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Előszó, jegyzet az Olvasóhoz 

 

„Verba volant, scripta manent” – mondták a rómaiak. Tudományos 

kérdéseket sokféle szempontból lehet megközelíteni. Bármi álljon is 

ezek középpontjában, legyen az adott téma bármennyire is szakma 

specifikus, a „tudomány „maga, sohasem unalmas, hanem nagyon is 

érdekfeszítő. Egy-egy tudományos kérdésről írott szakcikk olvastán – 

még ha az a befogadó érdeklődési körétől, szakmai-tárgyi ismereteitől 

mégoly távol is áll – a figyelmes Olvasó úgy érzi, hogy valamivel 

gazdagodott, tudása valamilyen módon bővült. Legyen az az újdonság 

egy merőben újszerű teória, addig nem ismert konkrét tudástartalom, 

valamilyen először közreadott módszer, avagy egy teljesen új sajátos 

szemlélet. 

Jelen könyv igyekszik az Olvasó fenti, újszerűségi kívánalmainak 

megfelelni. Tárgya rendkívül sokrétű, hiszen ez a kötet több tudományág 

tudományos publikációinak a gyűjteményes kiadványa. Olyan 

szakcikkeket tartalmaz, amelyek a napjaink Magyarországában 

felmerülő, velünk élő, rendkívül komplex természeti, társadalmi, 

gazdasági, regionális folyamatok/jelenségek probléma halmazainak 

legkülönbözőbb szaktudományos kérdéseivel foglalkoznak. Apropója 

pedig egy jeles ünnep, nevezetesen a békéscsabai felsőoktatás 30 éves 

évfordulójára 2016. május 5-én megrendezett nagyszabású tudományos 

konferencia. „A magyar gazdaság és társadalom a 21. század 

globalizálódó világában” című, 150-200 fő részvételével lebonyolított 

tudományos vitaülés 10 szekciójának több mint 100 előadásából 

összesen 70 db szakcikk született. Ezeknek az anyagát tartja kezében az 

Olvasó. 

A kötet adott módon való összeállításával a szerkesztők szándéka az volt, 

hogy a végeredmény, a „produktum” szerkezetileg nagyjából 

tudományági besorolást kövessen. A tanulmányokat az alábbiak szerint 

rendeztük: angol nyelvű előadások csoportja, gazdaságtudományi cikkek 

gyűjteménye, társadalomtudományi jellegű anyagok egysége, tér 

(regionális) tudományok körébe sorolható előadások köre, az 
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agrártudomány új eredményeinek szakcikkei és végül matematikai-

informatikai publikációk zárják a sort. Az egyes „blokkokon” belül pedig 

a szerzők nevei szerint az ABC sorrendjét alkalmazzuk. 

Remélhetőleg nem a szerkesztői elfogultság mondatja velünk, hogy, 

ennek a könyvnek az anyaga egy roppantul színes tabló. Olyan 

„kavalkád”, amelyet egyformán jellemez a széles tematikai kínálat, a 

sokféle probléma megközelítés, a metodikai gazdagság, az irodalmi-

elméleti megalapozottság vagy a gyakorlatban is felhasználható konkrét 

eredmény. 

Összességében kiadványunk 2016 egyre gazdagodó magyar (leginkább 

alföldi) és részben nemzetközi (szlovák, román) tudományosságának 

egy szelete. Széles vászon, tele számos tudományág jeles művelőinek 

írásaival, izgalmas tudományos témákkal és figyelemre méltó 

konklúziókkal. A cikkek olvastán a szerkesztők úgy érezték, hogy sok 

mindennel gazdagodtak. Reményeik szerint jelen kötetet számosan 

haszonnal forgathatják: a tudomány művelőitől kezdve, az egyetemi 

oktatókon, gyakorlati szakembereken át a „csak” érdeklődő laikus 

olvasókig. 

 

A szerkesztők 
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SZLOVÁK NEMZETISÉGŰEK MAGYARORSZÁGON A 2011. 

ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS ALAPJÁN 

BAGDI Róbert
1 

1Szolnoki Főiskola, 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14, bagdir@szolf.hu 

 

Bevezetés 

Magyarország területén az államalapítás óta mindig is több nemzetiség élt együtt, 

azonban számuk az I. világháborút lezáró béke következtében jelentősen lecsökkent. 

Magyarországon a dualizmus kora óta rendszeresen, 10 évenként tartanak 

népszámlálást. Az elmúlt másfél évszázad folyamán, eltérő gyakorlat alakult ki a 

tekintetben, hogy rákérdeztek-e az egyén anyanyelvére, nemzetiségi hovatartozására, 

és ha igen, akkor milyen formában, vagy ellenkezőleg, ezek nem is szerepelt a kérdések 

között. 2001-ben és 2011-ben, a népszámlálás többféleképpen is tudakolta, hogy az 

illető mi alapján sorolja magát az adott nemzetiség tagjai közé, például az anyanyelv, a 

családi körben használt nyelv, vagy a kulturális kötődés alapján. E kérdésekre azonban 

nem volt kötelező válaszolni, így például a 15 év feletti lakosok közül, összesen 

1.172.354 fő nem is adott választ (2011). A hivatalos adatok szerint, a hazai 

nemzetiségek száma többnyire emelkedett 2001 és 2011 között. E tanulmányunkban a 

hazai szlovákság térbeli elterjedtségét kívánjuk összegezni a 2011. évi népszámlálás 

alapján, elsősorban megyei szintű adatokra alapozva. Az adatok lehetővé teszik, hogy 

egyes kérdéseket a hazai megyeszékhelyekre vonatkozólag is megvizsgáljunk. 

Irodalmi áttekintés 

Magyarországon, több tudományterület kutatóinak is felkeltette érdeklődését a 

népesség etnikai összetétele, és annak dinamikája. Terjedelmi okok miatt itt csak egy 

igen rövid áttekintést tudunk adni. A primer adatok, tehát az elmúlt másfél évszázad 

népszámlálásainak eredményei nyomtatásban is megjelentek. A jelenleg utolsónak 

számító népszámlálást 2011 októberében hajtották végre. Az eredmények publikálása 

a következő évek során fokozatosan valósult meg. A Központi Statisztikai Hivatal 

2014-ben a 9. kötetben tette közzé a nemzetiségi adatok főbb számait országos szinten, 

összesen 180 oldalnyi terjedelemben (KSH, 2014). 

A népszámlálások adatait számos kutató felhasználta, és használja a mai napig is, 

vizsgálataihoz. Ennek a gyökerei a XIX. századba nyúlnak vissza. Keleti Károly 

például 1871 és 1892 között a Magyar Királyi Statisztikai Hivatal igazgatója volt és 

számos munkájában olyan adatokat is közzétett, amelyeket ő maga számolt ki a 

hivatalos adatokból. Számára az iskolai tanításban használatos nyelvek szolgáltak 

támpontul az etnikai arányok meghatározására (Keleti, 1880). Kevésbé ismert Kőrösy 

József neve, aki Budapest 1880. évi népszámlálási eredményeiből, a népszámlálási 

egyéni számláló lapok segítségével a magyarosodási folyamatot írta le, összevetve a 

szülők és a gyermekek által legszívesebben használt nyelvet az iskolai oktatás 

nyelvével és a felekezettel (Kőrösy, 1881). 

A dualizmus kora egyben a megkülönböztetett figyelmet is meghozta az egyes 

nemzetiségekkel kapcsolatban. Dr. Szabó Oreszt főszerkesztésével elindult a 

Nemzetiségi Ismertető Könyvtár sorozat, amelynek értelmében majd’ minden hazai 

népcsoportról elkészült egy olyan összefoglaló mű, amely a történelem, a nyelv, a 

népszokások, a foglalkoztatási szerkezet, a vallási és kulturális viszonyok fontosabb 
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kérdéseit foglalta össze. Így többek között Pechány Adolf a szlovákokról írt 

összefoglalást (Pechány, 1913). 

A trianoni béke következtében a magyarság sorsa mellett felerősödött az etnikai 

viszonyok alakulása iránt való érdeklődés (népiségtörténet iskola). Ennek 

bizonyságaként csupán Szabó István egyik munkáját emeljük ki, „A magyarság 

életrajza” című művét, amelyben a dualizmuskori Magyarország népességének 

fejlődésére is kitért, érintve az asszimiláció kérdését is (Szabó, é. n.). 

1950-ben I. Tóth Zoltán vezetésével alakult meg egy munkacsoport, feladatuk a 

következő évben a levéltári és hírlapi anyag feltárása és regisztrálása volt. Valamennyi 

nagyobb szomszédos népről készültek összegfoglaló tanulmányok. Például Arató 

Endre a (cseh) szlovákok történtét dolgozta fel, (Arató, 1978), de nem koncentrált a 

társadalmi-gazdasági kérdésekre. A magyar történettudomány az 1960-as, 1970-es 

években tudott csak elszakadni a szigorú marxista iránytól, és nyitott Európa felé. Az 

ezt követően kibontakozó és szerteágazó kutatások egyik kiemelkedő kutatója Katus 

László (Katus, 1980). 

Az elmúlt két évtizedben ugyancsak születtek új eredmények számos területen. A 

teljesség igénye nélkül a közelmúltból például Szarka László munkásságát említjük 

meg, akinek 1995-ben jelent meg először egy kötete „Szlovák nemzeti fejlődés – 

magyar nemzetiségi politika 1867 – 1918” címmel. A mű fontos jellemzője, hogy két 

nyelven, magyarul és szlovákul is megjelent (Szarka, 1995). A földrajztudomány 

művelői közül Kocsis Károly nevét említhetjük meg, akinek Magyarország etnikai 

térszerkezete az egyik kutatási területe. Legfőképpen országos léptékben folytatta 

kutatásait, de foglalkozott kisebb tájegységekkel is. Eredményei térképeken is 

megjelentek. 

Anyag és módszer 

Az osztrákhatalom által végrehajtott népszámlálások közül az 1850. évi esetében 

kérdeztek rá először a népesség etnikai hovatartozására, de mindez 1857-ben már 

elmaradt. A dualizmus korától immár a magyar állam által elrendelt és végrehajtott 

népszámlálások során csak az anyanyelvet tudakolták, míg a nemzetiségi kérdés 

egészen 1930-ig nem került fel az egyéni számlálólapokra. 1941 óta azonban - 1970 

kivételével - mindig szerepelt a kérdések között a nemzetiségi hovatartozás. Az 

ezredforduló után több kérdést is alkalmaztak a hazai kisebbségek pontos 

számbavételére. Így nemcsak az anyanyelvi, illetve a nemzetiségi hovatartozást 

tudakolták, hanem azt is, hogy az adott nyelvet családi, baráti körben használja-e az 

egyén, valamint kulturálisan kötődik-e valamely hazai kisebbségi csoporthoz. 

Mindezen kérdésekre azonban sem 2001-ben, sem 2011-nem nem volt kötelező 

válaszolni. Ennek eredményeképp 2001-ben a választ megtagadók, illetve válaszolni 

nem kívánók száma 570.537, míg 2011-ben már 1.455.883 fő volt. 

A 2011. évi népszámlálás eredményei a KSH honlapján is elérhetőek, ahol lehetőség 

van úgynevezett szűrők használatára is, így például a kisebb területi egységekre, a 

megyékre vonatkozó adatok megtekintésére is. A vizsgálatunk során felhasznált adatok 

nagyobb része az elektronikusan elérhető adatbázisból származik. Az egyes megyékre 

vonatkozó, de településszinten is részletezett adatok elérhetősége a 4.1.6.1. pont alatt 

található meg. Tovább részletezett adatokat tartalmaz a 2.1.6.4 sor, amely a népesség 

nemzetiségi hovatartozását befolyásoló tényezőket tartalmazza ugyancsak megyei 

szinten. A statisztika ugyanakkor kiemelt figyelmet szentelt a hazai 
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megyeszékhelyeknek, így a fent említett részletes adatokat közreadta az egyes 

megyeszékhelyek esetében is, a 3.1.6.1 pont alatt. 

A nemzetiségekre vonatkozó adatokkal kapcsolatban meg kell jegyezni továbbá, hogy 

a válaszadás önkéntes volt. Az egyén számára ugyanakkor lehetőség volt, hogy az 

összeírás során, több nemzetiséghez tartozónak is vallhatta magát. Ennek 

eredményeképp annyiszor szerepelt a nemzetiség, az anyanyelv, a családi, baráti 

közösségben használt nyelv szerinti összesítésben, ahányszor az adott választ 

megjelölte. A meghatározott szabályok szerint „a nemzetiségi hovatartozás 

szempontjából minden összeírt személyt, anyanyelvre való tekintet nélkül, olyan 

nemzetiségűként vesznek számba, amelyhez tartozónak minden befolyásolástól 

mentesen vallotta magát”. (KSH, 2014) Végeredményben azt a személyt tekintette a 

statisztika az adott nemzetiséghez tartozónak, aki legalább egy kérdés esetében az adott 

kisebbséghez tartozónak vallotta magát. Az anyanyelvet az alábbiak szerint definiálták 

a népszámlálás során: „Az az élő nyelv, amelyet az ember általában gyermekkorában 

(elsőként) tanul meg, amelyen családtagjaival általában beszél, és amelyet minden 

befolyásolástól mentesen, a valósághoz hűen anyanyelvének vall.” (KSH, 2014) A 

közösségben használatos nyelvek esetében „családi körnek tekintettük mindazon 

személyek csoportját – lakóhelytől, országhatártól, rokonsági foktól függetlenül –, 

akiket a megkérdezett a családjának tekintett.” (KSH, 2014). 

Eredmények és értékelésük 

A hazai szlovák nemzetiségűek létszáma, 2001-ben összesen 39.266 fő, míg 2011-ben 

35.208 fő volt. 2011-ben, országosan, azok, akik csak a nemzetiség rovatnál jelezték a 

szlovákokhoz való tartozásukat: 16.222 fő volt, míg a kizárólag az anyanyelvi rovatnál 

magukat szlovákoknak vallók száma 840 fő volt, végül a csupán a családi, baráti 

közösségben használt nyelv kérdésénél magukat szlovákoknak vallók száma 4074 fő 

volt. A nem említett 14.072 fő legalább két kérdés esetében jelezte, hogy önmagát a 

szlovák közösséghez tartozónak vallja valamely szempont alapján. 

 

1. táblázat. A szlovák nemzetiségűek száma néhány megyeszékhelyen, 2011-ben 

 Nemzetiség Anyanyelv Közösségben Összesen % Lakosság 

Békéscsaba 1 881 665 1133 2513 4,05 

Miskolc 336 94 184 420 0,25 

Szeged 290 110 122 350 0,21 

Tatabánya 230 54 86 263 0,39 

Győr 184 69 130 249 0,19 

Nyíregyháza 189 37 54 214 0,18 

Forrás: Saját szerkesztés a KSH adatai alapján 

 
Table 1. Number of Slovakian peoplein in some Hungarian county seats in 2011 

(1) Nationaltity (2) Mother tongue (3) Using the Slovakian language with family, or with friends 

(4) All Slovakian people, (5) percentage of the Slovakian poeple  
Source: own processing 

 

Az 1. táblázatban a megyeszékhelyek közül a hat legnagyobb szlovák közösséggel 

rendelkező város példáján mutattuk be, a három kérdésre adott válaszok megoszlását, 

illetve, hogy ténylegesen hány szlovák is élt az adott településen. A „közösségben” 

címsor alatti oszlopban feltüntetett számokon a családi, baráti közösségben használt 
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nyelvet értettük. Az „összesen” címsor alatt pedig a legalább egy kérdés esetében 

pozitív választ adókat. 

A hazai szlovákság a történeti okoknak köszönhetően elsősorban Békés megyében 

(8877 fő), Pest megyében (7463 fő), továbbá Komárom-Esztergom megyében (3537 

fő), Budapesten (3257 fő), Nógrád megyében (2860 fő), Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyében (2306 fő) és Győr-Moson-Sopron megyében (1802 fő) koncentrálódott. A 

hazai megyeszékhelyek közül 2011-ben Békéscsabán élt a legtöbb szlovák, szám 

szerint 2513 fő (lásd 2. térkép), utána Miskolc (420 fő), Szeged (350 fő), Tatabánya 

(263 fő), Győr (249 fő) és Nyíregyháza (214 fő) következett (1. táblázat). A 

megyeszékhelyek közül a békéscsabai 2513 fős szlovák közösség számított a 

legnépesebbnek, százalékos arányban azonban csupán a település teljes lakosságának a 

4%-át tette ki, a Békés megyében élő szlovákságnak azonban összesen 28,3%-át 

alkotta. 

A hazai szlovákság történeti településterületét azonban nem a megyeszékhelyeken kell 

elsősorban keresnünk. A hazai települések közül számottevő szlovák etnikummal 

rendelkezett, például a teljesség igénye nélkül Szarvas (1822 fő), Tótkomlós (1292 fő), 

Dabas (1157 fő), Kiskőrös (1104 fő), Pilisszántó (774 fő), Piliscsév (639 fő); Kesztölc 

(715 fő), Pilisszentkereszt (547 fő), Bükkszentkereszt (267 fő), Répáshuta (214 fő) és 

Mátraszentimre (172 fő). Százalékos arányban Répáshután élt a legnagyobb szlovák 

közösség 48%-os részaránnyal. A „második vonalat” Dunaegyháza (36,8%), Bánk 

(32,5%), Pilisszántó (25,8%), Pilisszentkereszt (24,2%), Kesztölc (27,2%), 

Bükkszentkereszt (23,1%) és Tótkomlós (21,5%) jelentette. Itt a lakosok kb. harmada-

negyede vallotta magát szlováknak. 

 
1. ábra. A legnagyobb szlovák közösséggel rendelkező települések az egyes megyékben, 2011 
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Forrás: Saját szerkesztés a KSH adatai alapján 

 

Figure 1. The most Slovakian denselated settlements in Hungarian counties, in 2011 
Source: own processing 
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Következtetések 

Az adatok áttekintése után a legfontosabb kérdésnek az tűnik, hogy a népszámlálás által 

alkalmazott nemzetiségi hovatartozással kapcsolatos kérdések vajon mennyire 

tükrözhetik a valóságot? A megyeszékhelyek esetében publikálták az adott településre 

vonatkozó részletes számokat (1. táblázat és 2. ábra). Budapest esetében azonban a 

hiányosak az elérhető adatok, ezért nem is szerepel térképünkön. Minden 

megyeszékhely esetében kijelenthető, hogy a nemzetiségi és anyanyelvi kérdésre 

válaszolók összege majdnem teljesen megegyezik a végül hivatalosan kimutatott 

nemzetiséghez tartozók számával. 

 
2. ábra. A szlovák nemzetiségűek és szlovák anyanyelvűek aránya a magyarországi megyeszékhelyeken, 
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Forrás: Saját szerkesztés, a KSH adatai alapján 
 

Figure 2. Number of Slovakians in Hungarian County Seats, basd on nationality and mother of tongue(1) 
grey=nationality (2) dots=mother tongue 

Source: own processing 

 

Végeredményben a három kérdés közül, úgy tűnik, hogy a válaszadók számára a 

„családi, baráti körben beszélt nyelv” inkább tűnik kiegészítő kérdésnek (noha a 

kerekítve 35 ezer fő közül 4 ezren csak ennél a kérdésnél jelezték szlovákságukat). Ha 

valaki ki akarta fejezni a szlovák közösséghez való tartozását, akkor vagy a nemzetiségi 

vagy az anyanyelvi kérdésnél megjelölte, hogy a szlovák közösség tagja. Valószínű, 

hogy a spontán asszimiláció előrehaladott, illetve a kétnyelvűség is jellemző, mert a 

nemzetiséghez tartozók aránya sokkal magasabb, mint azoké, akik anyanyelvként 

megjelölték a szlovákot (2. ábra). Győr-Moson-Sopron megyében Rajka rendelkezett a 

legnagyobb számú szlováksággal (535 fő), vagyis a statisztikában szerepelnek szlovák 

állampolgárok is. Rajka a II. világháborúig német kisebbséggel rendelkezett, míg 
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jelenlegi szlovák lakossága gyakorlatilag a Pozsonyból ide kitelepülteket jelenti. 

Végeredményben az adatokat kellő körültekintéssel kell kezelni és idézni, hiszen Rajka 

példája is mutatja, hogy teljesen más okból is rendelkezhet egy település szlovák 

népességgel, mint a jól ismert történeti okok (például a Békés megyei települések 

esetében). 

Összefoglalás 

A magyarországi szlovákok létszámát számos történelmi tényező befolyásolta az 

elmúlt másfél évszázadban, köztük a sorfordulónak tekinthető I. világháborút lezáró 

békerendszer vagy a II. világháborút követő csehszlovák-magyar lakosságcsere. 

Magyarország területén a XX. század második felében éltek a legalacsonyabb számban 

szlovákok. A kisebbség 1990. évi 12.745 fős létszáma azonban a következő 

népszámlálás idejére 39.266 főre növekedett, míg 2011-ben 35.208 fő volt. A jelentős 

növekedés az eltérő módszertan mellett, a rendszerváltás eredményeképpen létrejött új, 

demokratikus államberendezkedésnek is köszönhető, így az egyének valószínűleg 

bátrabban merik vállalni identitásukat. A modern kor kihívásai, mint például a 

globalizáció valószínűleg erősítik a spontán asszimilációt, de ennek vizsgálata nem 

tartozott e tanulmány célkitűzései közé. 
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Slovakian Nationality in Hungary in 2011 

Abstract 

From the foundation of the state many nationalities lived at the territory of Hungary, although their proportion 
decreased significantly after the World War I. Population censuses were organised regularly (once in every 

decade) from the dualistic era in Hungary (1870). From this period (1870-1910) different practices were 

adopted to inquire, or not to inquire the citizen’s mother tongue and nationality. The last census contained 
many questions related with nationality, e.g. mother tongue, the language(s) used when speaking with family 

members, or cultural commitments. It was not compulsory to give answers to these questions in 2011; as a 

result of this more than one million people denied responding. The number of the citizens belonging to 
nationalities increased between 2001 and 2011. 16 222 people claimed themselves as Slovakians regarding 

their nationality, while only 9 888 people had Slovakian mother tongue in 2011. Our main aim is to examine 

the spatial pattern of the Slovakian nationality in the 19 Counties and County Seats in Hungary. 

