetet. A tanácsadó kiadványok azt sugallják, hogy a legnehezebb 
szituációkban szükséges a legjobban szeretni a gyermeket. A látszólagos 
ellentmondás mögött mély tartalom húzódik, úgy is fogalmazhatnánk, hogy azt 
kell szeretni igazán, akit a legnehezebb szeretni. Hogyan tölthető fel a lázadó, 
dacos kisgyermek, adott esetben egy kamasz gyermek érzelmi tankja (Campbell, 
1986.)?Az érzelmek sajátossága az, hogy nehezen kontrollálhatóak (Hewstone, 
Stroebe, Codol, Stephenson 1997.) nevelési problémák esetén mégis tudatosítani 
kell a feltoluló érzelmeket és uralva azokat, válik képessé a szülő arra, hogy 
empatikusan, toleránsan, mégis következetesen, „értő figyelemmel” 
(Gordon, 1996.) és türelemmel segítse ki a látens válságából a szülő-gyermek 
kapcsolatot.„Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami 
tiszta, ami szeretetreméltó,ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!” 
(Filippi 4:8-9) 
 
BEFEJEZÉS 
 
A forráselemzés módszerével áttekintett gyermeknevelési szaktanácsadói 
kiadványok tanácsai, javaslatai alapján kirajzolódó gyermekkép sokfélesége is a 
gyermeki individuum egyediségéből, azaz megismételhetetlenségéből következik. 
Ahány gyermek, annyiféle probléma – és, hogy magyar közmondással se maradjunk 
adósak – „Ahány ház, annyi szokás.”, azaz ahány probléma, annyiféle 
megoldásmód létezhet. Ami közös pontként jelenik meg a tanácsadó 
szakemberek tollából, az a szülői (ön- és gyermek) szeretet, (ön- és gyermek) 
elfogadás, félelem- és szorongásnélküliség kívánalma. Azt, hogy hogyan érhető el 
mindez, a tanácsadó kiadványok a szocializációs folyamat kölcsönösségi elvét, és 
rekurzív hatását hangsúlyozzák, azaz a „Ki mint vet, úgy arat.” –elve alapján 
tanácsolja többek között Campbell (1997.) a szülőknek Lukács Evangéliumának 
(6:38) sorait idézve annak szem előtt tartását, miszerint: „Adjatok, és adatik 
nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen 
mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek.” 
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DUSTMOTES OF THEFAMILYATMOSPHERE 
 
Andrea Homoki 
 
Abstract 
 
The study contains the most topics about the childrearing wich we could read 
from the professional writers in last 50 years. We write in this article about lot of 
social problems and troubles of family in the post modern society. According to 
the famous writers (Bettelheim, Winnicott, Rogge, Loerzer, Berne, Ranschburg, 
Vekerdy, Vajda) are the most important values too nowadays: loving-kindness, 
empathy, tolerance and the quality-time with children. 
 
Keywords: family,the quality-time with children, consistency, divorce, 
disadvantage, loving-kindness, empathy, tolerance, troth. 
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TENDENCIÁK ÉS VÁLASZOK (AZ ERŐFORRÁS ALAPÚ ELMÉLET 
MEGJELENÉSE ÉS HATÁSA A VÁLLALATI FUNKCIÓKRA) 
 
HRABOVSZKI KATALIN 
 
Absztrakt 
 
Az 1980-as és az 1990-es években a felgyorsult környezeti változásokra válaszul 
a szervezetekről és a stratégiáról való gondolkodás olyan új mintái, gyakorlatai 
alakultak ki, amelyek forradalmasították a szervezetekről alkotott nézeteket és a 
szervezetekben zajló gyakorlati tevékenységet. A tanulmány a teljesség igénye és 
az ok okozati kapcsolatok, kölcsönhatások komplex viszonyainak feltárásának 
igénye nélkül veszi számba a vállalatok külső és belső környezetében végbement 
változásokat, az elméletek inflexiós pontjait: a szervezetelméletekben és a 
stratégiai menedzsmentben, valamint a termelési stratégiában végbement 
paradigmaváltást, a tudás, mint erőforrás előtérbe kerülését. A 90-es évek 
stratégiaelméleti paradigmája - az erőforrás alapú elmélet - a versenyképesség 
forrását a vállalat egyedi erőforráskészletében látja. Az elmélet értelmében a 
vállalatok stratégiai erőforrása a szervezeti tudás tacit komponense, ill. az azt 
megtestesítő vállalati kultúra, ezért a tanulmány fő fókuszát az erőforrás alapú 
elmélet és a ráépülő tudásalapú szervezetelmélet adja. 
 
Kulcsszavak: erőforrás alapú elmélet, vállalati versenyképesség, stratégiai 
erőforrások, a tudás, mint erőforrás. 
 
BEVEZETÉS  
 
A 90-es években a felgyorsult környezeti változásokhoz való adaptációs kényszer 
alapvetően változtatta meg a stratégiai gondolkodás mintáit mind az elmélet, 
mind pedig a vállalati gyakorlat területén. A stratégiai menedzsment oldaláról 
kiindult változások, a tudás, mint erőforrás felértékelődése átalakította egyrészt a 
szervezetekről alkotott nézeteket, a kutatások elméleti keretét, az alkalmazott 
kutatási módszereket, az uralkodó paradigmákat, másrészt a vállalati funkciókat 
vezérlő nézeteket. A tanulmány a 80-as és 90-es évek legjellemzőbb változásait, 
inflexiós pontjait foglalja össze, a terjedelmi korlátok miatt szűkkörűen, a 
stratégai menedzsmentben történt paradigmaváltásra, az ahhoz vezető 
környezeti változásokra és a kapcsolódó fontosabb funkcionális területekre 
koncentrálva. A változások számbavétele leíró jellegű, nem tartalmazza az ok-
okozati összefüggéseket, a kölcsönhatásokat. 
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A KÜLSŐ KÖRNYEZET, A FELTÉTELRENDSZER VÁLTOZÁSA 

 
• A nemzetközi kereskedelem és a tőkeáramlás liberalizációja következtében 

az ipari termékek, félkész-termékek, termelési tényezők áramlását 
korlátozó kereskedelmi korlátok jelentősen csökkentek, elveszítve 
kereskedelemkorlátozó hatásukat. A kereskedelmi korlátok lebontása, a 
szállítási költségek csökkenése, illetve az Internet megjelenésével a piaci 
lehetőségekről rendelkezésre álló információk bősége következtében 
jelentősen kiéleződött a verseny a vállalatok hazai és nemzetközi piacain. 

• A termelési modellekben bekövetkezett paradigmaváltás a 
tömegtermeléstől a rugalmas termelés felé történő átmenetet tükrözi. A 
külső környezetben végbement változások következtében a 
tömegtermelési rendszer merevvé és túl költségessé vált ahhoz, hogy 
megfeleljen az új gazdaság követelményeinek. A válaszként bevezetett 
rugalmas termelési rendszerek a nagy mennyiségből következő gazdaságos 
tömegtermelést kombinálják a testre szabott, átprogramozható termelési 
rendszerekkel, amelyek a széles választékból eredő gazdasági előnyöket 
biztosítják. Az új technológiák lehetővé teszik a piaci változásokra adott 
gyors válaszokat és az eljárások rugalmassága révén a technológiai inputok 
változását (Castells, 2005).  

• A rugalmas termelés megjelenésével a menedzsment új módszerei jelentek 
meg, amelyek többsége a japán, elsősorban autóipari vállalatoktól eredt. A 
japán autógyártó vállalatok jelentős sikereit a termelékenység és a 
versenyképesség, a rugalmas termelési rendszerek terén nagyrészt ennek a 
munkaszervezési „forradalomnak” tulajdonítják. A Toyota úttörő 
kezdeményezései nyomán a gazdasági szakirodalomban a rugalmas 
termelési rendszer megjelölésére az elsősorban a méretgazdasági előnyökre 
és munkaszervezésre épülő „fordizmus” ellentéteként elterjedt a 
„toyotizmus” kifejezés használata. 

• Részben az előbb felsorolt változások következtében a 80-as években 
felgyorsult, és a 90-es években új lendületet vett a külső környezet 
változásának üteme. A 80-as években a technikai haladás, a fogyasztók 
tudatosságának növekedése, a fenntartható fejlődés és a társadalmilag 
felelős vállalatkoncepció megjelenésének következtében a vállalatok külső 
környezete jelentős mértékben átalakult. A mai vállalatok döntő részének 
külső környezetét a változások erős dinamikája és a komplexitás, valamint 
ezzel együtt a bizonytalanság magas foka jellemzi. A környezeti változások 
felgyorsulása, az új technológiák megjelenése következtében elmosódtak 
az egyes iparágakat elválasztó határok, új iparágak jelentek meg, a 
hagyományos iparágak részekre bomlottak. Ebben a környezetben az egy 
adott iparágban megszerzett kompetenciák, a korábbi formális szervezeti 
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struktúrák szerepe, eszközrendszerei is átértékelődnek. A radikális 
környezeti változások korszakában a kulcstényező a tanulásra és 
adaptációra való képesség. 

• Az ipari korszakot az 1960-as évektől kezdve, a mainframe, majd a 
személyi számítógépek megjelenésével felváltotta az információs korszak. 
Néhány évtizeddel később az Internet megjelenése egész iparágakat 
forradalmasított, az információt ubikvitássá, bárhol hozzáférhetővé tette, 
lényeges iparági és makrokörnyezeti változásokat indukálva (pl. a 
beszállítók alkuerejének csökkenése, a virtuális vállalatok megjelenése). Az 
információs korszakban a tudás vált a legfontosabb erőforrássá, a vállalat 
versenyelőnyének forrásává. A 90-es évektől kezdve felerősödtek a tudást 
a modern gazdaság alapvető elemének tartó nézetek. A 90-es években 
megjelent tudásmenedzsment korai irányzatai megfelelően az explicit 
tudás menedzselését helyezték a középpontba és ehhez az IT technológia 
megoldásait, szervezeti fejlesztését tartották kulcstényezőnek. A stratégiai 
menedzsmentben történt paradigmaváltás, az erőforrás alapú elmélet 
elterjedése következtében ezzel párhuzamosan elméleti oldalról elindult 
egy másik, a vállalatok versenyképességét a láthatatlan tacit tudásra 
visszavezető nézet.  

• A turbulens környezetben a változás, dinamizmus és innováció váltak 
kulcsfogalommá. A versenyelőny alapját jelentő képességek, a szervezetek 
legfontosabb egyediségét jelentő képességek ebben az értelemben a 
dinamikus képességek. A dinamikus képességek azok a képességek, 
amelyek valóban megkülönböztetik a vállalatot (Teece, Pisano és Shuen, 
1990).  

 
A SZERVEZETEKRŐL ALKOTOTT NÉZETEKBEN, A 
SZERVEZETEK BELSŐ KÖRNYEZETÉBEN VÉGBEMENT 
VÁLTOZÁSOK 
 

• A külső környezetben végbement változások alapvetően alakították át a 
stratégai menedzsment gondolkodásmódját. A 80-as években uralkodó 
szemlélet a vállalatok versenyképességének forrásait a külső környezetre 
vezette vissza. Porter (1993) szerint a profit két tényezőtől függ: egyrészt 
magának az iparágnak a jellemzőitől, másrészt attól, hogy a vállalat milyen 
pozíciót épít ki magának az iparágon belül. A vállalati stratégia kialakítása 
során a működési kör jövőbeli módosításához meg kell ismerni egyrészt 
magát az iparágat, annak strukturális változásait, fejlődési tendenciáit, 
másrészt fel kell tárni, elemezni kell a versenyhelyzet alakulását, a verseny 
„erőterét” befolyásoló piaci szereplők magatartásának változását (Tari, 
2006). Porter értelmezésében az iparági struktúra határozza meg a 
versenyszabályokat és a potenciális rendelkezésre álló stratégiákat. A 
vállalatok felgyorsult környezeti változásai azonban olyan kihívások elé 
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állították a porteri elméletet, amelyre már csak az új erőforrás alapú 
elmélet adta meg a választ. Az erőforrás alapú perspektíva a 90-es évek 
elején történt paradigmaváltást követően vált meghatározó elméletté. Az 
erőforrás alapú elmélet, a stratégiai menedzsment bázisán 
körvonalazódott, de később, mint szervezetelmélet is teret nyert a Coase-i 
alapokon álló szerződéses vállalatelméletek mellett, azok kihívásaként. A 
stratégiai menedzsment alapkérdésére – mi a vállalatok 
versenyképességének, és ezzel együtt a tartós járadék forrása és miképpen 
tud a vállalat versenyelőnyre szert tenni – az erőforrás alapú stratégia 
vállalatok egyedi erőforráskészletében keresi a magyarázatot. Az 
erőforrások közül azonban Barney (1991) szerint csak az az erőforrás 
tekinthető a versenyelőnyt megalapozó stratégiai erőforrásnak, amely 
megfelel négy kritériumnak: értékes (hozzájárul a szervezet 
hatékonyságához és eredményességéhez), ritka, másolhatatlan (a 
versenytársak számára nehezen utánozható), nem helyettesíthető más 
erőforrással.  

• Az erőforrás alapú elmélet lényege az előbbiek tükrében az 
utánozhatatlanság. Ennek lehetséges védelmi vonala a szabadalmak és 
áruvédjegyek, ugyanakkor a szabadalmak fenntartása költséges és a 
felgyorsult műszaki fejlődés korszakában az utánzás megakadályozásának 
nem a legjobb formái (pl. a Coca Cola sikerének titka nem titkos recept, 
hanem azok a marketingképességek, amelyekkel a szervezet képes az 
élvonalban tartani a vállalatot). Az utánozhatatlanság forrásának sokan a 
vállalati kultúrát tartják. Barney (1986) azt hangsúlyozza, hogy az utánzás 
leghatékonyabb és legtartósabb korlátja a kultúra, két okból is; egyrészt 
egyedi termékek kibocsájtására ösztönöz, másrészt tele van oksági 
bizonytalansággal, ami még a bennfentesek számára is nehezen érthetővé 
és nehezen utánozhatóvá teszi. Az erőforrás alapú elmélet talaján 
kibontakozott tudásalapú vállalatszemlélet alapján a szervezet nem a 
kézzelfogható erőforrások eklektikus halmaza, hanem a nehezen 
megragadható ismeretek és ismeretszerzési folyamatok hierarchiája. Az 
előbbiek értelmében a vállalatok versenyelőnyének forrása a tudás, a tudás 
tacit komponense. A vállalati kultúra, mint a tacit tudás hordozója 
megfelel a Barney féle stratégai erőforrás-kritériumoknak. 

• A tudás, mint erőforrás stratégiai jelentőségének felismerése 
következtében felértékelődött a legfőbb tudáshordozó, az ember. A HR és 
ezen belül a szervezet motivációs stratégiája a tudásmenedzsmentet 
aktívan alkalmazó szervezetek kulcsjelentőségű funkcionális stratégiájává 
vált. Az emberi erőforrások fókuszba kerülése nyomán a legújabb 
kutatások alapján új interdiszciplináris motivációs elmélet jelent meg, 
amely új megvilágításba helyezte a szervezeti teljesítmény és az egyén 
teljesítménye közötti kapcsolatot. Az agykutatás fejlődése, a neurológia, a 
biológia és az evolúciós pszichológia területén folyó interdiszciplináris 
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kutatások lehetővé tették az emberi motivációknak a „felszín felett” 
megfigyelhetőnél mélyebb megértését. A Nitin Nohria és alkotótársainak 
kutatása nyomán kibontakozott új motivációelmélet az egyének 
viselkedését négy alapvető érzelmi szükségletre vezeti vissza, amelyek az 
emberiség közös evolúciós örökségének termékei. Nohria et al. szerint a 
szerzési, kötődési, megértési és védekezési szükségletek képzik tetteink 
alapját, a motiváltság megteremtésében pedig a menedzserek, valamint az 
általuk kezdeményezett, „helyi” (szervezeti egységekre szabott) stratégiák 
játsszák a kulcsszerepet (Nohria et. al., 1999) 

• A kutatók új generációja jelent meg, akik szerint a hagyományos, 
közgazdasági értelemben vett vállalatok korszaka leáldozóban van 
(Brown-Duguid, 1998). Az új technológiák megjelenése kihívást jelent a 
hagyományos, formális vállalati formáknak. Egyes szélsőséges nézetek 
szerint a cybertérben már nincs is szükség formális szervezetekre, a jövő 
szervezete a virtuális vállalat. Brown és Duguid (1998) nézete szerint az új 
technológiák megjelenésével a formális szervezetek helyébe az önszervező 
rendszerek lépnek. (Brown-Duguid Org knowledge, 92. old.) Hedlund 
(1994) a hatékony tudásmenedzsment érdekében a hagyományos vállalati 
hierarchiától, és a multidivizionális (M-forma) vállalati formától való 
eltávolodást javasolja és egy új, alternatív vállalati formát, az N-formát 
vázol fel, amelynek alapja az M-formát jellemző hagyományos divíziós 
szemlélet helyett a tudáskombinációkban való gondolkodás. Az N-forma, 
támogatva a belső IT-rendszerekkel és kommunikációs hálózatokkal, 
inkább a vállalati hálózatokra épül, semmint a hagyományos hierarchiákra 
és magában foglalja az elmúlt évtizedek szervezeti innovációit, pl. a lapos 
szervezeti hierarchiákat, a task forces és team szervezeteket, szemben a 
merev és rugalmatlan funkciók szerinti szervezeti részlegekre bontással 
(Kovács, 2005, 19. old.). A hagyományos divízióktól, stratégiai üzleti 
egységektől való eltávolodás gondolata jelenik meg Hamel és Prahalad 
sokat idézet művében is. A vállalati stratégiai üzleti egységek náluk, mint 
az alapvető kompetenciák kiterjesztései jelennek meg. A stratégai üzleti 
egységek központi magját az alapvető kompetenciák alkotják, az egyes 
üzleti egységek által gyártott termékek közös alapjai a versenyelőny alapját 
jelentő kompetenciák. 

• A tudásalapú vállalatelmélet a vállalatok közötti együttműködést is új 
megvilágításba helyezte. Ennek értelmében a felvásárlások, 
összeolvadások, stratégiai szövetségek és a vállalatok közötti 
együttműködés más formái a tranzakciós költségek minimalizálására való 
törekvés helyett, mint tudásszerzési, tudásszinergiák kihasználására való 
törekvések jelennek meg. Az elmúlt évtizedben elterjedtté vált vállalati 
karcsúsítások, a korábban a vállalati hierarchiában végzett tevékenységek 
kiszervezése is új megvilágításban jelenik meg az erőforrás alapú 
vállalatelmélet tükrében. A vállalatoknak mindazokat a tevékenységeket 
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érdemes kiszervezniük, amelyek nem tartoznak az alapvető képességeikre 
épülő alaptevékenységeik körébe. Az erőforrás alapú stratégia és 
vállalatelmélet bázisára épülő stratégiák a vállalatközi hálók és ellátási 
láncok megerősödésének irányába hatnak. Az új hálózatok felvásárlások, 
összeolvadások, stratégiai szövetségek is kiszervezéseken keresztül jönnek 
létre és működnek.  

 
KÖVETKEZTETÉSEK 
 
A szervezetek külső környezetében elindult változások új megvilágításba 
helyezték a szervezeteket, először az elmélet oldaláról az erőforrás alapú elmélet 
megjelenésével, majd ennek talaján az egyes diszciplínák területén megjelent új 
nézetekkel, valamint a vállalati gyakorlatban. A tudás, ezen belül a tacit 
komponens szerepének felértékelődése új megvilágításba helyezte a szervezeti 
folyamatokat, a szervezetek szerepét.  
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TENDENCIES AND ANSWERS (THE EMERGING OF THE RB 
THEORY AND ITS CONSEQUENCES) 
 
KatalinHrabovszki 
 
Abstract 
 
The strengthening of the resource based theory in the 1990s has resulted basic 
changes both in the field of theory and practice. The new paradigm highlighted 
the strategic resources of the firm: the knowledge and the human resources as 
the store of knowledge. The emerging of the RB theories is a result of the 
changes that have occurred in the environment of the companies. The new 
paradigm in the strategic management etc. implemented new ideas in the various 
disciplines and the daily practice of the firms. The study is designed to highlight 
both the changes that led to the new approach of the strategy of the firms and 
the consequences of the new approach in the related fields.  
 
Keywords: resource based theory, the competitiveness of the companies, 
strategic resources, the knowledge as strategic resource, the tacit component of 
knowledge 
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FOSTERING INTERNATIONALIZATION PROCESS THROUGH 
BORN GLOBAL COMPANY MODEL 
 
DAGMAR KOKAVCOVÁ 
 
Abstract 
 
This paper is an attempt to illustrate the progress and change in the company´s 
internationalization process. The structure of this paper is as follows. The first 
section examines the classical concept of internalisation, starting with the Hymer 
model of internationalization and finalising with one of the most well-known 
theory of internationalization Uppsala internationalization model. All mentioned 
models, and approaches represent the different points of view of their authors 
and specific company´s issues that have been observed and accounted. The next 
section provides more detail on factors influencing the internationalization 
process in the company; last part of the work is dedicated to the born global 
company model as a new phenomenon of internationalization. 
 
Keywords: internationalization, classical theory, born global company 
 
TRADITIONAL INTERNATIONALIZATION THEORIES AND 
APPROACHES 
 
Internalization is a general process that changes the boundaries of organisations. 
The theory concerning internationalization of the companyis mostly dealing 
with thequestions about what are the most important reasons for companies to 
decide to enter internationalmarkets. International theory is also closely related 
to understanding corporate behaviour in a specific circumstances and 
environment. 
One of reasons why companies decide to enter international markets is to 
reduce risk caused by global economic activities (Anderson et al., 2004). These 
authors strongly support the fact that all alterations faced in the industrial 
environment caused by small companies operating in international markets. 
The literature about Internationalization process was focus of various authors 
and approaches. According to Benito and Gripsrud (1992), Anderson (2000) 
and Andersen and Buvik (2002) the internationalization literature can be divided 
in two approaches: Economic and Behavioural (Processual). The Economic 
approach is represented firstly by Hymer theory (1960), Product Cycle Theory 
by Vernon (1966 and 1979); Internalization Theory by Buckley and Casson 
(1976), and Eclectic Paradigm or OLI Theory by Dunning (1979, 1980). These 
theories are based in exact economic data and criteria and implementation of 
rational and critical thinking, mathematic and statistical methodsand tools.  
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The Behavioural approach is represented by the Uppsala Model, constructed by 
Johanson and Wiedersheim-Paul (1975) and Johanson and Vahlne (1977 and 
1990) ; the Kogut-Zander (1993) theory based on the knowledge creating and 
sharing as the core companies´  activities in theinternationalization process. 
It should be noted that both Economic and Behavioural perspective was studied 
and developed by theorists analysing firms in advanced economies and do not 
consider the specifics of emerging markets and economies; so these  theoretical 
approaches demonstrate limited to understand the internationalization process 
of companies operating in emerging economies 
The Hymer model of internationalization (1960) concern more economic 
reasons for firms entering into foreign markets, especially internalisation gains 
and profit opportunities. 
Vernon (1966) distinguished three different stages in the life of a product; „the 
new product, the maturing product, and the standardized product. The first 
stage takes place in large markets with high income per capita and in industries 
with high labourcost e.g. USA. After the feedback is received from the market 
and product is modified accordingly, the new product emerges. Even if the new 
product is outside the US, the producer is induced to the US owing to the 
convenient market conditions. At the second stage a certain degree of 
standardization comes into existence because of the increase in demand and the 
commitment to achieve economies of scale. 
Dunning (1979, 1980, and 1988) brought the strands of different theories and 
developed an eclectic paradigm or so called “OLI (Ownership, Location, 
Internalisation) paradigm. He put forward three sets of advantages to determine 
the extent, form and pattern of international value-adding operations of firms. 
These advantages are ownership (firm specific), internalization and location 
advantages. Dunning reasoned that in order for multinational firms to compete 
with domestic firms in the host country, they must possess certain advantages 
specific to the nature and/or nationality of their ownership.In the original 
version of the theory, (Buckley and Casson, 1976) found four groups of factors 
critical to the internalization decision:  

• industry specific factors relating to the nature of the product and the 
structure of the external market, 

• region specific factors relating to the geographical and social 
characteristics of the region linked by the market,  

• nation specific factors relating to the political and fiscal relations 
between the nations concerned, firm specific factors which reflect the 
ability of the management to organise an internal market. 

One of the most well-known theories explaining internationalization process in 
business belonging to the behavioural group of internationalization theory can 
be considered the Uppsala Internationalization Model. This model developed by 
Johanson, Wiedersheim-Paul and Vahle at the University of Uppsala during 
1970s explains companies’ decision towards choosing markets and methods of 
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penetration. The model states that companies begin their business abroad in 
psychically close regions and then gradually, step-by-step, expand to other 
markets. This psychical aspect is affected by business language and culture, 
commercial law and economic development. According to the Uppsala 
International Model the fact that companies become international can be 
explained by their ability to learn. The only weakness of the Uppsala 
International Model is the fact that it does not cover characteristics of 
individuals (e.g. founders, top management) engaged in a particular business 
operation. Nowadays many researchers pay attention to the individual level 
when studying the international behaviour of companies. 
Classical internationalization theories are more concerned with economic 
reasons for firms entering into foreign markets, especially internalization gains 
and profit opportunities. According to these views, company growth 
opportunities and economic logic should be guiding lines also explaining why 
companies internationalize their operations. 
 
FACTORS FOSTERING INTERNATIONALIZATION PROCESS IN 
COMPANIES 
 
Many studies and research papers concern to define and classify factors 
facilitating fostering the internationalization processes in organization. Anderson 
et al. (2004), emphasizes the high value of studying attitudes and characteristics 
of decision makers. Madse & Servais (1997) claim there are three factors that 
can explain the intention to become a rapidly internationalized and developed 
company; peculiarities of organization, its founders and environment it that the 
company operates.  
Internationalization of the company depends on the alterations that take place 
in the external environment over decades (Oviatt & McDougall, 2000). Madsen 
and Servais (1997) state that there are three categories of changes:  

• rising up the level of specialization in the markets and therefore 
causing spreading of more niche markets;  

• spread of international sourcing among many industries;  
• internationalization of financial markets.  

 
According to Rasmussen and Madsen (2002) the factors influencing the 
conditions for internationalization are as follows: elimination of trade barriers, 
privatizations, quick information and technologies flow, maturity in home 
market, developed transportation and communication networks, High-Tech 
investments, application of global sourcing, free movement of goods and 
services, people and capital. 
Theodoulides (2013) noted two groups of reasons why companies decide to 
expand into foreign markets: reactive and proactive reasons. The main benefits 



Dagmar Kokavcová 
 

68 

and advantages for entering the global market are economies of scale, 
economies of scope and the learning curve effect.  
The company´s growth ambitions drive the development of internationalization. 
As the global population approaches 7 bilion (predicted to rise to 9 billion by 
2050), it generates an increasing demand for all products and services.  
 
BORN GLOBAL COMPANY AN ACTUAL MODEL OF 
INTERNATIONALIZATION 
 
A number of changes were occurring at the market in the last quarter of the 
previous century. Advances in transport reduced the cost of shipping, and 
advances in communications made it easier to coordinate trade and financial 
flows.  Some writers therefore asserted that the international expansion of 
MNEs was the cause of new technologies and globalisation. The spread of 
international manufacturing standards and the strengthening of intellectual 
property rights improved the performance of international markets. These 
changes directly affected internalisation decisions.Companies do not have to 
internationalize incrementally; they can be born globally (Buckley, Casson, 
2009). 
The idea of born global company was first used by McKinsey in a survey for the 
Australian Manufacturing Council (McKinsey & Co., 1993). In the survey, this 
sort of company was defined as “an organization which views the world as its 
marketplace from the beginning”. 
 
Born global company can be characterized generally as a small firm, which has 
less than 500 employees and its annual sales do not excessed $100 million. One 
way this firm may become international is starting to export its products within 
two years since its establishment, in the volume at least 25% of total production. 
According to the study, born globals after two years of foundation succeeded to 
achieve the level of export which was equal to 76% of total sales. This survey 
says that this type of companies is present in all industries and successfully 
competes with large multinational corporations. Their main competitive 
advantage is being close to customers by satisfying their needs better than 
competitors. Another peculiarity, of such a company, that must be emphasized 
is the age by which the organization enters foreign markets 
Fernhaber et al. (2007) have studied the phenomenon of born global company 
and suggest some propositions concerning the topic. Under this idea new firms 
are more likely to become international when the particular industry they 
operate in:  

• is at the growth stage;  
• shows a moderate level of concentration;  
• is very internationalized at the domestic level;  



Fostering internationalization process through born global company model 

69 

• is deeply integrated into the globalization processes;  
• is knowledge intensive;  
• involves a high level of capital.  

 
The significance of some of these factors may depend on the level of maturity 
of a particular industry. 
A research, based on an empirical study of small companies, in France and 
Norway, detected more than half of organizations engaged into export activities 
and founded since 1990 could be easily categorized as born globals This shows 
that the fact of existence of born globals is not limited by a few, but 
furthermore, it involves the majority of all recently founded engaged into 
exporting activity companies. The same research has been focused on Finland, 
Norway, Sweden and Denmark. The study analysed 328 exporters and detected 
that about 20% of them started international activities within the first year after 
their foundation and 50% got into international business after two years 
(Madsen and Servais, 1997).Another peculiarity, of such a company, that must 
be emphasized is the age by which the organization enters foreign markets. 
From written above we can make a conclusion that the phenomenon of born 
global company is not unusual; moreover in most cases of surveys reviewed it is 
shown as a widespread phenomenon. However, the scholars have not yet agreed 
what are the specific features of a born global company differing it from the rest 
international organizations. 
 
CONCLUSION 
 
Many companies become international, but it does not make them born global 
ones. In comparison with traditional models of internationalization, which say 
that a company begins operating on the domestic market and gradually, step-by-
step, expands abroad; born globals, from the beginning, have totally different 
perception of a target market, global mind-set and start expanding abroad 
straight from their inception.  
The born global companies do not follow the mentioned above way 
internationalization, as long as they are companies that start their international 
business activities straight from the very beginning. This type of international 
company is rather small than big, which has staff less than 500 employees and 
annual sales less than $100 million.  
We can conclude that the born global company represents the model of 
modern, dynamic, and globally operated international company and that 
progressive model of internationalization in practice caused the changes of 
theoretical deliberation on the internationalization issues.  
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(SZŰKÖS) KÉSZLETGAZDÁLKODÁS EGY KÓRHÁZBAN 
 
KOVÁCS MIHÁLY ─ CSATLÓS GYÖRGYNÉ 
 
Absztrakt 
 
Tanulmányunkban megvizsgáltuk egy egészségügyi intézmény jelen 
finanszírozási helyzetben való (szűkös) erőforrás allokációjának egy gyakorlati 
példáját; a készletgazdálkodást. A hazai egészségügy finanszírozása évek óta 
elmarad nemcsak az EU, hanem a visegrádi országok (GDP-alapú) átlagához 
képest, így folyamatosan komoly kihívást jelent a szűkösen rendelkezésre álló 
(erő) források optimális, a közgazdasági alapvetéseket figyelembe vevő, 
hosszútávon is fenntartható elosztása a különböző felhasználók, azaz a 
különböző szakmák között. Jelen tanulmányban azt vizsgáltuk meg, hogy mely 
készletekből a legnagyobb a felhasználás, illetve hogyan érvényesülnek a 
közgazdasági alapösszefüggések a mindennapi gazdálkodás gyakorlatában. 
 
Kulcsszavak: kórház, készletgazdálkodás, (szűkös) erőforrás allokáció 
 
BEVEZETÉS 
 
Az egészségüggyel kapcsolatos tervek és javaslatok, változások és változtatások 
szinte napi rendszerességgel szerepelnek a média híreiben. Vitathatatlan, hogy a 
társadalom számára nem nélkülözhető egy optimálisan működő és megfelelő 
színvonalú egészségügyi rendszer fenntartása. Az elmúlt több mint húsz évben 
ugyanakkor számtalan olyan intézkedés történt, amellyel a mindenkori 
döntéshozók úgy akartak javítani az egészségügyi ellátás addigi színvonalán, 
hogy ezzel párhuzamosan egyre kevesebb forrást biztosítottak. Ma már ott 
tartunk, hogy az elmúlt évtizedben soha olyan alacsony nem volt az egészségügy 
részesedése a GDP-ből, mint jelenleg: mindössze 5%. Csak az utóbbi néhány 
évben becslések alapján mintegy 1000 milliárd forintnyi forrást vontak ki az 
ágazatból.9  Miközben a megfelelő ellátásra vonatkozóan egyre magasabbak a 
társadalmi elvárások, addig az egészségügyi intézmények folyamatosan 
forráshiánnyal és likviditási problémákkal küzdenek. Témánk feldolgozása során 
a dr. Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet készletgazdálkodását vizsgáltuk meg. 
Fontosnak tartottuk, hogy rávilágítsunk, miként hat a készletgazdálkodás egy 
intézmény eredményességére, azzal, hogy hatékonyan működtetik, vagy sem. 
Szeretnénk bemutatni, hogy optimális készletgazdálkodás kialakításával, hogyan 
lehet egy egészségügyi intézményt működtetni, a költségeket és készleteket úgy 
csökkenteni, racionalizálni, egyszóval gazdálkodni, hogy az nem csökkenti a 

                                                             
9 http://www.vg.hu/velemeny/elemzes/egeszsegugyi-reform-hogyan-torli-az-eredmenyeket-
szell-kalman-380234 
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hatékonyságot. Az optimális készlet kialakítása komoly feladat minden 
egészségügyi intézmény számára, úgy hogy a szolgáltatási színvonal ne sérüljön, 
párhuzamosan azzal, hogy minél kevesebb lekötött tőke álljon a készletekben.  
 