Keywords: census, Slovakian nationality, mother tongue, assimilation 
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Bevezetés 

Napjainkban egyre több helyen s egyre hangsúlyosabban kerül elő az esélyegyenlőség 

megteremtésének kérdése. Számos jogszabály, irányelv próbálja a fogyatékkal élők 

mindennapjait megkönnyíteni, illetve a mindennapokban azt a lehetőséget 

megteremteni, hogy egészséges embertársaikhoz hasonlóan egyenlő jogokkal bírjanak, 

s azt gyakorolni is tudják. Ugyanakkor, ha a jogszabályokon túl nézünk és 

megvizsgáljuk, hogy hányan tudnak a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni, a 

fogyatékkal élők közül hányan tudják aktívan élni a mindennapjaikat, akkor azt látjuk, 

hogy a jogalkotók törekvései nem mindenesetben találkoznak a gyakorlattal. Jelen 

tanulmány célja, hogy rövid kitekintést adjon a Békés megyében fogyatékkal élők 

lehetőségeiről a munkaerőpiac tekintetében, mind a munka típusait, mind pedig a 

fogyatékosság típusait külön-külön értelmezve. 

Irodalmi áttekintés 

Történelmünk kezdetétől nyomon követhető a fogyatékkal élőkkel történő eltérő 

bánásmód, mely kapcsán alapvetően kétféle társadalmat különíthetünk el. Az egyik 

társadalom típus alapvetően tehernek és nem kívánatosnak tekinti a fogyatékkal élőket. 

Ennek klasszikus példája Spárta, míg a másik befogadó és elfogadó pl. ugyanebből a 

történelmi időből Athén társadalma. (Hoffmann - Mezeiné, 2006.) A XIX. század 

alapvetően az elfogadásról és az egyenlő jogok biztosításáról szólt, melyet az emberek 

többsége magától érthetőnek is tart mindaddig, amíg ő maga nem válik közvetlenül 

érintetté. 

De mit is értünk fogyatékosság alatt? A fogyatékosság olyan sajátosság, amely a 

normálistól jelentősen eltér. Ez a fejlődési lemaradás maradandó és több évre tehető. 

Több fajtája van, lehet értelmi-, érzékszervi-, testi és/vagy mozgás- és halmozott 

fogyatékosság (Balogh, 2002.). „A fogyatékosság (disability) az ember normális 

szenzoros, motoros vagy mentális funkcióiban szükséges képességek részleges vagy 

teljes, átmeneti vagy végleges hiányát jelenti.” (Kulmann, 2002:1403). „Olyan 

funkcionális korlátozottság, mely valamilyen fizikai, szellemi vagy érzékelésbeli 

károsodás, egészségügyi állapot vagy mentális betegség miatt következett be, s 

természeténél fogva lehet állandó vagy időszakos is” (Standard Rules on the 

Equalization of Opportunities for People with Disabilities). A fenti definíciók jól 

rámutatnak arra, hogy valamely képesség részleges vagy teljes hiányáról beszélünk, 

mely nem jelenti azt, hogy ezen képességet, valamely más területen nem 

kompenzálódik vagy hogy nincs olyan tevékenység melyet az egyén teljes értékű 

emberként tud ellátni. Például egy mozgásában korlátozott személy kitűnő 

informatikus lehet vagy akár szociális munkásként is tud segíteni hasonló problémával 

küzdőknek, stb. Mindezzel szemben a munkáltatók az anyagi ösztönzők ellenére sem 

szívesen foglalkoztatnak fogyatékkal élőket. Napjainkban a sérült emberek problémája 

a társadalom kérdéskörévé vált, mivel a Föld népességének 10%-a és Magyarország 
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lakosságának 4-5%-a valamilyen fogyatékossággal él együtt (Szalontai és társai, 

2011.). 

A részletes adatokat áttekintve láthatjuk, hogy a Dél-alföld régió a harmadik helyet 

foglalja el a régiós rangsorban, mely a fentieken túl további indokot képez arra, hogy 

nem mehetünk el szó nélkül a téma mellett. 

 
1. táblázat: A 15-64 éves megváltozott munkaképességű népesség nemek és régiók szerinti megoszlása 

Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/megvaltmunkakep.pdf 

 

Table 1: Distribution of the 15-64 year-old population changed working abilities by gender and region 
Source: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/megvaltmunkakep.pdf 

Anyag és módszer 

A tanulmány elsődleges célja az, hogy felmérje a munkavállalók lehetőségeit és 

helyzetét a munkaerőpiacon. Hasonló felmérés már történt Nyugat-Magyarországon, 

melyet, Závoti Józsefné (2009) végzett. Jelen felmérésben az általa összeállított kérdőív 

került alkalmazásra, melyre természetesen külön engedélyt kértem. A közös kérdőívet 

indokolta a későbbi területi összehasonlítás lehetősége. Az adatok Microsoft Excel 

programmal kerültek feldolgozásra, mindezen túl a megítélés tekintetében bemutatásra 

kerülnek Czinege Tímea egykori szociális munkás hallgatóval végzett közös 

kutatásunk eredményei is, amelynek adatfelvétele 2013-ban történt. A Závoti Józsefné 

által összeállított kérdőívet mintegy 70 fogyatékkal élő személy töltötte ki, míg a 

laikusok megítélését vizsgáló kérdőívet pedig127 fő. 

Eredmények és értékelésük 

Elsőként a fogyatékkal élők megítélésének főbb eredményeit mutatom be. A 

fogyatékosságról, mint fogalomról szerzett ismeretek a megkérdezettek körében 

elsősorban elméletiek, 42%-uk a média által, míg 25%-uk más elméleti területről 

szerzett ismereteket, mindössze 33%-nak van személyes tapasztalata. 

A fogyatékossági típus megítélése kapcsán elmondható, hogy mind a mozgásszervi, 

mind az érzékszervi fogyatékosságot könnyebben elfogadják a megkérdezettek, mint 

az értelmi fogyatékosságot. Míg az előbbiek esetében a megkérdezettek 60%-a 

 

    

Régiók 
Férfi Nő Összesen 

% 

    

Közép-Magyarország 18,7 19,3 19,0 

Közép-Dunántúl 9,2 8,6 8,9 

Nyugat-Dunántúl 7,7 8,4 8,1 

Dél-Dunántúl 14,5 13,0 13,7 

Észak-Magyarország 13,9 14,9 14,5 

Észak-Alföld 19,6 18,6 19,1 

Dél-Alföld 16,3 17,2 16,8 

Összesen 100,0 100,0 100,0 
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megfelelőnek tarja az elfogadást, addig az utóbbinál mindez 24-33% közé csökkent az 

értelmi fogyatékosság mértéke szerint. Mindezt még inkább alátámasztja az a tény, 

hogy a megkérdezettek többsége semmilyen esélyt nem lát arra, hogy a mindennapi 

életben ezek az emberek olyan segítséget kapjanak, mely a jobb integrációt segíti elő, 

ezt a 1 táblázat is jól szemlélteti, melyre 116 fő válaszolt. 

 
2. táblázat: A megkérdezettek véleménye az értelmileg akadályozottak esélyeiről. n=116 

 Fő 

Társadalom által való jobb 

bánásmód 
35 

Képzett szakemberek 

segítségével 
6 

Integrált munkahelyek teremtése 16 

Közös oktatás lehetősége 5 

Pénzbeli támogatás 1 

Több jog biztosítása 3 

Család támogatása 3 

Intézmények létesülése 2 

Kevés esély van számukra 45 

Forrás: Saját vizsgálat alapján 

 
Table 2: The respondents, people with intellectual disabilities opportunities for .n = 116 

Source: According to our testing 

 

Az eredmények jól tükrözik „lelkiismeret furdalásunkat”, hiszen a jobb bánásmód 

jelentős mértékben jelenik meg, ugyanakkor a többség úgy véli kicsi az esély, hogy 

bármi változzon. 

A megkérdezetteknek mindössze 12%-a lát esélyt az integrált munkahelyek 

megteremtésére. 

Ha megvizsgáljuk a munkaerő piaci szegmenseket az alábbi foglalkoztatási formákat 

különböztethetjük meg a válaszadók esetében: 

 munka foglalkoztatás, mely elsősorban arra alkalmas, hogy az egyén 

hasznosnak érezze magát, ugyanakkor nem jár semmilyen plusz 

jövedelemmel, 

 rehabilitációs foglalkoztatás, mely ugyancsak biztosítja, hogy az egyén a 

társadalom hasznos tagjának érezze magát, mindemellett azonban kiegészítő 

jövedelmet is biztosít, 

 nyílt munkaerő piac, a lehető legteljesebb életet biztosítja az egyén számára. 

A megkérdezettek foglalkoztatási megoszlását az 1. ábra szemlélteti. 
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1. ábra: Fogyatékkal élő válaszadók munkahelytípus szerinti megoszlása n=70 

 

Forrás: Saját vizsgálat 
 

Figure 1: Distribution of disabled respondents by job type 

Source: According to our testing 

 

A megkérdezettek közül mindössze látássérültek és mozgáskorlátozottak esetében 

találunk nyílt munkaerőpiacon való foglalkoztatást. A többi fogyatékkal élő védett, 

rehabilitációs helyen dolgozik. A munkafoglalkoztatással értelmi sérültek esetében 

találkoztam. Ebben az esetben viszont nagyon szomorú tényként kell megemlíteni, 

hogy az ilyen jellegű foglalkoztatásban részvevők még jelentősebb ünnepekkor (pl. 

karácsony) sem részesülnek némi jutalomban, vagy elismerésben a munkájukért a 

munkaadóktól. Sőt, általában a gondozásukat végző intézmények hálásak azért, hogy 

gondozottaik részt vehetnek ezeken a foglalkoztatásokon. 

Amennyiben a megkérdezettek iskolai végzettségét vizsgáljuk (2. ábra) elmondható, 

hogy többségük középfokú végzetséggel rendelkezik, de jelentős számban található 

köztük főiskolai diplomával rendelkező is. 
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2. ábra: A megkérdezettek legmagasabb iskolai végzetség szerinti megoszlása 

Forrás: Saját vizsgálat 

 
Figure 2: Distribution of respondents by highest educational attainment 

Source: According to our testing 

 

Mindezen adatok alapján joggal vetődik fel a kérdés, hogy az esélyegyenlőség 

megvalósulását elősegítő szolgáltatásokkal mennyire vannak tisztában az érintettek és 

mennyire veszik igénybe mindezeket. A kérdőív kitért a foglalkoztatási rehabilitációs 

szolgáltatások igénybe vételére is. A válaszok alapján elmondható, hogy a 

megkérdezetteknek mindössze 24,4%-a veszi igénybe őket, 12,2%-uk nem is ismeri 

ezeket és nem tudja, hogy milyen segítségre számíthatna, továbbá közel kétharmaduk 

(63,4%) pedig nem él ezzel a lehetőséggel. Azok akik, nem élnek a lehetőséggel úgy 

érzik, hogy hathatós segítségre nem számíthatnak, arra a kérdésre, hogy milyen 

segítségre lenne szükségük az alábbiakat fogalmazták meg: 

 munkatanácsadás 

 munkaközvetítés 

 pszichológiai tanácsadás 

Rendkívül fontos kiemelni, hogy a fogyatékkal élők nem szánalmat és nem sajnálatot 

kérnek, hanem elfogadást, hogy a mindennapokban ők is teljes értékű emberek 

lehessenek, akik dolgoznak, gyermeket nevelnek és hasznos megbecsült tagjai a 

társadalomnak. 

Következtetések 

Az elemzett adatok egy nagyobb ívű kutatásnak csak egy töredékét tudták bemutatni, 

mégis elmondható, hogy fogyatékkal élő embertársaink az elvek szintjén megvalósuló 

esélyegyenlőségről ma még csak álmodozhatnak. Hiszen a megkérdezettek döntő 

többsége középfokú vagy annál is magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik, a nyílt 

munkaerőpiacon azonban csak igen kicsiny százalékuk tud elhelyezkedni. Bár a 

kormány adókedvezményekkel igyekszik ösztönözni a fogyatékkal élők munkaerő-

piaci foglalkoztatását, ennek eredményei elmaradnak a kívántaktól. Az érintettek a 

foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatásoktól elsősorban gyakorlatban is jól 
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hasznosítható tanácsokat, munkaközvetítést igényelnének, melyeket ma még nem 

igazán kapnak meg. 

Összefoglalás 

A tanulmány igyekezet betekintést nyújtani a fogyatékkal élők társadalmi 

megítélésébe. Mindezen túl az érintettek megkérdezése útján megkísérelte bemutatni a 

fogyatékkal élők munkaerő-piaci helyzetét, valamint a foglalkoztatási típusokat. A 

megkérdezettek többsége nem szakképzetlen, mégis a nyílt munkaerőpiacon csak igen 

kicsiny hányaduk tud elhelyezkedni. Az ebben rejlő anomáliák oldását segítené a 

foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatás, mellyel a megkérdezetteknek csak kisebb 

hányada elégedett. Sokkal több segítséget igényelnének a munka- és pszichológiai 

tanácsadás és munkaközvetítés területén. Végső gondolatként még az is kiemelhető, 

hogy a fogyatékkal élők a mindennapok során az elfogadásért nem pedig a részvétért 

és sajnálatért küzdenek. 

Kulcsszavak: fogyatékkal élő emberek, esélyegyenlőség, munkaerő-piaci helyzet 

Köszönetnyilvánítás 

Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni mindazon civil szervezeteknek, amelyek a 

fogyatékkal élők érdekképviseletét ellátva fontosnak tartották a jelen kutatásban való 
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Abstract 
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affected. The majority of respondents skilled, but in the open labour market is only a very small fraction able 
to find job. This would help potential anomalies dissolution of the employment rehabilitation services, which 

smaller proportion of respondents satisfied. Many more would require assistance in the field of work and 

psychological counselling and placement. 
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Bevezetés 

Szükséges rögzítenünk, kiket nevezünk „arisztokratáknak”, mit értünk „arisztokrácia” 

fogalom alatt. E fogalmak jelentési tartománya már a 19. század óta változásnak indult, 

az első világháború utáni Magyarországon felerősödött e folyamat, s 1945-47 után az 

arisztokrácia fogalma egyfajta karanténba kerülve elszigetelődött a valós élet 

folyamataitól. 

A magyar arisztokrácia a Kárpát-medencében élő társadalomnak közel ezer év alatt 

kialakult, és mintegy hetven éve megszűnt vezető rétege. Az európai viszonylatban 

nagyobb létszámú magyar nemesség szűkebb csoportja, melynek tagjai az uralkodótól 

a törvényhozásban való részvétel jogát és kötelezettségét alanyi jogon nyerték el. 

A szakirodalom általában megkülönbözteti a nemzetek feletti, vagy a Habsburgokhoz 

inkább, mint a magyarsághoz kötődő aulikus arisztokráciát a nemzeti arisztokráciától, 

de a kortársak ugyanúgy tudták, mint az utókor, hogy a „mi arisztokráciánk az 

osztrákkal egy társadalombiológiai közösségben élt”. A századfordulón szinte minden 

főnemesi családban találunk idegen származású feleséget. 

Magyar arisztokratának tekintjük a magyar uralkodói jogokat gyakorló királytól 

főnemesi címet nyert (herceg, gróf, őrgróf és báró), és Magyarországon birtokkal vagy 

hivatallal rendelkező családokat és személyeket, valamint a magyar jogrend szerint ‒ 

az uralkodó és az országgyűlés közös aktusaként ‒ befogadott indigénákat. 

A kora középkor óta a nemesség bizonyos kiváltságokat jelentett, amelyek a többi 

társadalmi osztály tagjaitól megkülönböztették azokat, akiket az uralkodó ebben 

részesített. Cserében ők intézték az állami ügyeket, az ő feladatuk volt az ország 

védelme. A főnemesek (arisztokraták, mágnások) a nemesség halmazán belül alkották 

azt a csoportot, akik alanyi jogon vehettek részt a törvényhozásban. 

A főnemesi cím jogforrása az uralkodó volt, ezért az arisztokrácia és a király 

elválaszthatatlan fogalmi összefonódását minden esetben érdemes szem előtt tartani. 

Mivel az 1608. évi (k.u.) I. törvénycikk valamennyi főnemest alanyi jogon ruházta fel 

a törvényhozás jogával, így ez időponttól az 1885-ig, a főrendiház reformjáig 

Magyarországon „de jure” az számított arisztokratának, akinek főrangot jelölő címe és 

jogosultsága volt a törvényhozásban is részt venni. 

E réteg valóban „letűnt”, ugyanis Magyarországon az 1947: IV. törvény hatályba lépése 

óta „tilos” örökletes nemesi rangok és más címek használata. Tehát közel 70 esztendeje 

effektív a történelem fiókjába kerültek a valóság asztaláról a főnemesi címek, és így 

maga a főnemesség is. Ez azonban nem váratlan és nem előzmény nélküli aktus volt. 

A sok évszázados magyar főnemesség egy 1885-ben megkezdődött folyamat 

eredményeként szűnt meg 1947-ben törvényileg is. Megállapítható, hogy a Horthy-kor 

a magyar főnemesség eltűnésének utolsó szakasza, ezért vizsgálatunk erre az időszakra 

koncentrál. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiv%C3%A1lts%C3%A1g
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Irodalmi áttekintés 

Tudomásunk szerint olyan monográfia, tanulmány, mely a két világháború közötti 

magyar arisztokrácia összetételét, helyzetét, politikai részvételét, érdekartikulációját és 

érdekérvényesítését elemezné, nem született. Léteznek azonban olyan írások, melyek 

részleteikben vagy egészében foglalkoznak a korszak főnemességével. 

Az 1920 után érzékelhetően válságba került arisztokrácia helyzetével, esélyeivel már a 

kortárs irodalom is foglalkozott. A Magyar Szemle hasábjain 1929-ben Csekonics 

Erzsébet grófnő és Weis István szociológus tollából megjelent polemikus írások sok 

tekintetben megalapozták az elmúlt 80 évben a rétegről alkotott ambivalens képet.  A 

Horthy-korszak végén tudósított ugyanerről a problémáról Wesselényi Miklós báró 

ankét füzetében, s az ebben bevezetőként közre adott saját tanulmányában.1942-ben 

jelent meg Lakatos Ernő társadalomtörténeti tanulmánya a magyar politikai 

vezetőrétegről, ezen belül az arisztokráciáról. A szerző a vizsgált korszakunkat 

közvetlenül megelőző, abba ezer szállal átnyúló időszak politikusairól írt, széleskörű 

korabeli irodalomra hivatkozva. Tudomásunk szerint Lakatos művének megjelenését 

követő 40 évben nem találkozunk az arisztokráciát hasonlóan tudományos igénnyel 

megközelítő tanulmánnyal. Gratz Gusztávnak az 1940-es évek folyamán készült, 

kéziratban maradt művét 2001-ben vehette kezébe a korszak iránt érdeklődő olvasó. 

Mivel a szerző szoros kapcsolatban volt a Horthy-rendszer arisztokráciájának számos 

exponált alakjával, s az író a korabeli gazdasági-, politikai- és közélet egyik 

legjelentősebb, széleskörű hazai és nemzetközi ismertségnek és elismertségnek 

örvendő személyisége volt, a könyv számos tanulsággal szolgált kutatásunkban. 

Meglátásunk szerint az 1945 utáni korszak témánkat érintő irodalma szakmai 

szempontból nem, csak politikai szándéka és hatása tekintetében vehető figyelembe. 

Ezen időszakot igen tanulságosan és objektíven ábrázolja Püski Levente az 

Állambiztonsági Levéltárak Történelmi Társulata által kiadott, nagyjelentőségű 

tanulmánykötetben megjelent írásában. Leszögezi a szerző, hogy 1945 után a 

kizárólagos hatalommal bíró MKP az arisztokráciát egyfajta misztifikált bűnbakként 

jelenítette meg „a változó politikai helyzethez és törekvésekhez igazodva, annak 

alárendelve”. 

A megsemmisítettnek mondott arisztokráciával kapcsolatban több évtizedes hallgatást 

tört meg a rendszerváltást megelőző évben a Gudenus János és Szentirmay László 

szerzőpáros „Összetört címerek” című könyve. Kifejezetten az arisztokráciával 

foglalkozó írások nem születtek még évtizedekig, de a ’70-es évek végétől igényes 

korszakszintézisek jelentek meg, melyek – különböző terjedelemben – foglalkoztak a 

Horthy-kor arisztokráciájával is. Ellis Wasson angol történésztől az „Arisztokrácia és 

a modern világ” című monográfia 2006-ban jelent meg New York-ban, hazánkban 

(Fodor Mihályné és Fülöp Endre igen részletes, s végkicsengését tekintve, 

egybehangzó ismertetése alapján) három évvel később olvashattunk róla magyarul. 

Szemlélete és anyagmennyisége miatt alkalmas a könyv a 20. századi európai, s ezen 

belül a magyar arisztokrácia történetének és jelentőségének terén kialakított szemlélet 

oppozíciójára. Az első „kortárs” (1945 utáni) szakirodalom, mely szakmai szempontok 

szerint, és inkább az arisztokrácia szemszögéből ábrázolja a főnemesek 20. századi 

történelmét, Püski Leventének két részletben a Korunk című erdélyi magyar kulturális 

folyóiratban megjelentetett írása. Barta Róbert meglátása szerint, a magyar 

arisztokrácia 1919 utáni sorsa „szorosan összekapcsolódott az ország helyzetének 

radikális átalakulásával”, s arra tett kísérletet, hogy az első világháború utáni magyar 
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arisztokráciának, ”mint történelmi osztálynak helyzetét, visszaszorulását, s ennek 

jellemzőit” vázolja. 

Anyag és módszer 

A 20. századi főnemesség genealógiai adatait tekintve Gudenus János József ötkötetes 

forrásmunkája,1 szolgált alapul. A főnemes családok és személyek földbirtokait 

érintően az 1925-ben kiadott (az évi adatokat tartalmazó), valamint az 1935-ös 

adatfelvételen alapuló, 1937-ben kiadott gazdacímtárak adatait használtuk fel.2 A 

törvényhozásban részvevő arisztokratákról az országgyűlési almanachok vonatkozó 

köteteiben szereplő életrajzok fontos adalékokkal segítették kutatásunkat.3 

Távolról közelítve „célcsoportunkra” mindenek előtt a 20. században Magyarországon 

élő főnemes családok csoportjait vettük sorra. Számba vettük a szakirodalom 

konszenzusa alapján megállapított főnemesi csoportok jellemzőit, s törekedtünk a 

törvényhozásban részt vevő arisztokratákat e rendszerben elhelyezni. 

A magyar főnemesség évszázadokig a társadalom politikai vezetőrétege is volt, s e 

téren szinte kizárólagos befolyása fokozatosan gyengült a modernkor beköszöntével. 

Ez a folyamat az első világháborút követő radikális változások nyomán igen 

felgyorsult, de még nem ért véget. Ezért témánk megvilágítása szempontjából 

mindenképpen szükségesnek tartottuk áttekinteni, hogy mennyiben volt jellemző a 

törvényhozásban a kontinuitás a dualizmussal az arisztokrata családok és személyek 

képviseletében. 

Eredmények és értékelésük 

Megállapítottuk, hogy a magyar arisztokráciának a dualizmus alatt kialakult csoportjai 

a két háború közötti időszakban is fennmaradtak, ha lehetőségeik és viszonyrendszerük 

módosult is. Az a tény, hogy a bárók között ugyanolyan arányban voltak zsidó 

származású családok, mint „régi bárók”, jelzi, hogy e rétegnek volt legnagyobb esélye 

a nyugat-európai tőkés társadalomfejlődés azon jellegzetes szegmensévé alakulni, mely 

magában hordta a régi és az új elemeket is. Összehasonlítva az 1920 és 1944 között 

Magyarországon élő arisztokraták helyzetét a kontinens egyéb főnemeseinek 

kereteivel, mindenekelőtt az uralkodó hiánya ötlik szembe. A király, mint jogforrás és 

a főnemesi osztály folytonosságát biztosító hatalom tűnt el a determináns tényezők 

közül. Magyarországon a törvényes uralkodó trónfosztása és a trón üressé nyilvánítása 

azért is okozott nyilvánvaló zavart, mert az ország volt területeit is bíró, újonnan 

létrejövő szomszédos államok közül Románia és Jugoszlávia is monarchia volt. A 

magyar arisztokrácia inkább a nyugat-európai vonásokat hordta magán, ám szemben az 

angol főnemességgel, ahol ‒ a vagyoni szakadékok ellenére ‒ a születés, a rang, a föld 

birtoklása összefűzte az arisztokráciát, az igen eklektikus képet mutató magyar 

főnemességet a belső hierarchia, a vagyoni különbségeken túl is megosztotta. 

A trianoni béke okozta területi veszteség, a több tagban lévő főnemesi latifundiumok 

miatt, szinte valamennyi nagybirtokos arisztokrata családot érintette. A háború 

                                                           
1Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája I. kötet (A-J) Bp. Natura, 
1990.; II. kötet (K-O) Bp. Tellér Kft. 1993.; III. kötet (P-S) Bp. Heraldika, 1998.; IV. kötet (Sz-Zs) Bp. 

Heraldika, 1999.; V. kötet (Kiegészítések, pótlások, névmutató A-Zs.) Bp. Heraldika, 1999. 
2Magyarország földbirtokosai és földbérlői. A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek 
az 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Franklin és Magyarország Földbirtokosai és földbérlői 

(Gazdacímtár) Bp.1925. Pesti Könyvnyomda Rt. 
3Országgyűlési Almanachok (http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/almanach.html) 
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következményei és a monarchia szétesése azonban különböző módokon járult hozzá 

ahhoz, hogy a hagyományos magyar arisztokrácia funkciótlanná váljon. A statisztikai 

adatok mégis azt mutatják, hogy a két háború közti magyar nagybirtokos arisztokrata 

családok döntő többsége, igyekezve betölteni továbbra is dualizmus kori funkcióit, 

részt vett a törvényhozásban. 

A képviselőházba és a felsőházba került arisztokraták életrajzait áttekintve 

megállapítottuk, hogy társadalmi helyzetük kevéssé ingott meg 1920 után 

Magyarországon, annak ellenére, hogy mind gazdaságilag, mind politikailag komoly 

veszteségeket szenvedtek el. A képviselőház ciklusainak vizsgálatakor láthatóvá vált, 

hogy a választói bizalom gyakran fordult a pártcsatározásokat felvállaló főnemesek 

felé, különösen azok birtokainak térségében. A két háború közti parlamentben helyet 

foglaló főnemesek közül azok, akik a dualizmus kori törvényhozással és politikai 

értékrenddel kontinuitást képviseltek kevéssé szenvedték meg a bekövetkező 

értékválságot, de az ifjabb generáció útkeresése határozottan látszott. Ez utóbbi csoport 

identitásválságát jelzi például, a dolgozatunkban vizsgált törvényhozó főnemesek 

köréből, gróf Festetics Sándor, gróf Festetics Domonkos, gróf Károlyi Viktor 

gondolkodásmódja, kiknél már csak nyomokban jelenik meg a hagyományos 

arisztokrata értékrend, és sokkal inkább meghatározó a modernnek számító nemzeti 

szocialista ideológia. Az 1898-ban született gróf Apponyi György azonban nemcsak az 

utat tévesztett legifjabb törvényhozó arisztokrata nemzedékből, hanem szinte egész 

politizáló nemzedékéből kiemelkedett, mint rendkívül aktív, éleslátó, fáradhatatlan és 

bátor ‒ hivatásos értelemben vett ‒ politikus. 

A sok évszázados vezető szerep, a családi értékrend és az ebből fakadó belső 

motívumok nemcsak a politikai útkeresésben mutatkoztak meg a főnemeseknél. 

Kutatásunk első renden a törvényhozásban részvevő arisztokratákat vizsgálta, de az 

almanachokban szereplő rövid életrajzok ezen esetekben is számos igen színes ‒ a 

közélet számára rövid- és hosszabb távon nagy haszonnal bíró, láthatóan célok után 

kutató ‒ életeket mutattak be. 

A ’20-as évek konszolidációja a trianoni Magyarország főnemeseinek is kiutat 

mutatott. Ennek záloga az egyik legrégebbi magyar arisztokrata család tagja, az 

integratív személyiségű Bethlen István volt, aki ugyan véghez vitte a trónfosztást, de 

miniszterelnöksége alatt stabilizálta a rendszert, mely így ‒ von Hindenburg 

Németországához hasonlóan ‒ új lehetőségeket nyitott a megroppant magyar 

főnemességnek is. Így a politizáló arisztokraták döntő hányada a kormánypárt soraiban 

foglalt helyet, s azon kevesek, akik nem hajlottak a bethleni pacifikáció rendszerébe 

állni, párton kívül politizáltak. Bethlen gróf háttérbe kerülése és a politikai 

radikalizálódás következtében azonban, a ’30-as évek elejétől egyre kevéssé felelt meg 

a kormánypárt programja a hagyományos arisztokrata értékrendnek. 

Három választás állt a ’30-as évek politizáló főnemese előtt. Vagy elfordult az aktív 

politikától, vagy a trenddel haladva, a radikalizálódó kormánypárt és az attól még 

inkább jobbra elhelyezkedő nemzeti szocialista pártok útján haladt, vagy ellenzékiként 

küzdött a külpolitikai események miatt egyre erősebb és hangosabb, jobbra tolódó 

kormánypárt ellen. A dolgozatunkban több oldalról megvilágított, hagyományos 

arisztokrata értékrendnek csak ez utóbbi választás felelt volna meg, mégis nagyon 

kevesen voltak elég bátrak ezt választani. Közülük emelkedett ki gróf Apponyi György. 
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Következtetések 

A gazdaságilag és identitásukban is megroppant magyar arisztokraták gyakorlatilag 

már semmilyen tekintetben nem alkottak érdek- és értékartikulációra alkalmas 

csoportot, ezért nem voltak képesek a valódi politikai és társadalmi veszélyt egységesen 

felismerni és tradicionális jog- és közösségvédő feladatukat ellátva, ellenük egységesen 

fellépni. Sok évszázados hivatásánál fogva a magyar arisztokrácia azt a felelősséget 

viselte volna, és valós gazdasági érdekei is azt kívánták volna, hogy ‒ gróf Bethlen 

István, Széchenyi György, gróf Sigray Antal, gróf Esterházy Móricz, báró Prónay 

György és különösen gróf Apponyi György mintájára ‒ például a zsidótörvényekhez 

hasonló intézkedéseknek útjába álljanak. A két háború közti magyar arisztokraták 

csoportidentitása azonban már nem volt életre hívható e feladatra, így az egyéni 

küzdelmek hiábavalónak bizonyultak. 

Kulcsszavak: arisztokrácia, főnemes, herceg, gróf, őrgróf, báró, latifundium, 

nagybirtokos, kontinuitás, legitimizmus, címerlefordítás, főrendiház, trónfosztás, 

genealógia, indigéna 
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Marks and Importance of the Wounded Hungarian Aristocracy 

Abstract 

The Hungarian aristocracy has been the leader of the Hungarian society for almost a thousand years and it 

ceased to exist seventy years ago. It is an internal group of the Hungarian nobility and all the members (the 

men) of it took part of the legislation. The vanishing of this group was quite a long process. The reform of 
the Hungarian Upper House in 1885 the appearance of the new aristocracy in the end of the 19. Century 

caused a real crisis of their identity. The defeat and blow up of the Austro-Hungarian Monarchy after the I. 

World War and the loss of the greater part of ancient Hungarian territories took away the balance from the 
aristocracy’s identity and traditional responsibility. Hungary has been a monarchy without a king between 

1920 and 1944. This was also an unmanageable situation for the aristocracy which was in a tight attachment 

to the ruler. After the Trianon treaty there wasn’t an integral aristocracy with equal qualities in Hungary, only 
persons holding aristocratic titles and spiritual heritage. They tried very different political and personal ways 

to live. After the II. WW. and the Soviet occupation by the act 1947: IV. all the aristocratic and noble titles 

became forbidden. This law is valid also today. 

Keywords: aristocracy, Hungarian nobility, Hungarian Upper House, new aristocracy, traditional 

responsibility, monarchy without a king, act 1947: IV. 
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Bevezetés 

A jelenlegi magyar szabályozási feltételek és kormányzati koncepció kitüntetett 

szerepet tulajdonítanak a szakképzés fejlesztésének. E kormányzati cél elérésének 

egyik legfontosabb eszköze a kínálat és a kereslet jobb összhangjának megteremtése 

azáltal, hogy szakmánként próbálja a jövőbeni kínálat mennyiségét a becsült 

(feltételezett) jövőbeni kereslet mennyiségéhez igazítani. (MKIK 2013) A 

munkaerőpiac mindenkori elvárásainak megfelelő szakképzési kibocsátás 

megteremtése nehéz feladat, hiszen a gazdasági környezet olyan sebességgel változik, 

amit a kibocsátási oldal természetéből fakadóan képtelen követni (Fülöp et al 2013). A 

hatékony és a gazdasági elvárásoknak megfelelő szakképzésre vonatkozó állami 

tervezés egyik alappillére a szakmaszerkezeti döntés (Kormos, 2014). A 

szakmaszerkezeti döntés célja, hogy az állam csak olyan képzést támogasson 

költségvetési forrásból, amelyre a munkaerőpiacnak szüksége van. A képzésnek a 

gazdaság igényeihez illesztését célozza a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjrendszer is, 

amely a hiányszakmák választására, elsajátítására ösztönzi a fiatalokat az adott 

megyében (Odrobina, 2014). 

Kutatásunk a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésreirányult, azaz 

a 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendeletben támogatottnak, korlátozottan támogatottnak 

illetve nem támogatottnak kihirdetett szakképesítések, valamint szakiskolai 

ösztöndíjjal támogatott hiány szakmák piaci relevanciáját vizsgáltuk a Dél-alföldi 

régióban. 

Irodalmi áttekintés 

A szakképzés és a munkaerőpiac kapcsolatának erősítse, a szakképzés munkaerő-piaci 

relevanciájának növelése olyan kihívások, amelyekkel a hazai szakképzés hosszú ideje 

szembesül. Az OECD 2007-es ország-jelentése például a hazai szakképzés egyik 

legnagyobb problémájának azt tartja, hogy a szakképzés erősen iskolaalapú jellegű és 

gyenge a kapcsolata a munkaerőpiaccal. A nemzetközi szervezetek által 

megfogalmazott fontos, általános ajánlás, amely többnyire a nemzeti stratégiák között 

is kiemelt szerepet kap annak érdekében, hogy a szakképzés reflektáljon a 

munkaerőpiac igényeire (Szanyi, 2011). 

Mártonfi (2009) a szakképzési helyek kialakításának három elméleti modelljét 

különbözteti meg: 

1. A szakképzési kínálatot teljes egészében a tanulók igényei alakítják. 

2. A képzési helyek kialakítását az érintett felek (munkaadók, tanulói igények, 

munkaerő-piaci előrejelzés) véleményei alapján tervezik meg. 

3. A munkaadók által felkínált képzési helyekből választhatnak a tanulók (ez az 

úgynevezett duális rendszer). 
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A 2000-es évek elején jól jellemezte a hazai helyzetet Dávid (2005:70): „Az oktatási 

rendszer kibocsátása jelentősen elszakadt a munkaerő-piaci igényektől. A középfokú 

oktató intézményeket semmi sem ösztönzi a munkaerő-piaci igények figyelembe 

vételére. Ezzel szemben a normatív finanszírozás a mindenkori tanuló/szülői igények 

kielégítésére, a hallgatói létszám maximalizálására sarkallja az intézményeket.” 

Elmondható, hogy az önkormányzati fenntartású iskolák elsősorban az 

önkormányzatok érdekeit képviselték és nem a gazdaságét. Ez a rendszer az 1. elméleti 

modellhez állt közel. A szakképzési rendszer átalakítása, a szakmaszerkezeti döntés 

jelenlegi rendszere a 2. modellt követi, míg a duális képzések bevezetése a 3. modellt 

valósítja meg. 

A szakmaszerkezeti döntés rendszerének kialakítása mögött egy átfogó törekvés állt 

arra vonatkozóan, hogy a szakképzés kielégítse a gazdaság szakember-szükségletét. A 

jelenlegi rendszer előzményeként, a szakképzés képzési kínálatának a munkaerő-piaci 

igényekhez történő jobb alkalmazkodásának elősegítésére több törvénymódosítást 

fogadtak el 2007-ben. A regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB) 

feladatkörébe utalták, hogy meghatározzák a szakképzés fejlesztési irányait és 

beiskolázási arányait a régióban, hogy részt vegyenek a pályakövetési rendszer 

működtetésében, hogy a régióban működő helyi önkormányzatoknál kezdeményezzék 

a szakképzés-szervezési társulások megalakulását (Kézdi et al. 2008). A rendszer újabb 

átalakítását követően 2012 óta a kormány dönt az állam által finanszírozandó iskolai 

szakképzésre vonatkozó keretekről. 

A 2011-es kormányhatározattal (1198/2011. (VI. 17.)) elfogadott szakképzési 

koncepcióban hangsúlyozottan megjelent az a kívánalom, hogy az állam által 

támogatott képzések körében érvényesíteni kell a gazdaság igényeit, továbbá növelni 

kell a képzések hatékonyságát és hasznosulását a munkaerőpiacon (NGM 2014).Mint 

Odrobina László 2013-ban megfogalmazta: „A szakképzés radikális átalakításának és 

teljes újraszabályozásának legfontosabb célja, hogy az állam által támogatott 

szakképzés a lehető legteljesebb mértékben reagáljon a munkaerőpiac igényeire. Az 

átalakítás minden eleme ezt a célt kívánja szolgálni, komplex módon, több szempontból 

megközelítve azt. Az újraszabályozás vezérelvét az képezi, hogy az iskolai rendszerű 

szakképzés a kibocsátás szerkezetét tekintve minél inkább feleljen meg a gazdaság 

elvárásainak… Mindezekhez elengedhetetlen a szakmaszerkezet átgondolt tervezése és 

szabályozása, valamint a fejlesztések, átszervezések tervszerű és a kívánt 

szakmaszerkezettel összhangban történő megvalósítása.” (Odrobina, 2013:12) 

Mindez összhangban van a Nemzeti Együttműködés Programjában foglaltakkal: 

„Közvetlenül a rendszerváltás után a külföldi tőkebefektetések egyik legfőbb motiváló 

tényezője a hazai munkaerő – árához képest – jó szakképzettsége volt. A betelepülő 

nagyvállalatok többnyire ki is használták ezt a lehetőséget, sőt az ezredforduló óta 

egyre inkább magasabb szakképzettséget igénylő munkafolyamatokat telepítenek az 

országba, és ehhez egyre kevésbé találnak jól képzett szakmunkásokat. … A 

magyarországi vállalatok versenyképessége – a betelepült külföldi nagyok é éppúgy, 

mint a hazai kicsiké – már csak a szakképzés rendszerének teljes átalakításával 

biztosítható.” (NEP 2010:30-31). A fenti kihívásokra reagálva, a fenti koncepciónak 

megfelelően 2011-óta több jogszabály született a szakképzési rendszer átalakítására.  
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Anyag és módszer 

Kutatásunk során a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) által a döntés előtt készített munkaerő-piaci 

helyzetjelentésben és prognózisban kirajzolódó keresletet és kínálatot, valamint a 

munkaerő-piaci mozgásokat vetettük össze a megyei fejlesztési és képzési bizottságok 

javaslataival, valamint a kormányzat szakmaszerkezeti döntésével. Másrészt azt 

vizsgáltuk, hogy a jelenlegi munkaerő-piaci helyzet igazolja-e az egyes szakmák 

támogatottságát a régióban. Ehhez a NFSZ adatbázisában megjelenő álláslehetőségeket 

kérdeztük le a kutatási tervnek megfelelően, ezen felül adatigényléssel fordultunk a 

három megyei kormányhivatalhoz, és a Bács-Kiskun és Csongrád megyétől kapott, 

bejelentett álláshelyekre és regisztrált munkanélküliekre vonatkozó adatsorokat is 

felhasználtuk. A kutatás során 5 szakma-körben végeztünk vizsgálatot. Az első körbe 

azokat a szakmákat soroltuk, amelyek a szakmaszerkezeti döntést megalapozó 

munkaerő-piaci helyzetképek és előrejelzések alapján „kritikusnak” tekinthetők. A 

második kört az ösztöndíjas hiány-szakmák alkotják. A harmadik körbe azokat a 

szakmákat soroltuk, amelyek tekintetében eltért a megyei javaslat a kormánydöntéstől. 

A negyedik körben azokat vizsgáltuk, amelyekben jelenleg magas a regisztrált 

munkanélküliek száma. Az ötödik körben pedig azokra a képzésekre fókuszáltunk, 

amelyeket a három megye munkáltatói igényelnének. 

Eredmények és értékelésük 

A megyei javaslatok, illetve a kormánydöntés munkaerő-piaci kereslet általi 

vezéreltségéről összességében megállapítható, hogy a jó munkaerő-piaci kilátásokkal 

rendelkező szakmákat támogatják a szakmaszerkezeti döntések. A kereslet általi 

vezéreltség azonban nem állapítható meg akkor, amikor túlkínálatos, magas 

munkanélküliséggel sújtott szakmákról van szó. A gyakorlat tehát pontosan követi azt 

az elvet, hogy azon szakképesítések és ágazatok, melyekkel kapcsolatban nem 

rajzolható fel egyértelmű negatív gazdasági prognózis, ne kerüljenek leépítésre, illetve, 

hogy a döntés során a döntéskor érvényes keresleti-kínálati viszonyok és prognózisok 

mellett más szempontokat is figyelembe vesznek. Ennek helyességét igazolja, hogy 

több olyan szakmát is találtunk, amelyek esetében Csongrád megye nem javasolta a 

támogatást, a kormány mégis a támogatás mellett döntött, és a jelenlegi kereslet-kínálati 

viszonyok visszaigazolják a kormánydöntés helyességét. 

Azokban a szakmákban, amelyet a felmérés országosan túlkeresletesnek és nehezen 

betölthetőnek jelzett előre, és amelyek mindegyikét támogatandónak ítélte meg a 

szakmaszerkezeti döntés ennek alapján, a Dél-alföldi régióban jóval több regisztrált 

munkanélküli van, mint ahány üres álláshely megjelenik az adatbázisokban. Ennek 

alapján tehát nem látszik igazolódni, hogy a kínálatot meghaladó kereslet indokolja e 

képzések támogatását. 

A szakmaszerkezeti döntésben szakiskolai ösztöndíjjal támogatott hiány-szakmák a 

régióban két esetben nem a megyei javaslatok alapján kerültek ebbe a kategóriába. A 

pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok szerint számszerűen nincs munkaerőhiány 

ezen szakmák esetében. A többi ösztöndíjas hiány-szakma esetében a kormány 

támogatás alapja a MFKB-k javaslata. Ezt az egyöntetű támogatást jelenleg a 

munkaerőpiac – hasonlóan az előző két szakmához – legtöbbször nem igazolja vissza. 

Ami a megyék javaslatától eltérő kormánydöntést illeti, a rendelkezésre álló adatok 

alapján megállapíthatjuk, hogy a kormány döntése helyes volt, amikor jó néhány olyan 
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szakmát nem támogatott, amelyeket a helyi képzési bizottságok támogatásra javasoltak. 

Különösen a Bács-Kiskun megyei javaslatok esetében találtunk számos olyan javasolt 

szakmát, amely javaslatok adataink szerint nem voltak megalapozottak. Azon képzések 

esetében, amelyeket a megye nem javasolt támogatásra és a kormány mégis támogat, a 

jelenlegi munkaerő-piaci adatok azt mutatják, hogy nem indokolt a korlátlan 

kormánytámogatás. Ezen szakmák esetében érdemes lehet megfontolni a támogatás 

megvonását. 

A régió munkáltatói által igényelt képzéseket a szakmaszerkezeti döntés legalább 

korlátozottan támogatja. Egyetlen olyan képzést sem találtunk, amelyet a régió 

munkáltatói igényelnének, a kormányzat viszont egyik megyében se támogatná. 

Következtetések 

A kutatási eredmények értékelése kapcsán fontosnak tartottunk kiemelni néhány olyan 

tényezőt, amelyek komoly kihívássá teszik a szakképzési kibocsájtásnak a gazdaság 

igényeihez történő igazítását. Ezek a következők: 

 teljes körű és megbízható adatok hiánya 

 a munkaerő túlkereslet és túlkínálat esetenkénti együttes jelenléte 

 a képzési rendszerbe történő beavatkozás problematikája (a képző 

intézmények, a tanulók és a munkáltatók eltérő logikája, érdekei, az 

időtényező szerepe, a keretszámokkal történő beavatkozás korlátai). 

 

Mindezek alapján a következő javaslatokat fogalmaztuk meg: 

 Minden lehetséges kormányzati eszközzel ösztönözni kell a munkáltatókat 

arra, hogy az üres álláshelyeket jelentsék a munkaügyi szervezetnek. 

 A külföldön sikerrel alkalmazott, illetve az utóbbi években hazánkban is 

kidolgozott munkakeresleti előrejelzési rendszerek, módszerek közül ki kell 

választani azokat, amelyek a tapasztalatok szerint a legpontosabb prognózisok 

készítésére alkalmasak, és ezeket kormányzati támogatás mellett 

folyamatosan működtetni kell. 