A DR. RÉTHY PÁL KÓRHÁZ- RENDELŐINTÉZET BEMUTATÁSA 
 
A Dr. Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet Békéscsaba, valamint vonzáskörzete 
lakosságának egészségügyi ellátásában tölt be központi szerepet. Az intézmény a 
hazai egészségügyi rendszer változásainak nem egyszerű időszakaiban is 
folyamatosan bővülő és korszerűsödő eszközparkkal, felkészült és elkötelezett 
szakemberekkel várta és várja betegeit.  
A Kórház jelenleg 357 aktív és 167 krónikus ágyon végez gyógyító munkát. 
Az ellátási terület szakellátónként változó, mintegy 180.000 főre terjed ki. Járó 
betegellátásban 50 szakrendelés, két mozgó szakorvosi szolgálat, 22 
szakambulancia és 7 gondozó áll a betegek rendelkezésére. Kiemelt cél a 
betegellátás színvonalának folyamatos emelése, a gyógyító munka 
hatékonyságának növelése. 10 
 
A KÉSZLETGAZDÁLKODÁS 
 
 „A kórházgazdálkodás mikroegészségtani kategória, lényege a szűkösen 
rendelkezésre álló erőforrásokat a lehető leghatékonyabban használják fel, 
méghozzá minimális ráfordítással optimális működést biztosítva és maximális 
eredményt elérve.” 11 

Központi kérdés az erőforrások felhasználás hatékonysága. Figyelembe kell 
venni, hogy az egészségügy „kényes kérdés”, az „orvosilag lehetséges és a 
gazdaságilag megengedhető” konfliktusa permanens módon fennáll, valamint 
ezen túlmenően a gazdálkodást befolyásoló belső és külső tényezők hatását is 
szem előtt kell tartani.  
A Kórház által vásárolt készletek közé tartoznak: a gyógyszerek, vegyszerek, 
irodaszerek, tüzelőanyagok, hajtó- és kenőanyagok, könyv, folyóirat, szakmai 
anyagok, munkaruhák, egyéb anyagok. Ezen készletek mindegyike 
nélkülözhetetlen az intézmény alaptevékenységének ellátásához, feladat-
végzéséhez és az ehhez kapcsolódó adminisztrációhoz, így a készletek 
beszerzése állandó és jelentős tétel a dologi kiadásokon belül. A vásárolt 
készletek között a két legfontosabb tétel a gyógyszerek, vegyszerek beszerzése, 
illetve a szakmai anyag vásárlása. Az alábbi táblázatban a vizsgált időszakra 
vonatkozó készletbeszerzési adatok találhatók. 
 

                                                             
10http://www.rethy.hu/ 
11Dr. Baráth Lajos - „A kórházgazdálkodás és annak transzparenciája 
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1. számú táblázat: A Kórház készletbeszerzési kiadásai a zártforgalmú 
gyógyszertár nélkül, 2011-2013. 

Forrás: Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet 
 
A KÉSZLETGAZDÁLKODÁS ELEMZÉSE 
 
A vizsgált időszakban Intézményi szinten főkönyvi számhoz tartozó 
megrendelés összesen: 3.822 darab készült, ebből az anyaggazdálkodási osztály 
2.564 darabot írt, mely az összes megrendelés 67,1%-át jelenti. Ezekre a 
megrendelésekre érkeztek be azok az anyagok, melyek az elektronikus szakmai-
anyag keretgazdálkodás hatálya alá tartoznak. A készlet modulból lekért lista 
alapján a központi raktárból 1.692 cikkszámra történt raktári kiadás összesen: 
217.513.032 Ft nettó értékben. Az alábbi táblázatban látható a szakmai anyagok 
ABC-elemzése, melynek célja a készletezés szempontjából kritikus cikkek 
azonosítása. 
 

2. számú táblázat: Vizsgált cikkek ABC- elemzése 
  Megnevezés Darab Nettó Ft 
Cikkszám 100 %-a "Összes" 1 692 217 513 032 
Cikkszám 18%-a "A" 310 174 137 836 
Cikkszám 26%-a "B" 435 32 509 413 
Cikkszám 56%-a "C" 947 10 865 782 

Forrás: Dr. Réthy Pál Kórház Ct-Ecostat rendszer 
 
Az elemzés a Pareto-elven alapul, miszerint számos jelenség esetében a 
következmények 80%-a az okok 20%-ra vezethető vissza. Az ABC elemzés az 
árufajták készletnagyságának vagy forgalmának vizsgálata alapján lehetséges. 
Esetünkben a cikkek 18% a adja a raktári kiadás 80%-t és ezek a termékek 

    Kiadások értékelése (adatok ezer forintban):

Megnevezés 2011.év 2012.év 2013.év

változás 
(%) 2011-
ről-2012-

re

változás 
(%) 2012-
ről-2013-

ra
irodaszer, nyomtatvány 12 307 10 030       13 211 -18,5% 31,7%
könyv, folyóirat 1 117 1 744         1 391 56,1% -20,2%
Tüzelőanyag 872 30               25 -96,6% -16,7%
hajtó és kenőanyag 7 883 9 094         8 172 15,4% -10,1%
szakmai anyag és kisértékű 184 719 114 013    210 726 -38,3% 84,8%
munkaruha, védőruha,textiliák 2 273 1 162         5 250 -48,9% 351,8%
egyéb anyagok 29 612 30 146       37 277 1,8% 23,7%
Készletbeszerzés 895 066 733 971    960 468 -18,0% 30,9%
zártforgalmú gytár.nélkül 668 269 491 738    743 270 -26,4% 51,2%
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alkotják az „A” jelű árucsoportot. A „B” jelű árucsoportba számszerűen több 
árufajta tartozik (26%), de kisebb raktári forgalommal, amely az összes raktári 
kiadás 14.95%-át jelenti. A „C” jelű csoportba sorolt termékek az raktári 
fogalom majdnem 6%-át adják, amely minimálisnak tekinthető, de számszerűen 
ide tartozik a legtöbb cikkszám (a cikkek 56%-a).   
 

1. számú diagram: 
Vizsgált cikkek ABC-elemzése raktári kiadás nettó Ft alapján 

Forrás: Dr. Réthy Pál Kórház Ct-Ecostat rendszer 
 
Továbbiakban a fenti diagram kék színnel jelölt ”A” csoportjába tartozó top öt 
termék közül emelünk ki hármat, melyeket részletesen elemezni fogunk:  
  

"A"
80%

"B"
15%

"C"
5%

ABC-elemzés
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3. számú táblázat: Top öt termék raktári kiadás 

Cikknév 
Raktári 
kiadás 
darab 

Egység ár  
Nettó Ft 

Raktári 
kiadás 

Nettó Ft 

Szemlencse „Medicontur 640 AB” 341 25 980 8 859 180 

Szemészeti műtéti csomag „Medicontur” 365 21 720 7 927 800 

Vizsgálókesztyű „M” 696 000 6 3 836 200 

Szemlencse 92 32 967 3 033 000 
Nadrágpelenka "L" „SE-094-LA30-SB1 
Seni Standard” 41 985 70 2 948 860 

Forrás: Dr. Réthy Pál Kórház Ct-Ecostat rendszer 
 
Az elemzésre kerülő három termék kiválasztásánál az volt a szempont, hogy 
különböző típusú és felhasználású szakmai anyagokon keresztül történjen meg 
az elemzés. A fenti táblázatból így a Szemlencse „Medicontur 640 AB”, 
Vizsgálókesztyű „M”, valamint a Nadrágpelenka "L" „SE-094-LA30-SB1 Seni 
Standard” elnevezésű termékek elemzését végezzük el. 
A 2014. évi felhasználási adatok  ismeretében elvégzett számításoknál azt az 
egységes elvet követtük, hogy a tárolási költség a beszerzési ár 5%-a, és a 
rendelési költséget alkalmanként 500 Ft értékben határoztuk meg. A rendelés 
feladásától a megérkezésig átlagosan 7 napra van szükség, valamint a 
vizsgálókesztyű és a nadrágpelenka felhasználásnál 365 napot vettünk 
figyelembe, tekintve arra, hogy a Kórház folyamatos munkarendben dolgozik, és 
hétvégén, valamint a munkaszüneti napokon is van betegellátás, a szemlencse 
felhasználásnál csak a műtétes napok számát vizsgáltuk, ami éves szinten 96 nap. 
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4. számú táblázat: A kiválasztott három termék vizsgálata 
2014. év Szemlencse  Vizsgálókesztyű  Nadrágpelenka  

Összes szükséglet db 341 696 000 41 985 
Egységár Nettó Ft 25 980 6 70 
Raktári kiadás Nettó Ft 8 859 180 3 836 200 2 948 860 
Tárolási költség a 
beszerzési ár 5%-a 1 299 0,28 4 
Rendelési költség 500 500 500 
Optimális rendelés 16 50 254 3 458 
Rendelési alkalom 
száma   21 14 12 
Hány naponta kell 
rendelni 17 26 30 
Napi felhasználás 8 1 907 115 
A rendelés feladásától a 
megérkezésig tartó 
készlet db 54 13 348 805 
A beérkezéstől 
számított… napon 
adjuk fel a rendelést 10 19 23 

Forrás: Dr. Réthy Pál Kórház Ct-Ecostat rendszer 
 
A készletgazdálkodás alapproblémája, hogy hogyan válasszuk meg helyesen a 
szállítás idejét, a termékek mennyiségét úgy, hogy a költségek összege minimális 
legyen és a zavartalan betegellátást biztosítsuk. Azt a rendelési tételnagyságot, 
amely egy meghatározott időtávon a legalacsonyabb összköltséget eredményezi, 
optimális rendelési tételnagyságnak nevezzük. A fenti adatokból látható, hogy az 
optimális rendelési tételnagyság a Szemlencse esetében 16 darab, a 
Vizsgálókesztyű M-es terméknél 50.254 darab és a Nadrágpelenka L-es méretnél 
pedig 3.458 darab.  
 
A 2014. évi tárgy és a 2013. évi bázis időszak összehasonlításánál az alábbi 
adatokat kaptuk: 
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5. számú táblázat: 2013-2014. év összehasonlítása 

 Cikknév Szemlencse  Vizsgálókesztyű  Nadrágpelenka  

2014. 

Napi felhasználás 7,75 1 907 115 
Átlag készlet darab 500 44 600 2 993 
Forgási idő 
napokban 65 23 26 

2013. 

Napi felhasználás 4,57 1 713 107 
Átlag készlet darab 500 43 550 3 516 
Forgási idő 
napokban 109 39 33 

V
áltozás 

Napi felhasználás 
változása 2013-ról 
2014-re %-ban 70% 11% 8% 
Átlag készlet 
változása 2013-ról 
2014-re %-ban 0% 2% -15% 
Forgási idő 
változása 2013-ról 
2014-re %-ban -41% -41% -21% 

Forrás: saját készítés 
 
A napi felhasználás mindhárom termék esetében növekedést mutat, de nem 
egyforma mértékben. A nagyarányú szemlencse beültetés növekedése részben 
azzal magyarázható, hogy ez a beavatkozás egynapos sebészeti ellátás keretében 
végezhető és a betegek hosszú kórházi ápolás helyet a beavatkozást követő 24 
órán belül hazamehetnek. A szemlencse felhasználás elemzésénél figyelembe kell 
venni, hogy csak műtétes napokon van felhasználás. A szemészeti műtő 2014. év 
augusztusban nem üzemelt a központi műtő felújítása miatt, ezért a tárgyévben 
csak 11 hónapra osztottuk el a műtétek számát.  
A vizsgálókesztyű és a nadrágpelenka felhasználás növekedésének egyik oka a 
már többször is említésre került tanulói gyakorlati képzés.  
Az átlagkészlet alakulása a vizsgálókesztyű esetében minimális mértékű 
növekedést (+2%) mutat. A nadrágpelenkánál pedig 15%-os csökkenés látható, 
amely finanszírozás szempontjából fontos, hiszen azt kell megfinanszírozni. A 
szemlencse átlagkészlete a vizsgált időszakban nem változott. 
A készletgazdálkodás egyik legfontosabb mutatója a forgási sebesség, mely 
megmutatja, hogy átlagosan egy forgóeszközből hány nap alatt lesz másik 
forgóeszköz. A szemlencse és a vizsgálókesztyű esetében 41%-os, a 
nadrágpelenka estében 21%-os csökkenés látható a vizsgált időszakban. A 
forgási sebesség (napokban) akkor tekinthető kedvezőnek, ha csökkenést 
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tapasztalunk a bázis és tárgyidőszak között, mely a mi esetünkben így történt és 
jelentősnek tekinthető. Már korábban említésre került, hogy a szemlencse 
konszignációs szerződés alapján van kihelyezve a szemészeti műtőbe, ami az 
Intézmény számára előnyös, hiszen a rendelkezésre álló készletben nem áll tőke, 
és csak a tényleges felhasználást kell kifizetni.  
A forgóeszköz gazdálkodás során törekedni kell, hogy a működési ciklust alkotó 
fázisok közötti idő a lehető legrövidebb legyen, mert ha minél rövidebb a 
működési ciklusidő, annál hatékonyabb a készletgazdálkodás. 
 
FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK, ÖSSZEGZÉS 
 
Az Kórház távlati céljai között szerepel a betegre történő esetszintű ráfordítás 
(továbbiakban: BERÁF) kimutatására, elemzésére alkalmas modul bevezetése. 
Az egészségügy finanszírozásának alakulása nyomán az egészségügyi 
intézményeknél egyre sürgetőbb az egy adott beteg (eset) kezelésére, valamint a 
különböző kezelés típusokra vonatkozó pénzügyi kontrolling kimutatások 
BERÁF készítése, elemzése.  
Az egészségügy jelenlegi gazdasági helyzetében elkerülhetetlen, hogy a kórházak 
tényadatokkal rendelkezzenek arról, hogy egy-egy beteg, betegségcsoport 
gyógyítása valójában milyen költségekkel jár. A BERÁF rendszerben a 
legjelentősebb költségtényezők, azaz az anyag, gyógyszer, emberi munkaidő 
ráfordítás, élelmezési költségek, egyéb ápolási költségek tekintetében történik 
meg az adatgyűjtés.  
A műtéti és az aneszteziológiai tevékenység költségeinek mérésére a műtéti 
modul szolgál, a BERÁF program a rendszer integráltságának köszönhetően 
alkalmas a szükséges adatok valós időben történő gyűjtésére, az eset többi 
költségéhez való illesztésére és megjelenítésére. 
A BERÁF rendszer lehetőséget biztosít a közvetett költségek (pl. takarítás) 
esetekre történő felosztására is, így pontos képet tud adni az egyes betegek egy 
adott kezelésének teljes költségéről, azaz a beteg teljes esetköltségéről. 
A rendszerhez kapcsolódó lekérdező modul segítségével mind az egyes betegek, 
mind a homogén betegségcsoportok esetében vizsgálhatjuk a költségstruktúrát. 
A BERÁF megmutatja, hogy az egyes orvosok által ugyanolyan betegséggel 
kezelt betegeknél milyen költségeltérések figyelhetők meg.  
Az esetszintű ráfordítás könyvelésének a megvalósítása után a kórház vezetése 
folyamatosan képet alkothat a kezelt, elbocsátott betegekről, mind pedig arról, 
hogy az egyes – azonos diagnózissal kezelt - betegekre fordított költségek 
hogyan viszonyulnak egymáshoz.  
Az adatrögzítésen túl olyan más korszerű megoldások alkalmazására is lehetőség 
nyílik, amelyek a betegek és az anyagok azonosítását automatikusan elvégzik, 
ilyen elsősorban az RFID rádiófrekvenciás azonosító rendszer. A kórházak 
anyagi helyzete miatt költséghatékonyabb megoldásként a hordozható 
vonalkódos eszközök alkalmazása is célszerű lehet. A betegágy melletti orvosi, 
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ápolói adatrögzítést táblagépekkel és személyi számítógépekkel (PC-kel) lehetne 
biztosítani. 
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INVENTORY MANAGEMENT IN A HOSPITAL 
 
Mihály Kovács ─ Györgyné Csatlós 
 
Abstract 
 
In our study, we examined a practical example of the allocation of (scarce) 
resources at a healthcare institution in the current financing situation: inventory 
management. For years now, the financing of the healthcare sector in Hungary 
has been lagging behind not only the average (GDP-based) financing of the 
healthcare sector in EU Member States but also behind that of the Visegrad 
countries. As a result, the allocation of such scarce resources between the 
various users, that is, the various professions in an optimal manner, in 
consideration of economic premises, sustainable in the long term, presents a 
continuous challenge. In this study, we examined which stocks are used to the 
greatest extent and how basic economic relations prevail in the practice of day-
to-day management efforts.   
 
Keywords: hospital, inventory management, allocation of scarceresources 
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STRATEGIC INITIATIVES OF THE EUROPEAN UNIONTO 
SUPPORT THE SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 
SECTOR 
 
ĽUBICA LESÁKOVÁ 
 
Abstract 
 
Thestrategicaim of all businesses in the European Union is to increase their 
competitiveness. Especially the development of small and medium-sized 
enterprises requires a complex and coordinated approach from all the 
authorities concerned. In the interest of improving the conditions for long-term 
development of all enterprises in the European Union, the strategic initiatives 
concerning the business sector were developed. The basic document is 
represented by the „Strategy Europe 2020“. For the small and medium-sized 
enterprises sector there is the key initiative „Small Business Act“, as well as the 
„Entrepreneurship 2020 Action Plan“.The aim of the article is to present the 
main aim of all above mentioned strategic initiatives to support the small and 
medium-sized enterprises sector in the EU. 
 
Keywords: strategic initiatives, European Union, business sector, small and 
medium-sized enterprises. 
 
INTRODUCTION 
 
To bring Europe back to growth and higher levels of employment, Europe 
needs more entrepreneurs. Problems concerning entrepreneurial activity, 
entrepreneurial environment and especially the small and medium-sized 
enterprises (SME) come to the front nowadays in all European countries. The 
stated problems were projected into several strategic initiatives that define 
policies of the EU in concrete spheres. The starting point is “Strategy Europe 
2020” – (A European Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth)that 
is a basic strategic development document of the EU. For the sphere of small 
and medium-sized businesses there is a key initiative “Small Business Act for 
Europe – SBA” (The Act of Small and Medium-sized Businesses), and another 
important initiative with the impact on entrepreneurial environment and 
entrepreneurship is the “Entrepreneurship 2020 Action Plan”. 
The aim of submitted contribution is to present the main goals of the 
mentioned strategic initiatives of the EU for the support of small and medium-
sized enterprises sector.  
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THE AIMS OF STRATEGIC INITIATIVES OF THE EU FOR THE 
SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 
SECTOR 
 
The European Council approved in the year 2010 the strategy with the title 
Strategy Europe 2020 – A European Strategy for smart, sustainable and inclusive 
growth, which replaced Lisbon strategy. The substance of strategy is the 
coordination of economic policies and those of employment with the aim to 
achieve high level ofemployment, productivity and social cohesion in the EU. 
From the content point of view, strategy covers purposeful selection of topics, 
initiatives and sector policies of the EU, mainly those from the field of research, 
education, employment, social problems, information community, 
entrepreneurship and industry, energy and living environment.  
Strategy Europe 2020 stands on the three mutually connected priority pillars: 

a) smart growth: developing aneconomy based on knowledge and 
innovation, 

b) sustainable growth: promoting a more resource efficient, greener and 
more competitive economy, 

c) inclusive growth: fostering a high-employment economy delivering 
social and territorial cohesion. 

 
To guide the efforts and progress, there is a large consensus in the EU on a 
limited number of headline targets for 2020. The targets are representative of 
the above mentioned three priorities of smart, sustainable and inclusive growth, 
but they are not exhaustive: a wide range of actions at national and EU levels 
will be necessary to underpin them.  

The Commission proposes the following EU headline targets: 75 % of 
the population aged 20-64 should be employed; 3 % of the EU´s GDP 
should be invested in R&D; the “20/20/20” climate/energy targets 
should be met (including an increase to 30 % of emission reduction in 
the conditions are right); the share of early school leavers should be 
under 10 % and at least 40 % of the younger generation should have a 
tertiary degree; 20 million less people should be at risk of poverty). The 
Commission proposes that the targets are translated into national targets 
and trajectories in all EU member states. 

From the point of view of SME, the strategy pays special attention to the 
creation of conditions for the growth of SME with the aim: to achieve 
significant positions on developing markets, as well as to support the 
innovations in the field of information and communication technologies. Special 
part of strategy is devoted to the sphere of cooperation with the European 
Investment Bank with the aim to sustain and increase providing the loans to 
SME as well as to cooperation with the European Investment Fund by means of 
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operations to the division of risk and creation of the European fund with the 
aim to provide capital to the funds investing in EU member countries. 
The slogan of Entrepreneurship 2002 Action Plan is an axiom according to which 
Europe needs more entrepreneurs to record again the growth and higher 
measure of employment. Entrepreneurial activity is, however, significant driving 
power of economic growth and creating work positions (Wolak-Tuzimek, 2013). 
In the European Union the share of people preferring self-employment to being 
an employee is constantly declining. While three years ago for 45 % of 
Europeans self-employment was their first choice, now this percentage is down 
to 37 %. Potential entrepreneurs in Europe do not have favourable conditions 
for entering the entrepreneurial activity. The system of education does not offer 
sufficient presumptions for starting entrepreneurial activities, the entrepreneurs 
have difficult access to credits and external markets, difficulty in transferring 
businesses, the fear from the sanctions in case of failure and burdensome 
administrative procedures. 
According to the Action Plan, Europe needs a thorough, far-reaching cultural 
change. It is necessary to work on ensuring that being an entrepreneur is an 
attractive opportunity for Europeans. It is possible to be achieved only by 
ambitious and coordinated action of all the administrations at European, 
national and regional levels. The European Commission emphasises therefore in 
Action Plan the measures in those spheres in which a need for further 
improvement was indicated on national and European levels after investigating 
the implementation of initiative of SBA. The Action Plan states three spheres in 
which it is necessary to accept immediately measures with the aim to support 
the development of entrepreneurial activity and the growth of employment: 

- entrepreneurial education and professional training to support growth 
and business creation, 

- strengthening framework conditions for entrepreneurs by removing 
existing structural barriers and supporting them incrucial phases of the 
business lifecycle, 

- dynamising the culture of entrepreneurship in Europe: nurturing the 
new generation of entrepreneurs. 

 
The main initiative of the EU policy for the support of SME became Small 
Business Act for Europe (SBA). Implementing SBA represents the key appeal for 
the European Union and its member countries within the support of small and 
medium entrepreneurial activity and creation of suitable entrepreneurial 
environment, as well for the smallest enterprises.It comprises a set of policy 
measures organized around ten principles ranging from Entrepreneurship to 
Responsive Administration and to Internationalisation. 
SBA creates new political framework that includes political and economic tools 
in the field of support of entrepreneurial activity. The initiative is aimed at SME 
from the viewpoint of improvement of their sustainable growth and 
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competitiveness. The intended goal is to improve overall political approach 
towards entrepreneurial activity, to get established the principle “think small 
first” into the process of creating policies, from regulations to public services 
and to support the growth of SME through providing the assistance in solving 
the problems that hinder their development.  
The main reasons for which the European Commission decided to present 
“Small Business Act for Europe” (SBA) were: 

a) insufficient economic growth and job creation in the EU member states, 
b) SME in the EU are confronted with various cases of failing that make 

the conditions for their entrepreneurial activities more difficult – many 
SME state that they have difficulties in raising finance (Vinczeová, 
2013), 

c) insufficient results (performance) and hard conditions of SMEare also in 
the field of research and innovations, 

d) the situation is worsened by the insufficiency of managerial and 
technically qualified labour, and by lasting stiffness of labour market. 

 
Besides the above mentioned reasons the initiative of SBA comes out from the 
persuasion that to create suitable conditions for the development of SME also 
depends on social recognition of entrepreneurs. The overall atmosphere in 
society should lead individuals to the fact they would consider the possibility to 
found their own company as attractive, and they would realize that SME 
significantly contribute to the growth of employment and to economic 
prosperity of the country.  
SBA consists of a set of 10 principles that lay down the measures for the 
support of SME in varied fields. 

Principle 1: to create an environment in which entrepreneurs and family 
businesses can thrive and entrepreneurship is rewarded. 
Principle 2: to ensure that honest entrepreneurs who have faced 
bankruptcy quickly get a second chance. 
Principle 3: to design rules according to the principle “think small first”. 
Principle 4: make public administrations responsive to SMEs needs. 
Principle 5: to adapt public policy tools to SME needs: facilitate SMEs 
participation in public procurement and better use State Aid possibilities 
for SMEs. 
Principle 6: to facilitate SMEs access to finance and develop a legal and 
business environment supportive to timely payments in commercial 
transactions. 
Principle 7: to help SMEs to benefit more from the opportunities 
offered by the Single market. 
Principle 8: to promote the upgrading of skills in SMEs and all forms of 
innovation. 
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Principle 9: to enable SMEs to turn environmental challenges 
intoopportunities. 
Principle 10: to encourage and support SMEs to benefit from the 
growth of markets. 

 
These principles have to be respected when suggesting the measures of complex 
character aimed at the support of SME development in the EU member 
countries. Implementation of measures of the Small Business Act for Europe 
(SBA) is inevitable for reaching progress in the relation to ensure favourable and 
motivating entrepreneurial environment. This environment can significantly 
help (directly or indirectly) to achieve the aims of Strategy Europe 2020. 
 
CONCLUSION 
 
In order to identify the progress in implementation of SBA, in 2012 the 
European Commission carried out the evaluation of achieved position in the 
spheres related to the principles of SBA in the EU member countries. The 
commission stated that in case of Slovakia progress is insufficient; compared to 
the average of the EU the position of Slovakia has worsened. The EU pointed 
out that the only sphere in which Slovakia has reached better results than the 
average of the EU is the use of advantages that are provided by single European 
market. In other fields the results of Slovakia are under the average of the EU, 
resp. on the level of the EU average.The overall negative score is mainly driven 
by the unfavourable general framework conditions for trading, where Slovakia 
offers a more cumbersome environment than in other EU countries. The 
development of position of Slovakia in the framework of the EU countries 
evokes worries, as many spheres show only limited progress in time, or 
worsening the situation (The Survey of Basic Facts on Initiative of Small 
Business Act for Europe 2012).  
The government of the Slovak Republic, therefore,explicitly promised to extend 
and intensify the application of European principles for the development of 
small and medium entrepreneurship by means of the initiative of SBA in 
Slovakia. Unfortunately, the implementation of measures for the support of 
SME delayed as well as a consequence of expected new strategy for the 
development of small and medium entrepreneurship in the SR. Exhaustive 
implementation of strategic initiatives in the EU for the support of the 
development of SME in Slovakia is in charge of the Ministry of Economy of the 
SR and the Small Business Agency of the SR, which is also the bodyresponsible 
for themonitoring of SBA implementation. The new “Strategy for the 
development of small and medium entrepreneurship in the SR to the year of 
2020” was to be submitted for negotiation of the government of the SR to 31 
December 2014 (at present the working out of the programme of 41 measures 
has being finished). It is a strategic document aimed especially at small and 
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medium entrepreneurship, as reaction on the initiative of SBA, Strategy Europe 
2020 and Action Plan for entrepreneurial activity.The aim of the above 
mentioned strategy is to ensure a system support for the sustainable growth of 
SME in Slovakia, to create conditions for the growth of employment in the 
sector of SME, to ensure the application of evaluation of impacts of regulations 
on SME (so called SME test), to adjust the tools of public administration for the 
needs of SME and to identify  toolsfor the support of SME within the policy of 
cohesion of EU 2014 – 2020. To realize all the measures of complex character 
should help tofulfil the strategic initiatives of the EU, to document the progress 
and to improve the position of Slovakia in the evaluation process of the EU 
countries. 
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IMPLEMENTÁCIA ZELENEJ LOGISTIKY DO MALÝCH  
A STREDNÝCH PODNIKOV NA SLOVENSKU 
 
DENISA MALÁ 
 
Abstract 
 
Enterprises have started to really take into consideration the sustainable 
development few years ago. A good way to improve or to act in the sustainable 
development is the green logistic. For the moment the companies see and 
understand the green logistic mostly only as the transportation and delivery, so 
effort have been done in this way but companies still have to work on all the 
other activities which belong to the logistic.  But there are small step that each 
company can do in the implementation of the green logistics, it does not need to 
be automatically huge investment with huge new infrastructure. This paper deals 
with green logistics in Slovak small and medium enterprises, and presents the 
results of a survey the main objective of which was to explore the initiatives of 
green logistics in the conditions of Slovak SMEs. 
 
Keywords: Green Logistics, Small and Medium Enterprises, Process 
Improvement 
 
ÚVOD DO PROBLEMATIKY 
 
V súčasnosti čoraz viac v spoločnosti vzrastá záujem o environment. Ochrana 
životného prostredia je jednou z hlavných tém budúcnosti, nakoľko súčasný 
celkový spôsob života je pre našu planétu neudržateľný. Nielen spotrebitelia si 
začínajú viac uvedomovať význam ekológie, ale aj štátne a nadnárodné inštitúcie 
sa pokúšajú o presadenie ekologickejších prístupov k výrobe a spotrebe tovarov 
a služieb. Snažia sa najmä o propagáciu výrobkov, ktoré vykazujú čo najmenší 
negatívny vplyv na životné prostredie, majú čo najmenšie materiálové a 
energetické nároky, neobsahujú látky škodiace zdraviu a životnému prostrediu, 
sú vyrábané z recyklovateľných materiálov, sú opakovateľne použiteľné alebo 
recyklovateľné a produkujú čo najmenej odpadov poškodzujúcich zdravie a 
životné prostredie (Královenský 201, Gnap 2001, Majerčák 2001, Šulgan 
2001).Pre zodpovedné podnikateľské subjekty je to výzva na environmentálne 
orientované správanie. Otvárajú sa im nové trhové príležitosti a možnosti 
profitovania v oblastiach a na miestach, kde sa požaduje ochrana životného 
prostredia (Musová 2013).  
V uvedenom kontexte je zámerom autorky venovať sa v príspevku 
problematike zelenej logistiky v malých a stredných podnikoch na Slovensku.  
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TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
 
V dnešnej dobe sa aj na Slovensku začína čoraz viac podnikov zaujímať o 
význam zelenej logistiky. Zodpovednosť k environmentu je od podnikov 
vyžadovaná nielen štátom, ale je očakávaná aj od ich zákazníkov.  
Baker (2012) definoval zelenú logistiku ako: „Výška miery dôsledkov produktov 
na životné prostredie je determinovaná množstvom paliva a materiálu 
spotrebovaného počas cesty (transportu) týchto produktov k zákazníkovi“. 
Zelená logistika je logistický smer, ktorý sa zameriava na dopady podnikových 
aktivít na životné prostredie, t. j. vzťah jednotlivých druhov dopravy a úrovne 
znečisťovania životného prostredia, zníženie materiálovej a energetickej 
náročnosti logistických činností. Zelená logistika je pre zodpovedné 
podnikateľské subjekty výzvou na environmentálne orientované správanie. 
Otvárajú sa im nové trhové príležitosti a možnosti profitovania v oblastiach a na 
miestach, kde sa požaduje ochrana životného prostredia. 
Konkurencieschopnosť podnikov bude čoraz viac ovplyvňovaná schopnosťou 
získať dôveru a oddanosť environmentálne orientovaného zákazníka (Musová 
2013). Zelená logistika začína vo vývojovej fáze produktu pri rozhodovaní o 
použitých materiáloch pri výrobe s cieľom minimalizovať materiálovú spotrebu 
a následné náklady separácie a recyklácie komponentov. Zelene orientované 
podniky zohľadňujú ekologickýaspekt aj pri výbere svojich dodávateľov, 
využívaním spôsobov prepravy, ktoré čo najmenej zaťažujú životné prostredie, 
využívaním obnoviteľných zdrojov energií, používaním obalov šetrných 
k životnému prostrediu, likvidácii odpadu šetrnej k environmentu a podobne.Pri 
posudzovaní ekologického dopadu obalov a obalových materiálov sa musia 
zvažovať nasledujúce kritériá: obnoviteľnosť surovinových zdrojov, negatívne 
vplyvy na životné prostredie, spotreba energie, opakovateľná možnosť použitia 
obalov a pod. (Minárová, Kubicová 2008). Cieľom zelenej logistiky je nielen 
splniť požiadavku zákazníka na kompletné zabezpečenie logistických operácií 
pri garancii spoľahlivého zabezpečenia všetkých potrieb zákazníka v tejto 
oblasti, ale aj chovať sa s maximálnou mierou ohľaduplnosti k životnému 
prostrediu. Požiadavky na kvalitu sú rovnaké, či ide o veľký, stredný alebo malý 
podnik. Dôvodom je fakt, že kvalita produktov je zárukou spokojnosti 
zákazníkov a úspechu podniku (Klementová, Sedliačiková 2014). Dnešný 
zákazník je skúsený, vyberá si, je netrpezlivý a nedočkavý. Na trhu nachádza 
širokú ponuku porovnateľných výrobkov, z ktorých si môže vyberať. Ak chce 
organizácia prežiť v tvrdom boji s konkurenciou a byť úspešná, mala by správne 
identifikovať požiadavky a očakávania svojich zákazníkov, sledovať a 
ovplyvňovať mieru ich spokojnosti. Spokojní zákazníci prichádzajú a nakupujú 
znova, preto spokojnosť zákazníkov tvorí jeden zo základných pilierov 
dlhodobých obchodných úspechov (Badura 2002, s. 7). Je preto dôležité, aby 
aspoň jedna z pridaných hodnôt, ktorú zákazník dostáva s produktom sa týkala 
environmentu, resp. mala pozitívny vplyv na environment. 
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METODOLÓGIA VÝSKUMU 
 