 A jellemzően önfoglalkoztató szakmák esetében a foglalkoztatás-statisztikai 

és a vállalkozás-statisztikai adatok, valamint a szakképzési pályakövetési 

rendszer adatainak együttes elemzésével célszerű a döntéselőkészítéshez 

szükséges trend- és helyzetelemzéseket elkészteni. 

 Tovább kell vinni azokat a kormányzati kezdeményezéseket, amelyek a 

munkáltatók kompetencia-elvárásainak pontosabb megismerését célozzák 

meg. 

 Törekedni kell arra, hogy a pályakövetési rendszer minél szélesebb körű és 

megbízható adatokat szolgáltasson. Ehhez célszerű a külföldön bevált jó 

gyakorlatokat adaptálni, a pályakövetési rendszer adatait folyamatosan 

gyűjteni és elemezni. 

 Azokban a szakmákban, amelyekben tartósan jelentős a munkaerő túlkínálat, 

érdemes lehet felülvizsgálni a képzések támogatását a szakmaszerkezeti 

döntésben. 

 Ugyanakkor alapvető jelentőségűnek tartjuk feltárni 

o a munkanélküliség okait azokban a szakmákban, amelyekben vannak 

üres álláshelyek az adott térségben; és 
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o a munkaerő-beszerzés nehézségének az okait azokban a szakmákban, 

amelyekben van munkaerő kínálat az adott térségben. 

 Javasoljuk célzott kutatások lefolytatását ebben a témában, hiszen a 

szakképzési rendszer átalakítására irányuló döntéseknek végső soron ezeket a 

problémákat kell orvosolniuk. 

 A tartósnak mutatkozó tendenciák megismerésére alapozott becsléseket és 

előrejelzéseket javasoljuk figyelembe venni a szakmaszerkezeti döntések 

során. 

Összefoglalás 

A kormányzati oktatási és gazdasági stratégiákban központi szerepe van a szakképzés 

fejlesztésének, ezen belül a kínálat és a kereslet összehangolásának. Ennek egyik 

alappillére az a szakmaszerkezeti döntés, melynek célja, hogy az állam csak olyan 

képzést támogasson költségvetési forrásból, amelyre a munkaerőpiacnak szüksége van. 

Kutatásunkban a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntés piaci 

relevanciáját vizsgáltuk a Dél-alföldi régióban két aspektusból. Egyrészt a megyei 

javaslatokat, másrészt a kormánydöntés munkaerő-piaci kereslet általi vezéreltségét 

vizsgáltuk. 

Hangsúlyozzuk, hogy elemzésünk a kutatási tervnek megfelelően a munkaerő-piaci 

kereslet 2015 őszi pillanatfelvételén alapul, így kizárólag arra a kérdésre tudtunk 

választ adni, hogy a szakmaszerkezeti döntéseket igazolja-e a Dél-alföldi régió 

jelenlegi munkaerő-kereslete? Azonban a szakmaszerkezeti döntésnél a javaslattevő 

MFKB-ok és a döntéshozó kormány számos egyéb tényezőt is figyelembe vesz, így 

kizárólag a (pillanatnyi) munkaerő-piaci kereslet alapján nem lehet általános véleményt 

mondani a szakmaszerkezeti döntés megfelelőségéről. A hazai munkaerőpiac állandó 

jellemzője, hogy még a hiány-szakmákban is egyszerre van jelen a munkaerő-hiány és 

a munkanélküliség. Ennek oka egyebek között az, hogy a szakemberek nem 

rendelkeznek a munka betöltéséhez szükséges kompetenciákkal. Ezért a szakképzésből 

kikerülő, korszerű tudással rendelkező munkavállalók akkor is esélyesek lehetnek a 

munkaerőpiacon, ha az adott szakmában magas a munkanélküliek száma. Számolni kell 

azzal a módszertani korláttal is, hogy semmilyen adatbázisban nem jelenik meg minden 

üres álláshely. Fontos hangsúlyozni azt is, hogy a szakmaszerkezeti döntések hatása 

leghamarabb 3-4 év múlva lesz hatással a kilépő diáklétszám struktúrájára, ezért egy-

egy szakmaszerkezeti döntés helyességéről csak évek múlva lehet ítéletet alkotni. 

A teljes körű munkaerő-piaci kereslet ismeretének hiánya, az előrejelzés nehézségei 

miatt továbbra is azt az elvet kell követni, hogy azon szakképesítések és ágazatok, 

melyekkel kapcsolatban nem rajzolható fel egyértelmű negatív prognózis, ne 

kerüljenek leépítésre, illetve, hogy a szakmaszerkezeti döntésben a reprodukciós és 

progressziós szempontokat is figyelembe veszik. Véleményünk szerint hosszabb távon 

hazánk számára is az a célravezető, ha a szakképzés és a gazdaság összehangolása nem 

(csak) a szakmák, hanem a kompetenciák szintjén is megtörténik. 

Kulcsszavak: HR, munkaerő-piac, szakképzés, szakmaszerkezeti döntés 
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Examination of the Labour Market Relevancy of the Decision on 

the Professional Structure in Vocational Education 

Abstract 

The development of vocational education has a central role in the educational and economical strategies of 

the Hungarian government. It includes the coordination of labour demand and supply. One of the pillars of 

the development and coordination is the decision on the professional structure of Hungarian workforce. Its 
objective is to narrow the public educational funding to those professions that are demanded by the economy. 

In our research (supported by National Vocational and Adult Training Agency) we have studied the relevancy 

of the decision on the professional structure concerning the 2014/2015 academic year in the South Plains 
Region. We studied the relevancy of the decision on the professional structure from two aspects. First we 

examined to what extent the decision was based on the labour demand. In this phase we compared the decision 

with the situation reports and labour market prognoses available in the time of the decision. Then we 
examined if the present labour demand confirms the decision. In this phase we checked the job opportunities 

and the unemployment data for the professions that were supported in the decision and also for those that 

were not. We focused on five groups of professions: critical professions with significant oversupply or over 
demand professions granted by educational scholarship; professions in which the proposal of the local actors 

were different from the decision of the government, professions with high unemployment rates and vocational 

trainings demanded by the local employers. 

Keywords: HR, labour market, vocational education, decision on professional structure in vocational 

education 
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Bevezetés 

A magyar társadalomtörténetben különös helyet foglal el Békés megye 18. századi 

története, mely században – a török hódoltság időszakában elnéptelenedett és 

elmocsarasodott területekre – Harruckern báró új telepeseket hozatott. 

Irodalmi áttekintés 

A Habsburg-birodalom császárának és irányítóinak értelemszerűen az volt az érdekük, 

hogy vármegyényi területek ne maradjanak műveletlenül és lakatlanul. Békés 

vármegyébe 13 településre kerültek új földműves, állattenyésztő jobbágy közösségek. 

 

1. ábra:A Habsburg Birodalom a 18. században 

 

Figure 1. The Habsburg Empire (18th Century) 

 

A telepítéseket, majd a betelepítéseket is Harruckern János György báró irányította. 
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Báró Harruckern János György (1664-1742) 

 

A báró ezt a megbízatást a birodalom érdekében végzett élelmezésbiztosi katonai 

szolgálataiért kapta a bárói stallummal együtt. Harruckern osztrák származású 

katolikus személyiség volt, aki élvezte a császári udvar bizalmát. Az uralkodó (előbb 

még III. Károly, majd Mária Terézia is) lojalitást kívánt a honosított (indogenes) 

főuraktól, akik kulturált életmódban éltek. Ez a gazdag és többnyire művelt főúri réteg 

vagyonának jó részét Magyarországon kamatoztatta. 

E században több mint 200 kastély és udvarház épült. Követendő példát adtak e főurak. 

A tudomány és a művészet területén is mecenatúrát folytattak. E sajátosságok 

vonatkoztak Harruckern báróra, majd utódaira (főleg a Wenckheimekre) is. A báró 

megkapta a főispáni széket, amit Békés vármegyében 1732-1742-ig, azaz tíz évig töltött 

be. A család által építtetett kastélyok és udvarházak Békés megyében napjainkban is a 

legszebb barokk építészeti örökséghez sorolhatók (lásd pl. az ókígyósi Wenckheim-

kastélyt). 
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2. ábra:A Habsburg Birodalom a 18. században 

 
Figure 2. The Habsburg Empire (18th Century) 

 

A telepesek a Birodalom északi vármegyéiből jöttek, elsősorban szlovák anyanyelvű és 

evangélikus vallású jobbágyok voltak. Ide, Békéscsabára 1818-ban 12 szlovák 

evangélikus felekezetű család érkezett, a mai belváros központjában telepedtek le. 

A telepítés alapelve az volt, hogy azonos anyanyelvű és lehetőleg azonos vallású 

családok érkezzenek. Így kerültek Orosházára evangélikus magyarok, Békésre és 

Szeghalomra református magyarok, Elekre és Gyulára római katolikus németek. 

Békéscsabára később érkeztek katolikus szlovákok is, azonban őket csak a „nagy 

sáncon” kívülre (a mai Jókai és Szarvasi út mentén) és Jaminába engedték letelepedni. 

A jaminai kis lakóépületeiket maguk építették az általuk készített vályogtéglákból. 

Köztük voltak szökött jobbágyok is, akik a földművelés mellett az állatok 

gondozásához is értettek. Természetesen minden telepes család a jobb lét reményében 

érkezett, esetenként papjaik is jöttek velük. 

Jöttek még tervezett telepítés nélkül a Kárpátok nyugati lejtőjéről ortodox keresztény 

román családok, akik többségében pásztorok voltak. (Gyula, Kétegyháza, Méhkerék), 

valamint tudunk még történeti, levéltári dokumentumokból roma családokról is, akik 

vagy vassal foglalkoztak vagy zenészek voltak. 

Az évtizedek során a belvárosi szlovákok megváltották magukat a jobbágyi 

kötöttségből és szabad parasztként élték mindennapjaikat. 

Békéscsabán nekik köszönhetjük az evangélikus kis- és nagytemplomot, az 

evangélikus gimnáziumot is (kezdetben csak fiúknak és négy évfolyammal). Jellemző 

a csabai szlovákok kettős kötődésére, hogy a gimnáziumot Rudolf trónörökösről 

nevezték el. 

Ugyancsak szlovák hagyomány az étkezésben a sok-sok kifőtt és kelt tészta, a 

káposztás ételek és természetesen a csípős kolbász is. 
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Összefoglalás 

Helytörténészek kutatásaiból tudjuk, hogy Békéscsabán meghatározó volt a paraszti 

életvitel (többnyire módos változatban), a nyugodt életmód, ünnepen kolbásszal és 

pálinkával dúsítva. 

E hagyományokból született a kolbászfesztivál és a kolbászfalu gondolata. Ugyancsak 

Harruckern szellemi örökségéből táplálkozik Békéscsabán a szlovák óvoda, az iskola, 

a gimnázium működtetése, az országos szlovák kutatóintézet létrehozása és a szlovák 

főkonzulátus megnyitása is. 

E sorok írója arról álmodik, hogy évtizedek múltán Békéscsaba nemcsak a kolbászról 

lesz híres, hanem meghatározó réteg lesz az egyetemi campuson végzett diplomás 

szakemberek (tanító, pénzügyi-számviteli, gazdálkodási, műszaki menedzser, 

informatikus, esetleg mérnök) sora is. 
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The Harruckern Heritage 

Abstract 

The author intends to highlight the fact that the imperial population model of baron János György Harruckern 

implemented 300 years ago still has had an impact and has determined the nationality and confessional map 
of Békés County in the 21st century.  

As a consequence of baron Harruckern’s settlement policy in 1718 12 Lutheran Slovak families were settled 

in Békéscsaba (called Csaba at that time). It was their descendents that built the Small and the Great Lutheran 
Church, as well as the Rudolf Grammar School (now the Lutheran Grammar School of the town). It is Slovak 

traditions that are the most powerful in Békéscsaba even in present times. This is where the Slovak Grammar 

School, the National Slovak Research Institute and the Slovak Chief Consulate operate, as well.  
Even nowadays, the Slovakian, German, Romanian and Roma population have special communities in Békés 

County. The Jewish culture has survived only in historic memory, due to the Holocaust destruction. Catholic, 
Lutheran, Orthodox Christian, as well as Israeli values are still present day customs and requirements. 
All that researchers, scientists, lecturers and ambitious students shall do is to get to know, present and 

disseminate these colourful cultural and history of civilisation set of values of our county. 

Keywords: settling, evangelic and Roman Catholic Slovaks, alive heritage 
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Bevezetés 

Az elmúlt években az étrend-kiegészítők piaca jelentősen bővült: a forgalmazó 

vállalatok száma egyre növekedett, a vevők száma is egyre több lett. Jelenleg több mint 

18 ezer notifikált (bejelentett) étrend-kiegészítő található a hazai piacon az OÉTI 

szerint. Az étrend-kiegészítők piaca meglehetősen koncentrált. A meghatározó 

vállalatok 2009-es forgalmi adatait összevetve a teljes hazai forgalommal 

megállapítható, hogy a tíz piacvezető cég az összforgalomnak csaknem 60 %-át adja. 

A forgalom maradék 40%-án mintegy 400 cég osztozik (Stágl, 2011). Ebben az erős 

versenyben nehéz a piacra jutás és talpon maradás, ezért olyan piaci lehetőségeket, 

szegmenseket kell keresni, amelyek lehetővé teszik a sikeres működést. A piaci siker 

kulcsa pedig az innováció lehet a KKV-k esetében. A piaci lehetőségek feltárása 

önmagában azonban nem elégséges az innovációhoz. Az innovációhoz ismerni kell a 

piacon zajló legújabb trendeket és a fogyasztói szokásokat. 

Irodalmi áttekintés 

Az innováció sokféle definíciójával találkozhatunk a szakirodalomban. A legtágabb 

értelmezés szerint a fogyasztói igények kielégítésének új, a korábbinál magasabb 

minőségű módját jelenti (Chikán, 2005). Az Oslo kézikönyv szerint: "Az innováció új, 

vagy jelentősen továbbfejlesztett termék (áru vagy szolgáltatás) vagy eljárás, új 

marketing módszer, vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése az üzleti 

gyakorlatban, munkahelyi szervezetben vagy a külső kapcsolatban". 

Piskóti (2007) szerint innovációs lehetőségek a vállalatok számára több területről is 

származhatnak. Adódnak az ágazat, a piac vagy a lakosság struktúrájának változásából, 

a tudományos kutatás és fejlesztés eredményeiből. Összességében úgy 

fogalmazhatunk, hogy "az innováció nem más, mint a verseny által megszűrt 

kreativitás" (Piskóti, 2007). 

Az egészségpiacon új trendek váltak uralkodóvá napjainkban, melyek a következők: a 

fogyasztók egészségtudatosságának növekedése, az egészségpiac kiterjesztése, a 

betegek tudatos vásárlóvá válásának hatására a megelőzés szerepe megnövekedett, míg 

korábban 1-1 készítmény meghatározott betegség gyógyítását célozta, manapság már 

az egészségesek számára készülnek ugyanezek a termékek, természetesen amellett, 

hogy korábbi funkciójukat is megtartják. Újabb és újabb termékcsoportok jelennek meg 

a piacon. Az egészséges életmódot folytatók körében egyre népszerűbbé válnak a 

természetes alapú termékek. A fogyasztók - különösen az úgynevezett "gyengéd 

orvoslás" hívei - azt szeretnék, hogy a lehető legkisebb beavatkozással lehessen 

megoldani a különböző egészségügyi problémákat, ez a trend pedig a 

természetgyógyászat, az öngyógyítás és más alternatív megoldások terjedéséhez vezet. 

Természetes termékek lehetnek többek között a bioélelmiszerek, a gyógynövények, a 

funkcionális élelmiszerek, a vitaminok, az ásványi anyagok és az étrend-kiegészítők 

(Törőcsik, 2008). 
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Az étrend-kiegészítő fogalma a hazánkban is érvényben lévő uniós szabályozás szerint: 

„a hagyományos étrend kiegészítését szolgáló olyan élelmiszer, amely koncentrált 

formában tartalmaz tápanyagokat vagy egyéb táplálkozási vagy élettani hatással 

rendelkező anyagokat, egyenként vagy kombináltan. Adagolt vagy adagolható 

formában kerül forgalomba (pl. kapszula, pasztilla, tabletta, port tartalmazó tasak, 

adagolható por, ampulla, csepegtetős üveg vagy más hasonló por-, illetve 

folyadékforma, amely alkalmas kis mennyiség adagolására.)”. Az étrend-

kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet értelmében tápanyagok alatt 

vitaminok, vagy ásványi anyagok értendők, így kutatásomban is ezekkel foglalkozom. 

Az étrend-kiegészítők piacán a rendelkezésre álló termékpaletta igen széles. Egy adott 

egészségügyi probléma orvoslására több termékkategória és azon belül is széles 

termékválaszték áll a fogyasztók rendelkezésére. Az egészségre ható termékekre 

jellemző reklámok leggyakoribb formái: a fizetett sajtóhirdetések, a szórólapok és 

egyéb promóciós eszközök, a postaládákban elhelyezett szórólapok, a személyre szóló 

levelek (direct mail), az elektronikus médiahirdetések, a riportok (pl. tv, rádió), a 

szakmai és közönségrendezvények (pl. konferenciák, egészségnapok), az interneten 

keresztüli tájékoztatások és a vásárlási lehetőségek. Az étrend-kiegészítők többféle 

értékesítési csatornán is beszerezhetők. Jellemző forgalmazási helyeik a 

gyógyszertárak, a fitotékák-drogériák, a hiper-szupermarketek, a boltok, az internet és 

az MLM-rendszer. 

Anyag és módszer 

A kutatás megalapozásaként 2 fókuszcsoportos interjú lefolytatására került sor, 6-6 fő 

részvételével, félig strukturált interjúvázlat segítségével 2014 májusában Budapesten, 

illetve vidéken. Ezen kívül a téma bővebb kifejtése és a vélemények jobb megismerése 

érdekében egy csoport visszahívásra került 2014. júniusában. A minta demográfiai 

összetétele a következőképpen alakult (1. táblázat): 

 
1. táblázat. A minta demográfiai összetétele 

Iskolai végzettség 
Életkor 

18–29 30–39 40–49 50–59 60 év felett 

Alapfokú végzettségű 0 0 0 0 2 

Középfokú végzettségű 1 2 0 1 2 

Felsőfokú végzettségű 1 2 1 0 0 

 

Table 1. Demographic composition of the participants of the interviews 
(1) Education (2) Age 

 

Az interjúban részvevő személyek önkényesen kerültek kiválasztásra. Szűrőfeltétel volt 

a 18 év feletti életkor és, hogy az illető rendelkezzen korábbi tapasztalattal étrend-

kiegészítők használata terén. A fő témakörök a következők voltak: az egészséggel és 

az egészséges életmóddal kapcsolatos attitűdök, az étrend-kiegészítők használatának 

megítélése, a vásárlási szokások, a vásárlást befolyásoló tényezők. 

A primer kutatás fő módszereként kvantitatív kutatást végeztem, ezen belül is az online 

megkérdezést alkalmaztam (n=104), melynek segédeszközéül standardizált kérdőívet 

használtam. A módszer nem biztosítja ugyan a reprezentativitást, de hangsúlyozni kell, 

hogy kutatást előkészítő anyagnak szántam egy későbbi, magasabb szintű, a doktori 
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képzés keretében történő kutatáshoz. A kutatás folyamán ugyanis olyan fontos 

következtetésekre jutottam a témával kapcsolatban, melyeket érdemesnek találtam a 

közzétételre. A megkérdezés lefolytatására 2014. augusztus - szeptember folyamán 

került sor.  

Az adatfeldolgozás IBM SPSS statisztikai programcsomaggal történt. Az 

elemzésekhez, illetve az eredmények bemutatásához MS Excel is felhasználásra került. 

A kutatásban a megválasztott szignifikancia-szint: 5% (0,05) volt. A tanulmányban 

nem tértem ki a teljes kérdőív elemzésére, csupán néhány hangsúlyosabb eredményre 

kívántam koncentrálni. 

Eredmények és értékelésük 

A fogyasztók az egészséggel és az egészséges életmóddal kapcsolatban mindegyik 

csoportban hasonlóan vélekedtek. A részvevők az egészséges életmód kialakításában 

részt vevő tényezők közül egyértelműen az egészséges táplálkozás fontosságát 

hangsúlyozták. Az interjúalanyok egyetértettek abban, hogy az egészséges 

táplálkozásban a legfontosabb a változatos táplálkozás. A megkérdezettek válaszai 

alapján úgy vélem, hogy az étrend-kiegészítők szerepét az alanyok többsége pozitívan 

ítéli meg. Véleményük szerint az étrend-kiegészítők ugyanis kedvező hatással vannak 

a szervezetre, illetve adódnak olyan élethelyzetek, amikor szükség van ilyen 

termékekre. 

Az étrend-kiegészítők használatának leggyakoribb okaként a megkérdezettek a 

vitaminpótlást jelölték. Ezt követi az egészségmegőrzés, majd a vonzó megjelenés, 

mint motivációs tényező. A meglévő betegségek kezelését, illetve a várandósságot már 

jóval kevesebben választották indokként. A válaszadók leggyakrabban csak szezonális 

jelleggel szoktak étrend-kiegészítőt fogyasztani. Őket követik azok a fogyasztók, akik 

havonta többször is fogyasztanak ilyen terméket. A megkérdezettek 18%-a gyakran, 

naponta 1-2 alkalommal is használja őket. 11%-a a válaszolóknak szintén viszonylag 

gyakran fogyaszt ilyen készítményeket (hetente 3-4 alkalommal), végül 8%-uk hetente 

csak 1-2 alkalommal. 

Kutatásom során kíváncsi voltam arra, hogy a fogyasztók miként ítélik meg az étrend-

kiegészítők jellemzőit. A válaszadók véleményüket ötfokozatú Likert skála 

segítségével fejezhették ki, ahol „1” azt jelentette, hogy egyáltalán nem tartják 

jellemzőnek az adott állítást az étrend-kiegészítőkre, „5” pedig, hogy teljes mértékben 

jellemzőnek találják az állítást. Az étrend-kiegészítőkre vonatkozó jellemzők közül a 

legmagasabb értéket a következő állítások kapták: vény nélkül megvásárolhatók (4,63), 

szerepet játszanak a betegségek megelőzésében (4,59), meghatározott adagban kell 

alkalmazni őket (4,50), a nem megfelelő vagy hiányos táplálkozást egészítik ki (4,34). 

Mivel ennél a kérdésnél 12 válaszlehetőséget kellett értékelniük a megkérdezetteknek, 

az adatfeldolgozás során célom volt, hogy a könnyebb értelmezhetőség érdekében 

redukáljam ezeket az állításokat – faktorokká összevonva őket. Legelőször is, meg 

kellett állapítani, hogy az adatok alkalmasak-e faktorelemzésre. Ezt többféleképpen 

tehetjük meg. A Bartlett teszt alapján a szignifikancia-szint kisebb, mint 0,05, azaz a 

kiinduló változók alkalmasak az elemzésre, mivel van közöttük korreláció. Az, hogy a 

változók mennyire alkalmasak a faktorelemzésre, a KMO érték mutatja meg. 

Esetünkben a KMO értéke > 0,6; a mutatószám jósága így közepesnek tekinthető. A 

faktorok számának meghatározásához a Kaiser kritériumot vettem figyelembe. 

Sajátérték kritériumának megfelelően 5 faktor létrehozását ajánlotta fel az SPSS, ami a 

variancia 67,5%-átmagyarázza. A 2. táblázat mutatja, hogy a program mely változókat 
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vonta össze egy faktorba. Az egyes faktorok attitűdöket jelölnek, ezért tartalmuk 

alapján fantázianévvel láttam el őket. 

 
2. táblázat: Az egyes faktorok megnevezése és tartalma 

FAKTOR NEVE FAKTOR ÁLLÍTÁSA 
Komponens 

1 2 3 4 5 

F1 - egészségvédelmi 

szempontok 

K5_1. A nem megfelelő vagy hiányos 

táplálkozást egészíti ki. 
0,77 -0,10 -0,02 -0,04 0,03 

K5_2. Szerepet játszanak a betegségek 

megelőzésében. 
0,72 0,29 0,17 0,04 0,14 

K5_4. Vény nélkül megvásárolhatóak. 0,56 0,18 0,45 0,00 -0,05 

F2 - bizonytalansági 

tényezők 

K5_7. Alkalmazásukhoz számos 

információ szükséges. 
-0,21 0,75 -0,06 -0,19 0,20 

K5_8. A forgalomba hozatalához nem 
kell engedély. 

0,15 0,74 0,29 0,11 -0,03 

K5_12. Indokolatlan használatuk 
veszélyes lehet. 

0,32 0,68 0,04 0,09 -0,23 

F3 - összetevőkkel 

kapcsolatos ismeretek 

K5_5. Kölcsönhatásban lehetnek 
gyógyszerekkel. 

0,00 0,01 0,84 -0,11 -0,24 

K5_6. Csak természetes összetevőket 

tartalmaznak. 
0,32 0,28 0,61 0,25 0,37 

F4 - adagolás 

fontossága 

K5_9. Nemcsak orvosi felügyelet 
mellett szedhetők. 

0,06 -0,12 -0,08 0,74 0,35 

K5_11. Meghatározott adagban kell 

alkalmazni őket. 
0,40 0,42 -0,10 0,63 -0,26 

K5_10. Az étrend-kiegészítők drágák. -0,42 0,00 0,12 0,60 -0,06 

F5 – szükségesség 

megítélése 

K5_3. Mindenkinek szüksége van 

ezekre a készítményekre. 
0,08 -0,02 -0,12 0,07 0,85 

 

Table 2. Name and content of the factors 
(1) Name of the factors (2) Content of the factors (2) Components 
 

A létrehozott faktorok segítségével soroltuk válaszadóinkat homogén csoportokba 

klaszteranalízissel. Az elemzésbe 104 esetet lehetett bevonni. A klaszterek rendre 24, 

40, 12, 28 elemet tartalmaztak 4 klaszteres megoldás esetén (3. táblázat). 
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3. táblázat. A klaszterek megoszlása 

Klaszterek N Összesen 

1. Kényelmesek 24 23% 

2. Szkeptikusak 40 38% 

3. Óvatos használók 12 12% 

4. Tudatos egészségvédők 28 27% 

Összesen 104 100% 

 

Table 3.Numbers and distribution of respondents in the four clusters 
(1)  Clusters (2) Numbers (3) Total 

 

A klasztereket a klasztercentroidok elemzésével jellemeztem, vagyis a csoportokon 

belül meghatároztam a változó átlagát, és ez alapján vontam le következtetést az adott 

csoportra. A létrejött klasztereket a demográfiai változók alapján is jellemeztem. A khi-

négyzet próba alapján megvizsgáltam, hogy van-e szignifikáns kapcsolat a 

klasztertagság és a következő változók között: 

· nem (p=0,004): van szignifikáns kapcsolat 

· életkor (p=0,110): nincs szignifikáns kapcsolat 

· iskolai végzettség (p=0,0) szignifikáns a kapcsolat 

· településtípus (p=0,281) nem szignifikáns a kapcsolat 

· családi állapot (p=0,173) nem szignifikáns a kapcsolat. 

Az egyes szegmensek esetében beazonosítottam a marketing-mix elemeit is. 

Összegezve így az alábbi tulajdonságokkal jellemezhetjük a létrehozott 4 klasztert: 

1. klaszter: Kényelmesek: nagyon fontos számukra az egészségük megőrzése, 

de kevésbé hajlandóak részt benni annak megőrzésében. Szívesen 

alkalmaznak viszont alternatív egészségre ható készítményeket. 

2. klaszter: Szkeptikusak: elutasítóak az egészségvédelemmel és a 

biztonsággal kapcsolatban. Az étrend-kiegészítők szükségességét is negatívan 

ítélik meg. 

3. klaszter: Óvatos használók: nagyon elővigyázatosan használják a 

készítményeket; odafigyelnek az adagolásra, betartják az útmutatót. Ők azok 

a fogyasztók, akik a leginkább tartanak a használat során fellépő esetleges 

kockázatoktól. 

4. klaszter: Tudatos egészségvédők: e szegmens fogyasztói aktívan részt 

vesznek az egészségük megőrzésében: rendszeresen sportolnak, mozognak, 

odafigyelnek a táplálkozásukra és a legkevésbé tartanak a különféle 

kockázatoktól. 

Következtetések 

Az egészségpiacon (és az étrend-kiegészítők piacán) az utóbbi időszakban uralkodó 

trendekre jellemző, hogy a hazai fogyasztók egyre nagyobb része egészségtudatosan 

választja ki élelmiszereit és megfelelően törődik táplálkozásával. Ezt támasztja alá a 

témával kapcsolatos szakirodalom, illetve primer kutatásom eredményei is. A primer 

kutatás eredményeinek értékelése során úgy tapasztaltam, hogy a fogyasztók az étrend-

kiegészítők használatát meglehetősen eltérően ítélik meg. A heterogén sokaság között 

így 4 relatíve homogén csoportot hoztam létre; az egyes csoportokat pedig eltérő 

fogyasztói szokások jellemeztek. Szükségszerűnek látom ezért, hogy az étrend-

kiegészítőt gyártó, illetve forgalmazó cégek eltérő marketingstratégiát alkalmazzanak 
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az egyes csoportok esetében a fogyasztók megnyerése érdekében.  Az egyes 

klasztereket jellemző tulajdonságok alapján és a marketing-mix elemeit figyelembe 

véve fogalmaztam meg javaslataimat az egyes csoportokat tekintve. 

Az 1. klaszter esetében célszerű lenne a marketingstratégia kialakítása során arra 

helyezni a hangsúlyt, hogy felhívjuk a szegmensbe tartozó fogyasztók figyelmét arra, 

hogy milyen fontos aktívan részt venni saját egészségük megőrzésében. A 2. klaszter 

esetékben a kulcstényező az oktatás. A szkeptikus fogyasztókkal meg kell ismertetni – 

akár az egészségügyi szakemberek közvetítésével -, hogy az egyes alternatív 

egészségre ható termékek, mint például az étrend-kiegészítők is, milyen módon 

járulhatnak hozzá a betegségek megelőzéséhez, a vitaminhiány pótlásához, 

immunerősítéshez, stb. A 3. klaszterhez tartozó óvatos használók esetében a 

marketingstratégia arra irányulhat, hogy minél inkább elnyerjük ezen fogyasztók 

bizalmát. Ezt leginkább úgy lehet elérni, hogy részükre minél szélesebb körű 

tájékoztatást nyújtson az adott cég a termékeiről, akár az útmutatók megfelelő 

kialakításával, akár az egészségügyi szakemberek továbbképzésével, annak érdekében, 

hogy az orvosok, gyógyszerészek megfelelő információval láthassák el a fogyasztókat. 

A 4. klaszternél a tudatos egészségvédők széles körű ismeretekkel rendelkeznek az 

egészséggel kapcsolatos témákról és fontosnak is tartják, hogy cselekedjenek ennek 

érdekében. Számukra különösen fontos a minőség is, ezért a magas minőségű termékek 

kialakítása/továbbfejlesztése lehet a fő cél a marketingstratégia kialakításában. 

Összefoglalás 

Az étrend-kiegészítők piaca meglehetősen heterogén; a fogyasztók elvárásai a 

termékekkel kapcsolatban állandóan változnak. A klaszterek és a célzott 

marketingstratégia kialakítása olyan termékek kifejlesztését teszi lehetővé, amelyek 

jobban igazodnak a fogyasztók egyedi igényeihez. 

Kulcsszavak: termékfejlesztés, marketingstratégia, fogyasztói szokások 

Irodalom 

Chikán A. 2005:Vállalat gazdaságtan. AULA Kiadó, Budapest p. 215. 

Piskóti I. 2007: Innováció marketing–marketing innováció Miskolc, Miskolci Egyetem 154 p. 
Stágl A. 2011: Az OTC termékek piacának strukturális elemzése. TDK dolgozat, Kaposvári Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar, http://etdk.ke.hu/files/tiny_mce/File/GTK/konferencia/Stagl_Arnold.pdf  

(Letöltve: 2016.05.10.) 
Törőcsik M. 2008: Paradigmaváltás az egészségügyben. [In: Lege Artis Medicinae 2008], Budapest 18 (6-

7), 446-448. 

  



Németh Nikolett 

46 

Innovation Possibilities in the Market of Food Supplements 

Abstract 

Consumer needs and expectations towards products are changing rapidly. The same applies to innovative 

products, such as food supplements. Changes in health trends and eating habits should be taken into 

consideration during the process of innovation. The aim of this research therefore is to examine the 
consumption patterns and the most important determining factors in purchasing decision of food 

supplements.  

Within the framework of primary research, focus group interviews were conducted and a survey was also 
used. 104 elements got involved in the quantitative analysis and four homogenous groups were identified 

among the respondents in the market of food-supplements: comfortable customers, sceptical careful users 

and conscious health-protectors. In this research I examined which consumer characteristics were applicable 
to the specified groups. Within each group the elements of marketing-mix were also identified and analysed. 

As for the practical implication of my research, segmentation can help SMEs to define the right niche 

marketing strategy in order to succeed among the strong competition relations of food supplement market. 

Keywords: product development, marketing strategy, consumer behaviour 
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Bevezetés 

Az elektronikus közigazgatási szolgáltatások hazai fejlesztését, a heterogén és egyedi 

adatbázisok közös platformra hozását, az igazgatási ügyek online intézését az EU 

csatlakozás követelményei meggyorsították az évezred elején. Az elmúlt időszakban – 

a technikai/technológiai fejlődéssel és folyamatos fejlesztésekkel – a prioritások a 

technikai (információs vonal, gépek) oldalról az ügyfelek és más igazgatási szervek 

felé történő szolgáltatás, illetve ennek háttértevékenységének kimunkálása felé tolódtak 

el. A magyar közigazgatás átalakulásának az ún. szolgáltató állam koncepciója felé való 

tolódás és az infokommunikációs technológia alkalmazása kölcsönösen erősíti 

egymást, a technológia megfelelő szintű és színvonalú alkalmazása az igazgatási 

költségeket csökkenti, az ügyintézést gyorsítja, mindemellett a demokrácia erősítését is 

támogatja. 

Az igazgatási tevékenység során felhalmozott és folyamatosan bővülő adatvagyon a 

hivatali háttértevékenységet is kihívás elé állította, a nemzetközi tapasztalatok nyomán 

egyre több hazai intézményben is korszerű eszközökkel végzik az adatfeldolgozást, 

döntéselőkészítést. Hazánkban is megfigyelhető, hogy az egyes speciális hivatali 

feladatok (pl. ellenőrizendő pályázati anyagok és adóbevallások kiválasztása) 

hagyományosnak tekintett megoldásait (pl. szakértői pontozás) felváltják a piaci 

viszonylatban (pl. bankok, kereskedelmi cégek) bizonyított adatbányászati módszerek 

(pl. adósminősítés, fogyasztói magatartás feltérképezése és előrejelzése). 

Irodalmi áttekintés 

Az elektronikus közigazgatás igazgatástudományban elfogadott – általunk is többször 

idézett – definíciója szerint: „a közszféra valamennyi külső és belső 

kapcsolatrendszerének gyökeres, tudásalapú átalakítása és racionalizálása, valamint 

szolgáltató jellegű újjászervezése – az információs kommunikációs technológiai 

alkalmazások közüzemszerű használata révén” (Tózsa, 2008). Az információs 

technológia alkalmazása azonban nem önmagában és nem öncélúan megy végbe, 

optimális esetben kapcsolódik hozzá a kultúraváltás is, az igazgatási szervek az 

elektronikus lehetőség teljes tárházával élnek, hogy a szolgáltatásaik minőségét 

javítsák, miközben a költségeiket csökkentik (Molnár, 2007). 

Az Európai Unió országaiban a 2002-es alapvető szolgáltatások listája nyomán 

alakították ki az online közigazgatási szolgáltatásokat (Tózsa, 2008), melyet a 

gyakorlati tapasztalatok alapján 2012-től a komplex szolgáltatásokat tartalmazó 

élethelyzet alapú megközelítés váltotta fel (Pásztor-Popovics, 2015). Az e-

közigazgatási szolgáltatások témánk szempontjából fontos kihívásai: a használat 

alacsony szintje, a felhalmozott adatvagyon mérete és kezelése (Big Data probléma: 

Racskó, 2014), valamint az adatok nyíltságának helyzete, újrafelhasználhatóságuk 

kritériumai (Munk et al. 2014). 

Az adatbányászat meghatározása sokrétű. Han-Kamber (2004) az adatbázisokban rejlő 

tudás feltárására helyezi a hangsúly, mely egyfajta szekunder elemzést jelent, mely 
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során „újszerű, lehetőleg hasznos és végső soron érthető mintákat fedezünk fel az 

adatokban” (Bodon, 2010). Az adatbányászat eszközkészlete változatos, a 

többváltozós statisztikai elemzésektől a döntési fákon át a mesterséges intelligencia 

módszerekig terjed. Alkalmazási területein előforduló feladatok: gyakori minták 

kinyerése, attribútumok közötti kapcsolatok megállapítása, csoportosítás, sorozat- és 

eltéréselemzés, webes bányászat. 

A magyar tanácsadó cégek a 2000-es évektől alkalmazzák az adatbányászatot üzleti 

elemzésekben. A módszertan jelentőségét és reneszánszát a nagy adathalmazok (big 

data) rendelkezésre állása adja, újabb felfedezésekre sarkallva az elemzőket (Szabó, 

2015). 

Anyag és módszer 

A magyar és külföldi szakirodalom alapján az e-közigazgatás és az üzleti alkalmazások 

analógiáját megragadva kívánjuk bemutatni azokat a tipikus üzleti alkalmazásokat és 

eljárásokat, melyek eredményesen alkalmazhatóak az igazgatási tevékenységben is, 

kiemelve azon területek nemzetközi jó gyakorlatát, melyek példaként szolgálhatnak a 

magyar fejlesztések, fejlődési utak meghatározása során. 

Eredmények és értékelésük 

Adóhatósági adatbázisok alapján végzett elemzések 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóhatósági tevékenységében (korábban Adó- és 

Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal) 2005-től indult projekt keretében épült fel a Rugalmas 

Adóellenőrzési Döntéstámogató és Adatbányászati Rendszer (RADAR), mely a nagy 

kockázatú adózók beazonosítását teszi lehetővé (Vikárius, 2012), valamint az adózók 

közötti kapcsolatok megjelenítésével az adóelkerülő hálózatok felderítését teszik 

lehetővé (Fehér-Hofgesang, 2012). 

Az adóhatóság ellenőrző tevékenységének támogatásán túl egy sor olyan rejtett 

összefüggést lehet megállapítani, amely sokszor nemcsak az adóhivatal, hanem a 

döntéshozók és az adózók helyzetét is segítheti. A döntéshozatal támogatására 

összekapcsolt adatbázisokból nyerhető összefüggések egyik példája a Diplomás 

Pályakövető Adatok vizsgálata céljából a Felsőoktatási Információs Rendszer és az 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár személysoros adatait vetetik össze az adóhatóság 

adataival, így pontos kép rajzolódik ki, hogy például a felsőoktatási intézmények 

végzettjei milyen állásokban, milyen keresettel helyezkednek el (Nyüsti-Veroszta, 

2014). Ennek nyomán a munkaerő-piaci vizsgálatok kiterjeszthetők a szakképzésben 

részt vevők elhelyezkedési lehetőségeinek vizsgálatára is (vö: Keczer-Szabó, 2016). 

A közigazgatásban elv, hogy a társszervektől beszerezhető adatokat az ügyfél 

felhatalmazása vagy engedélye alapján az eljáró hatóság megkéri, adatgyűjtés 

szempontjából mégis többször keresik meg különböző szervek a magánszemélyeket és 

a vállalkozásokat. Az adóhatóság saját adataiból modellezhető némely makrogazdasági 

mutató, például az Elektronikus Közúti Árukezelő Rendszer adatai alapján készített 

pilotban az export-import adatok görbéje jól illeszkedik a Központi Statisztikai Hivatal 

által becsült külkereskedelmi görbéhez, habár az előbbi adatsorból hiányzik a vasúti, a 

hajózó, a csővezetéken történő és a villamos-energia szállítás, illetve a kisebb 

fuvareszközökön végzett közúti áruszállítások (Vargáné Filkus–Járási, 2016). 

Az előző példák fejlesztésével belátható, hogy az adózók tájékoztatása, figyelő 

szolgáltatás nyújtása is kézenfekvő lenne, adott esetben az ügyfél értesülhetne, hogy 

olyan tulajdonságok fedezhetők fel nála, amelyek gazdálkodásának rossz irányát jelzik, 
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vagy egyes tevékenységek megkezdése előtt feltérképezhetővé válna az adott helyen 

hasonló szakmában működők irányadó gazdasági jellemzője. 

Az agrártámogatási kifizetések ellenőrzése 

Az EU közös agrárpolitikájának fontos részét képzik a különféle (és időnként 

megújuló-változó) jogcímeken kifizetett, mezőgazdasági termelőket támogató 

juttatások. A magyar kifizető ügynökségként működő Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a pályázatokat teljesen elektronikusan kezeli, a 

pályázók EU által meghatározott arányát ún. helyszíni ellenőrzésben részesíti. A 

helyszíni ellenőrzés a kontrollt végző szervezetnek jelentős költséggel jár, ezért 

nyilvánvaló érdek, hogy a kockázatos helyszínek a kiválasztottak közé kerüljenek. 

2007-től a szakértői pontozást felváltotta a tanuló algoritmuson alapuló mintavételezési 

eljárás, így az előzőekkel megegyező számú kockázatelemzésre kiválasztott mintában 

a korábbiakkal szemben több (nagyobb arányú) kockázatos támogatásigénylést szűrnek 

ki (Lelkes, 2008). A jogosultságok kezelésének és a nyitott kormányzat elveinek 

megfelelő hozzáférés bővíthetné a szolgáltatást, a kockázat és hasonlóság elemzések 

felhasználhatók lehetnek az ügyfelek közvetlen tájékoztatására, a támogatásigénylés 

adatai alapján a gazdálkodás változási irányának mérésére is. 

A Digitális Jólét Programjának végrehajtását támogató adatbányászati megoldások 

Az 2012/2015. (XII. 29.) Kormányhatározat 7/c pontja alapján: az elektronikus 

kormányzati szolgáltatások rugalmasabb és a felhasználók igényeit jobban kielégítő 

fejlesztésének érdekében sor kerül a magyarország.hu portál átalakítására „amely 

lehetővé teszi, hogy a polgárok és a vállalkozások minden, számukra releváns 

közigazgatási tartalomhoz és szolgáltatáshoz közérthető és hatékony módon 

férhessenek hozzá”. A webhasználat bányászat célterülete az online szolgáltatási 

felületek eseményeinek – az ún. naplók vagy logók – elemzésével a felhasználók 

szokásainak, magatartásmintáinak tanulmányozásával a portál szolgáltatásainak 

fejlesztése (Patil-Gupta, 2013). A felhasználók igénye az egyszerű, jól áttekinthető 

perszonalizált oldal, mely az ügyfelek individualizált online kiszolgálásának teljesebbé 

tételét jelenti. A megoldás többszintű lehet: személyre szabott útmutatások, testre 

szabott weboldalak és tartalmak, illetve támogatás, webes asszisztens (Kobsa et al. 

2001, magyarul idézi Gonda, 2009). A kivitelezést tekintve így a felhasználó által 

kitöltött perszonalizációs adatlapoktól és „saját mappáktól” eljuthatunk a tanuló adaptív 

weblapok létrehozásáig (Perkowitz-Etzioni, 2000). 

A webbányászat egy másik ága, a webes tartalombányászat – szövegbányászat online 

környezetben – a weboldalakat osztályozza tartalmuk szerint, így például internetes 

fórumok hozzászólásai alapján tárhatók fel felhasználói vélemények (lásd: CASE, 

2008). A vásárlók véleményének megismerése, ez alapján az ügyfélszintű 

szegmentáció érdekében az ügyfélkapcsolati telefonvonalak (Call center, 1818) 

beszélgetései szöveges leiratának elemzésére alkalmazhatóak a szövegbányászati 

eszközök (Szabó, 2015). Az említett eszközök kiegészíthetik a hagyományos 

kérdőívezést, összehasonlítási alapot képezhetnek a megkérdezendő sokaságnak 

például a Kormányhatározat 7/f pontjában kijelölt „tárja fel a felhasználói igényeket, 

gyűjtse össze és értékelje az e-közigazgatgatási szolgáltatásokkal kapcsolatos 

felhasználói tapasztalatokat, illetve a szolgáltatások értékelésével, elfogadottságával 

kapcsolatos információkat, valamint az állampolgárok szempontjából tesztelje és 

minősítse az egyes e-közigazgatásifejlesztéseket” feladat végrehajtása során. 
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Következtetések 

Az adatbányászati módszerek alkalmazására, a lehetőségek kiaknázására az 

elektronikus kormányzat területén találunk jó magyar példákat, főleg az államháztartás 

számára bevételt hozó adózás, illetve a magyar mezőgazdaság fontos működőképességi 

feltételét jelentő agrártámogatások kifizetésének ellenőrzése során. A bemutatott 

nemzetközi és az üzleti példák jelzik, hogy az elektronikus szolgáltatásnyújtás 

fejlesztése és a korszerű kapcsolattartás kialakítása során is eredményesen 

alkalmazható ez a módszertan. 