Výskum prebiehal v druhej polovici roku 2014. Tvoril ho primárny výskum, 
ktorý sme uskutočnili metódou opytovania – dotazníkom. Cieľom výskumu 
bolo zistiť, ako malé a stredné podniky (ďalej MaSP) na Slovensku vnímajú 
aktivity zelenej logistiky a identifikovať faktory, ktoré tieto podniky vedú k ich 
implementácii. Dotazník bol rozposlaný 500 náhodne vybraným MaSP na 
Slovensku. Vrátilo sa 309 vyplnených dotazníkov. Pre účely článku bolo pri 
vyhodnocovaní použitých 250 správne vyplnených dotazníkov. 
Reprezentatívnosť vzorky podľa vybraných znakov – veľkosť podniku, určená 
na základe počtu zamestnancov a odvetvia, sme otestovali pomocou metódy 
Chi-kvadrát. V oboch prípadoch sa reprezentatívnosť potvrdila, keďže p 
hodnota bola vyššia ako hladina významnosti α = 0,05. Pri vyhodnocovaní 
výsledkov výskumu sme použili metódy testovania štatistických hypotéz (Chi-
kvadrát, Friedmanov test, Wilcoxonov test) a metódy deskriptívnej štatistiky 
a vizualizácie dát (priemer, modus, medián, frekvenčné tabuľky). Pomocou 
metódy Chi-kvadrát sme testovali reprezentatívnosť vzorky podľa vybraných 
znakov. Friedmanov test overuje zhodu mediánov pre k (k>2) znakov 
s rovnakými kategóriami, teda pre k závislých výberov s rovnakým rozsahom n 
(Kaščáková, Nedeľová, 2010, s. 31). Wilcoxonov (Mannov-Whitneyov) test je 
silnejší pre overenie rovnosti rozdelení dvoch nezávislých výberov v porovnaní 
s mediánovým testom. Overuje hypotézu H0: F(x) = G(y) H1: F(x) ≠ G(y) 
(Kaščáková, Nedeľová, 2010, s. 32).  
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 
Pre účely článku sme vyhodnocovali dotazníky z 250 MaSP na Slovensku, 
z toho 248 bolo malých podnikov a 2 stredné podniky. Z hľadiska odvetvia sa 
do výskumu zapojilo 3,6 % podnikov z odvetvia pôdohospodárstva, 13,6 % 
z odvetia priemyslu, 18 % z odvetvia stavebníctva, 27,2 % z odvetvia obchodu 
a 37,6 % z odvetvia služieb. Najviac podnikov až 37,2 % malo obrat od 10 001 
do 100 000 Euro a pôsobí na regionálnom trhu (28 %).   
Na základe Friedmanovho a Wilcoxonovho testu sme zistili, že MaSP na 
Slovensku najviac súhlasia s tvrdením, že zelená logistika je ekologický spôsob 
prepravy materiálov a tovarov a používanie obalov šetrných k životnému 
prostrediu. Veľmi zaujímavé bolo zistenie, že až 45,2 % respondentov sa stretlo 
v ich podniku s aktivitami zelenej logistiky, ale na druhej strane nie je to 
štandardizované v podnikových dokumentoch. Dokonca až 28,8 % 
respondentov skonštatovalo, že sa s aktivitami zelenej logistiky v ich podniku 
ešte nestretli. Najviac respondentov uviedlo, že z aktivít zelenej logistiky ich 
podnik uskutočňuje separáciu a likvidáciu odpadu, najmenej školenia 
zamestnancov v tejto oblasti. Za najmenšiu bariéru respondenti označili 
nedostatok záujmu zo strany zákazníkov. Na základe výsledkov výskumu 



Implementácia zelenej logistiky do malých a stredných podnikov na Slovensku 

91 

môžeme konštatovať, že najväčšou bariérou implementácie aktivít zelenej 
logistiky sú vysoké vstupné investičné náklady. Na základe Wilcoxovho testu, 
môžeme konštatovať, že na podporu aktivít zelenej logistiky podniky používajú 
nástroje ako intranet, GPS a čiarové kódy. Zaujímavé bolo zistenie, že riadenie 
vzťahov so zákazníkom bolo označené ako jedno z menej využívaných 
nástrojov. Čo potvrdilo aj zistenie, že v oblasti činností zelenej logistiky MaSP 
na Slovensku vyvíjajú slabú spoluprácu so zákazníkmi za účelom dosahovania 
environmentálnych cieľov. Výsledky výskumu na základe Wilcoxovho testu 
potvrdili, že najväčší vplyv na rozhodnutie MaSP na Slovensku implementovať 
zásady zelenej logistiky má zákazník. O niečo nižší vplyv má konkurencia 
a vládne a verejné inštitúcie. Zaujímavé bolo zistenie, že najnižší vplyv na 
implementáciu zásad zelenej logistiky majú zamestnanci, ktorý by mali byť 
iniciátormi „zeleného“ zlepšovania procesov.Problémom dnešnej doby ale je, že 
zákazníci na jednej strane tieto iniciatívy očakávajú, ale na strane druhej nie sú 
ochotní platiť za zelené iniciatívy a ich požiadavky v danej oblasti sú mnohokrát 
nezrozumiteľné, nejasné a presahujúce možnosti MaSP. Čo často vedie k tomu, 
že sa MaSP neorientujú pri tvorbe pridanej hodnoty produktu, aj z dôvodu 
obmedzených zdrojov, smerom k zelenej logistike.      
Je potrebné aby si podniky uvedomili, že environmentálna zodpovednosť 
predstavuje jeden z kľúčových faktorov úspechu podniku. Zákazník preferuje 
vzťah s tým podnikom, ktorý mu ponúka najvyššiu pridanú hodnotu. Výsledky 
výskumu nám potvrdili, že najväčší vplyv na implementáciu aktivít zelenej 
logistiky do MaSP na Slovensku majú zákazníci, ale zákazníci nie sú ochotní za 
to platiť, a preto je potrebné nie len motivovať podniky, ale aj presvedčiť 
zákazníkov, že takáto pridaná hodnota má pre nich význam. Ako uvádza 
Musová (2013) vidíme priestor v čiastočnom zabezpečovaní spotrebiteľskej 
výchovy aj zo strany podnikov v rámci ich zodpovedného správania (napríklad 
pri vytváraní environmentálneho povedomia spotrebiteľov).  
Na základe výsledkov výskumu navrhujemeMaSP na Slovensku nasledujúci 
algoritmus implementácie zelenej logistiky. 
Prvým krokom je externá analýza, ktorá MaSP poskytne informácie o potrebách 
ich zákazníkov. To im umožní naplánovať svoje iniciatívy zelenej logistiky 
vychádzajúc zo segmentácie zákazníkov a ich potrieb. 
Následne sa uskutoční interná analýza možností MaSP ponúkať pridanú 
hodnotu z danej oblasti, čím sa odlíšia od konkurentov. V tejto fáze je dôležité 
vytvorenie pridanej hodnoty pre zákazníkov z pohľadu súčasnej situácie 
podniku. 
Na základe zistení z interného a externého auditu a ich porovnaní, MaSP 
identifikuje svoje silné stránky, príležitosti na zlepšenia a potenciálne riziko. 
V tomto kroku ide o reálne zhodnotenie potenciálu rozvoja v oblasti iniciatív 
zelenej logistiky.Podniky hľadajú vhodnú metódu integrácie iniciatív zelenej 
logistiky do cien za produkty a služby, aby  ich bol zákazník ochotný 
akceptovať. 
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Ak má podnik záujem implementovať iniciatívy zelenej logistiky, v ďalšom 
kroku je dôležité zabezpečiť organizačnú podporu a vhodné ľudské zdroje. Je 
dôležité naplánovať školenia a vzdelávať zamestnancov za účelom zvyšovania 
ich povedomia a znalostí v oblasti environmentu. Zároveň je dôležité vzdelávať 
aj zákazníkov, resp. poskytovať im informácie o výhodách implementovaných 
iniciatív zelenej logistiky. Je dôležité, aby zákazník tieto iniciatívy vnímal ako 
nevyhnutnú súčasť produktu. 
 
ZÁVER 
 
Dnešná doba je charakteristická rýchlo sa meniace podmienkami prostredia, 
ktoré nás obklopuje. Ak chceme byť úspešní, musíme rýchlo reagovať a 
prispôsobiť sa týmto zmenám (Benčiková, Minárová 2011).Súčasný zákazník je 
informovanejší, vzdelanejší, náročnejší na kvalitu produktu a čoraz viac sa 
zaujíma aj o to, ako sa produkt vyrába, či sa pri tom rešpektujú normy 
znečisťovania životného prostredia, či je produkt vyrobený z materiálov 
neohrozujúcich ich bezpečnosť a zdravie, či sa pri jeho preprave neznečisťuje 
životné prostredie, jednoducho, či sa meno výrobcu spája aj 
s environmentálnymi iniciatívami, teda zo zodpovedným správaním. Z pohľadu 
podnikateľských subjektov je využitie trhových príležitostí s orientáciou na 
ochranu životného prostredia a venované pozornosti možným 
environmentálnym rizikám veľmi aktuálnou výzvou. Veľmi dobre si 
uvedomujeme, že v súčasnosti malé a stredné podniky na Slovensku majú 
nedostatok finančných zdrojov. Nie všetky aktivity zelenej logistiky sú však 
finančne náročné. Na základe výsledkov výskumu by podniky mali orientovať 
svoje aktivity zelenej logistiky do školenia zamestnancov v oblasti environmentu 
(ekologický štýl jazdy a podobne),starostlivého riadenia a monitorovania 
spotreby energií a emisií CO2,znižovania materiálovej náročnosti výroby,výberu 
environmentálne vhodných dodávateľov, separácie a recyklácie 
odpadov,optimalizácie prepravných trás a monitorovania využitia vozidiel. 
Tento príspevok bol spracovaný v rámci projektu VEGA 1 / 0527/14, ako 
výsledok výskumu.  
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CYBERBULLYINGGAL KAPCSOLATOS ISMERETEK ÉS 
SZEMÉLYES ÉRINTETTSÉG VIZSGÁLATA FIATAL FELNŐTT 
KORÚ SZEMÉLYEK KÖRÉBEN 
 
MÁTÉ KATALIN ─ SÁNDOR ZITA 
 
Absztrakt 
 
A cyberbullying a modern infokommunikációs eszközökkel kivitelezett zaklatási 
forma, mely a külföldi felmérések alapján jelentős mértékben érinti a 
gyermekeket és serdülőket. Kevés tanulmány vizsgálja a fiatal felnőtt személyek 
érintettségét. Vizsgálatunk fókuszába a fiatal felnőtt populáció érintettségének és 
cyberbullyinggal kapcsolatos ismereteinek vizsgálatát helyeztük.A vizsgálat 
módszere online kérdőív volt, melynek segítségével 100 fő személy 
lekérdezésére került sor. Eredményeink szerint a megkérdezettek jelentős 
hányada nincs tisztában a cyberbullying kifejezéssel, és nem ismerik kellőképpen 
azokat az online bántalmazással szembeni védekezés lehetőségeit. Azonban 
25%-uk már megtapasztalta az online bántalmazás valamely formáját, 
ismeretségi körükben pedig 60%-uk tapasztalta meg ezen bántalmazási formát.  
 
Kulcsszavak: cyberbullying, zaklatás 
 
BEVEZETÉS 
 
Az elmúlt években az info-kommunikációs fejlődésének következtében egy új 
típusú bántalmazási forma, az online bántalmazás, más néven cyberbullying 
jelent meg. A cyberbullying kifejezést alapvetően az iskolai zaklatás, más néven 
bullying egyik altípusának tekintik, mely esetében a kortársakkal szembeni 
agresszió a cyber térben valósul meg Whitney-Smith 1993; Olweus 1999; in 
Slonje-Smith 2008). 
Maga a bullying kifejezés arra a jelenségre vonatkozik, amikor egy diákot 
ismétlődően szándékos agresszív cselekedet ér egy adott egyéntől vagy 
csoporttól, ismétlődő jelleggel, melynek során az áldozattá vált személy nem 
képes megvédeni magát (Whitney-Smith 1993; Olweus 1999; in Slonje-Smith 
2008). Magyar nyelvhasználatban a zaklatás kifejezés használata terjedt el. A 
zaklatásnak alapvetően három típusát szokás elkülöníteni: a verbális agressziót, a 
fizikai agressziót, és a szociális bántalmazást, más néven kiközösítést (Körmendi 
2014). Az elmúlt években azonban napvilágot látott a zaklatás egy új típusai is, 
melyet a szakma cyberbullyingnek nevez. Ennek jellegzetessége, hogy az 
agresszió a modern technikai eszközökön keresztül valósul meg, specifikusan az 
interneten és a mobiltelefonon keresztül (Slonje-Smith 2008). 
A nemzetközi szakirodalom azon az állásponton van jelenleg, hogy a 
cyberbullying gyakorlatilag egy régi probléma új megnyilvánulási formája, hiszen 
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maga az iskolai bántalmazás és zaklatás már hosszú ideje ismert jelenség. 
Campbell (2005) tanulmányának címe, „Cyber bullying: An old problem in a new 
guise?” (Cyberbullying: Egy régi probléma új öltözetben?)is erre utal, míg Lee (2005) 
tanulmányának címe ezt a következőképpen fogalmazza meg ezt a gondolatot: 
„New bottle but old wine: A research of cyberbullying in schools” (Új üveg, de régi bor: Egy 
kutatás az iskolai cyberbullying-ről). Azonban azt a tendenciát látjuk, hogy 
napjainkban egyre több személy kifejezetten azzal a céllal használja az internetet, 
hogy a felgyülemlett feszültségeit, és agresszióját, melyet a való életben nem tud 
levezetni, a cyber térben élje ki (Kowalski et al 2014). 
A cyberbullying jelenségével kapcsolatos kutatások relatíve kezdeti stádiumban 
vannak, tanulmányok csupán az elmúlt 10 évben jeletek meg a témával 
kapcsolatban, ugyanakkor a vizsgálatok jelentősége megkérdőjelezhetetlen, mivel 
az cyber térben megvalósuló zaklatások száma igen magasra tehető, továbbá 
emelkedő tendenciát mutat. Egyes tanulmányok szerint az cyber térben 
megvalósuló zaklatás akár az iskoláskorú gyermekek 75%-át is érintheti 
(Juvonen-Gross 2008; Katzer, Fetchenhauer, Belschak 2009, in Kowalski et al 
2014). 
A cyberbullying széles körben kivitelezhető, történhet telefonon, sms-ben, mms-
ben, vagy bármely on-line kommunikációs csatornán keresztül. Megjelenési 
formáit tekintve a következőkkel találkozhatunk: támadó, trágár hozzászólást 
tesznek közzé valamilyen nyilvános fórumon, bántó üzeneteket küldenek online 
formában, rosszindulatú pletykát terjesztenek az áldozatról, illetve kibeszélik az 
egyén egy titkát nyilvánosan. Az egyik legdurvább formája az elektronikus 
zaklatásnak a sexting, amiről akkor beszélhetünk, amikor szexuális tartalmú 
képeket, üzeneteket küldenek online valakinek. A másik fajtája, hogy ha ezeket a 
fotókat kicsalják a gyanútlan fiataltól, és útjára indítják a neten, vagy zsarolásra 
használják. (Willard 2005; Tabby Project 2012, in Domonkos 2014) 
A hagyományos bullying esetén az áldozat szerepébe főleg azok kényszerülnek, 
akiknek alacsony az önértékelésük, a népszerűségük, és gyakran kommunikációs 
zavaraik is vannakGradinger 2009; Limber2002,in Domonkos 2014). Azonban 
az internet világában ezek az áldozatokgyakran maguk is zaklatóvá válnak. Vagy 
a megélt helyzetek nyomására, vagy azért, hogy az online világban érezhessék, 
milyen az, amikor valaki erős, és félelmet keltő. Ilyenkor egy személy betöltheti 
az áldozat és a zaklató szerepét is (Domonkos 2014). 
A cyberbullying minden típusa egyformán nyugtalanító vagy veszélyes. A 
személytelen kommunikáció során az elkövetőnek nem kell vállalnia az “arcát”, 
ezért az elkövető agresszív, támadó magatartásának nem állják útját a személyes 
kommunikáció során működő gátlások. Az elektronikus kommunikáció során a 
felek nem mindig képesek szavaik vagy tetteik (negatív, támadó) hatását 
felmérni, hiszen a célszemély nem látható, és az elkövető maga is láthatatlan. Ez 
növeli a támadó viselkedés kockázatát (Mesch 2009, Festl-Quandt 2013; in 
Domonkos 2014). 
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A cyberbulling számos negatív következménnyel jár az áldozat részéről, 
hasonlóan más zaklatási formákhoz. A témában zajló vizsgálatok alapján a 
cyberbullying következményei lehetnek: szorongás, depresszió, szerhasználat, 
alvászavar, testi tünetek megjelenése, csökkenő iskolai teljesítmény, iskolaváltás, 
iskolakerülés, szélsőséges esetben gyilkosság vagy öngyilkosság (Beran - Li 2005; 
Mitchell, Ybarra, Finkelhor 2007; Privitera-Campbell 2009; Ybarra et al 2007; in 
Kowalski et al 2014). 
 
CÉLKITŰZÉS, HIPOTÉZISEK 
 
Bár a tanulmányok többsége a cyberbullying jelenségével kapcsolatban 
alapvetően a gyermek- és serdülőkorúcélcsoportra fókuszál, és alapvetően az 
iskolai kontextusban elkövetett internetes zaklatásra helyezi a hangsúlyt, 
véleményünk szerint a cyberbullying jelensége nem szűkíthető le csupán az 
iskolai térre. Noha nem kérdőjelezhető meg, hogy a védekezési 
mechanizmusokban még kevésbé fejlett gyermekek nagyobb arányban vannak 
kitéve az internetes zaklatásnak, mint a felnőtt populáció, ugyanakkor 
véleményünk szerint, tekintettel arra, hogy a technikai fejlődés rendkívül gyors 
ütemben halad, a felnőtt populáció sem feltétlenül rendelkezik azokkal a 
védekezési mechanizmusokkal, melyekkel egy cyber térből érő zaklatást 
kivédhet. Ezen új technikai eszközök új kihívások elé állítják a felnőtt populációt 
is, hiszen maga az online bántalmazás más jellegzetességgel bír, mint a 
hagyományos bántalmazás. Gyakorlatilag az online térben bárki bántalmazás 
célpontjává válhat. 
Vizsgálatunk célja feltárni, hogy vajon a fiatal felnőtt, a cyber térben jelen levő 
személyeket érinti-e az online zaklatás, és amennyiben igen, milyen arányban, 
illetve a zaklatás mely formáit szenvedikel a legnagyobb arányban. Szerettük 
volna felmérni, hogy ismerik-e egyáltalán a cyberbullying kifejezést a 
megkérdezett személyek. Továbbá, hogy tisztába vannak-e azzal, hogy milyen 
módon védekezhetnek az internetes támadások ellen, illetve amennyiben 
áldozatául válnak egy online zaklatásnak, hova fordulhatnak segítségért. 
Véleményünk szerint nagyon fontos megismerni, hogy a fial felnőtt személyek 
milyen ismeretekkel, reprezentációkkal rendelkeznek a cyberbullying jelenségével 
kapcsolatban, valamint milyen mértékű az érintettségük, hiszen annak 
érdekében, hogy a gyermek esetében vissza tudjuk szorítani az iskolai 
bántalmazás ezen válfaját, nagyon fontos, hogy a szülők, illetve a gyermekeket 
körülvevő felnőttek is tisztába legyenek a jelenséggel, és annak kivédésének 
lehetőségeivel. 
 
Hipotézisek:  

1. A megkérdezett személyek kevés hányada ismeri a cyberbullying 
kifejezést. 
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2. A fiatal felnőtt személyek is szenvedtek már el online zaklatást, illetve 
ismeretségi körükben is előfordult már a zaklatás ezen válfaja. 

3. Az online zaklatás megélése és az internethasználat időtartama között 
nincs kapcsolat. 

4. A megkérdezett személyek jelentős hányada nem ismeri kellően az 
online zaklatással szembeni védekezés lehetőségeit. 

 
MÓDSZEREK 
 
A vizsgálat során kérdőív segítségével mértük fel a vizsgálati személyek 
cyberbullyinggal, valamint annak kivédésével kapcsolatos ismereteit, ezen 
bántalmazási formában való személyes érintettségüket, és internet használati 
szokásaikat. A célcsoport fiatal felnőtt, internethasználó személyek voltak. Az 
adatfelvétel online kérdőív segítségével zajlott (GoogleDrive) 2014 őszén, és egy 
közösségi portálon került megosztásra, annak érdekében, hogy ténylegesen aktív 
internethasználókat tudjunk vizsgálni. 
A vizsgálatban 100 fő vett részt.A vizsgált személyek 64%-a nő, 36%-a férfi volt. 
A vizsgálati minta életkori megoszlása alapján a 20-25 év közötti korosztály 
26%-os, a 26-30 év közötti korosztály 15%-os és a 30 év feletti korosztály 59%-
os arányban vett részt a kutatásban.Lakóhely szerinti megoszlás alapján 19%-uk 
falun él, 5%-uk nagyközségben, 31%-uk kisvárosban, és 45%-uk nagyvárosban 
él.  
A kutatásban részt vevők iskolai megoszlása alapján megállapítható, hogy 12%-
uk szakiskolai végzettséggel, 56%-uk gimnáziumi vagy szakközépiskolai 
végzettséggel, és 32%-uk felsőfokú végzettséggel rendelkezett. 
 
EREDMÉNYEK 
 
A vizsgált személyek 28%-a állította azt, hogy hallotta már a cyberbullying szót, 
ezzel szemben a pontos jelentésével csak 20%-uk volt tisztában. 
 
A vizsgálatban részt vevők 25%-a élte meg az online zaklatás valamely formáját, 
míg ismerőseiknek 60%-a volt már érintett ilyen jellegű zaklatásban. Sokszor 
előfordul, hogy az áldozattá válók szégyellik a velük történteket és egyfajta 
gyengeségként fogják fel. Ezért az sem kizárt, hogy a 60%-a voltak olyan 
személyek is, akik saját esetüket így jelenítették meg.  
 
A kutatásban részt vevők 71 %-a tisztában volt vele, hogy hogyan tudják 
szabályozni személyes adataik láthatóságát a közösségi portálok oldalán, ami 
nagyon jó eredmény, mert a szabályozásnak köszönhetően sok támadástól 
védhetik meg magukat. Olyan szűrőprogramokat, melyek segítségével kivédhetik 
az online zaklatás bizonyos típusait azonban a megkérdezettek csupán 46,9%-a 
ismer. Még rosszabb az arány az internetes védelemmel kapcsolatos tájékoztató 
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oldalakkal való tájékozottságot nézve, mivel csak a megkérdezettek 12%-a tudott 
olyan internetes oldalt említeni, amely a cyberbullying elleni védelemmel 
kapcsolatos. 43,4%-uk viszont helyesen tudott arra a kérdésre válaszolni, hogy 
hova fordulhatnak segítségért internetes zaklatás esetén. 
 
Szignifikancia vizsgálattal megnéztük, vajon azok a személyek, akik 
megtapasztaltak zaklatást vagy saját maguk esetében, vagy a környezetükben, 
jobban vagy kevésbé ismerik az internetes zaklatással szembeni védekezési 
lehetőségeket. Eredményül azt találtuk, hogy azok a személyek, akiknek az 
ismeretségi körében előfordult már online zaklatás, nagyobb arányban 
használnak olyan szűrőprogramokat, mellyel közösségi profilukat védhetik (Khí-
négyzet próba, p=0,032), azonban egyéb védekezési módokat nem használnak 
nagyobb arányban és nem tájékozottak jobban azoknál, akik ismeretségében 
nem fordult elő cyberbullying (minden p>0,05). Online védekezéssel 
kapcsolatos ismeretek, illetve ezek alkalmazása nem függ össze az online 
bántalmazás megéléséve, tehát nem figyelhető meg olyan tendencia, hogy aki 
bántalmazáson át esett, kevésbé, vagy jobban tájékozott lenne ezen témával 
kapcsolatban azokhoz képest, akik nem estek át a bántalmazás ezen válfaján. 
 
ÖSSZEGZÉS 
 
Eredményeink arra hívják fel a figyelmet, hogy a cyber térben történő zaklatás a 
fiatal felnőttszemélyeket is érinti. A megkérdezett személyek 25%-a tapasztalta 
már meg az online zaklatás valamely formáját, ismeretségi körükben pedig 60%-
uk nyilatkozott arról, hogy online zaklatásnak esetek áldozatul. Ezen 
eredmények arra hívják fel a figyelmet, hogy a cyberbullying nem csupán a 
gyermekeket érintő probléma, amit mind a prevenció, mind az intervenció 
tekintetében szem előtt kell tartani. 
Vizsgálatunk eredményei szerinta megkérdezett személyek cyberbullying-gal 
kapcsolatos ismeretei hiányosnak tekinthetőek. Magát a cyberbullying fogalmát 
csak kis százalékban ismerik, annak jelentésével a megkérdezettek kis hányada 
van tisztában. Ez ugyan önmagában még nem jelent problémát, azonban sokkal 
aggasztóbb vizsgálatunk azon eredménye, mely szerint a megkérdezett 
személyek kevéssé vannak tisztában az online bántalmazás elleni védekezés 
lehetőségeivel. Csupán a közösségi oldalakon történő profilvédelemmel van a 
megkérdezettek jelentős része tisztában, a különböző szűrőprogramokkal 
kapcsolatos ismeretek hiányosak.  
Cyberbullying-gal kapcsolatos prevenció és intervenció tekintetében a fenti 
eredményeket érdemes figyelembe venni. Azon túl, hogy eredményeink szerint a 
cyberbullying nem szűkíthető le csak az iskolai kontextusra, a felnőtteket is 
érintő probléma, mindenképpen fontos lenne a felnőtt személyek számára is 
olyan tájékoztató előadásokat, internetes beépített hirdetéseket, reklámkampányt 
folytatni, melyek felhívják a figyelmet a jelenség veszélyeire, a megelőzésé és az 
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intervenció lehetőségeire. Azon túl, hogy a fenti intézkedésekkel vélhetően 
csökkenteni lehetne a cyberbullying előfordulási gyakoriságát, közvetett úton 
csökkenteni lehetne a gyermekeket érő online bántalmazást is. Ugyanis 
amennyiben megtanítjuk a felnőtteket a cyberbullying kivédésének lehetőségeire, 
ezen tudásuk birtokában csökkenteni tudják a társas közegükben levő 
gyermekeket érő online bántalmazásokat, így valójában kettős hatás érhető el. A 
szülők szerepére vonatkozóan már rendelkezésre állnak olyan vizsgálati 
eredmények, melyek kimutatták, hogy a weboldalakra és az információ 
megosztásra vonatkozó szabályok és korlátozások csökkentik a zaklatás 
áldozatául válás esélyét a gyermekek esetében (Gustavo-Mesch 2009, in 
Domonkos 2014), azonban véleményük szerint a gyermeket körül vevő társas 
tér szereplőinek tájékoztatása is fontos feladat lenne. 
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STUDYING KNOWLEDGE AND PERSONAL AFFECTEDNESS 
REGARDING CYBERBULLYING AMONG YOUNG ADULTS 
 
Katalin Máté ─ Zita Sándor 
 
Abstract 
 
Cyberbullying is a form of harassment with the use of infocommunication 
technology. International studies show that children and adolescents are 
especially likely to experience it. There has been little research regarding 
cyberbullying among young adults. The purpose of our analysis was to 
determine how young adult population is affected by and what they know about 
cyberbullying. We conducted an online survey with the participation of 100 
young adults. Our results show that a significant proportion of respondents are 
not aware of the term ’cyberbullying’ and their knowledge about protective 
measures against online harassment is insufficient. Yet 25% have experienced 
some sort of online harassment themselves and 60% have witnessed it among 
their acquaintances.  
 
Keywords: cyberbullying, harassment 
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AZ MTA SZAB BÉKÉS MEGYEI TUDOMÁNYOS TESTÜLETÉNEK 
HELYE, SZEREPE A TUDOMÁNYSZERVEZÉSBEN 2011–2015-BEN 
 
MICHELLER MAGDOLNA ─ MALATYINSZKI SZILÁRD 
 
BEVEZETÉS 
 
Feltehetően a SZIE GAEK campusain, valamint Békéscsaba adott szakmai 
köreiben már ismert tény, hogy egyetemi gazdasági campusán (Bajza u. 33.) 
létezik egy akadémiai tudományos bizottság. Ezt a bizottságot az MTA és az 
MTA Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB) gondoskodó támogatásával 1996 
áprilisában, a békéscsabai főiskolai képzés indulásának 10. évfordulóján 
határoztuk el.12 Ebből következően 18 éve létezünk, s több-kevesebb lendülettel 
működünk is.  
 
A TUDOMÁNYOS ÉLET BEMUTATÁSA 
 
A SZAB 1961 óta, azaz több, mint 50 éve működik. Az akkori Kádár-féle 
politikai vezetés elfogadta, támogatta is azt a törekvést, 13  hogy tudományos 
tevékenység, s annak koordinálása ne csak Budapesten, Budapestről történjen, 
hanem a vidék akkori nagy egyetemi városaiban (Szeged, Debrecen, Veszprém, 
Győr, Miskolc) is. Szeged tradicionálisan nagy tudományos értelmiségi és a 
politikai viszonyainak megfelelően szociológiai múlttal és számos tudós tanárral 
büszkélkedhetett már a 60-as években is. Valós tény, hogy ennek 20. századi 
előzményeit Klebelsberg Kuno 14  vallás- és oktatásügyi miniszter törekvései 
alapozták meg, köztük az a momentum is, hogy az Angliában kutató Szent-
Györgyi Albertet15 hazahívta, Szegedre professzornak, majd rektornak nevezte 
ki. A természettudományok és az orvostudomány (főleg kémia, matematika, 
fizika) különböző területei több évtized alapozó tevékenysége után már a 
hatvanas években is országosan (esetenként nemzetközi téren is) nagy 
respektnek örvendtek.  
A SZAB tudományszervező tevékenysége természetesen a másik két Dél-
alföldi megyére (Bács-Kiskun, Békés) is hatással volt, van. Ez esetben – 
                                                             
12 Az elhatározás és az indulás részleteit lásd Micheller Magdolna: Az MTA SZAB Békés Megyei 

Tudományos Testületének tevékenysége 1996-2011 között c. közleményében.  
In: Körös Tanulmányok 2011. SZIE Gazd. Kar. Békéscsaba, 29-35. old. 

13  Az elemzést lásd részletesebben Konrád György – Szelényi Iván: Az értelmiségi útja az 
osztályhatalomhoz. Európai Protestáns M. Szabadegyetem besz. 1978, in. Gondolat Budapest, 
1989. C. kötetben 

14 Lásd részletesebben: Micheller Magdolna: Klebelsberg neonacionalizmusa 
In: Tehetség és lehetőség. Fejezetek a 20. századi magyar társadalomtörténetből. TSF Gazd. 
Kar Békéscsaba, 2004. 6-17. old. 

15 In: Szemenyei Sándor szerkesztésében: Névadónk, Szent-Györgyi Albert, Békéscsaba 2007. 
23-44. old. 
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értelemszerűen – a kutató intézetekés a felsőoktatás régebbi vagy újabb 
intézményei (főiskolák, egyetemek valamikori kihelyezett tagozatai, valamint 
legújabb kifejezéssel az egyetemi campusok tudós tanáraié a főszerep. Az 
akkreditációs követelményeknek megfelelően 16  a magyar felsőoktatás vezető 
tanárainak legalább PhD fokozattal kell rendelkezni. A doktori iskolák szakmai, 
tudományos követelményeit talán eredményesebben, hatékonyabban tudta 
teljesíteni az a Békés megyei kollégánk, aki regisztráltatta magát az MTA 
SZAB Békés Megyei Tudományos Testületébe. E modellben több 
információt, főleg fórumot kapott, szakmai, emberi kapcsolatokat szerezhetett.  
Eredményesen, jó hangulatban dolgoztak, dolgoznak a Műhelyek, ezek 
tevékenysége esetenként több tudományterületre terjed ki, máskor pedig egy-egy 
tudományos diszciplína szerényebb metszetét művelik kollégáink. Részben új 
tendencia, hogy a Műhelyek nemcsak a felsőoktatást mobilizálják, hanem 
kapcsolják a volt hallgatókat, valamint a tudománnyal is foglalkozó középiskolai 
tanárokat is.  
A 2011 évi beszámoló szerint több, mint 200 regisztrált tagunk 9 Műhelyben 
tevékenykedett, összesen 14 tudományterületet képviselt. A megújult elnökség 
és a műhelyek vezetői (lásd 1. számú melléklet A, B tábláit) jelentős energiákat 
mozgósítottak, talán nem hiába. Az MTA SZAB elnökségének felkérésére 2012 
novemberében, a Magyar Tudomány Ünnepe keretében Az élhető város és 
vidéke c. szakmai szimpóziumot szegedi kollégákkal közösen szerveztük.17 
Mind egyetemi, mind városi szinten nagy érdeklődés kísérte a szimpózium 
előadásait, vitáit. A hallgatók a drogok új veszélyeiről szóló előadást hallgatták 
a legnagyobb érdeklődéssel, míg az oktatók, kutatók körében a régió sajátosságai 
(ivóvíz ellátás, az élelmiszeripar térnyerése, a klímaváltozás táji indikátorai, 
egészségturizmus) jelentették az alapvető vitaanyagokat az egészségügyi és 
közgazdasági tudományok területén. 
Jelentős súllyal szerepeltek a társadalomtudomány tudós tanárai is, amikor főleg 
a több nemzetiség, több kultúra témakörét (szlovákok, romák, románok) 
elemezték. A felnőttképzés új hatásai, ellenhatásai c. témakör vitája jelezte, hogy 
a továbbképzés sürgető volta e térségben különösen aktuális feladatokat teremt. 
A térség irodalmi értékeiből a Bárka c. folyóirat bemutatását, valamint a Sinka 
István költészetét elemző előadásokat érdemes külön is kiemelni. 
A SZIE rektori vezetése és a békéscsabai illetékesek közötti egyeztetés, valamint 
a létezik-e tovább a felsőoktatási képzés a megyeszékhelyen c. áldatlan 
politikai-szakmai viták (2013-2014) nem növelték a tudományos kedvet. Ki-ki 
tette persze azért a maga tudományos dolgait így is. Védett PhD fokozatot 

                                                             
16 Minőségbiztosítás felsőfokon. Túl az akkreditációs megmérettetéseken. 

In: Szent István Egyetem lapja. Felelős szerkesztő: Balázs Gusztáv 2012. május 3. old. 
17Az élhető város és vidéke c. szimpózium rezüméfüzete 

SZIE GAEK Tudományos Bizottsága, Békéscsaba, 2012. Szerk. Micheller Magdolna (83 oldal 
magyar és angol nyelven, összesen 60 rezümé) 
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néhány ifjú kolléga, majd a városi vezetés „ébredését” követően új szelek 
kezdtek fújni… 
2014 őszén fiatal (negyven éven aluli) PhD fokozattal, idegen nyelvtudással, 
országos tapasztalattal, nemzetközi kitekintéssel rendelkező kari vezetés kezdett 
munkához Békéscsabán is, örömünkre. 2014 novemberében ismét 
megszerveződött (a campus és a BTT elnöksége jóvoltából) a Magyar 
Tudomány Ünnepe keretében egy tudományos konferencia. A plenáris ülésen a 
Művészeti Műhely mutatkozott be Ősz Békéscsabán c. tárlatával: E. Szabó 
Zoltán, Csuta György és Lonovics László tematikus műveivel. 
Itt került bejelentésre, hogy 2015 márciusában „Tavaszi szél vizet áraszt” címmel 
a Nemzetiségi, kisebbségi műhely szervez országos társadalomtörténeti, 
néprajzi, ökológiai konferenciát. 2015 igen mozgalmasan indult. Februárban 
Várkonyi János (a Művészeti Műhely aktív tagja) állandó életmű kiállítását 
Gáncs Péter elnök-püspök nyitotta meg a Békéscsabai Evangélikus Egyház 
dísztermében (lásd az 1. számú fotót!). A 42 db festményből álló kiállítás 
szakrális részből, a békéscsabai mesterségek megörökítéséből és csendéletekből 
tevődik össze. Méltó példa, büszkék voltunk, vagyunk mi is az alkotóra. 
Ugyancsak ez év februárjában – a campus nagy könyvtártermében – az 
Irodalmi Műhely szervezésében került sor Czeizel Endre professzor legújabb 
könyvének18  bemutatójára, a szerző előadásával, dedikálással. (lásd a 2. és 3. 
számú fotókat!) 
 