Összefoglalás 

Az elektronikus közigazgatási tevékenység eredményeképpen nagyméretű 

adathalmazok jöttek létre különböző állami szerveknél, melyek indokolt esetben más 

hatóságoknál tárolt adatokkal is összekapcsolhatók. Ezen adatok nem triviális 

összefüggéseinek feltárásából és felismeréséből származó előnyök megnyilvánulnak a 

mindennapi tevékenységekben, például az adóhatósági ellenőrzésekben vagy a 

mezőgazdasági támogatások helyszíni ellenőrzéseinek kiválasztási rendszerében. A 

működő megoldások ismertetése mellett fel kívántuk tárni az adatbányászati eszközök 

alkalmazásának potenciális színtereit, például a felhasználó-központú e-közigazgatási 

szolgáltatásfejlesztés koncepciójában játszott szerepét, tekintve hogy a rendelkezésre 

álló szolgáltatások kihasználtsága és használata nem vagy nehezen éri el a kívánt 

szintet. 

Kulcsszavak: e-közigazgatás, adatbányászat, webbányászat 

Köszönetnyilvánítás 

A szerzők köszönik tanulmányaik angol nyelvű részeinek gondozásában Zita McClean 

kitartó és önzetlen segítségét. 
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Data Mining and E-government 

Abstract 

As a result of e-government activity a large volume of data has been generated at various government bodies. 
This data, in justified cases, can be connected to other data stored by other authorities.  Discovering and 

recognising the non-trivial connections between this data is obviously advantageous in everyday activities 

such as checks by the tax authority or the selection system for spot checks for agricultural assistance. In 
addition to describing working solutions I will discuss the potential locations for applying data mining 

methods.  For example, I will examine the role it plays in the concept of improving user-centred e-government 

services, considering that the use of available services does not reach or reaches with great difficulty the 
required level. 

Keywords: E-Government, Data Mining, Web Mining 
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Bevezetés 

Hét éve, hogy végzett ápolóként vehettem magamra a fehér köpenyt, és elindultam 

életem legszebb és legnehezebb útján és megkezdtem egész életemre szóló 

hivatásomat. Ezen az úton munkám során folyamatosan szembe találtam magam az élet 

és halál kérdéseivel, és megtapasztaltam, hogy olykor milyen közel vannak egymáshoz. 

Hivatásom kezdetén nehezen tudtam elfogadni az elmúlást, a halált, és még nehezebben 

azt, ha valaki önkezűleg vet véget életének. Minden korosztályból találkoztam munkám 

során öngyilkossal, és vettem részt életük megmentésében. Felmerült bennem a kérdés: 

vajon az élet mitől értelmes, és mitől válik értelmetlenné. Minek kell ahhoz történnie 

egy ember életében, hogy élete értelmetlenné, kilátástalanná váljon. Az élet alkonyán, 

amikor már csak pislákol az élet lángja, miért nem hagyják azt magától kialudni? 

Legerősebb ösztönünk az élni akarás ösztöne, akkor mégis mi vezethet odáig egy 

embert, hogy saját kezével  vessen véget életének? Mi szükséges egy ilyen 

döntés meghozatalához? Mi zajlik le ilyenkor az emberben? Magyarországon igen 

magas az öngyilkosságok száma, ezt a statisztikai adatok is alátámasztják. 2011.-ben 

1847 férfi és 575nő (Forrás: 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnh001.html) lett szándékos 

önártalom áldozata. A számok is mutatják, hogy háromszor annyi férfi vet véget 

önkezűleg életének, mint amennyi nő. 

Irodalmi áttekintés 

Hazánkban annak ellenére, hogy reprezentatív felmérések adatai szerint is csökkenő 

mértékű az öngyilkossági kísérletek, illetve a befejezett öngyilkosságok aránya a teljes 

lakosságon belül (Osváth, 2009), még mindig jelentős horderejű egészségügyi 

problémát jelent. Mind a mindennapi, mind a tudományos fogalomhasználat szerint az 

az ember követ el öngyilkosságot, aki életének saját maga vet véget. Az 

öngyilkossághoz három kritérium tartozik: 

1. a meghalás tudatos szándéka, 

2. egy módszer képzete, amely alkalmas az élet kioltására, 

3. a módszer cselekvéssémájának megvalósítása. 

Öngyilkossági kísérletről akkor beszélünk, ha valaki a meghalás, az 

öngyilkosság szándékával károsítja saját szervezetét, de ennek 

következtében nem hal meg. Az öngyilkosság három meghatározó jegyéből 

következik, hogy a kísérlet négy körülmény, vagy azok kombinációja miatt 

lehet sikertelen. Ezek: 

1. a meghalás szándéka nem elég erős, vagy nem egyértelmű, 

2. Az öngyilkosság módszere nem, vagy nem eléggé hatékony, 

3. Az öngyilkossági cselekedet hibás vagy inadekvát, 
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4. A halál bekövetkezése előtt külső segítség - amit többnyire orvosi beavatkozás 

is kísér vagy követ - a szervezet károsodását megakadályozza, megállítja vagy 

megszünteti (Buda, 1971, 1980). 

Mivel az öngyilkossághoz és annak kísérletéhez szándék, tudatosság kell, az 

öngyilkosságot sajátos emberi jelenségnek tekinthetjük. (Az állatvilágban nem fordul 

elő, illetve az állatok között előforduló önpusztítás minőségileg más.) (Kulcsár, 1935; 

Buda, 1971; Catanzaro, 1980). 

Öngyilkossági típusok: 

Az öngyilkosságnak többféle típusa van, jelesül: 

1. az aktív, ahol is az önpusztítás konkrét tettek formájában nyilvánul meg 

(önakasztás, búcsúlevél), 

2. a passzív, ekkor az élethez nélkülözhetetlen tevékenységeket hanyagolja el 

meghalási céllal (pl. nem táplálkozik) 

3. és a bizonytalan, ez esetben nem egyértelmű a közvetlen halálra irányuló 

szándék (pl. szögnyelés). 

Kockázati tényezők 

Érdekes kérdés, hogy melyek a legfontosabb kockázati tényezők? Figyelmet érdemel 

az, ha az egyénnek volt már megelőző öngyilkossági kísérlete, vagy a családjában 

fordult elő öngyilkossági kísérlet, esetleg befejezett öngyilkosság. A depresszió, a 

bipoláris zavar, a szkizofrénia, a személyiség zavart állapota is kockázati tényezőként 

szerepel. Az időskor, az egyedüllét, a magány, a negatív életesemények, esetlegesen a 

krízis halmozódások is elvezethetnek az élet kilátástalanságához, és öngyilkossági 

gondolatok megszületéséhez. A testi betegségek (főleg, ha gyógyíthatatlan), a félelem 

a kiszolgáltatottságtól, az elviselhetetlen fájdalomtól is vezethet ahhoz, hogy az egyén 

számára az élet értelmét veszti, és a beteg megváltásnak érzi a halált. A különböző 

szerfüggőség, az alkoholizmus is megnöveli az öngyilkossági gondolatok, kísérletek 

valószínűségét. A férfiak halálozása háromszor gyakoribb, ugyanakkor a nők négyszer 

gyakrabban követnek el kísérletet. A halálozás az életkor előre haladtával gyakoribb. 

A Ringel-féle preszuicidális szindróma: 

A modell az öngyilkossághoz vezető krízisállapot főbb jellemzőit vázolja fel, mely 

magyarázni próbálja az egyénen belül lezajló folyamatot. Jelentősége abban van, hogy 

a kívülállók számára sokszor rejtve maradó folyamatot mutatja be lépésről-lépésre, 

mely a környezet számára az érthetetlennek tűnő és sokszor váratlanul bekövetkező 

tetthez vezet. (Ringel, 1949). 

Öngyilkossági fantáziák: 

Miután az egyén önmagát hibáztatja, a kiutat nem látja a krízishelyzetből, a megoldást 

egyre inkább önmaga elpusztításában találja meg. A halál gondolatával való 

foglalkozás, fantáziák esetében a tettbe fordulási valószínűséget kell megítélni. Öt 

fokozat van, a fokozatok közül az ötös a legsúlyosabb: 

1. "jobb lenne nem élni", "nincs értelme az életnek" kijelentések, 

2. erős halálvágy, de még nem egyértelmű döntés, 

3. kifejezett öngyilkossági elhatározás, de még nincs konkrét terv, 

4. pontos terv a tett végrehajtásához, 

5. előzetes próbálkozások. 

A "Cry for help" és a preszuicidális szindróma elméletek: 

A cry for help, illetve a kommunikációs jelzés fogalma - melyet Farberow és 

Shneidman (1961) írtak le elsőként - azt jelenti, hogy minden olyan közlést komolyan 

kell venni, és pszichológiai beavatkozás indikációjának kell tekinteni, amely 
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öngyilkossági gondolatokra vagy szándékra utal. A közlés célja kettős. Egyrészt arra 

figyelmeztet, hogy baj van, másrészt általa az egyén segítséget kér környezetétől, hogy 

az elviselhetetlen szituáció megváltozzon, ezáltal megmozgassa, cselekvésre bírja azt, 

akinek a közlés szól. A környezet közömbössége tovább lökheti az egyént az önkezű 

halál felé. Míg a cry for help az öngyilkossági tendenciák korai, addig a preszuicidális 

szindróma ennek a terminális szakaszát képezi. A koncepció Ringeltől (1976) 

származik. Olyan konstellációt ért alatta, amely minden önkezű halált vagy komolyabb 

kísérletet jellemez. 

Öngyilkos magatartás és affektív betegségek: 

Szinte az összes pszichiátriai betegség fokozott szuicid kockázattal jár, a legnagyobb 

rizikó a bipoláris betegség és az unipoláris major depresszió esetén észlelhető. 

Retrospektív és prospektív követéses vizsgálatok következetesen azt mutatták ki, hogy 

a szuicid magatartás (befejezett öngyilkosság, öngyilkossági kísérlet), ill. az 

öngyilkossági gondolatok affektív betegeknél az esetek 75-80%-ban súlyos major 

depresszió alatt, míg 10-15%-ában diszfóriás mániában észlelhetők, viszont ritkán 

figyelhetők meg eufóriás mániában és a depresszió vagy a diszfóriás mánia gyógyulása 

után. (Hawton és mtsai 2005, Valtonen és mtsai 2005, 2008, Sokero és mtsai 2006, 

Rihmer, 2007, Tondo és mtsai 2008). Ebből következik, hogy a szuicid rizikó affektív 

betegnél állapot- és súlyosságfüggő jelenség, és az adott affektív epizódok korai 

felismerése és eredményes kezelése a szuicid prevenció eredményes eszköze. (Akiskal, 

2007, Rihmer, 2007). Ugyanakkor a depressziós betegek döntő többsége (mintegy 80-

85%-a) nem öngyilkosság miatt hal meg, és kb. 50%-uk sohasem kísérel meg 

szuicídumot, ezért nemcsak a depresszió önmaga, hanem a depresszió speciális klinikai 

jellemzői, valamint egyéb pszichiátriai-orvosi (komorbid pszichiátriai és testi 

betegségek), pszichoszociális (életesemények) és pszichológiai, személyiségbeli 

(agresszív, impulzív személyiségvonások) tényezők és protektív faktorok is jelentős 

szerepet játszanak (Mann és mtsai 1999, Tondo és mtsai, 2003, Hawton és mtsai, 2005, 

Balázs és mtsai, 2006, Rihmer, 2007). 

Szomatikus betegségek, krónikus fájdalom: 

A korral párhuzamosan nő a krónikus szomatikus betegségek gyakorisága. A 

különböző testi betegségek és az öngyilkosság közötti kapcsolatot a depresszió 

mediálja, mivel a krónikus lefolyású szomatikus kórképek gyakran társulnak 

depresszióval. Az irodalmi adatok alapján fokozott öngyilkossági kockázattal kell 

számolni HIV/AIDS, Huntington-chorea, sclerosis multiplex, epilepszia, peptikus 

fekély, krónikus szív-, tüdő- és vesebetegség, SLE, valamint prosztatabetegség 

fennállása esetén (Harris és Barraclough, 1997, Kutcher – Chehil, 2007). Idős korban 

gyakoribbak a tumoros megbetegedések is. Sorrendben leggyakrabban a tüdő-, a 

gyomor-, a szájüregi és garattáji, majd a gégedaganatban szenvedők szuicidálnak, 

közülük is elsősorban az idősebb, fehér férfiak (Misono és mtsai 2008). A legtöbb 

öngyilkossági kísérlet hátterében nagy fájdalmakkal járó, megnyomorító betegségek 

állnak. (Lester, 1992; Allebeck - Bolund, 1991). 

Pszichoszociális tényezők, életesemények: 

Az életciklus-változások közül kiemelkedő a nyugdíjba vonulás, és az ezzel járó 

negatív következmények, amelyek - elsősorban férfiak esetében - nemcsak anyagi 

veszteséget, de társadalmi presztízsveszteséget is jelentenek. A tárgyvesztések (közeli 

hozzátartozó halála, válás) nemcsak magányhoz, gyászreakcióhoz, hanem 

krízisállapothoz, depresszióhoz, szerabúzushoz vezethetnek, melyek következtében 

fokozódik az öngyilkosság kockázata. Az egyedül maradt idősek szignifikánsan 
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gyakrabban követnek el öngyilkosságot, összehasonlítva a családban vagy közösségben 

élőkkel (Barraclough, 1971, Wanta és mtsai 2009, Kutcher – Chehil, 2007). Az idősek 

kevesebb figyelmeztető jelzést adnak a környezetük felé, de az is igaz, hogy a környezet 

is kevésbé figyel rájuk (Carney és mtsai 1994). 

 

Elkövetési módszerek: 

Hazánkban mindkét nemben az akasztás a leggyakoribb halálhoz vezető öngyilkossági 

mód, míg a fegyverrel elkövetett szuicídum férfiak körében is viszonylag ritkán, nőknél 

alig fordult elő (KSH 2009), ugyanakkor az USA-ban az öngyilkos férfiak 57%-a, a 

nők 32%-a lőfegyverrel követte el tettét a 2004-es adatok alapján (CDC 2007). Ez az 

arány még magasabb a 65 éven felüliek körében, akiknek több mint kétharmada (72%) 

ily módon oltotta ki életét (CDC 2007). A fegyver használata növekvő tendenciát mutat, 

különösen az idősebb nők körében. Az 1979-1992 közötti időszak során a 65 év feletti 

nőknél 24%-kal emelkedett ez a módszer (1,7-ről 2,1/100.000-re), és a gyógyszerrel 

elkövetett öngyilkosságok után ez lett a második leggyakoribb mód (Adamek - Kaplan 

1996). 

A vizsgálati módszer bemutatása 

Egyénileg összeállított kérdőív segítségével végeztem a felmérést A kérdőíves felmérés 

egy egyházi és egy nem egyházi idősotthonban élő 30-30 fő ellátott megkérdezésével 

történt.  Az egyházi (Békéscsabai Evangélikus Szeretetotthon) és a nem egyházi 

(Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény) idősotthonban történt 

felmérések eredményeinek összehasonlítását a kérdőívek alapján végeztem el. A 

kérdőívek kitöltése anonim módon történt, biztosítva minden felmérésben résztvevőt a 

teljes anonimitásról, és titoktartásról. 

Eredmények és értékelésük 

A felmérésben résztvett 60 főből 56-an egyedül éltek, illetve özvegyek voltak. 

Fontosnak tartottam vizsgákni azt, hogy ha valaki egyedül él, akkor magányosnak érzi-

e magát? Illetve, amennyiben magányos, a magány és az élni akarás között milyen 

összefüggés tapasztalható? 
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  1. ábra.                                                                         2. ábra 
 (1) Magány és élni akarás kapcsolata                         (2) Magányosnak érzi magát 

 
 

(1)Loneliness and relationship to survive 
(2)Feel lonely 

 

A válaszokból az derült ki, hogy az 56 egyedül élőből 14 fő érzi magát magányosnak, 

23-an pedig úgy érezték, hogy nincs miért élniük. Mint látható, 9-cel többenérezték azt, 

hogy nincs miért élniük, mint ahányan magányosnak mondták magukat. 
 

3.ábra                                                                         4. ábra 

(3) Vallás és az öngyilkossági gondolatok                  (4) Kiszolgáltatottság érzésének felmérése 

 
(3)Religion and suicidal thoughts 

(4) A sense of vulnerability survey 

 

A 60 emberből 37 en valották magukat vallásosnak, és 11 főnek volt fordult már meg 

a fejében az öngyilkosság gondolata. Ez utóbbi 11 főből 7-en valották magukat 

vallásosnak 4-en pedig nem. Ez arra enged következtetni, hogy a vizsgált személyeknél 

a vallás, mint protektív tényező nem játszott szerepet. 
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  5. ábra                                                                      6. ábra 
 (5) Gyógyíthatalan betegségről tud                         (6) Gyógyíthatatlan betegség és az élni akarás 

     kapcsolata 

 
(5) Incurable Patient  

(6) It cannot be cured patient relationship and the will to 
 

Azok közül akik tudnak gyógyíthatlan betegségükről (8fő), 3-nak volt már 

öngyilkossági gondolata. Ezzel szemben a vizsgált személyek közül 23 fő azt 

válaszolta, hogy úgy érzni, nincs miért élnie. 
 

7. ábra                                                                      8. ábra 

(7) Depresszió miatt kezelik                                    (8) A depresszió és az öngyilkosság valószínűsége 

 

(7)Receive antidepressant treatment 

(8)Relationship of depression and suicide 
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Az Evangélikus Szeretetotthonban vizsgált 30 főből 7 főt kezelnek depresszió miatt, 

míg az Egyesített Szociális Intézményben a vizsgált 30 főből 8 főt (összesen tehát 15 

főt kezelnek depresszió miatt). Az Evangélikus Szeretetothonban depresszió miatt 

kezeltek közül 3-nak volt máröngyilkossági gondolata, míg az Egyesített Szociális 

Intézményben lévő 8 depressziós közül 2-nek volt már öngyilkossági gondolata. A 

felmérésben résztvett 60 emberből 1-nek volt eddig öngyilkossági kísérlete (ő az 

Egyesített Szociális Intézmény ellátottja volt). 
 

9. ábra     10. ábra 
(9) Volt már öngyilkos a családjában   (10) Öngyilkosság a családban és az  

     öngyilkossági kísérlet valószínűségének felmérése 

 

 

(9) He has had a family history of suicide 

(10) Suicide and attempted suicide in the family probability 

 

Az Evangélikus Szeretetotthonban a vizsgált 30 főből 4 főnek, míg az Egyesített 

Szociális Intézményben a vizsgált 30 főből 7 főnek volt öngyilkos a családjában.A 

felmérésben résztvett 60 főből 11 főnek volt öngyilkosság a családjában, de csak1 

főnek volt öngyilkossági kísérlete. Ennek az 1 főnek pedig nem volt öngyilkos a 

családjában.  
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11. ábra      12. ábra 

(11) Volt már öngyilkossági gondolata  (12) A jövőkép hiánya és az öngyilkossági  

     gondolatok megjelenése 

 

(11) He has had suicidal thoughts 

(12) Lack of vision and the emergence of suicidal ideation 
 

Az Evangélikus Szeretetotthonban a vizsgált 30 főből 5 főnek, míg az Egyesített 

Szociális Intézményben vizsgált 30 főből 6 főnek volt már öngyilkossági gondolata.A 

vizsgálatban összesen résztvett 60 főből 20 főnek nincs jövőképe, és 11 főnek volt már 

öngyilkossági gondolata. Tehát a jövőkép hiánya nem feltételenül jár együtt az 

öngyilkossági gondolatok megjelenésével. 

Következtetések 

Az öngyilkosságot, mint létező problémát nem szabad tabu témaként kezelni. Minden 

életkorban előforduló sajnálatos esemény. Nem ítélhetünk el senkit, ha már volt 

öngyilkossági gondolata, esetleg kísérlete. Minden ember saját életet él és küzd az életét 

kísérő nehézségekkel, krízisekkel. Az öngyilkosság egy család életében nehezen 

feldolgozható trauma, nagy krízist okoz. A veszteség feldolgozásában fontos szerep 

hárul a családra, az egyén környezetére és a szakemberekre. A trauma, a krízis 

feldolgozásában vegyük igénybe szakember segítségét. Ne szégyelljünk segítséget 

kérni. Fontos a cry for help (segélykiáltás, mint jelenség felismerése. Azaz felismerni 

azt, ha a másik ember segítségre szorul. Merjünk segítséget kérni is és adni is! Továbbá 

az egyes embereknél a depresszió időbeni felismerése és kezelése is alapvető 

fontosságú a prevenció szempontjából. 
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Suicide 

Abstract 

In our country, despite the decreasing rate of suicide attempts and completed suicide rates still represents 

according to a representative survey data reaching a major health problem in the population (Osváth, 2009). 
I consider it important to detect and treat depression in time to prevent suicide attempts perspective. We 

cannot judge anyone. I've had thoughts of suicide, or attempted. Trauma, Crisis processing can take 

professional help. Dare to ask for help and give! 

Keywords: suicide, depression, incurable disease, loneliness, cry for help, self-destructive behaviour, invited 

death, ageing 
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A WENCKHEIM-EK TÁJFEJLESZTŐ TEVÉKENYSÉGE 

BÉKÉS MEGYÉBEN 

SZELEKOVSZKY László1 

1nyugalmazott vezető főtanácsos Békés Megyei Önkormányzat 

 

Bevezetés 

A történelem helyreigazításra vár az elmúlt egy-két évszázad történéseivel 

kapcsolatban. Békés megyében, de az Alföld többi megyéiben is indokolt ez a 

várakozás. Tudvalevő, hogy az Alföld eredetileg egy mocsárvilág volt, nagyrészt 

lakatlan területekkel, szabályozatlan folyókkal, ugyanakkor értékes növény- és 

vadvilágával egyedülálló volt a Kárpát-medencében. Nos, ezt a kezeletlen és 

"műveletlen" tájat kellett termékenyebbé, élhetőbb tenni az itt élők és a betelepítettek 

számára. Mindez a Harruckernek és az őket követő Wenckheim nagybirtokos család 

következetes munkáját dicséri. 