 
1. számú fotó 

 
  

                                                             
18 Czeizel Endre – Bárdossy Péter: Kertész Imre és a Sors. Mit adtak a magyar zsidóé-géniuszok 

kultúránknak? Galerus K. 2014. 
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2. számú fotó 

 
3. számú fotó 

 
12 év után februárban kinyitott ismét a Közéleti Szalon, immáron a campuson 
Egyetemi Közéleti Szalon néven. Első alkalommal az Üzlet és a hit téma 
szerepelt, nagy érdeklődés kísérte (lásd a 4. és 5. számú fotókat!).  
 

4. számú fotó 
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5. számú fotó 

 
Megújult a Békés Megyei Tudományos Testület elnöksége is, az új titkár 
Malatyinszki Szilárd, az új elnökségi asszisztens pedig Szuromi Tímea lett. Az 
elnökség lelkes, tele van tervekkel, melyben a Műhelyek (lásd 2. Sz. 
mellékletben!) szerepét kívánja szorgalmazni. A többit a jövő dönti el. 
 
THE BÉKÉS COUNTY SCIENCE ASSOCIATION, A BRANCH OF 
THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, AND ITS ROLE IN 
SCIENCE POLICY AND RESEARCH BETWEEN 2011-2015 
 
MagdolnaMicheller – Szilárd Malatyinszki 
 
Abstract 
 
The Békés County Science Association of the Hungarian  Academy of 
Sciences, Szeged Academic Board, and its role in science policy and 
research organisation between 2011-2015 
Two leading members of the Békés County Science Association (Magdolna 
Micheller and Szilárd Malatyinszki) report how the association worked to 
improve the efficiency of individuals as well as the association to the 
satisfaction of the authors and citizen. The experience of the period 
between 2011 and 2015 was edification of every workshop and their 
members. 
 
Keywords: Békéscsaba University Campus, Science Organisation, City and 
University for Science 
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1.  táblázat: A jelenlegi elnökség tagjai (2015. 06. 19.) 
 Elnökség tisztségei Elnökség tagjai 

1. tiszteletbeli elnök: Becsei József Dr. Sc professor emeritus 
2. ügyvezető elnök:  Micheller Magdolna CSc, főiskolai tanár 
3. titkár:  Malatyinszki Szilárd PhD, felnőttképzési szakértő 
4. szervező titkár:  Árpási Zoltán János PhD főiskolai docens, 

dékánhelyettes 
5. elnökségi 

asszisztens: 
Szuromi Tímea középiskolai tanár 

6. alapító tag:  Köteles Lajos CSc habil. nyugalmazott főiskolai 
tanár 

7. alapító tag:  Virágné Horváth Erzsébet PhD nyugalmazott 
főiskolai tanár 

Table 1. Members of the current presidency 
 

2.  táblázat: A tudományos Műhelyek és vezetőik 

1. Nemzetiségek és kisebbségek Micheller Magdolna CSc – Kölcseiné 
Balázs Mária PhD hallgató 

2. Irodalom Virágné Horváth Erzsébet PhD 

3. Művészetek E. Szabó Zoltán PhD, Lonovics 
László 

4. Regionalizmus Gurzó Imre PhD, Bodnár Gábor PhD 
hallgató 

5. Üzleti intelligencia Simon Sándor Phd, Avramucz István  

6. Óvodapedagógia, 
nemzetiségpedagógia Lipcsei Imre PhD, Szakács Mihályné 

7. Matematika Molnár István PhD 
8. Vízügy (szervezés alatt) Bíró Tibor PhD – Futó Zoltán PhD 

9. Egészségturizmus, wellness 
(szervezés alatt) 

Árpási Zoltán János PhD – Glózik 
Klára PhD 

10.  Felnőttképzés (szervezés alatt) Malatyinszki Szilárd PhD, Károlyi 
András 

Table 2. Scientific workshops and leaders 
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OSOBNOSŤ MANAŽÉRA A MOTIVÁCIA ZAMESTNANCOV 
 
MARTINA MINÁROVÁ 
 
Každý manažér musí disponovať určitými osobnostnými vlastnosťami, 
zručnosťami a znalosťami. Zručnosti sa počas života dajú nadobudnúť 
a mnohé schopnosti získať praxou. Pokiaľ má manažér riadiť efektívne, je 
dôležité klásť zvýšené nároky okrem nadobudnutej praxe i na jeho charakterové 
vlastností, zručností. Úlohou manažérov v spoločnostiach je nielen dosahovať 
ciele, ale aj zabezpečovať, aby jeho tím bol schopní napĺňať tieto ciele. Avšak 
tomu potrebujú správne motivovať zamestnancov. Príspevok prezentuje 
parciálne výsledky prieskumu realizovaného na EF UMB, v rámci ktorého sme 
zisťovali, aký má vplyv osobnosť manažéra a jeho emocionálna inteligencia na 
pracovnú motiváciu zamestnancov k dosahovaniu cieľov podniku. 
 
Kľúčové slová: dôvera, emocionálna inteligencia, empatia, manažér, motivácia, 
osobnosť. 
 
ÚVOD 
 
Kvalita ľudských zdrojov je podmienkou úspechu organizácií, je ich 
konkurenčnou výhodou. Vedomosti, zručnosti a osobnostné kvality manažérov 
sú tým, čím sa organizácie  navzájom líšia, sú kľúčom a zároveň podmienkou ich 
excelentnosti. Kvality manažérov ako emocionálna inteligencia, flexibilita, 
spravodlivosť, interpersonálna obratnosť ako i ochota stále sa učiť, rozvíjať 
svoje schopnosti a v neposlednom rade i motivácia, sú už neoddeliteľnou 
súčasťou úspechu organizácií i manažérov. Existuje niekoľko hlavných 
spôsobov ako motivovať zamestnancov. Umeniu motivovať je potrebné sa 
učiť, pretože ide o prácu s ľuďmi, ktorá nikdy nebýva jednoduchá. Silným 
motivačným prvkom pre zamestnancov je práve ich vzorný, vytrvalý, iniciatívny, 
dôsledný manažér. 
 
VÝCHODISKÁ SKÚMANIA 
 
Osobnosťou resp. skutočnou osobnosťou, je človek nejako pozoruhodný, 
vynikajúci, predovšetkým v pozitívnom zmysle. Človek je osobnosťou vtedy, ak 
má svoju tvár, keď je autorom svojich činov, keď nekopíruje a nenapodobuje, 
ale keď zodpovedne stojí za tým, čo robí, keď jedná s vedomím dôsledkov 
svojich činov. Osobnosť je daná predovšetkým tým, ako vie kontrolovať svoju 
činnosť svojím svedomím a tým, ako uvedomelé, zodpovedne a ohľaduplne 
rieši úlohy svojho života. (Smékal, 2004).Osobnosť je integrovaný celok 
psychických procesov, stavov a vlastností, ktoré majú u každého človeka 
individuálny charakter. Navonok sa osobnosť prejavuje prostredníctvom 
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vlastností ako relatívne trvalých charakteristík osobnosti. Kľúčovými 
dimenziami osobnosti aj v súvislosti s jej pracovným uplatnením sú schopnosti, 
postoje, charakter a temperament. Vlastnosti osobnosti sú aj základom na jej 
sebapoznanie, sebahodnotenie a sebaprezentáciu (Flešková, Dolinská, 2010). 
Na základe množstva existujúcich definícií je možné osobnosť rámcovo 
vymedziť ako jedinečný súbor povahových charakteristík, vlastností 
a povahových čŕt jednotlivca, ktoré podmieňujú jeho konanie a správanie 
(Lesáková, 2008). Veľmi záleží na charaktere vodcu. Dôležitou súčasťou 
osobnosti je integrita, resp. vlastnosť, kvôli ktorej vám ľudia dôverujú, 
stotožňovaná tiež s čestnosťou a úprimnosťou (Adair, 1993).Je potrebné 
zmeniť nielen hodnotový systém manažérov, ale aj ich myslenie (Malá, 2014). 
Ako by mali vyzerať správni lídri? Vedúce osobnosti by v prvom rade 
mali pochopiť sami seba. Potom dokážu lepšie chápať aj druhých ľudí, budú si 
ich ceniť a využívať naplno ich potenciál. Veľa ľudí má však v dnešnej dobe 
skúsenosti, že vedúce osoby sa zaujímavú viac o dosiahnutie vlastného úspechu, 
ako o úspechu podniku a zároveň nemajú záujem rozvíjať schopnosti ľudí v 
tíme. Vedenie druhých ľudí je však o zodpovednosti a schopnosti prevziať 
zodpovednosť za pracovný výkon druhých.S osobnosťou manažéra úzko súvisí 
aj jeho emocionálna inteligencia. Minárová (2014) chápe emocionálnu 
inteligenciu ako súčasť praktickej zložky inteligencie, ako schopnosť použiť 
emócie v sociálnych situáciách: porozumieť vlastným emóciám a motiváciám, 
schopnosť sebahodnotenia a sebaovládania (intrapersonálne zložky 
emocionálnej inteligencie) a byť empatický a mať sociálne zručnosti – účinne 
zasahovať v prospech druhých (interpersonálne zložky emocionálnej 
inteligencie). Prvotným determinantom správania emocionálne inteligentného 
človeka sú emócie, rozum je v ich „službách“. Emócie sú teda nadradené 
rozumu, ich prostredníctvom človek dokáže zvládať situácie, ktoré sú pre neho 
životne dôležité. V praktickom pracovnom živote emócie usmerňujú konanie 
subjektov manažmentu tak, aby boli dosiahnuté ciele (osobné i pracovné), 
napriek ťažkostiam a komplikáciám. V tomto zmysle sa vyžaduje prítomnosť 
emocionálnej inteligencie tak na strane zamestnávateľa, ako aj zamestnancov. 
Goleman(2000) konkretizoval obsah pojmu emocionálna inteligencia v svojom 
modeli pomocou piatich základných schopností: schopnosť poznať vlastné city, 
schopnosť orientovať sa vo vlastných duševných pochodoch (sebapoznanie), 
schopnosť ovládať vlastné city, schopnosť zvládať okamžité impulzy a emócie 
(sebaovládanie), schopnosť sám seba motivovať (sebamotivácia), vnímavosť k 
emóciám druhých ľudí, (empatia) a schopnosť vytvárať dobré medziľudské 
vzťahy, schopnosť docieliť žiaduce reakcie zo strany ostatných (sociálne 
schopnosti). 
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Metodológia prieskumu 
 
V rámci prieskumu sme oslovili 250 respondentov prostredníctvom e-mailu a 
sociálnych sietí, v ktorých bol zaslaný webový odkaz na vyplnenie dotazníka. 
Naspäť sa nám vrátilo správne vyplnených 160 dotazníkov. Návratnosť 
predstavuje 64 % z celkového počtu.  Respondenti odpovedali celkovo na 41 
otázok, z toho 14 otázok bolo zameraných na osobnosť manažéra 
a emocionálnu inteligenciu. Skúmali sme, ktoré z vybraných vlastností 
zamestnancom najviac v ich práci imponujú v kontraste s vlastnosťami 
manažérov, ktoré im v práci chýbajú. Ďalej sme analyzovali hlavné zložky 
emocionálnej inteligencie manažéra. Prieskumu sa zúčastnilo 97 žien (61 %) a 63 
mužov (39 %). Z hľadiska vekovej štruktúry sme respondentov zoradili do 
piatich vekových skupín. Najmladšia skupina od 18 do 25 rokov bola 
v zastúpení 74 osôb (46 %). Túto skupinu zastupovali osoby mladých 
zamestnaných ľudí, ktorí skončili strednú či vysokú školu. Druhú skupinu tvorili 
respondenti od 25 do 30 rokov (41 respondentov, 25 %), tretiu skupina 
respondenti od 31 do 35 rokov v zastúpení 20 (13 %). Štvrtú skupinu tvorili 
respondenti v rozmedzí 36 až 45 rokov v počte 13 (8 %). Poslednou skupinou 
boli osoby nad 45 rokov (8 %). Stredoškolské vzdelanie s maturitou dosiahlo 48 
osôb (30%) a tvorilo druhú najpočetnejšiu skupinu. Vysokoškolské vzdelanie 
dosiahlo 111 opýtaných (70 %). Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa malo 44 
osôb (28 %), vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 62 osôb (39 %), táto skupina 
bola najväčšou spomedzi všetkých. Poslednú skupinu tvorili piati absolventi (3 
%) vysokoškolského štúdia tretieho stupňa. Konštatujeme, že väčšina 
oslovených radových zamestnancov má vysokoškolské vzdelanie. Veľmi 
dôležitý faktor, ktorý neodmysliteľne patrí medzi relevantné znaky 
respondentov je dĺžka, v akej vykonávajú zamestnanci danú prácu na danej 
pozícii. Respondentov pracujúcich jeden rok na danom pracovnom mieste bolo 
57. Druhú a najväčšiu skupinu tvorilo 68 zamestnancov (42 %), ktorí pracujú na 
svojej pozícii 1 až 5 rokov, zastúpenie mužov a žien je v tejto skupine veľmi 
podobné. Tretia skupina boli respondenti od 5 do 10 rokov (13 %). Posledná 
skupina v počte 15 zamestnancov (9 %), boli pracujúci na svojej pozícii viac ako 
10 rok. 
 
Výsledky a diskusia 
 
V každom podniku, ktorý chce fungovať efektívne je potrebné, aby si 
zamestnanci dôverovali. Manažér by mal pri zadávaní pracovných úloh 
dôverovať svojim podriadeným.Dáva im tak najavo, že sú v práci dôležití 
a schopní prácu vykonávať. Prejav úplnej dôvery preukázalo 59 respondentov 
(37%) a 70 respondentov (44%) sa skôr prikláňa k tejto odpovedi (obrázok 1). 
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Obrázok 1: Dôvera manažéra pri plnení úloh 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 
Osobnosť manažéra nás zaujímala aj z pohľadu jeho povahových vlastností.  
Zaujímali nás vlastnosti, ktoré zamestnancom najviac imponujú na ich 
manažéroch a ktoré im naopak chýbajú. Dotazníkové výstupy sme zatriedili do 
skupín podľa podobných znakov a na základe týchto skupín sme ich vyhodnotili 
(Tabuľka 1).  
Najčastejšie uvádzanou vlastnosťou bola cieľavedomosť manažérov, ktorú 
uviedlo 26 respondentov. Každý manažér byť mal byť cieľavedomý a vedieť 
napĺňať ciele podniku a viesť k ich plneniu aj svojich podriadených. Druhou 
najčastejšou odpoveďou bola pracovitosť a precíznosť manažéra (25). Ak 
zamestnanci vidia, že manažér nevykonáva svoju prácu, nastáva u nich skôr 
demotivujúci účinok. Pre 23 respondentov bola motivujúcouvlastnosťou 
sebadôvera manažéra. Ako najvýznamnejšiu vlastnosť, ktorá zamestnancom 
najviac chýba u ich manažéra je empatia (25 oslovených).Respondenti uviedli, že 
manažéri majú slabé cítenie, prejavujú málo ochoty a ohľaduplnosti 
k problémom zamestnancov. 
Ďalšie vlastnosti, ktoré sa najčastejšie uvádzali boli nespravoslivosť, 
nedochvílnosť  a chýbajúca autorita. Autoritu považujeme za naozaj kľúčovú pri 
výkone manažérskej role. Vďaka tejto schopnosti vie manažér ľahšie pracovať 
s podriadenými, pretože vyvoláva prirodzený rešpekt. 
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Tabuľka 1: Vlastnosti manažérov 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 
Ak chce byť manažér úspešný v interpersonálnych interakciách, je dôležité, aby 
presne rozpoznával svoje vlastné emócie, ako aj emócie druhých ľudí, 
predovšetkým zamestnancov, ktorých riadi a vedie (Goleman, 2000). V 
poslednej časti nášho prieskumu sme skúmali oblasť emocionálnej inteligencie 
(ďalej EQ)manažérov. Odpovede sme vyhodnocovali pomocou váženého 
aritmetického priemeru, pričom k otázkam s úplne súhlasným postojom bola 
priradená váha 1, postupne k úplnému nesúhlasu s váhou 5. Zo súhrnných 
výsledkov v jednotlivých zložkách emocionálnej inteligencie môžeme 
skonštatovať, že vlastnosti manažéra vzťahujúce sa k vlastnej osobe zvládajú 
manažéri lepšie. Situáciu znázorňuje obrázok 2, kde vlastnosti, v ktorých 
manažéri dosiahli lepšie hodnotenie sa viac približujú do stredu pavučiny.  
Podľa našich výsledkov manažéri dosahujú najlepší hodnotenie v schopnosti 
sebamotivácie s hodnotou 1,931. Najslabšia schopnosť manažérov sa ukázala 
empatia (2,628). 
Z analyzovaných výsledkov konštatujeme, že manažéri skúmanej vzorky 
respondentov sa vyznačujú lepšími schopnosťami vo vzťahu k vlastnej osobe 
ako schopnosťami v oblasti vzťahov s okolím. Najpozitívnejším výsledkom sa 
v prieskume stala schopnosť sebamotivácie, ktorá je veľmi dôležitá pre výkon 
manažérskej profesie. 
 
 

Vlastnosti 
manažérov, ktoré  

najviac pôsobia na 
zamestnancov 

početnosť 

Vlastnosti 
manažérov, ktoré 

manažérom 
najviac chýbajú 

 

početnosť 

Cieľavedomosť 26 Empatia 25 
Pracovitosť 25 Spravodlivosť 18 
Sebadôvera 23 Dochvíľnosť 14 
Priateľskosť 22 Autorita 11 
Spravodlivosť 21 Uznanie 10 
Empatia 21 Motivácia 7 
Profesionalita 20 Komunikácia 6 
Autorita 15 Sebareflexia 6 

Komunikácia 14 
Nezáujem o názory 
druhých 5 

Otvorenosť 13 Neodbornosť 5 
Zodpovednosť 11   
Motivácia 10   
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Obrázok 2: Výsledky hodnotenia emocionálnej inteligencie 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 
ZÁVER 
 
Otázke motivovania zamestnancov sa vo veľa podnikoch nevenuje pozornosť 
do takej miery, akú by si táto oblasť zasluhovala. Bez zreteľa k motivácii nie je 
možné pochopiť správanie a jednanie ľudí a zároveň nie je možné na nich 
pôsobiť a ovplyvňovať ich. Veľa manažérov rozpráva o tom, aká je dôvera 
dôležitá, ale nevidia spojenie medzi ich vlastným správaním a množstvom 
dôvery, ktorú v nich majú ich zamestnanci. Neschopnosť manažérov 
vzbudzovať dôveru má však následky nielen na samotných zamestnancov ale 
v konečnom dôsledku na ekonomiku podniku. 
Emocionálna inteligencia predstavuje komplexnú spôsobilosť riešiť 
emocionálne problémy, schopnosť monitorovať a zvládať vlastné a cudzie 
pocity a využívať ich ako riadiaci nástroj myšlienkovej činnosti, ako aj správania 
a konania. 
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PERSONALITY OF A MANAGER AND EMPLOYEE MOTIVATION 
 
Martina Minárová 
 
Abstract 
 
Every manager should possess certain personal qualities, skills, and knowledge. 
It is possible to acquire skills throughout life, and many abilities can be learned. 
If a manager is to manage his employees effectively, besides the experience, it is 
essential to put great emphasis on, as well as have high requirements to personal 
qualities and skills. The role of managers in societies is not only to achieve the 
objectives, but also making sure that his/her team is able to fulfill these 
objectives. To do this, managers must motivate their employees properly. This 
paper presents partial results of a research conducted at the Faculty of 
Economics, Matej Bel University, in which we explored how much the 
personality of a manager and his/her emotional intelligence influence work 
motivation of employees, in achieving the objective of the enterprise. 
 
Keywords: manager, personality, motivation, trust, empathy, emotional 
intelligence. 
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MOŽNOSTI VYUŽÍVANIA MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE PRI 
PREDAJI BIOPOTRAVÍN NA SLOVENSKU 
 
ZDENKA MUSOVÁ 
 
Záujem o biopotraviny rastie v posledných rokoch rovnako, ako ich produkcia. 
Oproti vyspelejším krajinám je však tento rast na Slovensku oveľa pomalší. 
Povedomie o biopotravinách nie je dostatočné a kupuje ich len malé percento 
spotrebiteľov. Hlavným dôvodom je vysoká cena biopotravín a 
ich nedostatočná ponuka na trhu. Podpore predaja biopotravín by mohla 
pomôcť efektívna a cielená marketingová komunikácia. Cieľom príspevku je 
popísať súčasnú situáciu na trhu biopotravín a prezentovať výsledky vlastného 
dotazníkového prieskumu zameraného na biopotraviny na Slovensku. 
 
Kľúčové slová: biopotraviny, ekologické poľnohospodárstvo, marketingová 
komunikácia. 
 
ÚVOD 
 
Aj vďaka sile reklamy a šíreniu osvety, záujem o zdravý životný štýl 
a stravovanie v našich podmienkach stále stúpa. Ak si to spotrebitelia môžu 
v rámci svojich rozpočtov dovoliť, v záujme zlepšenia svojho zdravia prihliadajú 
aj na pôvod nakupovaných potravín. Do popredia sa dostávajú bioprodukty 
a biopotraviny vyrobené ekologickou poľnohospodárskou výrobou. Zákon č. 
224/1998 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín 
definuje bioprodukty, ako rastlinné výrobky a živočíšne výrobky vyrobené 
systémom ekologickej poľnohospodárskej výroby. Biopotraviny sú vyrobené len 
z bioproduktov pri použití povolených zložiek, prídavných látok a materiálov. 
Vznikajú čo najprirodzenejším, ale zároveň prísne kontrolovaným spôsobom 
v rámci ekologického poľnohospodárstva, neobsahujú umelé konzervačné látky, 
farbivá, sladidlá či vitamíny syntetického pôvodu (Musová, 2013). Sú určené 
predovšetkým pre cieľovú skupinu spotrebiteľov, ktorí sú environmentálne 
a zdravotne uvedomelí a pri výbere kladú dôraz na vysokokvalitné potraviny.  
Na Slovensku vieme o biopotravinách v porovnaní so zahraničím málo. Avšak 
stále viac sa objavujú nielen v regáloch predajní, ale aj v nákupných košoch.  
Zostavenie vhodného komunikačného mixu výrobcami resp. predajcami 
biopotravín by mohlo prispieť k väčšej informovanosti spotrebiteľov o tejto 
problematike. Naším zámerom bude preskúmať aktuálnu situáciu na trhu 
biopotravín a prezentovať výsledky vlastného dotazníkového prieskumu, 
ktorého cieľom bolo zistiť povedomie slovenských spotrebiteľov 
o biopotravinách. 
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VÝCHODISKÁ SKÚMANIA 
 
V prvej časti sa sústredíme na prezentovanie základných poznatkov 
o bioproduktoch a biopotravinách, ktoré doplníme aktuálnymi informáciami 
o vývoji trhov biopotravín vo svete a na Slovensku. Zároveň vymedzíme 
teoretické východiská marketingovej komunikácie s ohľadom na naše výskumné 
zámery. 
 
Biopotraviny vo svete a na Slovensku 
 
O biopotravinách sa začalo hovoriť v 70. rokoch minulého storočia, keď v USA 
prepukla nedôvera k potravinám predávaným v supermarketoch. Ľudia 
si uvedomili, že ich potraviny sú zaťažené pesticídmi, hormónmi, antibiotikami 
a umelými hnojivami. Miestni farmári sa preto rozhodli pestovať ovocie a 
zeleninu bez použitia chemikálií. Následne sa začali združovať do národných 
zväzov a neskôr do nadnárodných zoskupení, z ktorých je najznámejšie 
IFOAM (InternationalFederation of OrganicAgricultureMovements), 
ktoré vzniklo v r. 1972 vo Francúzsku. IFOAM sa zaoberá rôznorodou 
činnosťou, ktorá súvisí s EP, ekologickou osvetou, koordinačnou činnosťou, 
prípravou pravidiel atď.  
Rozvoj poľnohospodárstva vo svete smeruje v súčasnosti od produkcie kvantity 
k produkcii kvality. Preto sú biopotraviny vo svete čoraz obľúbenejšie a ich 
spotreba každoročne rastie. UNEP, program OSN pre životné prostredie, vydal 
správu, ktorá predpovedá rast svetového trhu s biopotravinami na 105 mld. 
dolárov v roku 2015, pričom v roku 2011 dosiahol celkový objem trhu 
s biopotravinami 62,9 mld. dolárov (www.bio-info.cz). Najväčším trhom 
s bioproduktmi a biopotravinami zostáva Severná Amerika, druhým je Európa. 
Ostatné regióny sú producentmi a exportérmi skôr poľnohospodárskych 
bioproduktov než biopotravín. Všeobecne dominujú čerstvé biopotraviny, 
najmä mlieko a mliečne výrobky, zelenina, vajcia, čiastočne aj chlieb a ovocie.   
Na Slovensku sa začalo ekologické poľnohospodárstvo (EP) rozvíjať neskôr 
ako vo vyspelých štátoch západnej Európy, a to až v roku 1991, kedy týmto 
spôsobom hospodárilo 37 fariem (prevažne poľnohospodárskych družstiev) na 
výmere 14.773 ha poľnohospodárskej pôdy. Biopotraviny sa začali produkovať 
až v roku 2001 (prvou slovenskou biopotravinou bola špaldová múka). Po 
vstupe Slovenska do EÚ v roku 2004 zažilo ekologické poľnohospodárstvo svoj 
rozmach. Počet ekologických fariem s postupne zvyšoval. Ekologická výroba na 
Slovensku sa sústreďuje najmä na tzv. veľkotonážne plodiny, medzi ktoré 
zaraďujeme obilniny, olejniny a strukoviny.  
Bioprodukty a biopotraviny musia byť špeciálne označené, aby boli dobre 
odlíšené od konvenčných potravín. Na Slovensku sa využívajú viaceré 
označenia, napr. písomná skratka „bio“ alebo „eko“; grafický znak v tvare oka 
(zelený, s nápisom „eko poľnohospodárstvo“); slovné 

http://www.bio-info.cz/


Zdenka Musová 

116 

označenie„vyprodukovaný v ekologickom poľnohospodárstve a číselný kód 
certifikačného orgánu (SK-BIO-002). 
Dohľad nad biopotravinami vykonávajú orgány štátnej správy v oblasti 
ekologického poľnohospodárstva. V podmienkach SR je to Ministerstvo 
pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ústredný kontrolný a skúšobný ústav 
poľnohospodársky. Certifikačnú činnosť vykonáva spoločnosť Naturalis SK, 
s.r.o. V roku 2013 táto spoločnosť vydala celkovo 541 certifikátov, v ktorých 
bolo certifikovaných 2360 výrobkov (www.naturalis.sk).  
Za biopotraviny Slováci ročne utratia približne 4 milióny eur a ich podiel na 
celkovom trhu s potravinami je asi 0,1 %. S predajom biopotravín začali najskôr 
špecializované predajne zdravej výživy, neskôr sa začali objavovať na pultoch 
veľkých reťazcov supermarketov a hypermarketov (asi v druhej polovici roku 
2007). V roku 2008 rástol nielen ich predaj, ale aj šírka sortimentu 
a marketingové aktivity týchto predajní. Tzv. priamy predaj z dvora na 
Slovensku v porovnaní s okolitými krajinami výrazne zaostáva.  
 
Nástroje marketingovej komunikácie 
 
Na prezentáciu a podporu predaja svojich produktov môžu výrobcovia, 
spracovatelia a predávajúci biopotravín a bioproduktov využívať celú paletu 
rôznych nástrojov a prostriedkov marketingovej komunikácie.Reklama je každá 
platená forma nepersonálnej prezentácie a podpory myšlienok, výrobkov alebo 
služieb, ktorú vykonáva identifikovateľný zadávateľ. Reklama má významný 
vplyv na náklady podniku a preto je veľmi dôležitý výber médií, cez ktoré sa 
bude reklama komunikovať.Podpora predaja je súbor marketingových aktivít, 
ktoré priamo podporujú kúpne správanie spotrebiteľa, zvyšujú efektívnosť 
obchodných medzičlánkov alebo motivujú predajný personál (Kita, 2010). 
Podpora predaja sa orientuje na spotrebiteľov, subjekty distribučných kanálov – 
hlavne veľko- a maloobchodníkov a na obchodný/predajný 
personál.Publicrelationssú nástrojom, ktorý nesúvisí priamo s ponukovo-
dopytovou komunikáciou firmy a ich cieľom je v internom aj externom 
prostredí vytvárať, udržiavať či zvýrazňovať priaznivý imidž a utlmovať 
a odstraňovať negatívny imidž firmy na verejnosti. Osobný predaj definujú 
Přikrylová a Jahodová (2010, s. 125) ako interpersonálny ovplyvňovací proces 
prezentácie výrobku, služby, myšlienky alebo nejakého produktu predávajúcim 
v priamom kontakte s kupujúcim. Ide teda o prevažne ústnu komunikáciu medzi 
predávajúcim a kupujúcim (alebo malým počtom kupujúcich), kde sa vymieňajú 
informácie o produkte s cieľom jeho predaja.Poliačiková (2007) pod pojmom 
priamy marketing chápe interaktívny marketingový systém, ktorý používa jedno 
alebo viac médií na dosiahnutie merateľnej odozvy zákazníkov alebo 
uskutočnenie transakcií z akéhokoľvek miesta. Priamy marketing znamená 
nadviazanie priamych vzťahov so starostlivo vyberanými zákazníkmi.  

http://www.naturalis.sk/
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V súčasnosti sa pri prezentácii firiem a ich produktov dostáva do popredia 
internet a sociálne médiá, ktoré sa stávajú každodennou súčasťou života ľudí. 
Pre firmy je preto nevyhnutné, aby existovali aj „on-line“ a tak komunikovali so 
svojimi zákazníkmi (Majerová, Križanová, Zvariková, 2013). Z moderných 
metód marketingovej komunikácie sa stále častejšie využíva mobilný marketing, 
productplacement, buzz marketing, virálny marketing či guerilla marketing. 
Takmer všetky uvedené metódy majú univerzálne využitie a dajú sa úspešne 
aplikovaťaj pri prezentovaní a podpore predaja bioproduktov a biopotravín. 
 
DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM O BIOPOTRAVINÁCH 
 
S cieľom zistiť celkové povedomie respondentov o biopotravinách sme v marci 
2014 realizovali dotazníkový prieskum elektronickou formou. Zúčastnilo sa ho 
celkom 422 respondentov. Ženy tvorili 78 % opýtaných, muži 22 %. Väčšina 
respondentov pochádzala z miest (takmer 59 %). Z hľadiska veku dominovali 
respondenti vo veku 18 – 25 rokov (65 %), 20 % tvorili respondenti vo vekovej 
skupine 26 – 45 rokov, vo veku od 46 do 65 rokov bolo 12 % respondentov. 
Zvyšok tvorili seniori nad 65 rokov. 
V úvode sme sa pýtali, či respondenti kupujú biopotraviny. Pravidelne tak robí 9 
% opýtaných, občas až 56 %. Respondenti, ktorí biopotraviny nekupujú (33 % 
nemá záujem a 2 % ich nepoznajú), uviedli ako hlavný dôvod ich vysokú cenu 
(39 %), na druhom mieste sa umiestnil fakt, že biopotravinám nedôverujú (13 
%) a 11 % opýtaných sa o biopotraviny vôbec nezaujíma. Medzi ďalšie dôvody 
patrili: malá ponuka (10 %), nedostatok predajní (9 %), nedostatok informácií (7 
%). 
K dvom hlavným dôvodom, prečo respondenti nakupujú biopotraviny, patrí 
podľa nich to, že sú zdravé (25 %) a neobsahujú chemikálie a geneticky 
modifikované organizmy (25 %). Na ďalšom mieste sa umiestnil fakt, že 
biopotraviny sú kvalitné (12 %) a podporujú ekologické poľnohospodárstvo (11 
%). 
Pri našom prieskume nás zaujímal aj názor respondentov na to, či je ponuka 
biopotravín na Slovensku dostatočná. 36 % opýtaných nevie tento fakt posúdiť, 
14 % si myslí, že ponuka biopotravín je dostatočná a až 49 % respondentov 
považuje ponuku biopotravín za nedostatočnú. Respondenti najčastejšie 
nakupujú biopotraviny v supermarketoch a hypermarketoch (26 %), predajniach 
zdravej výživy (25 %) a na trhoch (11 %). Zaujímal nás tiež fakt, či je pre 
spotrebiteľov jednoduché nájsť biopotraviny v týchto predajniach, alebo sa im 
zdá, že sú tam tieto produkty uložené neprehľadne a s nevýrazným označením. 
48 % opýtaných odpovedalo, že to záleží od konkrétnej predajne, ale až 19 % sa 
vyjadrilo, že väčšinou majú problém biopotraviny v predajniach nájsť.  
Až 71 % respondentov by malo záujem o viac dostupných informácií týkajúcich 
sa biopotravín. Najčastejšie respondenti získavajú informácie o zdravej výžive 
a biopotravinách z internetu (34 %), ďalej od známych, rodiny a priateľov (19 
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%) a na rovnakom mieste skončili predajne zdravej výživy a letáky, časopisy 
a iné tlačené médiá (po 14 %). 
Keďže sme sa zaoberali biopotravinami aj z hľadiska ich prezentácie, pýtali sme 
sa, ktorý z piatich nástrojov marketingovej komunikácie dokáže respondentov 
v súčasnosti najviac osloviť, keď rozmýšľajú nad kúpou nejakého produktu. 
Výsledky uvádzame v obrázku1. 
 

Obrázok 1: 
Intenzita vplyvu jednotlivých nástrojov marketingovej komunikácie 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 
 
Výsledky prieskumu nám potvrdili, že povedomie o biopotravinách na 
Slovensku nie je dostatočné a pravidelne ich kupuje iba malé percento 
spotrebiteľov. Na základe výsledkov nášho skúmania sa domnievame, že 
v oblasti podpory predaja biopotravín by sa mal viac angažovať aj štát 
(napríklad v oblasti vzdelávania ekofarmárov, organizovaním informačnej 
kampane o význame biopotravín). Rovnako by malo význam zlepšenie 
spolupráce medzi štátom, ekofarmármi a predajcami biopotravín. Intenzívnejšie 
a cielené využívanie rôznych foriem marketingovej komunikácie výrobcami 
a predajcami biopotravín by tiež mohlo podporiť záujem spotrebiteľov o ne.  
 
ZÁVER 
 
Trh s biopotravinami vo svete rastie a rovnako aj povedomie spotrebiteľov 
o nich. Na Slovensku je však situácia iná - len málo spotrebiteľov má dostatok 
informácií o biopotravinách, ich vlastnostiach, účinkoch a spôsoboch použitia 
a pravidelne ich nakupuje len 9 % respondentov nášho prieskumu. Až 33 % 
o ne vôbec nemá záujem. Spotrebitelia nevedia s istotou povedať, či sú 
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biopotraviny pre človeka naozaj zdravšie ako konvenčné potraviny, alebo či 
majú pozitívny vplyv na životné prostredie. Rovnako absentujú informácie 
o tom, čo spôsobuje ich vyššie ceny. Zo strany ponúkajúcich je potrebné 
podniknúť také kroky, ktoré by spotrebiteľom pomohli zodpovedať vyššie 
naznačené otázky.Významnú úlohu tu môžu zohrať rôzne nástroje 
marketingovej komunikácie.  
 
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ZDROJOV 
 
Kita, J. a kol. (2010): Marketing. Bratislava : IuraEdition, 2010. 411 s. ISBN 978-

80-8078-327-3. 
Majerová, J. – Križanová, A. – Zvariková, K. (2013): Socialmedia marketing and 

possibilities of quantifyingitseffectiveness in theprocess of 
brandvaluebuilding and managing. In:  Financial management of firms 
and financial institutions, 9th international scientific conference, Ostrava, 
Czech Republic 2013, Proceedings, ISSN 2336-162X, S. 476-485. 

Minárová, M. – Malá, D. (2011): Strategický manažment. Banská Bystrica : 
UniverzitaMateja Bela, Ekonomická fakulta 2011. ISBN 978-80-557-0245-
2. 

Musová, Z. (2013):Spoločenská zodpovednosť v marketingovej praxi podnikov. 
Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej 
Bystrici, 2013. 228 s. ISBN 978-80-557-0516-3. 

www.naturalis.sk 
Poliačiková, E. (2007):Marketing I. Banská Bystrica : EF UMB a OZ Ekonómia, 

2007. 106 s. ISBN 978-80-8083-363-3. 
Přikrylová, J. – Jahodová, H. (2010): Moderní marketingová komunikace. Praha : 

GradaPublishing, 2010. 303 s. ISBN 978-80-247-3622-8. 
USA: růstprodejůbiopotravin o 13 procent.Availableat: http://www.bio-

info.cz/zpravy/usa-rust-prodeju-biopotravin-o-13-procent?source=rss 
[Accessed 15 February 2015] 

  



Zdenka Musová 

120 

THE POSSIBILITY OF USING MARKETING COMMUNICATIONS 
TO SALE OF ORGANIC FOOD IN SLOVAKIA 
 
Zdenka Musová 
 
Abstract 
 
In recent years interest in organic food has grown as well as its production. 
However, this growth is much slowerin Slovakia than in developed countries. 
Awareness of organic food in Slovakia is not sufficient and only a small 
percentage of consumersbuy organic food. The main reasons are a high price of 
organic food andinsufficient offer on the market. Effective and targeted 
marketing communication can help to promote organic food and betterrespond 
to the current needs of consumers. The aim of paper is to describe current 
situation of organic food markets and present results of own questionnaire 
survey oriented on organic food in Slovakia. 
 
Keywords: organic food, organic farming, marketing communication 
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VNÍMANIE PRIVÁTNYCH ZNAČIEK VO VYBRANOM REŤAZCI 
 
EVA POLIAČIKOVÁ 
 
Značka je označenie, prostredníctvom ktorého sa výrobca alebo predajca 
odlišuje od konkurencie. Jej pozitívnou vlastnosťou je, že pomáha pri zvyšovaní 
povedomia ich obchodného mena u zákazníkov. Hlavným cieľom príspevku je 
zistenie vnímania privátnych značiek TESCO v Banskobystrickom regióne 
v mliečnom segmente. Zisťovali sme a následne vyhodnotili dôležité kritériá 
výberu jednotlivých privátnych značiek zákazníkmi. Pre zákazníka je podľa 
výsledkov dôležitá cenová výhodnosť, čerstvosť a chuť. 
 
Kľúčové slová: Privátna značka, mliečny segment, kritériá nákupu, respondenti, 
spokojnosť zákazníka 
 
ÚVOD 
 
V súčasnosti je na trhu tvrdý boj o zákazníka. Jednou z možných ciest odlíšenia 
sa a následného prípadného získania si zákazníka je ponuka a predaj produktov 
pod privátnymi značkami. Konkurencia v tomto smere je silná, priestor pre 
odlíšenie sa zužuje. Z tohto dôvodu je potrebné sledovať práve tie priestory 
odlíšenia, ktoré sú pre zákazníka dôležité. Tými sú faktory, ktoré zákazníkov pri 
nákupe privátnych značiek, špeciálne v mliečnom segmente, viac či menej, 
limitujú k nákupu alebo naopak ho od nákupu odradia. Predkladané výsledky 
výskumu sú zamerané práve na tento problém.  
„Značka je meno, symbol, farba, dizajn a ich kombinácia pre takú identifikáciu 
výrobku alebo služieb predajcu, ktorá ju bude odlišovať od tovaru a služieb 
konkurencie“ (Pelsmacker, 2003, s. 59). 
Privátna značka sa datuje od začiatku 80. Rokov. Je vo vlastníctve mnohých 
distribučných reťazcov. Pojem privátnej značky pochádza z anglického jazyka 
„brandlabel, privatelabel, ownbrand, retailerbrand“ a mnoho ďalších.  
Štensová (2006, s.48) hovorí o privátnej značke „ako o vlastnej značke 
obchodníka, ktorá sa používa na označenie produktov, ktoré si sám vyrába 
alebo si ich dá vyrobiť a sú predávané výhradne v jeho predajniach.“ Za takéto 
produkty preberá obchodník celkovú starostlivosť. Špecifickým znakom 
produktov s vlastnou značkou je skoro vždy nižšia cena. Ak vlastná značka 
príjme priamo názov obchodu, môže byť nazývaná „storebrand“ (Keller, 2007, 
s. 299). 
Privátne značky majú aj ďalšiu charakteristickú črtu, a to, že sa prejavujú 
príslušnosťou k danému obchodnému reťazcu. Výrobca privátnych značiek sa 
vo výrobnom procese vzdáva identity. Identitu preberajú iné subjekty. 
Neznačkové produkty, tzv. no-names, treba vedieť odlíšiť od privátnych 
značiek. 
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Hesková (2006, s. 115) ďalej uvádza, že „privátna značka a jej vznik je nepriamo 
spojený s rastom obchodu ako hospodárskeho odvetia, za rozvoja 
internacionalizácie a koncentrácie v oblasti obchodu. Pre celkový úspech 
privátnych značiek je nutné optimalizovať jej prospešnosť pre všetky tržné 
parametre, ktorými sú obchodníci, distribútori a výrobcovia.“ Kumar (2007, 
s.28, 39) hovorí, že „v súčasnosti môžeme privátne značky vidieť na 95 
percentách kategórií spotrebiteľských balení tovarov. Maloobchodní predajcovia 
sa snažia privátne značky používať aj pri takých kategóriách, pri ktorých 
konečný spotrebiteľ uprednostňuje skôr značkové produkty.  
Pri pojme značka je dôležitá aj jej hodnota. Pri hodnote značky ide aj 
o budovanie poznania u spotrebiteľov. „Hodnota značky je súbor aktív a pasív 
neoddeliteľne spojených s názvom a logom značky, ktoré zvyšujú alebo znižujú 
hodnotu, ktorú produkt prináša spotrebiteľovi a spoločnosti“ (Aacker, 2003, s. 
8).  
 

1. CIEĽ, MATERIÁL A METODIKA 
 
Cieľom vlastného primárneho výskumu bolo zistiť, ako zákazníci vnímajú 
privátne značky vybraných reťazcov a ako sa následne v nákupnom 
rozhodovaní aj rozhodujú. Aké faktory sú dôležité z hľadiska naplnenia ich 
predstáv, smerujúcich k spokojnosti s uskutočneným nákupom. 
Vlastný výskum sme uskutočnili na základe dotazníka, kde sme sa pýtali 
respondentov na privátne značky obchodného reťazca TESCO v 
Banskobystrickom regióne. Výskum bol uskutočnený v roku 2014. Dotazník bol 
anonymný a rozdelený na dve časti, pričom v prvej časti sme zisťovali osobné 
údaje respondentov. Druhá časť bola zameraná na znalosť spotrebiteľov, aké 
privátne značky poznajú a ktoré zároveň i kupujú a prečo, pričom sme sa 
zamerali na mliečny segment produktov.  
Dotazník bol vyplnený 300 respondentmi v Banskobystrickom kraji. 
Z celkového počtu 300 opýtaných respondentov, bolo správne vyplnených 
dotazníkov 276, čo predstavuje 92 % z celkového počtu. Zvyšných 8% 
dotazníkov bolo vyplnených nesprávne, preto sme ich vylúčili z nášho výskumu.  
Najvyššie zastúpenie v skúmanej skupine mali respondenti vo veku 26 – 35 
rokov, ženy, stredoškolské vzdelanie s maturitou, v meste, mesačný príjem 
rodiny 351 – 450 €. Uvedené údaje sú výsledkom otázok 1 – 5. v predloženom 
dotazníku. 
 

2. VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 
Vyhodnotenie výsledkov v reťazci TESCO 
 
V otázke č. 6 sme zhodnotili pomocou hodnotiacej stupnice privátne značky 
v mliečnom segmente v obchodnom reťazci TESCO. Percentuálny podiel 
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najčastejšie nakupovanej privátnej značky v mliečnom segmente v reťazci 
TESCO uvádzame v tabuľke 1.  

 
Tabuľka 1: Mliečny segment TESCO 

 
Značky - mliečny 
segment TESCO     

 

% podiel respondentov 43 % 25 % 14 % 12 % 6 % 

Prameň: Vlastný výskum, 2014 
 
Ako môžeme vidieť v tabuľke 1 najčastejšie boli nakupované mliečne produkty 
pod privátnou značkou TESCO „VALUE“, čo predstavovalo 43 %. Druhou 
najčastejšie nakupovanou privátnou značkou bola TESCO „STANDART“, kde 
išlo o 25 %. Na treťom mieste bola značka TESCO „PRAVÁ CHUŤ“ (14 %). 
O 2 % menej mala TESCO „LIGHT CHOICES“ (12 %). Najmenej boli 
nakupované mliečne produkty pod vlastnou značkou TESCO „ORGANIC“, 
kde išlo len o 6 % respondentov.  
Ďalej sme zisťovali, ktoré faktory sú pre respondentov pri ich kúpe produktov 
mliečneho segmentu pod jednotlivými privátnymi značkami najdôležitejšie 
a ktoré najmenej podstatné. Respondenti mohli označiť viaceré odpovede. 
Dosiahnuté výsledky sme zhodnotili v tabuľke 2. 
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Tabuľka 2: Najdôležitejšie kritéria nákupu mliečneho segmente v TESCU 

Kritéria 
nákupu 

    
 

cena 74 81 91 69 85 
chuť 44 48 51 51 65 
čerstvosť 94 89 77 72 75 
obal 9 0 0 0 0 
dostupnosť 55 39 42 0  
tradície 2 0 0 0 0 
značka 33 0 0 0 0 
trvanlivosť 74 77 84 80 86 
zloženie 0 0 0 0 0 
umiestnenie 57 36 39 0 0 
skúsenosti 43 49 49 59 51 
balenie 7 0 0 0 0 
letáky 7 0 0 0 0 
odporúčania iných 33 0 0 0 0 
reklama 22 2 0 0 0 
podpora predaja 0 0 0 0 0 
starostlivosť o zdravie 21 8 0 0 65 

Prameň: Vlastný výskum, 2014 
 
Z tabuľky 2 vyplýva, že medzi najdôležitejšie faktory pri kúpe mliečneho 
segmentu v obchodnom reťazci TESCO pod privátnou značkou TESCO 
„VALUE“ je čerstvosť (94), potom sú to cena a trvanlivosť, ktoré mali zhodne 
(74). Možnosť „podpora predaja“ a „zloženie“ neboli označené ani jedným 
respondentom.  
Privátna značka TESCO „STANDART“ je druhá najčastejšie kupovaná 
v mliečnom segmente, čo sme vyjadrili aj v tabuľke 1. Predstavovala 25 % 
respondentov z celkového množstva opýtaných. Pri značke TESCO 
„STANDART“ mliečne produkty nakupujú respondenti pre tieto najdôležitejšie 
faktory, a to cena (81) a trvanlivosť (77). 
Značka TESCO „PRAVÁ CHUŤ“ bola na treťom mieste, čo sa týka nákupu 
mliečneho segmentu pod touto značkou. Pri značke TESCO „PRAVÁ CHUŤ“ 
bolo označených tak, ako pri predchádzajúcich dvoch značkách, za 
najdôležitejšie faktory pre respondentov cena (91) a čerstvosť (77).  
Štvrté miesto obsadila značka TESCO „LIGHT CHOICES“ s 12 %. Pod touto 
značkou sa predávajú v rámci mliečneho segmentu produkty s nízkym obsahom 
tuku a zároveň aj nízkou energetickou hodnotou, napr. zakýsané mlieko. 
Najdôležitejšie faktory pri kúpe produktov pod touto značkou sú trvanlivosť 
(80 %), čerstvosť (72 %) a cena (69 %).  
V poradí piata privátna značka bola TESCO „ORGANIC“, kde v tabuľke 1 
predstavovala len 6 %, a to aj z dôvodu, že pod touto značkou je v mliečnom 
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segmente najužší sortiment výrobkov, ako sú mlieko alebo syry. Respondenti pri 
značke TESCO „ORGANIC“ medzi najdôležitejšie faktory označili cenu (85) 
a čerstvosť (75) a taktiež starostlivosť o zdravie (65), keďže ide o mliečne 
výrobky BIO.  
Ďalej sme v tabuľke 3 zhodnotili, ktoré faktory sú pre respondentov pri kúpe 
mliečnych výrobkoch pod privátnymi značkami TESCA málo dôležité – 
nepodstatné. Aj v tomto prípade mali respondenti možnosť označenia viacerých 
odpovedí. 
 

Tabuľka 3: Nepodstatné kritéria nákupu mliečneho segmentu v TESCU 

Kritéria 
nákupu          

cena 7 8 4 8 9 
chuť 2 25 12 0 3 
čerstvosť 0 0 0 0 7 
obal 49 0 0 0 0 
dostupnosť 3 9 9 0 0 
tradície 90 0 0 0 0 
značka 29 88 0 0 0 
trvanlivosť 0 0 0 0 0 
zloženie 0 0 0 0 0 
umiestnenie 23 31 29 0 22 
skúsenosti 19 23 0 5 20 
balenie 50 0 0 0 0 
letáky 91 0 0 0 0 
odporúčania iných 57 0 0 0 0 
reklama 50 73 0 0 0 
podpora predaja 0 0 0 0 0 
starostlivosť o zdravie 69 21 0 0 14 

Prameň: Vlastný výskum, 2014 
 
Tabuľka 3 poukazuje na kritéria nákupu, ktoré sú pre respondentov najmenej 
dôležité. Ako môžeme vidieť z tejto tabuľky väčšina kritérií má 0 %, čo 
znamená, že v našom výskume neboli označené žiadnym respondentom. 
Pri značke TESCO „VALUE“ respondenti najviac označili medzi málo dôležité 
faktory – nepodstatné letáky a tradície, čo v tomto prípade predstavuje najväčší 
percentuálny podiel v tabuľke 3. Ďalej pri značke TESCO „STANDART“ 
patrili medzi najčastejšie označované odpovede reklama a značka.  
Pri privátnej značke TESCO „PRAVÁ CHUŤ“ nepodstatným faktorom bolo 
umiestnenie, ktoré ako nepodstatný faktor označilo 29 respondentov. Ako 
môžeme vidieť z tabuľky 3 posledné dve značky TESCO „LIGHT CHOICES“ 
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a „ORGANIC“ majú označených najmenej kritérií, a to z dôvodu, že tieto 
značky kupovalo najmenej opýtaných respondentov.  
 
ZÁVER 
 
Príspevok predkladá výsledky výskumu, zameraného na vnímanie privátnych 
značiek zákazníkov obchodného reťazca TESCO. Z výsledkov výskumu 
vyplýva, že respondenti pri kúpe produktov mliečneho segmentu v obchodnom 
reťazci TESCO považujú za najdôležitejšie faktory zvyčajne cenu, čerstvosť, 
trvanlivosť, chuť a skúsenosti. Do kategórie málo dôležité – nepodstatné 
faktory zaradili tradície, reklamu. V niektorých prípadoch to bolo aj umiestnenie.  
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PERCEPTION OF PRIVATE MARKS OF SELECTED NETWORK 
 
Eva Poliačiková 
 
Abstract 
 
The brand is the label through which the manufacturer or seller distinguishes 
from the competition. Its positive feature is that it helps to the companions and 
chain stores to increase the awareness of their businessman with customers. The 
main objective of the submission was to to find the perception of private brands 
of supermarkets TESCO in region of Banska Bystrica in the dairy segment. We 
surveyed and evaluate the cardinal criteria of choices of individual private bands 
by customers. For the customers it is price, freshness and flavour. 
 
Keywords: Private brand, milk segment, criterions of purchase, satisfaction of 
consumers
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A LAKTÁCIÓSZÁM ÉS A KARBAMID TARTALOM 
ÖSSZEFÜGGÉSEI A TEJTERMELÉS EGYÉB PARAMÉTEREIVEL 
HOLSTEIN-FRÍZ TEHENEKNÉL 
 
RIBÁCS ATTILA ─ VEREBESI LÁSZLÓ 
 
Absztrakt 
 
A szerzők 133 holstein-fríz tehénnel végezték vizsgálataikat, melyek egy része 
nagytejű (31,7 ± 5,4 kg/nap, n = 60), másik része kistejű (19,5 ± 4,3 kg/nap, n 
= 73) volt. Az állatok kora csak a nagytejű csoportnál befolyásolta érdemben a 
tejtermelő képességet; a 4+ laktációs tehenek naponta kevesebb tejet termeltek, 
de a tejük zsír- és fehérje tartalma magasabb volt, mint a 2-3. laktációs társaiké. 
FCM termelésben nem különbözött a két korcsoport teljesítménye. A tej 
karbamid tartalma pozitív összefüggést mutatott a fehérje tartalommal, és – 
főleg a nagytejű csoportban – negatív összefüggést a zsírtartalommal. 
 
Kulcsszavak: tejelő tehén, holstein-fríz, laktációszám, tej-karbamid. 
 
BEVEZETÉS 
 
A holstein-fríz fajta a világ tejtermelő szarvasmarha állományának legnagyobb 
hányadát teszi ki. Tehenenkénti tejhozama az utóbbi évtizedekben intenzíven 
emelkedett, mivel a szelekciós munka a legtöbb országban döntően erre a 
tulajdonságra irányult. Azonban a – sokáig háttérbe szoruló – „funkcionális” 
tulajdonságok, mint pl. a hasznos élettartam, termékenység, egészségügyi állapot 
ugyancsak jelentősen meghatározzák a tejtermelés gazdaságosságát, amit 
megfelelő súllyal csak viszonylag későn vettek számításba a fajta tenyésztői 
(Szögi és mtsai, 2013). Az utóbbi években terjed a tejkarbamid-alapú állomány-
monitoring rendszer használata, mivel betekintést nyújt a szervezet fehérje 
anyagcsere folyamataiba, illetve felhívja a figyelmet bizonyos takarmányozásbeli-, 
kisebb részt tartásbeli hiányosságokra (Bendelja és mtsai, 2011, Dégen és 
Monostori, 2013). Gyakorlati jelentősége nemcsak a szarvasmarha fajnál 
növekszik (Bendelja és mtsai, 2009). Ezekből kiindulva, munkánk során a 
következő kérdésekre kerestünk választ: 
− A holstein-fríz tehenek életkora (laktációszáma) miként befolyásolja a 

tejtermelő képességüket? 
− Milyen összefüggések tapasztalhatók a tej karbamid tartalma, és a tejtermelés 

egyéb paraméterei között? 
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ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
A vizsgálatot Békés megyében, átlagos nagyüzemi körülmények között tartott 
holstein-fríz teheneken végeztük. A vizsgálatba bevont 133 tehén 1 gazdaságba, 
de azon belül 2 termelési csoportba tartozott. A két csoport tejtermelő 
képessége szignifikánsan különbözött (p < 0,001). Míg a nagytejű csoport 
átlagos napi tejtermelése a vizsgálat időpontjában 30 kg feletti (31,7 ± 5,4 kg; n 
= 60), addig a kistejű csoporté 20 kg alatti (19,5 ± 4,3 kg; n = 73) volt. A 
csoportok – mivel termelésük különbözött – eltérő takarmányadagot 
fogyasztottak, de a napi takarmányadag mindkét csoport esetében bőségesen 
fedezte a tehenek táplálóanyag igényét. Elemző munkánkhoz a 2014. május havi 
hivatalos próbafejés adatait használtuk. 
Munkánk során egyrészt a tehenek életkorának hatását kívántuk vizsgálni a 
tejtermelésük néhány paraméterére (a tényleges- és az FCM-ben kifejezett napi 
tejtermelés, a tej zsír-, fehérje- és karbamid tartalma). Az életkort – praktikusan – 
a folyó laktáció sorszámával fejeztük ki. Figyelembe véve, hogy a hazai holstein-
fríz állomány átlagos laktációszáma 2,3 (ÁTK, 2013), a termelési csoportokon 
belül a következő 3 korcsoportot állítottuk fel a vizsgálathoz: első laktációs-, 
második és harmadik laktációs-, illetve a negyedik és későbbi laktációs tehenek. 
A nagytejű termelési csoportban első laktációs egyedek nem álltak rendelkezésre 
a vizsgálathoz. A különböző korcsoportok átlagos teljesítményét – termelési 
csoporton belül – a t-próbával hasonlítottuk össze, mindkét termelési 
csoportban külön-külön elvégezve a vizsgálatot. 
Tanulmányunk folytatásaként a tejtermelés említett paraméterei, valamint a tej 
karbamid tartalma között kerestünk összefüggést. Ehhez először a vizsgált 
paraméterben (pl. tényleges napi tejtermelés, napi FCM termelés, és így tovább) 
meghatároztuk a termelési csoport átlagát. Ezt követően a csoport egyedeit – a 
laktációszámukat most már figyelmen kívül hagyva – két kategóriába soroltuk: 
adott paraméterben átlag alatt teljesítők (mínuszvariánsok), és az átlag felett 
teljesítők (pluszvariánsok). A csoportátlagnak pontosan megfelelő kevés számú 
egyedet minden esetben mínuszvariánsként soroltuk be. Végül pedig a mínusz- 
és pluszvariáns egyedek tejének átlagos karbamid szintjét a t-próbával 
hasonlítottuk össze. Ezt a vizsgálatot is mindkét termelési csoportban külön-
külön végeztük el. 
 
EREDMÉNYEK 
 
Nagytejű tehenek esetében (1. táblázat) megállapítható, hogy a 4. és későbbi 
laktációt teljesítő egyedek tényeges napi tejtermelése kevesebb volt, mint a 2-3. 
laktációban lévő társaiké. A különbség 2,8 kg/nap, melyet 5% hibaszinten 
szignifikánsnak találtunk. Ugyanakkor elmondható, hogy az idősebb állatok teje 
mind tejzsírban, mind tejfehérjében gazdagabb volt. Az eltérések rendre 0,35; 
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illetve 0,15 abszolút %, mindkettő szignifikánsnak bizonyult. A tej 
zsírtartalmának különbözősége miatt, az FCM-ben kifejezett napi tejtermelés 
gyakorlatilag azonos szinten alakult a két korcsoportban. Ez egyúttal azt is 
jelenti, hogy a magasabb laktációszámú tehenek bár kevesebb tejet adtak le, de 
ezáltal nem termeltek (grammban) kevesebb tejzsírt naponta. A tej karbamid 
tartalmában nem mutatkozott eltérés a két korcsoport között. 
 

1.táblázat:  
A nagytejű tehenek különböző korcsoportjainak tejtermelő képessége 

 2-3. laktációban  
(n = 41) 

4+ laktációban  
(n = 19)  

Napi tejtermelés (kg)  
− tényleges 32,6 (a) ± 5,6 29,8 (b) ± 4,4 
− FCM 29,4 (a) ± 5,9 29,9 (a) ± 7,6 

Tejzsír (%) 3,64 (a) ± 0,67 3,99 (b) ± 0,69 
Tejfehérje (%) 3,46 (a) ± 0,23 3,61 (b) ± 0,24 
Karbamid (mg/100 ml) 28 (a) ± 5 28 (a) ± 6 
a,b: Vízszintes sorokon belül a különböző betűvel jelölt értékek szignifikánsan 
eltérnek egymástól (p < 0,05). 
 
Kistejű teheneket vizsgálva (2. táblázat), az egyik paraméter tekintetében sem 
tapasztaltunk szignifikáns eltérést, még annak ellenére sem, hogy itt 3 
korcsoportot volt lehetőségünk összehasonlítani. Említést érdemel, hogy a 4. és 
későbbi laktációt teljesítő tehenek tendencia jelleggel (de nem szignifikáns 
mértékben) ezúttal is kevesebb tejet termeltek. 
 

2. táblázat: 
A kistejű tehenek különböző korcsoportjainak tejtermelő képessége 

 1. laktációban 
(n = 35) 

2-3. laktációban 
(n = 27) 

4+ laktációban 
(n = 11) 

Napi tejtermelés (kg)  
− tényleges 19,6 (a) ± 3,7 19,6 (a) ± 4,8 19,1 (a) ± 5,1 
− FCM 21,3 (a) ± 4,2 20,4 (a) ± 5,5 20,5 (a) ± 9,8 

Tejzsír (%) 4,40 (a) ± 0,67 4,20 (a) ± 0,74 4,22 (a) ± 0,95 
Tejfehérje (%) 3,61 (a) ± 0,32 3,62 (a) ± 0,26 3,64 (a) ± 0,40 
Karbamid (mg/100 ml) 20 (a) ± 5 20 (a) ± 5 19 (a) ± 5 

a: Vízszintes sorokon belül az eredmények eltérése nem szignifikáns (p > 0,05). 
 
Vizsgálatunk során egyik termelési csoportban sem találtunk kapcsolatot a napi 
tejtermelés, valamint a tej karbamid koncentrációja között. Ugyanakkor a termelt 
tej fehérje- és karbamid tartalma mindkét csoportban egyértelmű pozitív 
összefüggést mutatott. A zsír- és karbamid koncentráció negatív összefüggését 
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csak a nagytejű csoportban sikerült igazolni, de tendencia jelleggel a kistejű 
teheneknél is megfigyelhető (3-4. táblázatok). 
 

3. táblázat: Karbamid tartalom összefüggése  
a tejtermelés néhány paraméterével nagytejű teheneknél 

Vizsgált tulajdonság 
Mínuszvariánsok 
karbamid szintje  
(mg/100 ml tej) 

Pluszvariánsok karbamid 
szintje (mg/100 ml tej) 

Napi tejtermelés (kg) 28,1 (a) ± 5,8 (n = 35) 28,2 (a) ± 5,1 (n = 25) 
Napi FCM termelés 
(kg) 28,6 (a) ± 4,8 (n = 30) 27,6 (a) ± 6,0 (n = 30) 

Tejzsír (%) 29,9 (a) ± 4,4 (n = 28) 26,5 (b) ± 5,8 (n = 32) 
Tejfehérje (%) 25,6 (a) ± 5,3 (n = 27) 30,2 (b) ± 4,7 (n = 33) 
a, b: Vízszintes sorokon belül a különböző betűvel jelölt értékek szignifikánsan 
eltérnek egymástól (p < 0,05). 
 

4. táblázat: Karbamid tartalom összefüggése  
a tejtermelés néhány paraméterével kistejű teheneknél 

Vizsgált tulajdonság 
Mínuszvariánsok 
karbamid szintje  
(mg/100 ml tej) 

Pluszvariánsok karbamid 
szintje (mg/100 ml tej) 

Napi tejtermelés (kg) 19,7 (a) ± 4,4 (n = 37) 20,4 (a) ± 5,2 (n = 36) 
Napi FCM termelés 
(kg) 20,0 (a) ± 4,5 (n = 39) 20,0 (a) ± 5,2 (n = 34) 

Tejzsír (%) 20,9 (a) ± 5,1 (n = 38) 19,1 (a) ± 4,4 (n = 35) 
Tejfehérje (%) 19,1 (a) ± 4,8 (n = 41) 21,1 (b) ± 4,7 (n = 32) 
a, b: Vízszintes sorokon belül a különböző betűvel jelölt értékek szignifikánsan 
eltérnek egymástól (p < 0,05). 
 
Diszkusszió 
 
Az általunk vizsgált holstein-fríz fajta Yagzan és mtsai (2010) szerint 3. 
laktációban van a termelése csúcspontján. Ezt követően a tejtermelés hanyatlását 
Bendelja és mtsai (2011) is tapasztalták, mind a holstein-fríz, mind a szimentáli 
fajtánál. Ugyanakkor Hojman és mtsai (2004) vizsgálataiban a 3. laktációig nőtt, 
de utána nem csökkent a tehenek tejtermelése. Saját eredményeink arra utalnak, 
hogy ez a jelenség összefügghet a vizsgált állomány tejtermelő képességével, és a 
csökkenés elsősorban a bőtejű tehenekre lehet jellemző. 
A tej zsírtartalmát illetően ellentmondásos eredményekkel találkoztunk a 
szakirodalomban. Az idősebb tehenek Yazgan és mtsai (2010) szerint is 
magasabb zsírtartalmú tejet termeltek, Hojman és mtsai (2004) viszont ellenkező 
megállapításra jutottak. Bendelja és mtsai (2011) pedig nem találtak összefüggést 
a laktáció sorszáma és a tej zsírtartalma között. Az eltérő eredményeknek oka 



Ribács Attila ─ Verebesi László 

132 

lehet, hogy az egyes kísérletekben eltérő takarmányadagot etettek, és a tej 
összetevői közül leginkább a zsírtartalom befolyásolható a takarmányozással 
(Schmidt, 2003). A laktációk számának előrehaladtával a tej fehérje-tartalmának 
növekedését Bendelja és mtsai (2011) két fajtánál is tapasztalták. 
Eredményeinkhez hasonlóan, Canfield és mtsai (1990) ugyancsak nem találtak 
összefüggést a laktáció sorszáma és a tej karbamid tartalma között. Ellenben 
Prpić és mtsai (2005) szerint a növekvő laktációszámmal nő a karbamid 
mennyisége a tejben. Bendelja és mtsai (2011) az 1. laktáció során tapasztalták a 
legalacsonyabb karbamid-szintet. A szakirodalmi eredmények azzal 
magyarázhatók, hogy fiatal korban még inkább a felépítő folyamatok túlsúlya 
jellemző a szervezetre, a karbamid pedig a (fehérje) lebontó folyamatok terméke. 
Jilek és mtsai (2006) pozitív összefüggést mutattak ki a tejmennyiség és a 
karbamid koncentráció között. Ezt feltehetően azért nem tapasztaltuk, mert a 
termelési csoportokon belül nem különbözött lényegesen az egyedek napi 
tejtermelése. A nagytejű csoport karbamid szintje szignifikánsan magasabb volt 
ugyan, mint a kistejű csoporté (p < 0,001). Azonban meg szükséges jegyezni, 
hogy a két csoportot eltérően takarmányozták, ennek hatása a tej karbamid 
tartalmára pedig elsőrendűen fontos (Dégen és Monostori, 2013). 
Eredményeinkkel megegyezően, a fehérje- és karbamid tartalom pozitív 
összefüggését Faye és mtsai (2010) különböző tevefajok esetében is tapasztalták. 
A tejzsír- és karbamid koncentráció közötti negatív kapcsolatról pedig Jilek és 
mtsai (2006) számoltak be, tejtermelő tehenek esetében. 
 
KÖVETKEZTETÉSEK 
 
A holstein-fríz tehenek tejtermelő képességének csökkenése az életkor 
előrehaladtával főleg a nagytejű egyedekre jellemző. Ha a tejtermelés visszaesése 
jelentős, növekedhet egyes összetevők (zsír, fehérje) mennyisége a tejben, így az 
FCM termelés nem feltétlenül hanyatlik a laktációszám emelkedésével. A tej 
karbamid tartalma nagytejű állományokban magasabb lehet, de adott termelési 
szinten kevésbé függ a laktációszámtól. A tej egyéb összetevői közül a fehérjével 
pozitív, míg a zsírral negatív összefüggést mutat.  
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THE CORRELATIONS OF THE NUMBER OF LACTATIONS AND 
UREA CONTENT WITH OTHER PARAMETERS OF MILK 
PRODUCTION OF HOLSTEIN FRIESIAN COWS 
 
Attila Ribács ─ László Verebesi 
 
Abstract 
 
The authors carried out their experiments with 133 Holstein Friesian cows, one 
part of which involved high performance (31.7 ± 5.4 kg/day, n = 60) ones and 
the other part involved low performance (19.5 ± 4.3 kg/day, n = 73) ones. The 
age of the animals affected the milk production significantly only in the case of 
the high performance group. In their cases the cows after the 3rd lactation gave 
less milk daily but the fat and protein contents of their milk was higher than 
those of the cows in the 2nd and 3rd lactations. As for the FCM yield, the 
productions of the two age-groups did not differ in it. The urea content of the 
milk showed a positive correlation with the protein content and – especially in 
the high performance group – it showed a negative correlation with the fat 
content. 
 
Keywords: dairy cow, Holstein-Friesian, number of lactations, milk-urea 
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AZ EGYÉN SZOCIALIZÁCIÓJÁNAK TÉRBELI JELLEMZŐI 
 
ROZSNYAI KATALIN 
 
Absztrakt 
 
Vizsgálati eredményeim az egyén társadalmi beilleszkedésének és 
szocioökológiai hatékonyságának változásait szemléltetik. Jelzik egyben – a 
szereplők cserélődésével (például a gyerekből szülő, majd nagyszülő lesz) – a 
társadalom generációs változásainak ciklikus rendszerét is. 
A környezettel való harmónia kialakítására való törekvésben az egyedi fejlődés 
során megfigyelhető a teljesen kiszolgáltatott, aszimmetrikus viszonyulástól egy 
erősödő emberi beavatkozási készség irányába történő elmozdulás. Később ez 
az erőteljesebb környezetalakító kompetencia a kor előrehaladtával és a 
cselekvési tér szűkülésével ismét csökken. 
 
Kulcsszavak: életműködési tér, szocializációs folyamat, társadalmi működési 
modellek. 
 
BEVEZETÉS 
 
A természet, a gazdaság és a társadalom olyan kölcsönhatás rendszerben 
működő erőteret alkot, amely a benne élő emberek számára meghatározza az 
életlehetőségeket és az életminőséget. 
Az egyén és a környezet viszonyát a különféle tudományterületek kutatói más-
más szempontok szerint vizsgálják. Jellemző, hogy egyre inkább előtérbe 
kerülnek az interdiszciplináris feldolgozások, amelyek célja, hogy még 
differenciáltabb képet alkossanak a rendkívül bonyolult összefüggés-rendszer 
működésének természetéről. 
Vizsgálatomban az egyén térbeli szocializációs rendszerét és működésének belső 
önszabályozó mechanizmusait követtem nyomon földtudományi és 
pszichológiai szempontok alapján. Tanulmányom alapját PhD értekezésem 
képezte (Rozsnyai K. 2012). 
 
AZ EGYÉN ÉS AZ ÉLETMŰKÖDÉSI TÉR KAPCSOLATÁNAK 
ALAKULÁSA 
 
Az egyének környezethez való viszonyáról Buttimer „Társadalmi élettér 
modellje” itthon és külföldön ishatott mások gondolataira (Buttimer, A. 1972, 
idézi Köteles L. 2012). 
Témám szempontjából fontosak a társadalom struktúráinak változásairól 
készített elméletek, elsősorban Ralf Dahrendorf konfliktuselmélete. Szerinte az 
emberi életesélyeket és cselekedeteket, az egyént magában foglaló két társadalmi 
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struktúra határozza meg. Az opcionális viszonyok, azaz a számára elérhető 
választási lehetőségek, illetve az egyén társadalmi-kulturális beágyazottsága, amit 
ligaturának nevezett el (Dahrendorf, R. 1997). 
A sokdimenziós társadalomszerkezet-elméletek kutatásához jelentős 
észrevételeket tettek hazai kutatók is (Dénes T. – Farkas J. 2007; Csizmadia Z. 
2014).  
Bronfenbrennerökológiai szocializáció-kutatócélja a szocializáció során az egyénre 
ható természeti és társadalmi környezet bemutatása (1. ábra) (Bronfenbrenner, 
U. 1979). 
Elméletében a gyermek tagja a rá direkt hatást gyakorló mikrorendszereknek. A 
mezorendszer biztosítja a mikrorendszerek kapcsolatát, az exorendszerben az 
egyén közvetlenül nem vesz részt, de az hatást gyakorol rá (például a szülők 
munkahelyei). A makrorendszer a társadalmi struktúrát jelképezi szociális 
képződményeivel és intézményrendszerével. A környezeti feltételek szerkezetét 
az egyénből kiindulva egyre táguló körökben mutatja be. 
A szakirodalom vonatkozó részei és a saját vizsgálatom eredményei is igazolják, 
hogy az egyén környezetével való kapcsolatrendszere élete során jelentősen 
változik és mindig nagyon egyedi sajátosságokkal jellemezhető. A szocializáció 
csecsemőkortól késő időskorig tartó, hosszú folyamatában bemutathatóak az 
emberek környezettel való interakcióinak nagyobb életszakaszokhoz köthető, 
általános tendenciái is.  
 

1. ábra: Bronfenbrenner, U. ökológiai szocializációs modellje 
 

     
 
     Jelmagyarázat: 
     A1 = család 
     A2 = iskola 
     B = mezorendszer 
     C = exorendszer 
     D = makrorendszer 

 
 
 
 

 
Forrás: Bronfenbrenner, U. 1979 

 
UrieBronfenbrenner (1979) és Tóth József (1981) modelljeit felhasználva olyan 
folyamatábrát készítettem, amelyben az egyén környezetével való 
kölcsönhatásrendszerét gyermekkorban (iskoláskorig), munkavállaló felnőttként 
és nyugdíjas státuszú szépkorúként ábrázoltam.  

mikrorend- 
szerek 
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A modell elsősorban az egyén társadalmi beilleszkedésének és szocioökológiai 
hatékonyságának változásait szemlélteti. Jelzi egyben – a szereplők 
cserélődésével – a társadalom generációs változásainak ciklikus rendszerét is 
Az emberek különböző típusú településeken élnek. Az életműködési tér így 
megfeleltethető Tóth József (1981) településről alkotott megfogalmazásának. Az 
egymással interakcióban lévő szférákat a fejlődés során bekövetkező változások 
szemléltetése érdekében különböző méretű koncentrikus körökkel jelenítettem 
meg (2. ábra). 
Az egyén, mint „főszereplő” van a középpontban, ő, családja és 
mikrokörnyezete a társadalmi szféra alkotói, emellett a gazdasági szféra 
működéséhez is jelentősen kötődnek. 
 

2. ábra:  
Az életműködési térrel való kapcsolatrendszer alakulása a szocializáció során 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Forrás: Bronfenbrenner, U. (1979) és Tóth J. (1981) alapján saját szerkesztés 

 
Folyamatábrámon, a szocializáció során bekövetkező változások érzékeltetése 
érdekében a társadalmi és gazdasági szférákat, valamint a befogadó keretként 

 
Jelmagyarázat: 
E = egyén 
Cs = család 
 Mik = mikro környezet 
Életműködési tér:- lakhelyül 
szolgáló település 

 
1. gyermekkor (0-6 év) 
2. munkavállaló felnőttkor 
3. szépkorú felnőtt (65 év-) 

             erős hatás 
              közepes hatás 
              gyenge hatás 
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szolgáló természeti és infrastrukturális szférákat összevontam, összesen két 
körrel jeleztem. 
Családnak az egymással együttműködésben, aktív kapcsolatban lévő rokoni vagy 
élettársi közösséget tekintem. A mikrokörnyezet a másodlagos szocializációs 
közeg személyeit és helyszíneit foglalja magában: az oktatási-nevelési rendszer 
pedagógusait, gyermekekkel foglalkozó szakembereit, a barátokat, a kortárs 
kapcsolatokat, a munkahelyek és szabadidős tevékenységek egyén számára 
meghatározó szereplőit, idősebb korban az egészségügyi-szociális rendszerben a 
szépkorút, gondozó-ápoló szakembereket és a tárgyi feltételrendszert. 
A mikrokörnyezet szaggatott vonallal történő lehatárolása a társadalmi és 
gazdasági szférához való tartozás mellett jelzi azt is, hogy ennek a közegnek a 
határai és szereplői az egyéni életút során rendkívül dinamikusan módosulnak.  
Az életműködési tér természeti, társadalmi, gazdasági vagy infrastrukturális 
szféráinak egyedi emberre gyakorolt hatása – kevés kivételtől eltekintve (például 
atomkatasztrófa okozása) – összességében mindig sokkal erőteljesebb, mint az 
egyén válaszreakciója. Ez az egymásrahatás egész életünk során a nagy szférák 
fölényét mutatva kiegyensúlyozatlan marad (Tóth J. 1981). 
A környezettel való harmónia kialakítására való törekvésben az egyedi fejlődés 
során megfigyelhető a teljesen kiszolgáltatott, aszimmetrikus viszonyulástól egy 
erősödő emberi beavatkozási készség irányába történő elmozdulás. Később ez 
az erőteljesebb környezetalakító kompetencia a kor előrehaladtával és a 
cselekvési tér szűkülésével ismét csökken. 
Az életút három jellegzetes időszakát kiragadó, általános tendenciákat jelző 
folyamatábrán néhány sajátosság életkori bontásban is megfigyelhető. Látható, 
hogy a gyermek – minél kisebb, annál inkább – eleinte szülői „védőburokban” 
van. A család számára az optimális feltételek megteremtésével biztonságossá és 
élhetővé teszi a világot. Ennek során igyekszik lecsökkenteni és „megszelídíteni” 
az erőteljes természeti, társadalmi és gazdasági hatásokat. Így a külső környezeti 
tényezők többsége már a családi védőhálón átszűrve jut el a csecsemőhöz és a 
kisgyermekhez, akinek az első évek során csak szórványos és gyenge hatása van 
a mikrokörnyezetén kívül lévő világra. Erőteljes interakcióban van viszont 
családtagjaival és egyre hatékonyabban érvényesíti elképzeléseit a hasonlókorú 
társaival szemben.  
Az aktívmunkavállalófelnőttnek a legnagyobb a kompetenciaköre az élet minden 
területén. Ekkor a legszélesebb a kapcsolati hálózati rendszere, a legaktívabb a 
családi tevékenysége, amely – bár elsősorban már a saját alapítású családra 
összpontosít – kiterjed a szülőkkel, esetleg a nagyszülőkkel való közös 
élményekre és támogatásukra is. 
Ebben az időszakban a legerőteljesebb és legsikeresebb az egyén életműködési 
terére gyakorolt hatása is, ami elsősorban a külső tényezőkhöz, folyamatokhoz, 
gyakran kihívást jelentő helyzetekhez történő alkalmazkodást és a környezet 
kisebb-nagyobb átalakítását, módosítását teszi lehetővé. 



Az egyén szocializációjának térbeli jellemzői 

139 

A külvilággal való kapcsolatrendszer néhány általános tendencia ellenére az 
egész szocializáció során minden embernél egyedi. Ez a legnagyobb mértékben a 
felnőttkori helyzetre érvényes, amelyben hatalmas különbségek vannak például 
abban is, hogy ki milyen területen, miben és milyen mértékben tud hatni 
szűkebb vagy tágabb környezetére. Mit, „milyen nyomot” hagy maga után, 
mekkora az a földrajzi tér, amit virtuálisan vagy személyesen megtapasztal, 
megismer. A személyes „térhódítást” számtalan tényező befolyásolja, ezek közül 
néhány fontosabb:  
- az a történelmi kor, és annak kiemelt globális és lokális eseményei, amelyben a 

személy él; 
- az egyén földrajzi helyzete, életterének, települési környezetének jellemzői;  
- a globális és a lokális térben az egyén által alkalmazható technikai színvonal;  
- az utazni vágyó családi körülményei, társadalmi és gazdasági helyzete; 
- az egyén személyiségjellemzői: értelmi állapota, értékrendszere, motivációs 

struktúrája, kompetenciatényezői; 
- valamint fejlődése során a szüleitől és a számára fontos személyektől látott, 

tapasztalt minták és beállítottságok. 
Anyugdíjas státuszú szépkorúak körében a kapcsolati és tevékenységi kör 
szűkülésével egyfajta „visszavonulás és visszarendeződés” következik be. 
Az ember sorsának alakulásában az életműködési tér minőségén túl fontos 
szerepet játszanak a genetikus adottságok és a személyiségfejlődés szocializáció 
során kiformálódott sajátosságai. Fontos a hagyományozódás, a nemzedékek 
közötti értékátadás, amelynek legfőbb színterei a kisközösségek, elsősorban a 
család. 
A dinamikusan változó jellemzők közül fontos az egyén énképe, önértékelése, 
értékrendszere, motivációs struktúrája és a hatékonyságának alapjául szolgáló 
képességstruktúrája. A környezet által tapasztalt viselkedését erőteljesen 
befolyásolja értelmi és érzelmi intelligenciája, ismeretrendszere, erkölcsi, 
világnézeti beállítottsága és akarati, mozgásszervezési jellemzői. 
Az életműködési tér különféle tényezőiben végbemenő változások folyamatos 
nyomon követésének nem csak tudományos jelentősége van. Az összefüggések 
ismeretében fel lehet készülni a társadalom mélyében zajló „rejtett” folyamatok 
szülte változásokra, segítve vagy korlátozva azok hatásait. 
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THE SOCIALIZATION OF THE INDIVIDUAL SPATIAL 
FEATURES 
 
Katalin Rozsnyai 
 
Abstract 
 
The results of my examination demonstrate changes in the individual’s social 
integration and sociological efficiency. At the same time, it also indicates the 
cyclical system of the society’s generational changes with the alternation of 
participants (for example: the child becomes parent, then grandparent.)  
A shift can be observed from the totally defenceless asymmetric attitude 
towards strengthening human intervention skills during individual development 
in order to form harmony with the environment.  Later on, this powerful 
environment shaping competence will decrease again with age and narrowing 
scope. 
 
Keywords: life operating system, the socialization process spatial, social, 
operational models. 
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A NEMZETI ISKOLA-GYÜMÖLCS PROGRAM HATÁSA A 
GYERMEKEK GYÜMÖLCSFOGYASZTÁSI SZOKÁSÁRA 
 
SIPOSNÉ HAJDÚ SZILVIA ─ TURCSÁN JUDIT ─ TURCSÁN ZSOLT 
 
Absztrakt 
 
Magyarországon az iskolagyümölcs-programot 2009/2010. tanév II. felében 
vezették be, ekkor a támogatott termék az I. osztályú friss alma volt. Ebben az 
évben több mint 28 millió darab alma került kiosztásra, mely közel 2.5 ezer 
tonnának felel meg. A fogadtatás nagyon kedvező volt, melyet a csatlakozni 
kívánt iskolák emelkedő száma is alátámasztott. Nemzeti stratégia készült az 
iskola-gyümölcs program megvalósítása érdekében. A stratégia létrejöttének 
megszervezésében a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium, az 
Önkormányzati Minisztérium, az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi 
Intézet, a FruitVEB Zöldség – Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és 
Terméktanács valamint a termelői érdekképviseleti szervezetek vettek részt. A 
2011/2012 tanévben a támogatott termékek köre jelentősen bővült.  Az alma 
mellett megjelent a körte, nektarin, őszibarack, szilva és a 100%-os gyümölcslé 
is. A szezonálisan választható termékek listájára felkerült a paradicsom, karalábé, 
eper, sárgarépa, paprika. 
 
Kulcsszavak: gyümölcs, iskola, fogyasztási szokás 
 
BEVEZETÉS 
 
Az elmúlt évtizedekben nagy számban emelkedett a túlsúllyal küzdők, elhízottak 
száma az Európai Unióban, és ezzel együtt Magyarországon is. Az elhízás nem 
csak esztétikai probléma, de talajt képez a szív- és érrendszeri betegségekben, a 
különböző anyagcsere- zavarokban, az izom-és csontrendszer 
megbetegedéseiben, tumoros elváltozásokban, valamint egyes mentálhigiénés 
betegségekben. A WHO (World Health Organization – Világ Egészségügyi 
Szervezet) az elhízást betegségnek nyilvánította. 2014-es felmérés alapján a föld 
felnőtt lakosságának 39%-a, és 42 millió 5 év alatti gyermek volt túlsúlyos vagy 
kövér. (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/). Az Európai 
Bizottság a probléma felismerését követően 2007-ben elfogadta a Fehér 
Könyvet - A táplálkozással, túlsúllyal és elhízással kapcsolatos egészségügyi 
kérdésekre vonatkozó európai stratégiáról. Az elemzésben az egészséges 
táplálkozásra vonatkozó ajánlások mellett szerepel a lakosság oktatása, 
tájékoztatása, egészségnevelése, és az ezt segítő élelmiszerek elérhetőségének 
javítása. Főbb egészségügyi célkitűzéseiben szerepel a táplálkozással összefüggő 
nem fertőző betegségek gyakoriságának csökkentése; a gyermekek és a 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
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serdülőkelhízási trendjének megfordítása, valamint a mikro-tápanyaghiány 
előfordulásának csökkentése. Magyarországon a gyermekek körében az elhízás 
és az alultápláltság egyaránt megtalálható. Az iskolások zöldségfogyasztása 28%-
a, gyümölcsfogyasztása 55%-a a WHO ajánlásának.(OÉTI, 2009.). A felnőttek 
fogyasztása is jelentősen elmarad a szükséges 600-800 gramm/nap 
mennyiségtől. A magyar háztartások egy főre jutó gyümölcsfogyasztása 2013-
ban nem érte el az évi 40 kg-ot, egy napra számolva pedig a napi 200 grammot 
sem.  A gyermekes háztartásban ez az érték 2013-ban 26.8 kg/fő/év, azaz 
gramm/nap volt. (KSH, 2014) 
Az elhízás elleni küzdelem megoldásának egyik alappillére – a testmozgás mellett 
- a zöldség és gyümölcsfogyasztás ösztönzése. Az Európai Unió 2009-ben 
alkotta meg az Iskolagyümölcs-program jogszabályi alapjait. A Bizottság 
288/2009/EK rendelete (2009. április 7.) alapján a tagállam oktatási 
intézményeiben tanuló gyermekeknek az iskolagyümölcs-program keretében 
gyümölcs-, zöldség-, feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-, valamint 
banántermékekkel való ellátásához támogatás igényelhető. Magyarországon az 
iskolagyümölcs-programot 2009/2010. tanév II. felében vezették be, ekkor a 
támogatott termék az I. osztályú friss alma volt. Ebben az évben több mint 28 
millió darab alma került kiosztásra, mely közel 2.5 ezer tonnának felel meg. A 
Nemzeti Iskolagyümölcs-program célja, hogy az általános iskolák 1-6. 
évfolyamos tanulóival megszerettesse a gyümölcsöket, zöldségeket, ezáltal 
hosszú távon emelje a korosztály zöldség-, gyümölcsfogyasztását.  (Nemzeti 
Iskolagyümölcs-program, 2012) 
A program ismeretének vizsgálatakor, véleményük megkérdezésekor az 5-.6 
illetve a 7-.8-. évfolyam más-más kérdést kapott. Az egyik vizsgált csoport (5. 6. 
évf.) résztvevőként szerepel a programban, míg a másik csoport (7. 8. évf.) előző 
tanulmányaik során élvezhették a program egészséges étkezésre gyakorolt 
jótékony hatásait. 
Felmérésünkben arra voltunk kíváncsiak, hogy a gyümölcsprogramba bevont 
gyermekek gyümölcsfogyasztási szokásai különböztek-e a programba be nem 
vett társaikétól. 
 
ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
A felmérést 2014 májusában békés megyei általános iskolások körében végeztük, 
kérdőíves módszerrel. A nem reprezentatív felmérésben 181 fő,11-16 éves 
felsőtagozatos tanuló vett részt. A tanulók a kérdőíveket iskolaidőben az 
osztályfőnök felügyelete mellett, osztályfőnöki órán töltötték ki. A kiosztott 181 
db kérdőívből 174 db volt értékelhető. 
Az adatok elemzése Microsoft Office Excel programcsomag segítségével 
történt.  
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EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 
 
A vizsgálat során a diákoktól megkérdezve, hogy tudják-e és ismerik-e a program 
pontos nevét, a tanulók (n=174) közül mindössze 34 fő tudta helyesen 
megnevezni az iskolagyümölcs-programot. A helyes válaszadók közül is csak 8 
fő volt, aki részt vesz a programban, a helyes válaszok nagyobb mértékben 
(76%) a 7-.8-. évfolyamban születtek. Az igennel válaszolók, de helytelen választ 
adók száma 45 fő volt. A diákok több mint a fele (55%-a) nem tudta 
megnevezni sem azt a programot, melyben a tanulók ingyen gyümölcsöt kapnak 
az iskolában. A 45 db helytelen válasz között a következők szerepeltek: 
Egészségnap. Verseny. Egészséges életmód. Ebéd, reggeli. Egészséges italok és 
ételek. Túri trapp. Tízórai. Uzsonna.   
A programban résztvevő diákok (88 fő) közül 20fő (23%) hasznosnak tartja a 
programot, mert szereti az almát, 51 fő (58%) szerint szintén hasznos a 
program, de szívesen megkóstolna más gyümölcsöt is. 11 főnek (12%) 
közömbös, míg 6 fő (7%) véleménye szerint nem hasznos a program. A 
programban nem résztvevő tanulók (86fő) esetében több mint duplájára nőtt 
azon diákok száma, akik nem tartják hasznosnak a programot 14 fő (16%).  
Emelkedett a közömbös diákok száma is 25fő (29%).  A válaszadók több mint a 
fele hasznosnak ítéli meg a programot (47 fő), de közülük csak 33 fő (39%) 
szeretne részt is venni benne. A többiek szerint 14 fő (16%) hasznos ugyan a 
program, de számukra nem fontos a részvétel. 
62 fő (ebből programban résztvevő,PR:42 fő, programban nem részt vevő, 
PNR:20 fő) diák szülei ismerik az előbb említett programot. Az 5.-6. 
évfolyamban továbbvizsgáltam a szülők (gyermekek szerinti) véleményét a 
programról. 24 fő (57%) diák nem tudja a szülő véleményét, mert nem 
beszélnek otthon erről. 14  fő(33%), ebből (10 fő az 5. évfolyamban 4 fő a 6. 
évfolyamban) hasznosnak tartják a programot, mert ez által a gyermekük több 
gyümölcsöt fogyaszt. A vizsgálat alapján elmondható, hogy csak 4 fő (10%) 
tanuló otthonában határozták el a szülők, hogy családi körben is több 
gyümölcsöt fognak fogyasztani.  
A vizsgálat során a 127 fő diák mondta azt, hogy nem befolyásolja étkezési 
szokásukat az iskolagyümölcs-program (ebből PR:57 fő, PNR:70 fő).  47 fő 
(ebből PR:31 fő, PNR:16 fő) gyümölcsfogyasztása növekedett a program 
hatására, ebből 27 fő az iskolában, 20 fő tanuló otthonában is több gyümölcsöt 
fogyaszt. Az adatok további elemzése során vizsgáltam, hogy a gyermekek 
otthoni gyümölcsfogyasztása iskolagyümölcs-programban résztvevő tanulók 
között hogyan alakul. A vizsgálatból megállapítható, hogy 9 fő (10%) (ebből 5. 
osztályban 8 fő, 6. osztályban 1 fő) fogyaszt több gyümölcsöt otthonában a 
program hatására. Az 1. ábra a tanulók gyümölcsfogyasztási szokásainak 
változását mutatja be évfolyam és nem szerinti megoszlásban.  
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1. ábra: Az iskolagyümölcs-program befolyása a tanulók gyümölcsfogyasztására 

 
A napi háromszori gyümölcsfogyasztás magasabb a programban résztvevő 
tanulók esetében (PRV: 41 fő, PNV: 32 fő). A zöldségfogyasztásra ez nem 
mondható el, hiszen az 5.-6. évfolyamban a tanulók 67%-a válaszolta azt, hogy 
nem fogyaszt naponta háromszor zöldséget.  A szülők vizsgálatakor 
szembetűnő, hogy a programban résztvevő tanulók az anyukái zöldség és 
gyümölcs fogyasztása egyaránt magasabb. Az apák esetében ez csak a zöldség 
fogyasztási hajlandóságra jellemző. (2. ábra) 
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2. ábra: 
A tanulók és szülei napi háromszori gyümölcs és zöldség fogyasztási gyakorisága 

 
 
KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 
 
Az iskola-gyümölcs programban részt vevő tanulók 27% - a szerint a program 
hatására emelkedett, a programban részt vevők több, mint fele (57 fő) szerint 
nem változott a gyümölcsfogyasztásuk az iskolában és/vagy otthonukban a 
gyümölcsfogyasztás. Az almafogyasztás gyakoriságát vizsgálva megállapítható, 
hogy nincs szembetűnő, lényeges különbség az iskolagyümölcs-programban 
résztvevő és részt nem vevő tanulók száma között az iskolagyümölcs-program 
keretében adható friss zöldségfélék: cékla, édes paprika, karalábé, karfiol, 
káposzta, paradicsom, retek, saláta, sárgarépa, uborka, zeller, zöldborsó. Friss 
gyümölcsfélék: alma, csemegeszőlő, cseresznye, dió, földieper, görögdinnye, 
kajszibarack, körte, mandula, málna, meggy, mogyoró nektarin, őszibarack, 
ribiszke, sárgadinnye, szilva, szeder. A kiosztásra kerülő gyümölcsök és 
zöldségek skáláját mindenképpen bővíteni szükséges. Másfelől a gyermekeknél 
senki sem követi nyomon, hogy a diákok a kiosztott gyümölcsöt valóban 
elfogyasztják-e.  
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EFFECTS OF NATIONAL SCHOOL FRUIT SCHEME ON FRUIT 
CONSUMPTION OF CHILDREN  
 
Szilvia Hajdú Siposné ─ Judit Turcsán ─ Zsolt Turcsán 
 
Abstract 
 
The School Fruit Sceme was introduced in the academic year of 2009/2010 in 
Hungary. More than 28 million pieces of apple (nearly 2.5 thousand tonnes) 
were distributed in this year.  The Scheme met with a good respond.  National 
Strategy of SChool Fruit Scheme was developed by the Ministry of Agriculture 
and Rural Development, the Ministry of Education and Culture, the Ministry of 
Health, the Ministry of Local Government, the National Food and Nutrition 
Institute, FruitVeB Vegetables - Fruit Interprofessional Organization and 
Marketing Board and the producer advocacy organizations.  
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AZ UTAZÓ ÜGYNÖK PROBLÉMA MEGOLDÁSA EXCELLEL 
 
SZAKÁCS ATTILA ─ SZAKÁCSNÉ NAGY SZILVIA 
 
Absztrakt 
 
E tanulmányban egy közismerten nehéz optimalizálási feladat – az utazó ügynök 
probléma – megoldására adunk egy új, elegáns módszert Excel (Solver) 
segítségével. Talán a megoldás kicsit hosszadalmas, de nem bonyolult. 
Kipróbáltuk, és kitűnően alkalmazható az oktatásban.  
 
Kulcsszavak: utazó ügynök probléma, Excel, Solver 
 
BEVEZETÉS 
 
Az utazó ügynök probléma (Travelling Salesman Problem, TSP) egy közismert 
kombinatorikus optimalizálási feladat. Adott városok egy véges halmaza és e 
városok közötti távolság. Adott továbbá egy ügynök, akinek adott városból 
kiindulva minden várost meg kell látogatnia úgy, hogy minden városba pontosan 
csak egyszer látogat. Az útja végén vissza kell térnie a kiinduló városba. Az a 
feladat, hogy meghatározzuk az ügynök legrövidebb útját.  
Felírjuk a feladat matematikai modelljét. Jelölje nAAA ,,, 21 L a városokat és jic   
az i -edik és a j -edik várost összekötő út hosszát. Ha két várost nem köt össze 
út, akkor, Mc ji =  ahol M egy „nagyon nagy” szám, pl. 999. Bizonyos 
esetekben, ha az út kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas, akkor ijji cc   =  
(a mátrix szimmetrikus). A döntési változó legyen  





=
                                                                         különben.  ,0

megy, baedik város- a bóledik város- azügynök  az ha   ,1   
 

ji
x ji

  (1) 
Korlátozó feltételek: 

),,2,1(    ,1
k ,1

 nix
n

ik
ki L==∑

≠=
,   ),,2,1(    ,1

 ,1
 njx

n

jkk
jk L==∑

≠=

  (2) 
Az első feltételcsoport garantálja, hogy az ügynök minden városból távozik. A 
második feltételcsoport biztosítja, hogy az ügynök minden városba eljut. A 

ik ≠  és a jk ≠  feltételek azt jelentik, hogy egy adott városból kiindulva nem 
érkezhet az ügynök ugyanabba a városba. Sajnos a (2) feltételcsoport megengedi 
diszjunkt (egymást nem metsző) részkörutak kialakulását, amelynek elkerülésére 
kell még egy feltételrendszer, amit itt nem részletezünk. Vagyis – feltételezésünk 
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szerint – teljesül az is, hogy egy városba csak egyetlen másik városból vezet 
körút: 113221 ,,,, BBBBBBBB nnn−L . Végül a célfüggvény (a feladat): 

∑ ∑
= ≠=

→=
n

i
ji

n

ijj
ji zxc

1
 

 ,1
 min .       (3) 

A probléma bizonyítottan ún. NP-nehéz (polinomiális soknál nagyságrendileg 
nagyobb lépésszámú) és a megoldás lépésszámának felső becslése nn 22 , 
(http://hu.wikipedia.org/wiki/Az_utazó_ügynök_proplémája. Letöltve: 2015. 
február 4.). Ez egy nagyon nagy szám, pl. 10=n -re 102 400, 100=n  esetén 
már 34 jegyű.  
Mi e feladat megoldására adunk itt egy „elegáns” megoldást Excel (Solver) 
segítségével, ami talán kicsit talán hosszadalmas, de nem bonyolult, és kitűnően 
használható az oktatásban.   
 
A FELADAT MEGOLDÁSA EXECELLEL 
 
A feladat Excel megoldását Oláh Béla (2007) tanulmányában szereplő példán 
szemléltetjük. Ő ott a városokat A, B, C, D, E, F, G-vel jelöli, mi A1, A2, … , 
A7-tel fogjuk.  
1. Feladat. Egy tehergépkocsival árugyűjtést végeznek, az A1városból indulva 
kell bejárni hat várost (A2, A3, … , A7). Határozzuk meg a gépkocsi 
legrövidebb útvonalát! A városok közötti távolságot az alábbi táblázat (a ( jic  ) 
mátrix) adja meg: 
 

1. táblázat: A városok közötti távolság (1. Feladat) 

 
 
Pl. a jobb felső sarokban szereplő 15 azt jelenti, hogy A1-ből A7-be 15 
egységnyi úttal tudunk eljutni, A7-ből A1-be viszont 14-gyel (bal alsó sarok). 
Megjegyezzük, hogy ez a mátrix nem szimmetrikus. Ezeket az adatokat 
bevisszük az Excelbe, ahol az A1, A2, … , A7 helyett egy „elég nagy” számot 
írunk, ezzel biztosítva, hogy egy adott városból kiindulva nem érkezhet az 
ügynök ugyanabba a városba (a ik ≠ , jk ≠ , ij ≠  feltételek (2), (3)-
ban).Esetünkben a 99 már „elég nagy”. A megoldás egy hasonló méretű csak 0-t 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Az_utaz�_�gyn�k_propl�m�ja
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és 1-t tartalmazó ( jix  ) mátrix, lásd: (1). De Excelben az induló a megoldásnak 
vehetjük a városok közötti távolsági mátrixot. 