 

Békés megye nagy előnyt 

élvezett, hiszen hét 

miniszterelnöknek a 

megyében volt kastélya vagy 

kúriája. Kettő a Wenckheim 

családból származott. Egyikük 

Wenckheim Béla (1811-1879) 

volt, akiről érdemes 

megemlíteni, hogy jogásznak 

tanult, kiváló képességű 

megyei képviselő, alispán, 

országgyűlési követ, majd 

főispán volt. Az Andrássy 

kormány belügyminisztere, 

császári belső miniszter és 

1875-ben tíz hónapig 

miniszterelnök is volt. 

Felépítette a Fáspusztai 

romantikus kastélyt. A 

mocsarak lecsapolása főleg az 

ő érdeme, a Sárréti vizek 

lecsapolásával nagy 

területeket tett termővé. 

Majdnem minden 

nagybirtokos valamilyen 

funkciót töltött be, vagy 

országgyűlési képviselőként, vagy mint főispán. Elég itt megemlíteni Tisza Kálmán és 

fia Tisza István, Wekerle Sándor, Szlávy Sándor, Trefort Ágoston, vagy Eötvös József 

nevét. Pozíciójukból adódóan a megyének különböző fejlesztésekhez - vasút, 

folyószabályozás - anyagi előnyöket tudtak kiharcolni. 
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Közlekedés: úthálózat, vasút és kisvasút építése 

Ahhoz, hogy minden település elérhető legyen a 19. század második felében, nagy 

gondot fordítottak az úthálózat kiépítésére, amely egyben a biztonságos áruszállítást is 

szolgálta. Az országban talán egyedülálló út volt a Wenckheim-ek által kiépített 

Kertészszigetet, Vésztőt, és Dobozt összekötő úgynevezett gabonaút. Kertészsziget 

szegény vidékén a búza termett meg legjobban, de magtár és malom csak Vésztőn és 

Dobozon volt, ahova a gabonaúton biztonsággal el tudták szállítani a termést. 

Jól megfigyelhető, hogy az 1800-as évek közepén elindult vasútfejlesztés elsősorban a 

főúri vidéki kastélyok közelében történt az áruszállítás minél kényelmesebb és 

praktikusabb megoldása céljából. Ilyen volt és még ma is jó szolgálatot tesz Arad-

Békéscsaba vasútvonal, amelynek egy része, a szabadkígyósi Wenckheim kastély 

közelében húzódik. Ezt fémjelzi a Szabadkígyósi Tanyák állomása. Gyula szintén 

rendelkezik olyan vasúti szakasszal, amely nagybirtok mellett húzódott, igaz ez a 

szakasz a ma már Almássy néven szereplő Wenckheim kastély közelében található. 

Történeti érdekesség, hogy az aradi 13 vértanúból kilenc tisztet a gyulai kastély elől 

vittek a vesztőhelyre, Aradra. 

A fokozatosan kiépülő országos vasúthálózattól messzebb eső nagybirtokok 

elérhetőségét is biztosítani kellett. Ezt szolgálta a keskeny nyomtávú úgynevezett 

kisvasutak hálózata. A birtokok egy jelentős részét ilyen kisvasúttal kötötték be az 

ország vasúti forgalmának áramába. Ezen túlmenően valamennyi malom össze volt 

kötve a kisvasút hálózattal. Például csak Békéscsabán 6-7 ilyen malom vagy magtár 

volt ily módon érintve. Gerla, Póstelek, Gyula, Békéscsaba térségében viszonylag sűrű 

kisvasúti hálózat volt, itt több kisvasút is működött. Ilyen volt például a pósteleki un. 

lekvárgyárhoz vezető kisvasút is, amelyet szintén a Wenckheim család építtetett és 

amely gróf Széchenyi Antal valamint felesége Wenckheim Krisztina tulajdona volt. E 

térség kisvasút fejlesztése elsősorban a gerlai földbirtokos gróf Wenckheim Jenő 

támogatásával valósult meg. 

Tájfejlesztés: kastély és táj 

Békés megyében a legtöbb kastélyt a Wenckheim család építette, amely nem véletlen, 

hiszen ők nősültek be elsőként a Harruckern bárói örökségbe. Ha kastélyokról van szó, 

természetesen meg kell említeni a többi főúri családot is. A Széchenyiek, az 

Almássyak, a Tiszák, a Zichy-ek, a Geiszty, a Babó, a D’Orsay, az Omaszta, a Lonovits, 

a Nyéki, a Petneházy, a Bíró, a Szilágyi, a Jakabbfy, a Chrenka, a Mitrovszky, a 

Blankeinstein, a Lipcsey, a Kupai, az Almády, a Swartz, a Mandel, a Vertán, a Bánhidy, 

a Rábé, a Purgly, a Marcibányi, a Vajda, a Szalay, a Löfler, a Juszt és a Werner család 

áldozatos fejlesztő munkáját is köszönet illeti. 

A Wenckheimek nagy történelmi múlttal rendelkeztek, németfrank eredetűek voltak. 

Magyarországon a 19. és 20. században élt több nemzedékük számos jeles politikust, 

katonát és mezőgazdasági kertépítő szakembert adott a megyének. Részt vettek és 

támogatták az 1848-49-es szabadságharcunkat, mind anyagilag, mind pedig katonai 

tudásukkal. Építő tevékenységüket máig is több ránk hagyott kastély, kúria, 

vadászkastély, templom, iskola és kripta fémjelzi. 

Elsődleges tevékenységük a táj benépesítése volt, különböző vidékekről történő 

betelepítésekkel. A telepes családoknak a lakást, a munkát és az alapvető 

életfeltételeket is biztosították. Legfontosabb teendőjük a föld, mint kiemelten fontos 

termelőeszköz „megszelídítése”, termelésre alkalmassá tétele volt Ennek érdekében 

volt szükséges tevékenység a szabályozatlan víz rendbe tétele, a mocsarak lecsapolása 
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és a folyóink (Körösök, Berettyó, Maros) szabályozása. Békés megyében a folyók 

kanyarulatainak levágásával rengeteg holtág keletkezett, szám szerint 84. Így, 

Magyarország megyéi között a legtöbb holtággal Békés megye rendelkezik. A munkák 

eredményes végrehajtása érdekében több Ármentesítő Társulatot hoztak létre. Ilyen 

volt többek között a Hosszúfoki Ármentesítő Társulat, melynek első elnöke 27 éven át 

báró Wenckheim László volt, majd az ő utóda (a Társulatnak előbb elnöke majd 

díszelnöke) 1879-től mintegy harminc éven keresztül gróf Wenckheim Frigyes volt. 

Békés megyében több mint 100 kastély és kúria volt, ebből a Wenckheim-eké volt 

tizenhét. Ebből a gazdag épített tárgyi örökségből mára kevesebb, mint annak a fele 

maradt. A fenti kastély és kúria állomány és a hozzájuk épített parkok olyan kitűnő 

építészek, mint például Ybl Miklós, Siedek Viktor vagy Czigler Antal és külföldről 

megfogadott kertészek közreműködésével jött létre. Ez utóbbit példázza a Bolza család 

Szarvason létesített világhírű arborétuma. 

A békés megyei kastélyok és kúriák többségét jellemzi, hogy ezek a kastélyok és kúriák 

nem városokban épültek, hanem ott, ahol a mezőgazdasági élet folyt. Általában 

valamilyen folyó illetve vízfolyás mellé települtek, oda, ahol a „munkahely” volt, kinn 

a határban a termőföld közelében, vagy annak közepén. Nagyon tudatos és átgondolt 

építkezés volt ez, hiszen a kastély megjelenésével, jótékony kisugárzásával a táj 

esztétikája is megváltozott. Tulajdonképpen ez határozta meg az elmúlt 100-200 évben, 

az úgynevezett "kastélykorszakban" a Wenckheimek által kialakított kultúrtáj 

megjelenését, amely a mai korban is még mindig érezteti jótékony hatását. A 18-19. 

század folyamán egy hosszú és szerves fejlődési folyamat eredményeként a magyar, de 

főleg az alföldi táj életében először épült ki tudatosan egy olyan mezőgazdaság és 

paraszti élet, amely minta lehetett volna a mai gazdálkodók számára is. 

Annak idején a gazdálkodásban volt egy egészséges egyensúly a növénytermesztés és 

az állattenyésztés között és külön említést igényel az akkor kialakított magas fokú 

vadgazdálkodás. Az állattenyésztésben elsősorban a lótenyésztés volt nagyon 

hangsúlyos, gyakran külföldi szakemberek foglalkoztatásával. Hiszen az időben a ló 

adta a gazdálkodásban a vonóerőt. Ezen kívül a sertés- és marhatartás emelendő még 

ki. Dévaványán, pontosabban Gabonás pusztán élt az a Lipcsei nevezetű Ludovikát 

végzett vitéz, aki Magyarországon az öttusát meghonosította, 1928-ban ő szervezett 

először öttusa versenyt. 

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a "kastélykorszak" idején valósulhatott meg a 

biharugrai halastó, 2000 m2-es vízfelületével, a Sebes-Körös úgynevezett Sárréti 

területén. Ez akkoriban hatalmas mezőgazdasági „innovációnak” számított. 

A kastélyépítéshez párosuló fásítás, a rengeteg erdő és kastélypark telepítésével együtt 

járt az is, hogy egyre több gyümölcsöst telepítettek. Sőt, az időben nagyon sok dűlőút 

gyümölcsfákkal volt szegélyezve. Gróf Wenckheim Dénes Európa hírű 

zöldségtermesztést honosított meg Dobozon, állandó öntözést is biztosítva a területnek. 

A gróf birtokán főleg káposztát és zöldségféléket termesztettek. Gondoltak arra is, hogy 

a tanyasiak és a falusiak ne csak a „vad” termést fogyasszák, hanem a nemesített fák 

(alma, körte stb.) és nemesített szőlők gyümölcsét. Ezért nagyon sok gazdálkodónak 

ingyen biztosították a nemesített gyümölcsfákat, amely elég sok helyen még ma is 

fellelhető.  
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Az 1945 utáni főbb folyamatok 

Mindez 1945 után gyökeresen és végérvényesen megváltozott. A 20. században Békés 

megyében számos pusztítás, pusztulás lezajlott. Jómagam az elmúlt évszázad összes 

pusztításai közül a legnagyobb pusztításnak tartom a kastélyok szétdúlását, oktalan 

elpusztítását. Ez nemcsak a szép építmények eltűnése miatt volt nagy kár, hanem az 

ezzel járó mértéktelen fairtás, sok esetben arborétumszerű parkok, parkerdők 

megsemmisítése is hatalmas kártétellel járt. A kastélyrombolás és az azokhoz tartozó 

parkok irtása egyébként megihlette a szintén békés megyéből származó népi írót Szabó 

Pált is, aki egy falu példáján szépen bemutatja 1948-ban megjelent „Isten malmai” című 

regényében ezt a folyamatot. 

Az 1945 utáni rombolás azóta is helyrehozhatatlan sérülést okozott a tágabb 

környezetnek az Alföldnek is, de főleg Békés megyének, ahol az erdősültség azóta is 

alig 4 5%. Senki nem mérte még fel pontosan, hogy mennyi erdő tűnt el kb. 100 kastély 

és kúria eltüntetésével, de ez nagyon szűken számolva is mintegy 4-5000 hektárnyi 

erdőterület. A kastélyok és a környezetükben lévő erdős területek eltűnésével – no meg 

a tanyák sokaságának eldózerolásával – nagyon megváltozott, leegyszerűsödött a 

megyei agrártáj fizikai szerkezete is. Egy jól átgondolt, szépen megépített – mostanság 

már újra hangoztatott – élhető, természet közeli, emberbarát kultúrtáj tűnt el átadva 

helyét a mai, nagyon profán és sérülékeny agrártérnek. 

Mint említettem, mára ebből a szép kastélykorszakból legfőképpen kastélyok, kúriák, 

gazdasági épületek, kripták, templomok maradtak ránk – meglehetősen eltérő állagban. 

Az elmúlt több mint fél évszázad alatt nyugodtan mondhatjuk, hogy állapotuk csak 

tovább romlott, parkjaik elvadultak, megkoptak, megfogytak, sok helyütt teljesen 

eltűntek. A megyei tanyarendszer csak roncsaiban maradt meg. Megsemmisültek a szép 

gyümölcsösök is, felszámolták a tájba illeszkedő és fontos szerepet betöltő kisvasutakat 

és elszántottak nagyon sok dűlőutat is. A nagyüzemi táblásítás, a tömegtermelésre, gépi 

kemizált művelésre való áttérés óhatatlanul nagy kárt tett nemcsak a vidék tárgyi-épített 

környezetében, hanem a szellemi-kulturális közegében is, nem is szólva arról a szinte 

helyrehozhatatlan kárról, amit az 1945-90 közötti korszak az egyre fontosabbá váló 

öko- és biodiverzitás területén okozott. 

Befejezés 

A fent említett negatív folyamatok mellett biztató viszont, hogy az utóbbi években 

pozitív folyamatok is generálódtak a megyében. A kastélyok vonatkozásában ez azt 

jelenti, hogy az utóbbi években elindult egy kastély megmentési, kastély felújítási 

program. Eddig Békés megyében öt kastélyt újítottak fel és 2016-ban négy békés 

megyei kastély kapott állami illetve EU-s támogatást. Csak remélni lehet, hogy a 

jövőben ezeket a jó példákat még több is fogja követni. Hiszen kastélyaink nemcsak 

Békés megye múltból megörökölt kincsei, hanem egyben az egész országnak értékes 

kultúrtörténeti és építészeti emlékei. 
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The Forming Activity of Landscape of the Family Wenckheim in 

Békés County 

 
Abstract 

The author shows – by the example of family Wenckheim - the forming activity of the landscape of noble 

families in Békés County, their forming role in the railway network, in the protection of the territory against 

the flood, and in the resettlement process of the County. Further on it is presented the building of castles of 
nobles, and at last the author sketches the damading processes tooking place after 1945.  

 

Keywords: Wenckheim family, castles, anthropogen landscape, devastation, castle renewal 
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VÁLTOZÓ VILÁG – A DIÁKOK SZEMÉVEL 

SZENOGRÁDI Péter1 

1Szenográdi Péter, Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium, ehs@freemail.hu 

 

Bevezetés 

Munkámhoz is igazodva (főállású történelem és földrajz szakos középiskolai tanár 

vagyok) 1990 óta figyelem és elemzem a világban és szűkebb környezetünkben zajló 

változásokat. Néhány éve nagyobb figyelmet szentelek arra is, hogy a tanítványaim 

változásokkal kapcsolatos ismereteit alaposabban megismerjem, ezeket az időnként 

megismételt méréseket elemezzem, az eredményeket megosszam és felhasználjam a 

munkám során. 

Irodalmi áttekintés 

A témának angol és magyar nyelven is bőséges szakirodalma van, különösen a 

környezetvédelemnek, a globális gazdaságnak, a terrorizmusnak és a migrációnak. 

Ezek közül a mostani kutató munkám során a változások lényegét kiemelő, illetve a 

legnagyobb vitákat kiváltó írásokra (pl. az utóbbi esetben Huntington alapművére) 

koncentráltam. A felméréseim során aktuális események ismeretét is teszteltem, így 

hasonló, mások által már publikált adatokkal, értékelésekkel ezt nem tudtam 

összevetni. 

Anyag és módszer 

2011-ben részt vettem egy demokratikus ismeretek bővítését szolgáló képzésben az 

akkori három megyei fenntartású középiskolában (Békés, Gyula és Mezőkovácsháza), 

ahol intézményenként 15 diák felkészítésében működtem közre. A képzés anyagához 

is kapcsolódva többször is teszteltem ismereteiket, véleményeiket. A projekt, így a 

felmérés lehetősége is évente megismétlődött az egyik iskolában, melynek fenntartója 

és neve is megváltozott. Jelenleg a Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola, 

Gimnázium és Kollégium nevet viseli és a következő tanévre szakgimnáziumi és 

szakközépiskolai képzéseket hirdettek meg. Ebben az intézményben többször, legutóbb 

2016. május legelején ismételtem meg a felmérésemet. Összesen 100 főt érintett az idők 

során a mérés. Ehhez igazodva a főállású munkahelyemen, a Békéscsabai Belvárosi 

Általános Iskola és Gimnázium középiskolai osztályaiban is megismételtem a 

kérdőívet, annak egyes részeit több alkalommal is (2015 és 2016). Az eredményeket a 

tanítási órákon is hasznosítom. 

Eredmények és értékelésük 

1. Fontosabb változások a világban 

1989-ben bomlani kezdett a második világháború után kialakult kétpólusú világ, véget 

ért a tág értelemben vett hidegháború. Országok szűntek meg (Szovjetunió, 

Jugoszlávia, Csehszlovákia, NDK), illetve újak jöttek létre. Új nevet választott az EGK 

is. Elmélyült az integrációs együttműködés és jelentősen bővült a tagországok száma is 

(a korszakban 12-ről 28-ra). Mindezek ellenére a „Nyugat” (EU, USA) korábbi 

súlyából sokat vesztett és egy több pólusú, átrendeződő, sokféle kihívással terhelt világ 

jött létre (Huntington, 2008. 30-31). Az úgynevezett Triád erőtere mellé a meghatározó 
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gazdaságok közül felfejlődött a BRIC csoport is, különösen annak utolsó tagja, Kína. 

A szocializmust fokozatosan átértelmező nagyhatalom számos tekintetben az élre 

ugrott, bár az éves GDP adatok alapján még mindig az Amerikai Egyesült Államok az 

első az országok sorában. Az Irakhoz köthető 1990 -91-es konfliktus egyfajta 

szimbólum is. A leegyszerűsítve K-Ny ellentétként értelmezett hidegháborús 

konfliktust felváltotta a globális É – D ellentét. Természetesen ez utóbbi megközelítés 

sem fedi le pontosan az új típusú feszültségeket. 

Az Öböl háborúval egy időben kezdődött és a ’90-es évek végéig tartott a több 

szakaszra is bontható délszláv (jugoszláv) háború. Ez a második világháború után a 

legvéresebb és legveszélyesebb konfliktus volt Európában. Újra megjelentek a 

koncentrációs táborok, a népirtás és a válság szembeállította a NATO-t és a 

felbomlóban lévő Szovjetunió legjelentősebb utódállamát, Oroszországot. Ezt 

követően azonban javult a nagyhatalmak közti együttműködés, illetve az ezredfordulót 

követően véget ért az orosz gazdaság válsága is, a szénhidrogének exportbevételeiből 

megerősödő eurázsiai hatalom sikereinek egyik szimbóluma volt a 2014-es téli olimpia 

megrendezése is. Ezzel párhuzamosan azonban kiújultak a szomszédos és részben 

oroszok lakta Ukrajna belpolitikai feszültségei, a halálos összecsapások után 

megbukott az oroszbarát elnök, az orosz többségű Krím –félsziget lakossága március 

16-án már megszavazta az Ukrajnából való kiválást. Ezután a konfliktus Kelet-

Ukrajnában már fegyveres összecsapásokkal folytatódott. Oroszország (a Szovjetunió 

különleges helyzetét megörökölve) megakadályozta, hogy a Biztonsági Tanács 

érvénytelennek minősítse a krími népszavazást. Az ENSZ BT úgy működik, mint a 

második világháború után. Ugyanakkor a változásokat jól példázza, hogy az ötök 

egyike, az Egyesült Királyság a GDP alapján már kiszorult a TOP 5-ből és egysége is 

veszélyben került a skót népszavazás miatt. A változások jele, hogy 2014 elején 

eredményekkel kecsegtető, majd 2015 nyarán megerősített, az iráni atomprogramról 

szóló tárgyalások során a nemzetek közösségét az ún. „hatok” képviselték (az ENSZ 

BT 5 állandó tagja és Németország). A Föld népessége 1999-ben meghaladta a 6 

milliárdot, 2011. október végén pedig elérte a 7 milliárdot, 2016. január 1-én pedig már 

kb. 7,4 milliárdan lehettünk a Földön. Mindezek mellett néhány helyen csökkent a 

lakosság száma (pl. Oroszországban vagy hazánkban). Nőtt a migránsok, ezen belül a 

menekültek száma, bár Európa ezzel a problémával csak az utóbbi időszakban 

szembesül komolyabban. Az 1990 óta eltelt negyedszázad alatt jelentős fejlődés is 

történt a bolygónkon, például az 1990-es esztendő 129 úgynevezett fejlődő ország 

közül 2015-re 79-ben sikerült az éhezők számát jelentősen csökkenteni. Gyorsan nőtt 

és nő az iszlám hívőinek tábora, de számos belső konfliktus osztja meg őket, elsősorban 

a síita–szunnita ellentét. 2013-ban a terrortámadásoknak közel 18 ezer halálos áldozata 

volt a Földön, ezek kétharmadáért négy dzsihadista szervezet felelt. Az arab világban 

bekövetkezett változások (pl. a 2011. évi „arab tavasznak” nevezett folyamat) az állam 

alatti és feletti szinteken erősíti az identitásokat. A térség államai (pl. Líbia, Jemen, 

Szíria, Irak) felbomolhatnak (Hermann,2015. 50.). Még mindig a legnagyobb vallás a 

kereszténység, ezen belül a katolikus felekezet rendelkezik a legtöbb hívővel. Több 

száz év után először (2013-ban) lemondott vezetőjük, a pápa. Utóda személyében 

először került az Újvilágból származó bíboros a Vatikán élére, fellépése és kijelentései 

sok szempontból újítást jelentenek. Ő adta ki az első, környezetvédelemmel foglalkozó 

pápai enciklikát. 