Feladatunk (3) szerint a ∑ ∑
= =

n

i
ji

n

j
ji xc

1
 

1
  kifejezés minimalizálása, amely értéket a 

SZORZATÖSSZEG függvénnyel számolunk ki. Tehát az Excelben 
következőket kapjuk: 
 

1. ábra: Az algoritmus kiinduló lépése 

 
 
Ezután beírjuk a (2) feltételcsoportot a SZUM függvény alkalmazásával. Azt, 
hogy az ügynök minden városból távozik, és minden városba eljut a következő 
feltételrendszerrel erősítjük meg: 

)(   ),,2,(  ),1,2, 1,(i  ,1   jinjnxxy ijjiji <=−=≤+= LL . Az 
elemeket az Excelben a megoldás X mátrix alá célszerű írni 

(természetesen képletekkel). Ez a 2. ábrán az TXXY +=  alatti rész, ami az Y
szimmetrikusmátrix főátló feletti elemei. 
  

ijjiji xxy    +=
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2. ábra: A feltételrendszer bal oldalának megadása 

 
 
Végül behívjuk a Solver-t és beállítjuk annak paramétereit. A D11 cellában 
szereplő értéket kell minimalizálni. A megoldás (I2:O8) csak 0 vagy 1 – bináris 
érték lehet. Mint már említettük a P2:P8 és az I9:O9 cellákban a SZUM 
függvény szerepel (pl. a P2 cella tartalma: =SZUM(I2:O2)), ezeknek egyenlőnek 
kell lenniük 1-gyel. Az TXXY +=  alatti értékek pedig kisebb vagy egyenlők, 
mint 1. A Solver paraméterek ablak jobb oldalán, középen megtalálható a 
Beállítás fül. Kattintsunk rá, majd (pipálással) állítsuk be Lineáris modell 
feltételezése és a Nemnegatív feltételezése füleket. 
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3. ábra: A Solver paramétereinek beállítása 

 
Végül a Megoldás fülre kattintva a következőt kapjuk: 
 

4. ábra: Az Excel megoldás 

 
 

 
Innen a megoldást úgy olvassuk le, hogy a Megoldás Xmátrix főátlójába beírjuk 
a városokat, 
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5. ábra: A megoldás leolvasása 

 
 
majd vesszük a mátrix A1 sorának az 1 oszlopában lévő várost (esetünkben A5), 
ezután következik az A5 sorában lévő 1 alatti város (A7), az A7 sorának 1 
oszlopában található A6 város, az A6 sorának 1 oszlopában lévő A2 város és így 
tovább: A3, A4, A1. Tehát a minimális út A1-A5-A7-A6-A2-A3-A4-A1. Ennek 
hossza 58 egység (4. ábra).  
Megjegyezzük, hogy Oláh Béla (2007)-ben e példára a Dacey-módszerrel 
meghatározott minimális út hossza 62 km, és a Dacey-Vogel módszerrel is csak 
61 km. Tehát az Excel 3 egységgel, vagyis 5%-kal jobb megoldást talált.  
 
A FELADAT MEGOLDÁSA DISZJUNKT RÉSZKÖRUTAK ESETÉN 
 
Most nézzük azt az esetet, amikor a megoldás diszjunkt részkörutakból áll. Ezt 
is ki tudjuk küszöbölni, de sajnos nem ismerjük, hogyan működik a Solver és 
ebben az esetben mi a biztos stratégia. 
 
2. Feladat. A városok közötti táblázatot a következő (szimmetrikus) mátrix adja 
meg: 
 

2. táblázat: A városok közötti távolság (2. Feladat) 

 
 
Ebben az esetben a fent leírt módszert követve az alábbi megoldást kapjuk: 
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6. ábra: A 2. Feladat Excel megoldása 

 
 
Ebből leolvashatjuk, hogy a minimális út hossza 81 egység, ami két diszjunkt 
részkörútból (A1-A6-A4-A1 és A2-A5-A3-A2) áll. Vegyük a második – 
általános esetben a kevesebb városból álló – részkörutat. Az A2 alatt álló 1-t az 

2 33 23 2 xxy +=  elem – az TXXY += alatti rész található dupla szegéllyel 
bekeretezett és fentről lefelé áthúzott J12 cella – 1-e tartalmazza. Hasonlóan az 
A2, A5 metszéspontjában szereplő 1-t a második sor ötödik oszlopában 
található (vastag vonallal bekeretezett L12 cella) 1-e, végül az A3, A5 
metszéspontjában szereplő 1-t a harmadik sor ötödik oszlopában (szaggatott 
vastag vonallal bekeretezett és lentről felfelé áthúzott L13 cellában) található 1-e. 
A részkörutaktól mentes megoldást úgy kapjuk meg, hogy az említett 1-eket 
tartalmazó cellák közül valamelyiket a Solver paramétereinek Korlátozó 
feltételek beállításaiban kötelezően egyenlővé tesszük 0-val. Amennyiben J12=0, 
akkor a következő minimális utat kapjuk: A1-A2-A5-A3-A4-A6-A1, amelynek 
hossza 101 egység. Ha L12=0, akkor a minimális út A1-A2-A3-A5-A6-A4-A1 
és ennek hossza 95 egység. Végül az L13=0 esetben az A1-A4-A3-A2-A5-A6-
A1 minimális utat kapjuk, amelynek hossza rövidebb a fenti kettőnél: 92 egység 
– ez az optimális megoldás. 
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THE SOLUTION OF THE TRAVELLING SALESMAN PROBLEM 
USING EXCEL 
 
Attila Szakács ─ Szilvia Szakácsné Nagy 
 
Abstract 
 
In this study, we present a new, elegantsolutionusing Excel (Solver) for an 
allegedly difficult optimization problem, the travelling salesmanproblem. 
Perhaps the solution is a bit lengthy, but it is not complicated. We tried it, and it 
is perfectly applicable in education. 
 
Keywords: Travelling Salesman Problem, Excel, Solver 
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PERINATÁLIS HANGULATZAVAROK ELŐFORDULÁSÁNAK 
RETROSPEKTÍV VIZSGÁLATA BÉKÉS MEGYEI ÉDESANYÁK 
KÖRÉBEN 
 
SZÉLLNÉ JAMBRIK ANNAMÁRIA ─ SÁNDOR ZITA 
 
Absztrakt 
 
A perinatális hangulatzavarok napjaink egyik kiemelt problémájának tekinthető, 
mely a kisgyermeket váró, majd nevelő édesanyákat érintheti.  A várandósság, 
illetve a szülés olyan lelki és fizikai kihívások elé állítja az egyént, mely próbára 
teszi a személyiség pszichés teherbíró képességét. Vizsgálatunk célja feltárni a 
Békés megyében élő nők perinatális hangulatzavarokkal kapcsolatos érintettségét 
és információval való ellátottságát, retrospektíve, anonim kérdőív segítségével. 
Eredményeink szerint a megkérdezettek csak kis százaléka (12-14%) élte meg 
érzelmileg negatívan a várandósság időszakának egyes szakaszait, ugyanakkor a 
szülést követően a megkérdezettek többsége élt meg depresszióra utaló 
tüneteket (84%), bár különböző intenzitásban. A szülés utáni depresszióval 
kapcsolatban a megkérdezettek kevéssé tájékozottak, a perinatális 
hangulatzavarokkal kapcsolatos tájékoztatást többségükben fontosnak tartják.  
 
Kulcsszavak: perinatális hangulatz 
avar, szülés utáni depresszió, várandósság 
 
BEVEZETÉS 
 
Várandósság speciális kihívása 
 
Anyává válni életünk egy olyan sorsfordító eseménye, amely teljes mértékben 
megváltoztatja addigi életünket, egy teljesen új élethelyzet, mely kihívást jelent 
minden édesanya számára. Ez az új életfeladat, mintegy krízishelyzet elé állítja a 
személyt, hiszen korábbi élete jelentős változáson megy keresztül. E 
krízisszituáció éppúgy magában hordozza a személyiségfejlődés lehetőségét, 
mint a szorongások megjelenését (C. Molnár 2007). Ezen új kihívások pedig egy 
olyan időszakban érik az egyént, amikor nem csupán pszichés, hanem fizikai 
értelemben is nagy megpróbáltatásoknak van kitéve.  
A nők életének egyik legérzékenyebb periódusa a terhesség. A 
hormonváltozások hatására a hangulat is változékonnyá válik (Szilágyi 2010). A 
terhesség alatt mind a testkép, mind az énkép változáson megy keresztül. Az 
énkép megváltozása kétirányú lehet, pozitív és negatív, a kismama lélektani 
sajátosságaitól és a környezeti tényezőitől függően. Ha mind a külső, mind a 
belső változásokat jól tudja fogadni az egyén, akkor még az önbizalma is nőhet, 
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viszont, ha a kellemetlen változásokra koncentrál, az önmagába vetett hite 
rendülhet meg. (Szilágyi 2010) 
A terhesség alatt a magzat és az édesanya szimbiózisban él egymással. A 
köztudatban olyan élményként él a terhesség, a szülés és a gyermekágyi időszak, 
mint az élet legcsodálatosabb időszakai. Ez többségében persze igaz, de a nők 
egy része időnként, vagy akár gyakran kimerültséget, szorongást él át, melyhez 
bűntudat és önvádlás is társulhat - éppen a társadalmi elvárások miatt. (Erős - 
Hajós 2009). 
Régebben a pszichiáterek álláspontja az volt, hogy a várandósság (különösen a 
II. trimeszter) a lelki betegségeket helyreállítja, viszont a szülés utáni időszak a 
visszaesés veszélyét hordozza magában. (Erős - Hajós 2009). Viszont a legújabb 
vizsgálatok szerint a terhesség alatt és a gyermekágyi időszakban a pszichiátriai 
tünetek előfordulása megsokszorozódik. (Erős – Hajós 2009). 
A várandósság alatti depresszió kialakulásának hátterében több ok is állhat 
(Bödecs et al 2009). Az egyik a megváltozott pszichoszociális helyzet, mivel a 
terhesség új kihívásokat és felelősséget jelent, valamint egyre több elvárást 
támaszt a kismamával szemben. További nehézséget jelentenek a testi 
elváltozások, melyek a munkaképesség-csökkenését is okozhatják, megváltozik a 
társadalmi státusz és átalakul a szociális kapcsolatrendszer. Ha mindezekhez 
kapcsolódik a szegénység, az érzelmi támasz hiánya, a depresszió kialakulásának 
esélye tovább nő. (Bödecs et al 2009) 
 
Szüléshez társuló hangulatzavarok 
 
A gyermekágyi időszakhoz társuló pszichiátriai zavarok azon mentális 
elváltozásokat jelzik, melyek a szülést követő 12 hónapban jelennek meg. 
Alapvetően három típusát különíti el a szakma: a gyermekágyi lehangoltságot, a 
gyermekágyi depressziót és a gyermekágyi pszichózist (Noracs 1998, in Kovácsné Török 
2010). A gyermekágyi hangulatzavarok mind az édesanya, mind a családja 
számára negatív következménnyel járnak (Burke 2003; Marmorstein 2004, 
Murray 1898, O’Hara 1987; in Kovácsné Török 2010). Továbbá az újszülött 
gyermek fejlődését tekintve is számos negatív hatással bírnak, ugyanis az anya-
gyermek kapcsolat zavarához vezethetnek, mely károsan befolyásolhatja az 
újszülött érzelmi, kognitív és társas fejlődését (Cogill, 1986, Field, 1992, Murray, 
1997, 1999; in Kovácsné Török, 2010).  
A gyermekágyi lehangoltság tünetei lehetnek az érzelmi labilitás, a fokozott 
érzékenység, az irritábilitás, a sírás, alvászavar, a lehangoltság, a sérülékenység-
érzés, érzéktelenség-érzés, a nyugtalanság és a gyakori hangulatingadozások 
DSM-IV szerint. Ezt a depresszió egy átmeneti, enyhe formájának tekintik, mely 
a szülést követő 3-7. napokban jelenik meg, prevalenciája 25-85% között mozog 
(Páll 2002, in Kovácsné Török 2010). A gyermekágyi lehangoltság rövid 
időtartamú, a legtöbb esetben két hét alatt lezajlik (Gale 2003, in Kovácsné 
Török 2010), azonban bizonyos esetekben közvetlenül is átalakulhat szülés utáni 
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depresszióvá (Szádóczky 2001; Török 2007; Trixler 1997, 2000; in Kovácsné 
Török 2010). 
A gyermekágyi depresszió a major depresszió olyan típusa, mely a szülést követő 4-6 
héten belül jelentkezik (DSM-IV, 2001). A major depresszió tünetei mellett 
(hangulati nyomottság, csökkent érdeklődés, testsúlyváltozás, alvászavar, 
pszicho-motoros aktivitás változás, értéktelenség-érzés, önvád, koncentrációs 
nehézségek, döntési képtelenség, csökkent energia, szuicid gondolatok vagy 
kísérletek), gyakran társulnak a gyermek bántalmazásával kapcsolatos gondolatok 
(Donahue-Jennings 1999; in Kovácsné Török 2010). Prevalenciája 10-15% 
között mozog (Cox 1987, Jadresic, 1995; in Kovácsné Török 2010). 
 
CÉLKITŰZÉS, HIPOTÉZISEK 
 
A vizsgálatunk célja a Békés megyében élő kisgyermekes édesanyák perinatális 
hangulatzavarokban való érintettségének és ezen hangulatzavarokkal kapcsolatos 
ismereteinek feltárása retrospektíve. 
Hipotéziseink: Feltételezzük, hogy a várandósság időszakában már megjelent a 
negatív érzelmi-hangulati állapot, de kisebb arányban, mint a szülést követően. 
Felételezzük továbbá, hogy az édesanyák körében előfordultak a depresszió 
tünetei a posztnatális időszakban. Valamint feltételezzük, hogy az édesanyák 
kevés információval rendelkeznek a szülés utáni depresszióval kapcsolatban, és 
fontosnak tartanák mind a várandósság időszakában, mind a szülést követően a 
perinatális hangulatzavarokkal kapcsolatos tájékoztatást. 
 
MÓDSZEREK 
 
A vizsgálat online önkitöltős kérdőívvel zajlott, melyet olyan édesanyák töltöttek 
ki, akik az elmúlt három évben adtak életet gyermeküknek. A kérdőív a 
perinatális időszak hangulati állapotára fókuszált. A kérdőív a demográfiai 
adatokon túl a váradósság, valamint a szülést követően megélt érzésekre, 
valamint a szülés körüli hangulatzavarokkal kapcsolatos információkra és 
tájékoztatásra kérdezett rá. A szülést követő hangulati állapot mérésére a Beck-
féle depresszió kérdőív rövidített változatát alkalmaztuk(Kopp-Fóris, 1993), 
mely kérdőív alkalmas a depresszió tüneteinek feltárására. Kérdőív kitöltése 
anonim és önkéntes volt. A vizsgálat során a kutatásetikai szabályokat 
betartottuk. Az adatok elemzése a Microsoft Excel program segítségével történt. 
A vizsgálatban 100 fő vett részt. 
 
EREDMÉNYEK 
 
Vizsgálati csoport jellemzése 
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A megkérdezett személyek életkori megoszlása a következők szerint alakult: a 
20-30 év közöttiek aránya 50%, a 31-40 év közöttiek aránya 41%, a 41-45 év 
közöttiek aránya 9%. 
A vizsgálati minta családi állapot szerinti megoszlása alapján az édesanyák 87%-a 
házasságban/tartós kapcsolatban él, 4%-a egyedülálló, 6%-a elvált, 1%-a özvegy, 
2%-a pedig az egyéb kategóriát jelölte meg.  
Lakóhely szerinti megoszlás alapján a vizsgált személyek 57%-a városban él, 
18%-a községben, 24%-a falun él. 
 
Várandósság során megélt érzések 
 
A prenatális időszakban a megkérdezett személyek a következő érzelmi 
megélésről számoltak be.Az I. trimeszter alatt az édesanyák 51%-a jó hangulati 
állapotban, 35%-a átlagosan, 14%-a rossz érzelmi-hangulati állapotban volt. A 
II. trimeszter alatt az édesanyák 67%-a jól érezte magát lelkileg, 20%-a átlagosan, 
12%-a rosszul érezte magát. A III. trimeszter alatt az édesanyák 50%-a  számolt 
be pozitív érzelmi-hangulati állapotról, 37%-a átlagos, 13%-a rossz, negatív 
érzelmi állapotot élt meg.  (1. ábra) 
 

1. ábra: Prenatális időszakban megélt érzelmi-hangulati állapot 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A posztnatális időszakban átélt hangulatzavarral kapcsolatos vizsgálat 
 
A Beck-féle depresszió skála rövidített változatának értékelése alapján a 
következő eredményeket kaptuk: A válaszadók 14 %-a normál hangulati 
értékeket mutatott, tehát visszaemlékezve úgy érezték, hogy nem élték át azokat 
a tüneteket, melyek a depresszióhoz kapcsolódnak. A minta 66 %-a enyhe 
depresszió tüneteit élte meg, 16 %-a  közepes depresszióban szenvedett, 4 %-a 

I.timeszter alatt lelkileg

II. timeszter alatt lelkileg

III. trimeszter alatt lelkileg

0 10 20 30 40 50 60 70

51%

67%

50%

35%

20%

37%

14%

12%

13%

Hogyan érezték magukat az édesanyák a várandósság időszaka alatt

jól
átlagosan
rosszul

I. trimeszter alatt lelkileg 

II. trimeszter alatt lelkileg 

III. trimeszter alatt lelkileg 



Perinatális hangulatzavarok előfordulásának retrospektív vizsgálata Békés Megyei 
édesanyák körében 

159 

pedig súlyos depresszióban szenvedett a posztnatális időszakban. Mivel az 
édesanyák válaszaikat emlékeikből merítkezve adták meg, így az adatok is csak 
visszaemlékezéseik alapján kerültek meghatározásra (2. ábra). Az eredmények 
alapján tehát elmondható, hogy a posztnatális időszakban a megkérdezettek 
többsége megélte a depresszió tüneteit, ugyanakkor a vizsgálati személyek 
többsége ezen tünetek csak enyhe fokát tapasztalta. Azonban az is látszik, hogy 
a megkérdeztettek 20%-a már olyan intenzitású tüneteket is megélt, melyek 
kezelése indokolt.  
 

2. ábra: Posztnatális időszakban átélt depresszió előfordulása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szülés utáni depresszióval kapcsolatos ismeretek 
 
A kutatásban részt vevő személyek 90%-a állította azt, hogy hallott már a szülés 
utáni depresszióról, 10%-a azt, hogy nem. Ezután megvizsgáltuk, hogy mely 
forrásokból informálódtak a szülés utáni depresszióval kapcsolatban a 
megkérdezett személyek, valamint, hogy ezen információval mennyire voltak 
elégedettek (1-4-ig terjedő skálán nézve, ahol a magasabb pontszám a nagyobb 
fokú elégedettségre utal). Az átlagszámítás alapján látható, hogy a megkérdezett 
személyek leginkább weboldalak olvasásával tájékozódtak ezen jelenségről 
(ált=3,18), mely azért tekinthető problematikusnak, mivel az interneten 
fellelhetőek olyan források is, melyek szakmailag nem mondhatóak hiteles és 
valós információnak. Ugyanakkor jelzi azt is, hogy az ilyen szempontból 
autentikus személyektől (szülész, háziorvos, védőnő) lényegesen kevesebb 
információt kaptak a kismamák. A társas térben jelen levő személyektől kapott 
információk 1,46 és 1,98 közötti átlagpontszámok között mozogtak, mely 
tekintettel arra, hogy az értékelés 4 fokú skálán zajlott, arra utal, hogy kevéssé 
voltak az édesanyák megelégedve az ilyen forrásokból származó információk 
mennyiségével. Legtöbb információt (átl=1,98) a védőnőktől kaptak, utána a 
természetes védőháló szereplőitől (ismerősök átl=1,93; rokonok átl=1,86). 
Kevesebb információt kaptak a szülész-nőgyógyász orvosoktól (átl=1,64), illetve 
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a háziorvosoktól (átl=1,46), akiknek pedig nagy szerepe lenne a perinatális 
hangulatzavarok prevenciójában és intervenciójában. (3. ábra) 
 

3. ábra: Szülés utáni depresszióval kapcsolatos ismeretek forrásai,  
azokkal való elégedettség 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vizsgáltuk azt is, hogy vajon az édesanyák milyen mértékben tartják fontosnak a 
perinatális időszakban előforduló hangulatzavarokkal kapcsolatos tájékoztatást. 
A prenatális időszakban nyújtott tájékoztatás fontosságával kapcsolatban a 
következő eredményeket kaptuk: az édesanyák 43%-a nagyon fontosnak tartaná, 
40%-a fontosnak, 12%-a nem tartaná, 5 %-a pedig egyáltalán nem tartaná 
fontosnak a várandósság ideje alatti, szakember által nyújtott tájékoztatást.  
A szülést követő időszakban nyújtott tájékoztatás fontosságával kapcsolatban az 
édesanyák 52%-a nagyon fontosnak tartaná, 40%-a fontosnak, 5%-a nem 
tartaná, 3%-a pedig egyáltalán nem tartaná fontosnak a gyermekágyi időszakban 
nyújtott tájékoztatást. Az eredmények arra utalnak, hogy a megkérdezett 
személyek összességében fontosnak tartják azt, hogy legyenek tájékoztató 
programok, mind a szülést megelőző, mind az azt követő időszakot érintő 
hangulatzavarokkal kapcsolatban. 
 
 
ÖSSZEGZÉS 
 
Vizsgálatunk eredményei szerint a megkérdezett személyek a várandósság egyes 
szakaszaiban kevéssé éltek meg negatív érzelmi-hangulati állapotot. Azonban a 
szülést követően már nagy arányban számoltak be retrospektíve depresszióra 
jellemző tünetek megéléséről (84%-ban). Ezen eredmény arra utal, hogy a 
szülést követően a legtöbb édesanya átél valamilyen mértékű hangulati 
mélypontot, depresszióra jellemző tüneteket, bár a tünetek súlyosságát tekintve 
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eltéréseket tapasztaltunk a mintán belül. A megkérdezett személyek legnagyobb 
arányban az enyhe fokú depresszióra utaló tüneti leterheltségről számoltak be 
(60%), 4%-uk viszont középsúlyos, míg 16%-uk súlyos depresszióra utaló 
tüneteket élt meg a gyermekágyi időszakban. Ezen eredmények felhívják a 
figyelmet arra, hogy a gyermekágyi hangulatzavarok problémáját nem szabad 
figyelmen kívül hagyni.  
Vizsgálatunk további része arra hívja fel a figyelmet, hogy a megkérdezett 
személyek számára nem állt rendelkezésre elegendő, megfelelő forrású 
információ a perinatális hangulatzavarokkal kapcsolatban. Alapvetően az 
internetről, különböző webes felületekről tájékozódtak, mely aggályosnak 
tekinthető az interneten található tartalmak kontrollálhatatlansága miatt. Nagyon 
sajnálatos az, hogy a vizsgálatban részt vevő édesanyák nem kaptak elegendő 
tájékoztatást az egészségügyben dolgozó személyektől (védőnő, háziorvos, 
szülész-nőgyógyász), akik feladata az autentikus információnyújtás, az 
egészségnevelés és a hangulatzavarok kiszűrése lenne. Ugyanakkor a 
megkérdezettek többsége fontosnak tartaná az ilyen jellegű tájékoztatást. 
A perinatális hangulatzavarokkal kapcsolatos információnyújtás, illetve a 
rizikótényezőket figyelembe vevő alapos szűrés kiemelten fontos lenne a 
prevenció, illetve a korai diagnosztika szempontjából, emiatt a témával 
kapcsolatos tájékoztató fórumok különös jelentőséggel bírnak. 
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DISORDERS AMONG BÉKÉS COUNTY MOTHERS IN A 
RETROSPECTIVE VIEW 
 
Annamária Jambrik Széllné ─ Zita Sándor 
 
Abstract 
 
Perinatal mood disorder is a problem of high importance in our days, which can 
affect any childbearing or child-rearing woman. Pregnancy and child-birth is a 
mental and physical challenge for a person and strains the mental capacity of her 
personality. The purpose of our study is to determine how women in Békés 
county are affected by and informed about perinatal mood disorder in a 
retrospective view, with an anonymized survey. Our results show that only a 
small proportion (12-14%) of respondents experienced certain periods of their 
pregnancy in an emotionally negative way, yet a majority (84%) of them 
experienced signs of depression after birth, though in various intensities. 
Respondents are not well informed about postpartum depression. A majority of 
them think that more information about perinatal mood disorders would be 
important. 
 
Keywords: perinatal mood disorder, postpartum depression, pregnancy 
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LOMBIKBÉBI PROGRAMOT VÉGZŐ INTÉZMÉNYEK, 
VALAMINT AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁS TÉNYEZŐINEK 
EGÉSZSÉGTURISZTIKAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA 
 
SZILÁGYI EVELIN ─ SÁNDOR ZITA 
 
Absztrakt 
 
A lombikbébi program számos párnak az egyetlen lehetőség arra, hogy saját 
gyermeke születhessen. Napjainkban, hazai viszonylatban számos állami és 
magánintézményben végeznek ilyen programot, azonban az intézményválasztást 
segítő tanulmányok és segédanyagok sajnálatos módon csekély számban állnak 
rendelkezésre. Tanulmányunk célja a hazai lombikbébi programot végző 
intézmények rövid bemutatása és osztályzása finanszírozási forma és földrajzi 
megközelíthetőség szerint, annak érdekében, hogy az érintett személyek 
könnyebben tudjanak tájékozódni a programot végző intézményekkel 
kapcsolatban. Továbbá célunkprimer vizsgálat keretébenannak a feltárása, hogy 
a lombikbébi programon részt vevő párok milyen szempontok alapján 
választottak intézményt, és milyen tényezőket tartanak fontosnak egy ilyen 
profilú intézmény esetében. 
 
Kulcsszavak: lombikbébi program, intézményválasztás 
 
BEVEZETÉS 
 
Magyarországon a meddőség prevaleciája szempontjából a nemzetközi 
viszonylathoz képest az átlagosnál rosszabb a helyzet. A WHO szerint 
világszerte a reproduktív időszakban lévő párok tizenöt százalékát, azaz minden 
hatodik párt érinti a meddőség. Hazánkban ez az arány tizenkilenc százalékra 
tehető, tehát minden ötödik pár termékenységi problémákkal küzd. (Kaáli2006) 
Ezen tények alapján elmondható, hogy a meddőség egy jelentős problémának 
tekintethető mai társadalmunkban. 
„Meddőnek tekintünk egy házaspárt/párt, ha fogamzásgátlás nélküli rendszeres 
házasélet ellenére egy éven belül nem következik be terhesség” (Kaáli 2006, 13. 
o.). A meddőség nem tisztán biológiai vagy pszichológiai probléma, hanem 
sokkal inkább egy komplex nehézségnek tekinthető. A fogantatás egy összetett 
folyamat, amely során a lelki tényezők befolyásolhatják a szervezet szomatikus 
működését, így akár a lelki tényezők gátolhatják a fogantatást olyan esetben is, 
amikor nincsenek jelen testi okok és elősegíthetik a fogantatást akkor is, amikor 
a szomatikus tényezők miatt a fogantatás nehezített (Illei 1997). 
Lombikbébi kezelésen, a szervezeten kívüli megtermékenyítés különböző 
formáit értjük, melyek során a spermiumok és a petesejt "találkozója", így a 
petesejt megtermékenyülése is a szervezeten kívül, laboratóriumban történik 



Szilágyi Evelin ─ Sándor Zita 
 

164 

(Shiel- Stöppler2009).A lombikbébi program napjaink leggyakrabban 
alkalmazott asszisztált reprodukciós eljárása, mely segítségével számos meddő 
pár számára válik lehetővé a gyermekáldás. Maga a kezelés egy alapvetően 
medikalizált világba helyezi az élet egyik legbensőségesebb és legintimebb 
folyamatát, a gyermek fogantatását.  
 
CÉLKITŰZÉS, HIPOTÉZISEK 
 
A tanulmány célja szekunder elemzés segítségével bemutatni, hogy jelenleg mely 
intézményekben igényelhetnek lombikbébi eljárást a meddő párok. Célunk a 
hazai intézmények különböző szempontok szerinti bemutatni (finanszírozási 
forma, állami vagy magánkézben van-e, földrajzi elhelyezkedés) annak 
érdekében, hogy az ebben érintett pároknak segítséget nyújtsunk az egyes 
intézmények közötti eligazodásban, ugyanis a témában végzett elővizsgálatok 
során azt tapasztaltuk, hogy nagyon kevés rendszerezett, aktuális nyomtatott és 
elektronikus tartalom áll rendelkezésre ezen témával kapcsolatban. 
További célunk primer kutatás keretében annak vizsgálata, hogy a különböző 
intézményekben, lombikbébi programban részt vevő párok milyen szempontok 
alapján választottak kezelőintézmény. Feltételezésünk szerint az 
intézményválasztás során az intézmény lakóhelyhez valóközelsége és az 
intézmény jó hírneve (neves szakemberek, sokan ajánlották) voltak a fő 
szempontok. Azonban a program jellegéből adódóan a program során 
felmerültek nem csupán az orvosi ellátással kapcsolatos igények, hanem olyan 
szempontok is, melyek az intézmény bensőséges jellegével és a program 
sikerességével kapcsolatosak (intézmény fizikai környezete, megfelelő 
felszereltsége és a rugalmas ellátás biztosítása, kedves személyzet).  
 
LOMBIKBÉBI PROGRAMOT VÉGZŐ INTÉZMÉNYEK 
HAZÁNKBAN 
 
A lombikbébi programot jelenleg 14 intézményben végzik hazánkban. Ezek egy 
része az OEP (Országos Egészség Pénztár) által támogatott intézmények, míg 
mások magánintézmények, melyek alapvetően önköltséges szolgáltatást 
nyújtanak a párok számára.   
Állami kézben levő intézetek közé sorolható a Budai Meddőségi Centrum, illetve 
a pécsi Meddőségi Központ, ami azt jelenti, hogy az első öt beültetés ingyenes. 
Magánkézben levő intézetek közé tartozik a Kaáli Intézet, annak minden 
kirendeltsége, a Pannon Reprodukciós Intézet, továbbá a Dévai Intézet és a 
Forgács Intézet. Ezen magán fenntartású intézmények szerződésben állnak az 
OEP-pel, ami azt jeleni, hogy öt alkalommal itt is támogatják a kezelést és utána 
fizetőssé válik. Magánkézben levő, OEP-pel szerződésben nem álló intézmények 
a Versys Clinics, illetve a Róbert Károly Magánklinika.  (1. táblázat) 
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1. táblázat: Hazánkban jelenleg lombikbébi programot végző intézmények 

Állami intézmények 
Budai Meddőségi Centrum (Budapest) 
Pécsi Tudományegyetem Meddőségi 
Központja (Pécs) 

Magánkézben levő 
intézmények, OEP 
szerződéssel 

Kaáli Intézet (Budapest, Győr, 
Debrecen, Szeged, Kaposvár, Miskolc, 
Pécs) 
Pannon Reprodukciós Intézete (Kaáli 
Intézet társintézete, Tapolca) 
Forgács Intézet (Budapest) 
Dévai Intézet (Budapest) 

Magánkézben levő 
intézmények 

Versys Clinics (Budapest) 
Róbert Károly Magánklinika (Budapest) 

Forrás: Saját szerkesztés 
 
Jelenleg az OEP öt beavatkozást finanszíroz, azok részére, akik érvényes TAJ 
kártyával rendelkeznek. A támogatás azt jelenti, hogy a beavatkozásokért nem 
kell fizetni és egyes gyógyszerekre is támogatást kapnak a párok. A gyógyszeres 
kezelést viszont az ötödik alkalmon felül is támogatja az OEP (kivétel az a két 
magánkézben levő intézet, amely nem áll szerződésben az OEP-el).  
Egy lombikbébi kezelés 200 ezer – 1 millió forint között mozog. Ez az összeg 
természetesen azokra a párokra vonatkozik, akiknek vagy nincs érvényes TAJ 
kártyájuk, vagy magán kórházat választottak, vagy pedig a finanszírozott 
alkalmakat már kihasználták. (Az ár a szükséges hormonmennyiségtől is függ.) 
 
Az intézetek földrajzi elhelyezkedését nézve elmondható, hogy inkább 
Budapestre és annak vonzáskörzetébe, valamint a Dunántúlra összpontosulnak. 
Továbbá azt is észre lehet venni, hogy a Tiszántúlon összesen három 
lombikbébi programot végző intézet van és sajnos ezek is ugyanazon intézet 
kirendeltségei. Tehát joggal tehetjük fel azt a kérdést, hogy mi a helyzet azokkal 
a párokkal, akik éppen a keleti országrészben laknak. Ha esetleg nem fogadják 
őket a hozzájuk legközelebb eső intézetbe, akkor rosszabb esetben órákat kell 
utazniuk, hogy elérjék a kiválasztott klinikát (ugyanis az egyes intézmények 
programba való befogadási protokolljai kismértékben eltérhetnek). (1. ábra) 
Az intézmények nem kiegyenlített elhelyezkedése azért aggályosnak tekinthető, 
mivel a program során a pároknak nem csupán egy-egy alkalommal kell 
felkeresni az adott intézményt, hanem rendszeresen, akár hosszú hónapokon 
keresztül is meg kell jelenniük a kezelést végző intézményben, mely utazgatás 
mind anyagilag, mind a kezelések után fizikailag megterhelő lehet.  
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1. ábra: Lombikbébi programot végző intézmények területi elhelyezkedése 
 

Forrás: Saját szerkesztés 
 
PRIMER VIZSGÁLAT BEMUTATÁSA 
 
Primer vizsgálatunkban online kérdőíves adatfelvételt végeztünk,melynek során 
133 pár megkérdezésére került sor. Az adatgyűjtés hólabda mintavétellel történt. 
A vizsgálatban olyan párok vettek részt, akik vagy jelenleg, vagy korábban vettek 
részt lombikbébi programban valamely hazai intézményben. Az adatfelvétel 
anonim módon zajlott. A vizsgálatban való részvétel önkéntes volt, cserébe 
ellenszolgáltatásban nem részesültek. Az adatok elemzése matematikai 
statisztikai módszerek alkalmazásával történt a Microsoft Excel program 
segítségével. 
 
PRIMER VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI 
 
Az intézményválasztás elsődleges szempontjait vizsgálva azt találtuk, hogy a 
megkérdezett személyek nagyon heterogén tényezők alapján hozták meg 
döntéseiket. A legnagyobb arányban a pár női tagját kezelő nőgyógyász ajánlása, 
szakmai javaslata alapján választottak intézményt (16,6%). Emellett sokan a 
lakóhely közelségemiatt döntöttek az adott intézmény mellett (16,3%), míg ehhez 
közel azonos arányban nyilatkoztak arról, hogy az intézet jó hírneve alapján esett a 
választásuk az őket kezelő intézményre (15,9%). Ugyanakkor az ismerősök 
ajánlásais sokan támaszkodtak (14,8% volt). Míg a kórház felszereltsége és a 
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szaklapokbanvaló tájékozódás alapján a minta kis hányada döntött egy adott 
intézmény mellett.(A minta 1,9%-a nem válaszolt a kérdésre)(a további 
szempontokat a 2. ábra mutatja) 
 

2. ábra: Intézmény választás szempontjai 

 
Bár az intézmény választása kapcsán az elsődleges szempontok között az 
intézmény felszereltsége nem szerepelt, amikor azt kérdeztük meg, hogy mely 
szempontok a legfontosabbak véleményük szerint egy lombikbébi programot 
végző intézményben,az intézet felszereltségét jelölték a legfontosabbnak a párok 
(átl=7,4; 8 fokú Likert skálán értékelve az egyes itemeket, ahol az 1 jelenti, hogy 
egyáltalán nem fontos, a 8 pedig, hogy teljesen). Továbbá a személyre szabott ellátás 
is különösen magas pontszámot ért el (átl=7,3).  A lombikbébi programot végző 
intézményekre vonatkozó szempontokat vizsgáló adatok elemzése kapcsán azt 
látjuk, hogy azon tényezők, melyek az intézményválasztás során elsődlegesen 
fontosak voltak, mint a földrajzi megközelíthetőség (átl=5,7), hírnév-neves orvos 
(átl=5,6), a programban való részvétel során kissé háttérbe szorultak, ezek 
szubjektíve megélt fontossága kevéssé volt jelen. Ezzel szemben olyan tényezők, 
melyek az intézményválasztás kapcsán kevéssé voltak hangsúlyosak a vizsgált 
minta esetében, úgymint a kellemes környezet(átl=6,9), rugalmas időpontok (átl=6,9), 
mely tényezők az ellátás jellegével kapcsolatosak, illetve a megértő alkalmazottak 
jelenléte(ált=6,9), a programban való részvétel során szubjektíve előtérbe kerültek. 
Úgy tűnik tehát, hogy amikor a párok részesévé váltak a programnak, más 
tényezők váltak hangsúlyossá, mint az intézményválasztás időszakában. Az 
előbbinél leginkább azzal találkoztunk, hogy a fogantatás bensőségességét, 
meghittségét megteremtő tényezők, illetve a személyre szabottság jelentősége 
felértékelődik, míg az intézményválasztásnál a praktikus szempontok (földrajzi 
megközelíthetőség) és a hírnév-ajánlás álltak előtérbe. (3. ábra) 
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3. ábra: Lombikbébi programot végző intézmények legfontosabb tényezői 

 
Forrás: saját szerk. 

 
ÖSSZEFOGLALÁS 
 
Tanulmányunk szekunder elemzés során összegezte és rendszerezte azon 
intézményeket, melyek napjainkban lombikbébiprogramot végeznek. Bemutatta 
ezek finanszírozási jellegzetességeit és földrajzi elhelyezkedését. Rámutatott arra, 
hogy a kelet-magyarországi régióban élők számára földrajzilag kevesebb a 
megközelíthető intézmény, mely miatt hátrányt szenvednek el az itt lakó meddő 
párok. 
Primer vizsgálatunk rámutatott, hogy az intézményválasztás során elsődleges 
szempontok a földrajzi megközelíthetőség, az intézmény hírneve, valamint az 
ajánlás (nőgyógyásztól, ismerőstől). Azonban a programban való részvétel során 
ezen tényezők szubjektíve megélt fontossága kissé átrendeződik. 
Hangsúlyosabbá válnak a kényelmes és bensőséges légkört biztosító személyi és 
tárgyi feltételek, míg az intézmény közelsége, és a neves, jó hírnévvel rendelkező 
orvosok jelenléte a fenti tényezőkhöz képes kissé háttérbe szorulnak. 
Összességében elmondható, hogy szükségesek lennének olyan szakmai 
kiadványok és hiteles internetes források, melyek megkönnyítenék a lombikbébi 
programban részt vevő párok számára az intézményválasztást annak érdekében, 
hogy gyermekük fogantatása egy olyan intézményben valósulhasson meg, mely 
megfelel a pár igényeinek.  
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STUDYING INSTITUTIONS DOING TEST TUBE BABY 
PROGRAMS AND FACTORS OF INSTITUTIONAL CHOICE FROM 
A HEALTH TOURISM PERSPECTIVE 
 
Evelin Szilágyi ─ Zita Sándor 
 
Abstract 
 
For a large number of couples, test tube baby program is the only possibility to 
have their own child. At the present day, there are a number of such programs 
in state and private institutions, yet only a regrettably low number of studies and 
brochures about the alternatives are available. The purpose of our study is to 
present Hungarian institutions which have a test tube baby program and classify 
them by financing method and geographic reach, in order to help those affected 
to get informed more easily about institutions operating test tube baby 
programs. Our another goal is to do a primer research about what aspects are 
considered by couples taking part in test tube baby programs when they pick the 
clinic of their choice, and what factors they consider as important in the case of 
an institution with such profile. 
 
Keywords: test tube baby program, institute selection   
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BORBAN AZ IGAZSÁG – VINOTERÁPIA ÉS BORFOGYASZTÁS 
 
TURCSÁN JUDIT ─ BOTTA-DUKÁT MÓNIKA ─ TURCSÁN ZSOLT 
 
Absztrakt 
 
Bor (vena – kedvelt; szanszkrit) minden olyan ital, amely egy növény kierjedt 
levéből készült.  Jogi értelemben azonban csak a zúzott vagy nem zúzott szőlő 
mustjából alkoholos erjedés útján létrejött ital nevezhető bornak. A bor egyes 
összetevői – polifenolok, ásványianyagok – kifejezetten jótékonyhatással bírnak 
az emberi szervezetre. Mértékkel fogyasztott (napi 1-1,5 dl bor étkezés közben) 
bor csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek, cukorbetegség, és egyes 
daganatos betegségek kialakulásának kockázatát. A polifenolok olajos kivonatát 
a szépségiparban is alkalmazzák. A bor jótékony hatását felhasználják az 
egészségturizmus területén is, vinoterpiás kezelések során. 
 
Kulcsszavak: rezveratrol, vinoterápia, polifenolok 
 
BEVEZETÉS 
 
Egészséges felnőttek esetében a mértékkel fogyasztott alkohol jótékony hatással 
bír a szervezetre és megelőző hatása van a kardiovaszkuláris megbetegedések 
esetében is. Az antioxidánsok (pl. C- és E-vitamin) mellett a polifenolok 
(rezveratrol -3. kép, piceid, flavonoidok) adják e kedvező hatást. Polifenolok már 
a szőlőben megtalálhatók (elsősorban a magban). Ez az eredmény főleg a vér 
lipid és homocisztein szintjének, illetve a vérnyomás csökkentésében mutatkozik 
meg. Waskiewicz és mtsa (2013) lengyel férfiakat vizsgálva arra a megállapításra 
jutott, hogy napi kevesebb, mint 15 gramm szeszes ital elfogyasztása növeli a vér 
HDL szintjét, és csökkenti a cukorbetegség kialakulásának kockázatát. Gea és 
mtsai (2013) több, mint 5000, 55 és 80 év közötti nőket és férfiakat vizsgálva azt 
a konzekvenciát vonták le, hogy moderált (5-15 gramm/nap) alkohol 
fogyasztása jelentősen csökkenti a depresszió kialakulást. A vizsgálatban a részt 
vevők bort fogyasztottak.  
 
A bor magas antioxidáns tartalma (elsősorban a rezveratrol) megfogja a hidroxil 
szabadgyököket, lassítva ezzel egyes sejtekben a stressz okozta sejtpusztulást. 
Szív-, és érrendszeri, valamint idegrendszerre gyakorolt pozitív hatása mellett a 
csípőcsontok törésének valószínűségét is csökkenti a borfogyasztás, 
összehasonlítva az absztinensekkel, illetve kemény ivókkal. A tanulmányban a 
sört vagy tömény italt választók csípőcsont törésének gyakorisága megegyezett 
az absztinensekével. (Kubo és msai,2013) 
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Endometriális carcinoma kialakulása középkorú hölgyeknél csökkent számot 
mutatott azoknál, akik napi 3-8 gramm alkoholt fogyasztottak, mint az 
absztinensek, vagy kemény ivók esetében. Az alkoholos ital típusa (sör, bor, 
likőr) itt nem befolyásolta a betegség gyakoriságát. (Friedreich és msai, 2013) A 
táplálkozástudományban ismert jelenség az ún. „Francia paradoxon”. (Constant, 
1997) Európában a franciáknál fordul elő legritkábban kardiovaszkuláris 
megbetegedés. Vizsgálva étrendjüket és életmódjukat, arra a következtetésre 
jutottak, hogy a szív- és érrendszer támogatását a jó minőségű, mértékkel 
fogyasztott borok (rezveratrol, quercetin), illetve alkoholos italok (etanol) 
szolgáltatják. (Ferrieres, 2004) 
 
A KSH adatok alapján elmondható, hogy a magyar lakosság éves bor és must 
fogyasztása az elmúlt években folyamatosan csökken.  Míg 2002-ben 7,9 l/fő/év 
addig 2012-ben ez a mennyiség 4,9 liter /fő/év volt. A borfogyasztással 
kapcsolatos attitűd terén a magyar felnőtt lakosság körében eltérés van a nők és 
férfiak között. A hölgyek borválasztásánál elsősorban a gasztronómia, illetve a 
hangulat, míg a férfiaknál az ár, a borvidék és a minőség a meghatározóbb. A 
2013-ban, 1550 főn végzett vizsgálat alapján a borfogyasztók között inkább az 
édesebb (édes, félédes) fajták népszerűek. Szín alapján pedig a vörösborok a 
legkedveltebbek.A megkérdezettek a mérsékelt borfogyasztást egészségesnek 
tartották, de többségük nem fogyasztja napi rendszerességgel. A férfiak a 
tudatosabb vásárlók, ők sok esetben inkább a jó minőségűt választják, még ha 
drágább is és a nőkkel ellentétben előnyben részesítik a magyar borokat a 
külföldivel szemben.A Dunától nyugatra élő válaszadók jobban értékelik a hazai 
borokat, mint keleti társaik.Három kimagaslóan kedvelt borvidéket említettek a 
megkérdezettek: Tokaj, Eger és Villány. Ezt követte Badacsony, Balaton-
felvidék és Szekszárd.(Bormarketing, 2013) 
 
A vinoterápia vagy magyarul borterápia, Franciaországból ered. A vinoterápia 
során bort vagy a borból, szőlőből származó antioxidáns anyagokat használnak 
fel a beauty, illetve masszázskezeléseknél. A fürdőkbe bort tesznek, kozmetikai 
kezeléseknél a borból származó polifenolok olajos kivonatát alkalmazzák. 
Masszázsnál a szőlőből, szőlőmagból hidegen sajtolt olajjal masszírozzák a 
vendéget. A szigorú étrend (zöldségben, gyümölcsben gazdag) mellett minőségi 
borokat kínálnak fel. Azok a wellness szállodák ahol boros szolgáltatásokkal 
várják az oda látogatókat, jellemzően vidéki, zöld környezetben találhatók.(Fehér 
és mtsai, 2007) Polifeonolok gátolják a bőr öregedését, és bőrdaganatok 
esetében a daganatos sejt apoptosisát serkenti.(Tawona és msai, 2014) 
Felmérésünk során arra kerestük a választ, hogy a megkérdezett felnőtt lakosok 
milyen gyakran fogyasztanak bort, és mely típusúakat részesítik előnyben. 
Megnéztük azt is, hogy Magyarországon vinoterápiát kínáló szállodáknál a 
vendégek milyen szívesen veszik igénybe a borterápiát.  
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ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
Felnőtt lakosok (18 éve felettiek) borfogyasztási szokásait és a vinoterápia 
ismertségét kérdőíves módszerrel mértük fel. A kérdőív összeállításának 
szempontjai: inhomogén célszemélyek; a borról, mint közismert italról szerzett 
ismeretek, a megkérdezettek borfogyasztási szokásainak, kikapcsolódási, 
feltöltődési igény felmérése; a bor –és egészség összekapcsolása; anyagi 
háttérlehetőségek; bor-wellness igény felmérése illetve véleményalkotás a 
vinoterápiáról voltak. Az értékelhető kérdőívek száma 167 db volt. A kapott 
válaszokat Microsoft Excel 2010 Programmal értékeltük ki. Kiegészítve a 
termékekkel kapcsolatos információkat az ismertebb, boros kezeléseket is kínáló 
wellness szállodák képviselőjével interjút készítettünk. A megkeresett 
szálláshelyek: Anna Grand Hotel Wine & Vital****, Balatonfüred; Bonvino 
Hotel****, Badacsony; Zenit Hotel Balaton****, Vonyarcvashegy; Crocus Gere 
Bor Hotel  Wine Spa****,Villány; Andrássy Rezidencia Wine & Spa****, Tarcal; 
Hotel Korona****, Eger; Liget Hotel****, Szarvas; Corvin Hotel Gyula***, 
Gyula; és Wellness Hotel****, Gyula voltak. 
 
EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 
 
A válaszok alapján a megkérdezettek mindössze 4%-a fogyaszt minden nap bort, 
10%-a hetente többször. A legtöbben (52%) ritkán, illetve 1-2 hetente (27%) 
isznak bort.   
A naponta borfogyasztók aránya férfiak esetében magasabb volt (14,29%), mint 
a nőknél (2,22%) . Ha bort választanak, akkor az elsődleges szempont a színe 
(35%), illetve minősége (30%) volt. Ezt követte a hangulat (15%), és az ár 
(14%). Borrégió alapján a válaszadók 6%-a választ. Nemenként különbséget 
kaptunk a borválasztás terén. Igaz, hogy a borfajta és a minőség mindkét nemnél 
elsődleges szempont, a férfiak azonban nagyobb hangsúlyt fektetnek a 
borvidékekre (21,43% vs 4,55%), míg a nők az árra (11,36%). Férfiak közül az 
árat senki nem jelölte meg, mint választási szempontot. (1. ábra) Ez az eredmény 
megegyezik a Bormarketing Műhely Kft (2013) felmérésével.  
  

http://szoba.hu/tarcali-hotelek/andrassy-rezidencia-wine-spa
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1. ábra: Borválasztás szempontjai nemenként (n=167) 

 

Borok közül elsősorban a vöröset (52%) részesítik előnyben, ezt követi a fehér 
(31%), majd a rosé 17%. Ez a végeredmény is azonos a Bormarketing Műhely 
Kft eredményével, igaz, ott a válaszadók 8”%-a választ inkább vöröset. Az ő 
vizsgálatukban az eset szám is (1550 fő) is jóval több volt. Nemenként vizsgálva 
a válaszokat, a férfiak nagyobb arányban választják inkább a vörös bort 
(64,29%), mint a nők (50%), a nők pedig a fehéret (31,82% vs 21,43%). Az 
„árérzékenység”-nek azonban ellentmond mindaz, miszerint a megkérdezettek 
4%-a költ havonta 5000 Ft-nál többet borvásárlásra, legtöbben (50%) 1000 Ft-
alatt. Rákérdezve a borok egészségre gyakorolt hatására (több válasz bejelölése is 
lehetséges volt), a legtöbben a szív- és érrendszert védő hatást (106 fő), illetve a 
vérképző hatást (103 fő) jelölték meg.  A bor emésztést segítő hatását többen 
jelölték meg (74 fő), mint az antidepresszáns hatást (30 fő). 30-an vélik a bort 
jelentős vitamin és ásványi anyag forrásnak. 
Az egészségmegőrző programok igénybevételének motiváltsága a válaszadók 
megjelölése alapján nem nőne jelentősen, ha abba benne lenne a „bor”, vagy 
„vino” szó. A borwellness vagy vinoterápia a megkérdezettek többsége (54 fő) 
szerint elsősorban a bortartományokban található hotelekre jellemző.  A 
megkérdezettek többsége a borwellness-t leginkább jó marketingfogásnak 
(39%), mint hasznos dolognak (26%) tartotta. 23%-uk csak egy újabb 
divathullánként értékeli a bor és származékainak felhasználását ezen a területen. 
Azok közül, akik naponta fogyasztják az italt, erre a kérdésre egyöntetűen a 
„nagyon hasznosnak tartom” választ jelölték be. Akik soha nem isznak bort, 
33,33% jó marketingfogásnak tartja, újabb 33,33% pedig egyáltalán nem hisz a 
terápiának ebben a formájában. 
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A szállodákkal készített interjúk során kiderült, hogy a LIGET illetve CORVIN 
hotelben időközben megszűnt a borwellness szolgáltatás, mivel a vendégek 
részéről sem érdeklődés, sem igény nem volt arra.  
A válaszokból kiderül, hogy a boros kezelések közül elsősorban a 
testkezeléseket, illetve a borfürdőt veszik igénybe a látogatók. Jellemzően attól, 
hogy a szálloda hol helyezkedik el, a borvidékeken található szálláshelyek 
vendégei (Villány, Vonyarcvashegy, Badacsony) fogékonyabbak a borwelness-re. 
A népszerűsítés kérdéskörére mindenhonnan ugyanaz a válasz érkezett, 
miszerint szükségszerű lenne, ám ennek, a potenciális vendégekhez, illetve 
általánosságban az emberekhez igazán eljutó módját nem tudták megmondani. A 
kapott eredmények alapján elmondható, hogy a borrégiókban elhelyezkedő 
hotelekben sokkal népszerűbb, keresettebb a vinoterápiás szolgáltatás. A 
szolgáltatók kiemelten figyelnek oda azokra. Régión kívül, akár megyénkben is, 
nem rentábilis ilyen típusú terápiákat fenntartani, a csekély érdeklődés végett. A 
vendégek nem rendelkeznek kellő ismerettel a vinoterápiával kapcsolatban. 
Szakemberek is fontosnak tartják azt, hogy a vendégek megfelelő ismeretekre 
tehessenek szert. A kozmetikai kezeléseket egyértelműen döntő többségben a 
hölgyek veszik igénybe, míg a masszázs-típusúakat a férfiak is. Sokan 
elektronikus úton is tájékozódnak az adott szálloda szolgáltatásait illetően, 
amelyen változó mértékben van megemlítve a vinoterápiás lehetőség. Azok, akik 
ezt nagyon fontosnak tartják, azok a saját honlapjukon is kellő mélységben 
igyekeznek azt bemutatni. 
 
KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 
 
Felmérve 167 ember ismereteit, hozzáállását, esetleges fenntartásait 
„borwellness-szel” és borfogyasztási szokásokkal kapcsolatban elmondható, 
hogy a vinoterápia: Nem eléggé közismert, így csak differenciáltan népszerű. 
A díjszabások magasak, nem mindenki számára elérhetőek, ami érthető, de a 
termékek ismertebbé tétele érdekében bevezető árak alkalmazása indokolt. 
A borhotelek által nyújtott szolgáltatások sokkal alaposabbak, körültekintőbbek, 
hiszen közvetlen kapcsolatuk van a szőlőtermesztéssel, borkészítéssel. 
Sokan, pihenésük szempontjából másodlagos szempontnak tekintik a 
gyógyboros kezeléseket, azért, mert az egészségre gyakorolt valós hatásának az 
ismeretével nem rendelkeznek.  
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WINE CONSUMPTION AND DEMAND ON WINE THERAPY 
AMONG HUNGARIAN INHABITANTS 
 
Judit Turcsán ─ MónikaBotta-Dukát ─ Zsolt Turcsán 
 
Abstract 
 
Wine (vein - a popular, Sanskrit) is defined as any drink which made of 
fermented plant juice. In legal terms, wine is a product derived from crushed 
grape went trough alcoholic fermentation. The individual components of wine - 
polyphenols, minerals - have positive effects on the human health. With 
moderate consumption (1 to 1.5 dl wine/day during meals) wine may reduce 
cardiovascular diseases, diabetes, and the risk of certain cancers. The 
polyphenols extracts are used in the beauty industry. The beneficial effects of 
wine can also be used in the field of health tourism in vinotherapy. 
 
Keywords: resveratrol, winetherapy, polifenols 
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THE ROLE OF FACTORING IN FINANCING SMALL AND 
MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 
 
MIROSLAVA VINCZEOVÁ 
 
Abstract 
 
Many businesses, particularly small and medium-sized ones, have still been 
struck upon negative effects of the financial and economic crisis. Problems 
concerning debt collection often belong there and they may even lead to 
insolvency. Factoring may become one of efficient instruments of tackling this 
issue. Nowadays factoring appears a modern way of financing business activities 
by means of the sales of accounts receivable to a factoring company. The aim of 
this paper is to determine the main role of factoring in financing businesses and 
evaluate the level of its use in Slovak small and medium-sized enterprises. 
 
Keywords: factoring, factoring company, factor, accounts receivable, solvency. 
 
INTRODUCTION 
 
The financial and economic crisis has been manifesting in the whole economy 
and also means problemsof raising funds for development activities (Lesáková, 
Ľ., 2010, p. 30). Faktoring may become an effective tool helping solve such 
problems.Services similar to factoring were used as far back as the Middle Ages 
when selling wood, furs or the fish from America to Great Britain where the 
London agents offered different types of loans and financial services. However, 
its more important boom occurred in the 19th century in the USA. Its more 
intensive development in Europe started only since the 60s in the 20th century. 
The New York corporationOelbermannDommerick and Co. has been 
considered to be a founder of modern factoring which started to specialize in 
factoring services together with accounting services, the administration and 
collection of debts, loan control and other associated activities in the 30s of the 
20th century (Sato, A., 2001).Factoring became a modern and efficient 
instrument used in management of receivables (often referred to as credit 
management). It represents an alternative to a traditional bank loan. Its use does 
not increase indebtedness of a business and this is one of its greatest advantages. 
The aim of factoring is to achieve the position when the business (i.e. the 
supplier) could dispose of its cash as soon as possible after the issue of the 
invoice to the customer. Factoring practically has no significant limitations. The 
volume of funds a business may receive by means of factoring is influenced by 
the business itself and its ability to generate accounts receivable which are 
appropriate for such financing. 
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The aim of the paper is to determine the main role of factoring in financing 
businesses and evaluate the level of its use in Slovak small and medium-sized 
enterprises. 
 
1. Characteristics of factoring 
 
Factoring is a way of debt financing of a business by a factoring company based 
on an assignment of claims within its maturity when a client immediately 
receives a part of the receivable amount (Jasaňová, H., 2012). It is a method of 
raising short-term finance. A financial institution (i.e. a factoring company) will 
manage the sales ledger of the business and will be prepared to advance sums to 
the business based on the amount of trade debtors outstanding (Vinczeová, M., 
Krištofík, P., 2013, p. 73). Factoring is a way of financing appropriate for large, 
medium-sized as well as small enterprises which realize regular deliveries to 
creditworthy customers or need additional working capital due to seasonal 
fluctuations (Šiman, J., Petera, P., 2010, s. 69). Kalabis (2005, s.96) sees the 
significance of factoring especially in seasons of the increased economic risk 
when selling some claims towards the customers to a factoring company rather 
than retaining them up until the day of maturity may be advantageous for a 
business. 
 
The gradual wider use of factoring in business practice has led to the creation of 
its different types classified according to several criteria. According to the range of 
rights and duties of parties to contract, it is classified as recourse and non-recourse factoring. 
In recourse factoring (sometimes also referred to as “unauthentic” one), a 
supplier remains responsible for debt collection and bears the risk of default of 
a customer. Non-recourse factoring means that the default risk passes to a 
factoring company. According to goods transfer, we may divide factoring to domestic, 
export and import one. Domestic factoring includes transactions associated with 
the purchase of accounts receivable between domestic subjects. Export 
factoring represents the purchase of accounts receivable and related services 
when selling goods or services abroad. The business is thus not forced to use 
various ensurance instruments such as a letter of credit or a bill of exchange. 
Import factoring, on the other hand, comprises the purchase of accounts 
receivable by a factor from a foreign supplier. According to whether transfer of a debt 
is notified to a debtor or not, we distinguish disclosed and undisclosedfactoring.If disclosed 
factoring is applied, the customer (i.e. debtor) is notified that the debt was 
transferred to the factor. The customer then makes payments directly to the 
factor´s account. Actually, this type of factoring is used more often in practice. 
Undisclosed factoring is realized without the customer´s informed consent. The 
customer makes the payment to the suppliers´s account and they then send the 
payment to the factor. Factoring may also be classified according to the period when a 
payment is made. In this case we can talk about pre-financing when the factor pays 
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about 80 per cent of a nominal value of debt to the supplier before its maturity, 
and about financing on the maturity date when the factor pays the debt to the 
supplier (i.e. debtor) only after the invoiced amount is paid by the supplier. 
According to additional provided services we know full factoring and limited factoring. Full 
factoring contains the purchase of debts together with almost all the related 
operations such as keeping the sales ledger, credit control, credit insurance, 
customs procedure (if applicable) or payments of different fees.  This is also 
known as conventional factoring. Factors usually provide full factoring as 
disclosed. In limited factoring, the factor chooses only a limited number of 
invoices to be the subject of the factoring agreement. These are invoices with 
which there is no threat of complaint or default by the debtor associated. Mostly 
the factor does not provide any additional services with this type of factoring. 
Limited factoring is practically applied more often as undisclosed. In practice, 
there have still been new types of factoring appearing which usually result from 
the competitive fight among factoring companies struggling for customers by 
satisfying their needs. 
 
2. The role of factoring in financing a business 
 
Factoring is a flexible instrument of financing a business. When deciding about 
a way of financing it is necessary to take many factors into account. It is needed 
to consider which form responds to the business´s target financial structure, 
which problems are currently faced by a business, which are its actual needs and 
what reserves it has. Unlike the other financial products, factoring should be 
tailor-made for a client, not reversely. Its objective should not be only to ensure 
working capital but also to break managers free so that they may devote to their 
business. The substance of good factoring consists in its promptness and 
flexibility. Services should be ensured directly in client´s premises, they should 
not require long and costly approving procedures, however they should bring 
quick decision and solution. Factoring is an appropriate choice particularly for 
businesses whose business partners require longer maturities while they need to 
speed up their cash flows themselves.  
Actually, factoring is appropriate for all branches of business with regular 
deliveries of goods or services and a diversified portfolio of suppliers with 
maturity of 30 to 120 days. Sales contracts should not contain the accounts 
receivable cession prohibition. It is possible to assign and finance only accounts 
receivable which are not charged with the third parties´ right (Ranochová, D., 
2010). Factoring is interesting for a business especially due to its flexibility and 
simplicity. Factoring companies normally do not require longer credit history, 
therefore it is also convenient for starting businesses and businesses without 
ready access to traditional loans provided by commercial banks. Alike, it may 
also by efficiently used by businesses in their growth phase. We think that 
factoring is appropriate particularly for businesses which currently face lack of 
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working capital to purchase material supplies, need to cope with seasonal 
fluctuations, provide longer maturities to their customers, have temporary 
liquidity problems, do not want to increase their gearing, intend to devote to 
their core business and therefore want to outsource credit management by 
means of factoring. 
 
3. The use of factoring in Slovak small and medium-sized businesses 
 
The level of factoring use by Slovak businesses is lower than in other developed 
countries. However, this modern way of financing has increasingly been 
naturalizing in the Slovak market. In 2003 the Association of Factoring 
Companies was founded in Slovakia. Its main objective is to protect and 
support providing of factoring services in Slovakia as well as abroad. The 
following figure illustrates factoring turnovers of the members of the 
Association of Factoring Companies in 2013 and the first two quarters of 2014. 
 
Figure 1: Factoring volumes of the Factoring Companies Association members 

in 2013 and 2014 (mil. EUR) 

Source: Own processing according to data available at http://www.afs.sk. 
 
Nowadays the Association has five full and eight associated members. The full 
members are Bibby Factoring Slovakia, a.s., ČSOB Factoring, a.s., Factoring 
Slovenskejsporiteľne, a.s., Tatrabanka, a.s., and VÚB Factoring, a.s. The Figure 
indicates that while in 2013 VÚB Factoring was an apparent leader in 
thefactoring market, the actual available data for 2014 show that this company 
has started to drag behind markedly and Tatrabanka starts to begin a new leader 
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(although only data for the first half year of 2014 has been available so far). The 
structure of the Slovak factoring market is typical with that the prevailing part of 
turnovers has been generated by factoring companies which are bank 
subsidiaries. The only company not founded by a bank is Bibby Factoring. 
Nevertheless, this company continually has been establishing its position and 
become a full-valued partner of many businesses.  
 
 As for particular types of factoring, in 2013 as well as in the first half of 2014, 
non-recourse factoring slightly prevailed (52% of the total factoring volume in 
2013 and almost 54% in 2014). From the territorial point of view, domestic 
factoring predominates. In 2013 it accounted for more than 57% and in 2014 
almost 67% of the total factoring volume. The highest share in factoring 
transactions was recorded by medium-sized enterprises (more than 45% in 2013 
and more than 43% in 2014) followed by corporate clients, i.e. large enterprises 
(more than 37% in 2013 and more than 40% in 2014) and small enterprises with 
their share of 17% in both analysed periods (http://www.afs.sk). 
 
In spring 2013 we realized an enquiry research on the sample of small and 
medium-sized enterprises with the seat in the Slovak Republic with the aim to 
find out which instruments they use in credit management, with special 
attention put on factoring. The founding that the prevailing majority, almost 
88% of respondents, practically does not apply any credit management tools, 
was bewildering for us. The businesses which use some credit management 
instruments stated insurance (5,5% businesses), external accounts receivable 
collection (2,7% businesses). 4% of addressed businesses stated that they used 
lawyer´s services, notarial records or operational debts monitoring by competent 
employees. In spite of that factoring is considered an effective tool in credit 
management, we found that it was used very rarely in analysed businesses. 
Nowadays, no one business of our research sample uses it but in the past, 5,5% 
of our sample businesses used  it. Therefore we asked them after that why they 
had stopped using factoring. They stated mainly high cost, the loss of direct 
contact with their clients or unsuccessful debt recovery. Two businesses 
informed about their more or less positive experience with factoring. These 
respondents appreciated flexibility and early availability of cash which positively 
influenced their liquidity and solvency. On the contrary, one of the enquired 
businesses indicated rather negative experience and another one presented a 
completely negative experience. We also asked businesses without any 
experience with factoring for reasons. They recorded various reasons which are 
presented in the Figure 2. 
  

http://www.afs.sk/
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Figure 2: Why do Slovak SMEs not use factoring? (% of enterprises) 

Source: Own processing according to Tomanová, V., 2013. 
 
In the figure we can see that the most often reported reason for which Slovak 
SMEs do not use factoring is the fact that they do not actually have problems 
concerning debt recovery for own account (29% businesses). Rather big part of 
businesses (more than 20%) stated that they did not have sufficient information 
about this serviceavailable. When we add 9% of businesses which have not 
heard about factoring so far, we come to more than a quarter of businesses 
which do not use factoring mainly because of insufficient information about its 
substance and advantages. Other reasons reported by businesses in addition to 
those determined by us contained for example the following ones: 

- factoring was not approved, 
- they prefer settlement of accounts receivable through the direct contact 

with clients, 
- the bank did not agreed with a combination of factoring and an 

ovedraft, etc. 
 
The realized research also revealed that the addressed Slovak businesses are 
rather conservative and they prefer well-established traditional sources of 
finance to factoring (almost 44% of businesses). Regarding the low level of 
informedness, as much as almost 60% of the addressed businesses were not able 
to answer our question concerning the use of factoring in the future. Only 15% 
of businesses consider its future use. 
  

8,7
1,4

11,6

29,0
20,3

13,0

10,1

5,8 we haven´t heard about 
factoring yet

our friends were not 
satisfied with factoring

high cost of factoring

we do not have debt 
recovery problems

not sufficient information 
available

we never have received 
any factoring offer

we want to be in direct 
contact with clients



Miroslava Vinczeová 

182 

CONCLUSION 
 
The accounts receivable are recorded in the balance sheet of almost every 
business. Extended maturity on the one hand helps the supplier to support its 
competitiveness. On the other hand, however, capital which could be more 
effectively allocated in some other way is tied up in the accounts receivable. And 
just for this reason the business is required to pay sufficient attention to credit 
management. On the present there are a lot of different tools and products 
available to businesses which may solve their problems of financing. Factoring is 
one of possible alternative choices. It helps the business recover funds tied up in 
accounts receivable within relatively short time which supports its 
competitiveness and improves solvency.  
 
In the paper we point not only to advantages of factoring but also to some of its 
disadvantages and main reasons of the low level of its use in Slovak small and 
medium-sized enterprises. The greatest barriers of its use have still included 
weak informedness of managers. Therefore, it is inevitable to show them, 
especially those managing small and medium-sized enterprises, how factoring 
can be applied in credit management. The businesses very often act under 
pressure, face up against solvency problems, lack working capital, traditional 
loans provided by commercial banks are available only under disadvantageous 
conditions or even they are not available at all. And factoring is about to 
become an instrument which may help effectively cope with these temporary 
problems and maintain flexibility and competitiveness of businesses. 
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