Felgyorsult az ellentmondásos modernizáció is. 2010-ben a hivatalosan regisztrált 

gépjárművek száma, 2012-ben a turisták és a Facebook felhasználók száma érte el az1 
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milliárdot (2015. augusztus 24-én már egyetlen napon 1 milliárd felhasználó 

jelentkezett be a Facebookra). Sokáig úgy tűnt, hogy a felgyorsult modernizáció egyik 

jelképe az egyre kisebb mobiltelefon, de a trend megváltozott az úgynevezett 

okostelefonok miatt, melyek száma az eladások alapján 2013-ban haladta meg az 1 

milliárdot. A tudományok terén is változott a világ (új leletek, új bolygókategória, 

Higgs–bozon, gravitációs hullámok, klónozás, 3D nyomtatás stb.). A politikai, 

technikai változásokra is reagálva a ’90-es évek elején új termelési paradigma 

(„toyotizmus”) jelent meg a TNC-k, végső során a globális kapitalizmus világában (Pál 

– Boros, 2010. 133–135). Ennek jó példáját jelentik a Kecskeméten gyártott 

Mercedesek vagy a globális cégek hazai vállalatainak beszállító cégek Békés 

megyében. Sokak szerint a globalizálódás egyik veszélye az uniformizálódás, 

ugyanakkor a sokközpontú multikulturális világnak például marketing szempontból is 

számos dimenziója van. Számos üzleti szituációban illik ismerni az adott térség 

kommunikációs és egyéb szokásait (Deli, 2005. 30). Folytatódott a globális 

felmelegedés, melynek hatására a világtengerek átlagos szintje kb. 5-6 cm-t emelkedett. 

A vizsgált korszakban az összes hónap globális hőmérséklete meghaladta az adott 

hónap XX. századi átlagát. A gerinces fajok 114-szer gyorsabb ütemben tűnnek el, mint 

„normál” esetben. Az ezredforduló óta például felgyorsult a méhek pusztulása. 

2. A diákok ismeretei két témakörhöz kapcsolódva 

A felmérés számos kérdést tartalmazott, a válaszokat pedig sikerült több szempont 

alapján értékelni, elemezni. Most a terjedelmi korlátok miatt részletesebben az egykori 

Szovjetunióval, továbbá a demográfiai változásokkal kapcsolatos ismertekre, illetve 

azok hiányára térek ki. A szakközépiskolások jelentős része nem tudta értelmezni a 

szovjet utódállamokkal kapcsolatos feladatot: a 15 országból annak az ötnek a nevét 

kellett leírni, amelyik elsők között jut az eszükbe. A diákok 38%-a nem adott választ 

erre a kérdésre és mindössze 9 % élt azzal a lehetőséggel, hogy öt országot nevezhet 

meg. A válaszok többsége is rossz lett (például említették Törökországot, Angliát, 

Franciaországot is). A válaszként megadott országok 52%-a egykori szocialista ország 

volt, közülük is Romániát írták le legtöbbször. A felmérést követő beszélgetések is 

igazolták azt a koncepciót, hogy az ő tudatukban az egykori Szovjetunió és a keleti 

tömb egyet jelent. Többször szerepelt a Csehszlovákia elnevezés is (mai országként, 

utódállamként). A valódi szovjet utódállamok közül természetesen Oroszországot 

említették a legtöbbször (de csak 13 alkalommal, ez 13%-ot jelent), kissé lemaradva 

jött a szomszédunk, a Kárpátalját is magában foglaló, a háborús helyzet miatt a 

médiában is gyakran szereplő Ukrajna. A további 13 állam nem létezik a válaszadók 

„mental map” rovatában, vagy nem posztszovjet államként található ott. A gimnazisták 

egy évvel korábbi és 84 főt érintő felmérése során az összes utódállam neve szerepelt 

(1. táblázat). Igaz náluk, mivel több idő jutott a felmérésre és feltételezhető volt a 

nagyobb tájékozottság öt helyett 10 országot lehetett megnevezni, a többség náluk sem 

élt a lehetőséggel és általában kevesebb válasz elemet adtak meg - igaz ötnél többet. Itt 

Ukrajna került az első helyre (51 említés, 60,7%), második lett a Putyin vezette állam 

(47 említés, 55,9%), legkevésbé Kirgízia és Tádzsikisztán neve „ugrott be” 

posztszovjet államként (1-1 említés). Itt is szerepelt 8 rossz válasz, leggyakrabban 

Lengyelország (20 esetben) és hazánk (18 alkalommal), ha ehhez hozzávesszük 

Szlovákia és Csehország viszonylag gyakori említését, akkor ebben az esetben is 

megállapítható, hogy sok diák esetében az egykori szovjet és az egykori szocialista 

országok egyet jelentenek. Az első helyen szereplő Ukrajnával kapcsolatban egy másik 
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(de szintén 2015.évi) felmérés alapján kiderült, hogy számos információt kötnek 

helyesen a diákjaink az országhoz, de ezek felét négy szó adja: zavargások, háború, 

szomszédos ország és Putyin. A háttérbeszélgetésekből kiderült, hogy a többség tudja, 

hogy nem Putyin az adott ország elnöke, de neve (helyesen) összekapcsolódott 

Ukrajnával. Meglepően kevés esetben említették Csernobilt, Kárpátalját, a 

gázszállításokat vagy a Donyec-medencét. A beszélgetések alkalmával ismertté vált, 

hogy a sport iránt érdeklődő fiúk jelentős része ismeri a Sahtar Donyeck klubbot, de a 

többségüknek nem jutott eszébe Ukrajnához kötni azt, illetve nem volt „gyanús” 

számukra, hogy a Donyeck nevét viselő csapat miért Kijevben tartja az edzéseit és miért 

a Lviv Arénát (Lviv, Lvov, Lemberg) használják a nemzetközi mérkőzések során hazai 

pályaként. 

 
1. táblázat: A szovjet utódállamok említésének gyakorisága egy 2015. évi felmérés alapján (N = 84) 

Állam neve 

Említések száma 

az összes 

válaszadó közül 

9. osztály 

(31 fő) 

Említések száma 

az összes 

válaszadó közül 

11. osztály 

(25 fő) 

Említések száma 

az összes 

válaszadó közül 

12 osztály 

(18 fő) 

Említések száma 

az összes 

válaszadó közül 

Három évfolyam 

(84 fő) 

Ukrajna 17 19 15 51 

Oroszország 21 16 10 47 

Fehéroroszország 6 15 7 28 

Litvánia 1 11 16 28 

Lettország 1 10 15 26 

Észtország 0 9 16 25 

Lengyelország 8 6 6 20 

Magyarország 9 4 5 18 

Kazahsztán 2 7 3 12 

Szlovákia 7 0 3 10 

Üzbegisztán 1 4 4 9 

Moldova 6 2 0 8 

Grúzia 0 2 4 6 

Forrás: iskolai felmérés alapján saját szerkesztésű táblázat 
Megjegyzés: a vastagon szedett, dőlt betűs országok nem tartoztak a Szovjetunióhoz, a táblázatban nem 

szereplő többi utódállamot is említették, illetve a három rossz válasz mellett további öt állam neve is 

helytelenül került fel a diákok listájára 
 

Table 1. Mentioning the frequency of the Soviet succession states on the basis of the 2015 survey. 

Name of the State 
Number of Mentioning (among all the students) 

in class 9      in class 11     in class 12     all three classes (31 students) 

 

1990-ben 21 olyan ország volt, melynek népessége meghaladta az 50 millió főt. A 

diákok az alábbi kérdést kapták az érintett államokkal kapcsolatban: „Szerinted a 21 

ország közül melyek népessége nőtt a legnagyobb arányban 1990-től 2015-ig? 

Megjegyzésként szerepelt a kérdőíven, hogy legfeljebb 5 országot nevezzenek meg. A 

2015 őszén készült felmérés során a 10 leggyakoribb rossz válasz a 100 diák 

megoldásai között az alábbiak szerint alakult: USA (65), Oroszország (53), 

Németország (47), Japán és „Anglia” (30 – 30), Franciaország (23), Brazília (21), 

további (még rosszabb) válaszként említették Romániát és Spanyolországot. Kínát csak 

néhányan nevezték meg. Úgy tűnik, hogy ebben a közösségben sikerült megértetni, 

hogy a legnépesebb ország lakossága már kisebb mértékben nő. Természetesen a 

felmérés során jelentkeztek az életkorhoz és az érdeklődéshez köthető különbségek is. 
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A 11. és 12. évfolyamon tanulók, a történelemből és földrajzból jelessel rendelkezők és 

ez utóbbi tárgyakból emelt szintű felkészítésben részesülők lényegesen jobb válaszokat 

adtak. A szakközépiskolában tanulók (9. és 10. évfolyamosok) erre a kérdésre is 

kevesebb és rosszabb megoldásokat rögzítettek. Eleve csak 30 százalékuk élt azzal a 

lehetőséggel, hogy öt országot nevezzen meg, 15% négy, 23% három, 22% kettő, 4% 

egy országot említett, 6 % pedig egyet sem. A viszonylag kevés válaszelem ellenére 

ebben (a szintén 100 fős körben) jóval nagyobb arányban szerepeltek a nyilvánvalóan 

rossz válaszok (37%). Ilyen eset volt például Ausztria, Magyarország, Románia, 

Görögország vagy „New York” és „Peking”, esetleg „Ázsia” említése. Gyakrabban 

fordult elő, hogy egyes országok nevét helytelenül írták le, illetve angolul rögzítették 

(például Kanada, Malaysia, Ausztrália, Olaszország esetén), továbbá „Amerikán” a 

többség vélhetően az Egyesült Államokat értette. Ezt is figyelembe véve ebben a 

körben a diákok 31%-a gondolta azt, hogy az USA az adott szempont szerint a TOP 

ötben található (a gimnazistáknál ez 65% volt). A gimnazistákhoz hasonlóan itt is sok 

voksot kapott Japán, Németország, Franciaország, Anglia és Oroszország, de a 

szakközépiskolásoknál Kína végzett az első helyen (46 % említette). Ebben az 

iskolatípusban viszont egyetlen alkalommal sem említették annak az öt országnak a 

nevét, ahol a lakosság száma ténylegesen a legnagyobb arányban nőtt a jelzett 

időszakban, igaz a gimnazistáknál is kevés alkalommal adták meg a jó válaszokat (2. 

táblázat). A valódi változást és az erre vonatkozó ismereteket bemutató táblázat az első 

öt ország adatait tartalmazza. További sorrend: 6. India, 7 – 9. Mexikó, Indonézia, 

Törökország, 10. Irán, ebből az ország csoportból leginkább Mexikót preferálták a 

válaszadók, 10 alkalommal említették. A másik iskolatípusban ezek (6-10. hely) is 

kimaradtak az említésből. 
 

2. táblázat: Az 1990-ben 50 millió főnél népesebb országok közül a népességét legnagyobb arányban 
növelő országok listája (első öt ország, 1990 – 2015, N = 100) 

Helyezés: Ország 

Népesség 

(millió fő, 

2015) 

Növekedés 

mértéke (%) 

Említések száma 

a Belvárosiban 

1. Nigéria 183 - 187 92 – 96 3 

2. Pakisztán 188 - 193 69 – 73 0 

3. Fülöp - szigetek 101 – 102 61 – 65 1 

4. Egyiptom 85 – 90 51 – 60 1 

5. Banglades 159 - 160 48 - 49 2 

Forrás: Nemzetközi adatok és az iskolai felmérés alapján saját szerkesztésű ábra 

 

Table 2.The list of the most populated countries, with the population of over 50 million people, which have 

raised their own population in 1990. 

 
Rank, Country, Population, Measure of Increasing, Mentioning in Belvárosi 

Source: own processing, based on international data 
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3. További eredmények röviden 

A terjedelmi korlát miatt a továbbiakban csak röviden ismertetem a felmérés további 

eredményeit. 

Uniós ismeretek 

Alapvető fogalmakkal is zavarba lehet hozni őket, a többség nincs tisztában a fontosabb 

intézmények szerepkörével, működésével. Sokan nem tudják, hogy mióta vagyunk 

tagjai az integrációnak, illetve nem tudják a tagországok számát, hazánk helyét az uniós 

államok gazdasági rangsorában. Hazánk tagságának előnyeit és nehézségeit feszegető 

kérdésre változatos válaszok születtek, az évek során megismételt felmérések azt 

mutatják, hogy nőtt a kritikus megjegyzések száma és az idén először tömegesen 

megjelent a félelem a népek, kultúrák keveredésétől. A média, az aktuális politikai 

hírek „lecsapódása” most (2016-ban) először volt markánsan megfigyelhető és ez 

elsősorban a migrációhoz kapcsolódik. 

Bizonytalan helyzetű államok 

A békéscsabai gimnazisták egy részénél születtek jó megoldások (pl. Koszovó, Dél-

Oszétia, Tajvan), de a többség a szakközépiskolások egészéhez hasonlóan nem tudta 

jól értelmezni a feladatot, illetve nem voltak megfelelő ismereteik a jó válaszelemek 

megnevezéséhez. Az Iszlám Állammal kapcsolatos ismeretek lényegesen bővültek az 

idén az egy évvel ezelőtti felméréshez képest is, de a többség ismeretei velük 

kapcsolatban is bizonytalanok és hiányosak. 

Környezetvédelem 

Általában a sablonos rövid válaszok köszönnek vissza. Többnyire nem érződik, hogy 

mi is a környezet része vagyunk, így annak védelme önvédelem is, a probléma 

érdemben fokozódik és ez nem egy távoli, jövőben jelentkező gond. 

BRIC csoport 

A világgazdasággal, globalizációval kapcsolatos kérdések egyike a BRIC rövidítés 

dekódolása volt. A definíciót ismertettem velük persze a négy konkrét ország említése 

nélkül. A helyes megoldások előfordulási sorrendje Kína, Oroszország, Brazília és 

India volt. Igaz az első helyett jelentő Kínát „C”) a szakközépiskolásoknak csak 38%-

a említette (a képzés előtt lévők, illetve az abból kimaradók körében ez az arány csak 

16% volt). A leggyakoribb rossz válasz a B betű esetében Britannia volt, az R betűhöz 

kapcsolódva pedig Románia (?), egy esetben szerepelt Izland („I”) és „Canada” is.  

Alapvető fogalmak ismerete 

A bizonytalanság minden korosztályban, illetve mindkét iskolatípusban jelentkezett, de 

a szakközépiskolások körében születtek a legmeglepőbb válaszok például a 

jogszabályokkal vagy a hatalmi ágakkal kapcsolatos kérdéseknél. Akadt olyan 13 fős 

csoport, ahol csak hárman tudták helyesen megnevezni a jelenlegi magyar kormányfőt. 

Természetesen mindenki ismeri Orbán Viktort és politikai jelentőségével is tisztában 

vannak, de a nevét nem tudták összekapcsolni a kormányfő, a miniszterelnök vagy a 

végrehajtó hatalmi ág vezetőjének fogalmával. Meglepően sokan mossák össze az EU-

t a NATO fogalmával. 

Következtetések 

Több tantárgy is foglalkozik az utóbbi 25 év változásaival. A média, ezen belül az 

internet is folyamatosan elárasztja a lakosságot a témához kapcsolódó információkkal. 

A fiatalok számára sok az információ és ezek gyakran ellentmondásosak, még az 

érdeklődő, tájékozott diákok tudása is bizonytalan. A felmérések jelentős 

különbségeket mutatnak ki tudásukkal, érdeklődésükkel, kompetenciájukkal 
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kapcsolatban. Kevesebb lexikális ismeretre lenne szükségük, ugyanakkor többször 

kellene velük adatokat elemezni, folyamatokat értelmezni, alapvető fogalmakat 

tisztázni. Meg kell tanítani a források helyes használatát, nemcsak a könyvkölcsönzés 

vagy az internet használatát (sok szempontból ebben jobbak nálunk), hanem a 

szelektálást, a forráskritikát, a véleményalkotást is. Fontos a globális folyamatok 

megértése mellett a globális térben való érvényesülés is. E tekintetben szükségük lesz 

a folyamatos megújulásra, a rugalmasságra, az együttműködési készségek fejlesztésére 

is. A nyelvtudás és sok esetben önmaguk menedzselése terén előnyt élveznek az 

idősebb korosztályokkal szemben, igaz ez azzal jár, hogy könnyebben költöznek más 

országokba, így tudásukat, munkájukat mi nem vagy csak részben tudjuk hasznosítani. 

Összefoglalás 

A fiatalokat sok forrás tájékoztatja a változásokról, a globalizáció kérdéseiről. A téma 

egyes elemi megjelennek az érettségin, a nyelvvizsgákon is. A mindennapokban is 

egyre jobban érzékelik a változásokat. Ismereteik mégis hiányosak, bizonytalanok. A 

felmérések jelentős különbségeket mutatnak ki (pl. életkor, iskolatípus, családi háttér, 

érdeklődési kör alapján). Meg kell tanítani őket adatot elemezni, szelektálni, 

együttműködni, véleményt alkotni. 

Köszönetnyilvánítás 

Elsősorban az érintett diákok és intézményvezetők számára tartozom 

köszönetnyilvánítással. Egyes adatok feldolgozásában, értékelésében segítségemre volt 

néhány tanítványom is: Licska Péter, Óré Dániel, Tóth Gergely, Szegedi Attila. Nekik 

is hálás vagyok a munkájukért. 

Kulcsszavak: globalizáció, változások, demográfia, környezetvédelem, felmérés, 

bizonytalanság 
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Bevezetés 

A népesség prognózisok szerint a 21. század a demográfiai öregedés évszázada lesz. 

Ma már egész Európában stagnál vagy csökken a népesség száma. A népesség 

öregedése növekvő eltartási terheket is jelent, ami veszélyezteti az Európai Unió 

globális gazdasági versenyképességét. Egyre inkább előtérbe kerülnek a fenntartható 

egészség, a megelőzés, az életminőség, a holtig való tanulás, az idős kori kreativitás és 

aktivitás kérdései, és akkor még nem szóltunk a sürgető nyugdíjrendszer reformról, az 

idősek foglalkoztatásáról, az eltartási terhek gondjairól. Az öregedő népesség tagjai 

egyre tovább élnek, ami a társadalmi, politikai, gazdasági és egészségügyi területen 

számos megoldásra váró problémát vet fel. A második demográfiai átmenet a 

napjainkban zajló népesedési folyamat jelenségeit, törvényszerűségeit írja le. Az 

átmenet fő eleme a népesség öregedése. A dolgozat a demográfiai öregedés 

kialakulásának okait vizsgálja és kitér annak gazdasági és társadalmi hatásaira is. 

Irodalmi áttekintés 

A világ népessége a századfordulón meghaladta a 6 milliárd főt. Az előrejelzések 

szerint 2050-re Földünk népessége megduplázódik, azaz 10-12 milliárd lakos é1 majd 

a Földön és a 21. század közepétől pedig lassú csökkenés várható. Európa számára a 

következő 50 év súlyos népesedési gondokat vetít előre, az előreszámítások szerint 

1950-re 30 millió fővel csökken a népesség száma és ezzel együtt a népesség 

elöregszik. Amióta ember é1 a Földön, nyomon követhető a népesedés és a gazdasági 

és társadalmi fejlődés között meglévő szoros kölcsönhatás. Így volt ez a korai 

kapitalizmus idején is, amikor is a centrum országokban a technikai forradalom 

hatására felgyorsult a gazdasági fejlődés és az általa indukált társadalmi, szociális 

változás intenzív népességnövekedést, eredményezett. Hasonló népességrobbanás 

zajlott a centrumtól távol eső Közép- és Kelet-Európa országaiban is annyi 

különbséggel, hogy mindez rövidebb idő alatt játszódott le. A fent leírt folyamat 

elméleti magyarázatát a jól ismert „első demográfiai átmenet” adja meg. Ez az elmélet 

volt a 20. század legsikeresebb demográfiai tétele, mely mindenki számára érthető, 

zseniálisan egyszerű, ugyanakkor hatalmas magvú elmélet. Az elméletet Notestein 

először 1945-ben az ENSZ Élelmezésügyi Konferenciáján (FAO) mutatta be. Kelet-

Közép-Európában, így hazánkban is a 19. század végén elindult kapitalista ipari 

fejlődés hatására a 20. század elején gyors népességnövekedés volt jellemző. A nyugati 

országokban 2-300 évig tartott az első demográfiai átmenet időszaka, Magyarországon 

viszont később kezdődött és rövidebb ideig, mintegy 100 évig tartott. 

Ma már egész Európában stagnál vagy csökken a népesség száma és egy új átmenet az 

ún. második demográfiai átmenet kezd kibontakozni (Andorka). Hablicsek László 

(2002) megfogalmazásában: „a második demográfiai átmenet egyfajta ellentéte az 

elsőnek ”. Az átmenet kérdésköre a demográfus társadalom kiemelt témája még ma is. 

Kérdések sora foglalkoztatja a kutatókat. Mikor kezdődött, mik a meghatározó faktorai 
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a második demográfiai átmenetnek? Nyugat Európában a II. világháború után 

fejeződött be az első demográfiai átmenet, Kelet-Közép-Európában több évtizeddel 

később, így Magyarországon a fordulóév 1981 volt. Úgy vélem, hogy amíg az első 

demográfiai átmenetnek két meghatározó faktora volt (születés, halálozás), addig a 

második demográfiai átmenetet már három faktor írja le (születés, halálozás, 

vándorlás), s közülük a népességváltozás esetében a vándorlásé a nagyobb szerep 

(Szónoky, 2004). Napjainkban a második demográfiai átmenet kezdetén jól 

meghatározható a négy alapfolyamat (alacsony születés, népesség öregedése, intenzív 

vándorlás, a népesség száma stagnál vagy csökken). A népességprognózisok szerint a 

21. század az öregedés évszázada lesz a fejlett világban. Ez a demográfiai tétel igaznak 

tűnik, mivel a 20. század fordulójára jelentősen megváltozott a fejlett társadalmak 

népességi szerkezete, felgyorsult a népesség öregedése (Coleman, 1998). Tehát az 

öregedő népesség tagjai egyre tovább élnek, ami társadalmi, politikai, gazdasági és 

egészségügyi területen számos megoldásra váró problémát vet fel. 

A népesség számának növekedése és a nemzeti jövedelem növekedése között egyenes 

az összefüggés, azaz az ipari forradalom sikerében jelentős szerepet játszott a gyors 

népességnövekedés is. Napjainkban, amikor folyamatos demográfiai öregedésről 

beszélünk, elkerülhetetlen a paradigmaváltás. Egyre sürgetőbb az ún. aktív idősödés 

feltételrendszerének (jogi, gazdasági) megteremtése, ezzel az idős korosztály 

lehetőséget kaphatna a munkavállalói aktív életre (Bakonyi, 2010). Az idősek 

élettapasztalata, bölcsessége, pozitív gondolkodása igen hasznos lehet a gazdasági élet 

különböző területein. Az önkéntes részmunkaidős foglalkoztatás az idősek körében 

szintén jó megoldásnak tűnik. Ez az életmódváltás megteremtené a fenntartható 

egészség, a fenntartható életminőség folytonosságát is. Az idősek családon belüli 

nagyszülői gondoskodása is hasznos társadalmi foglalatosság, mivel lehetővé teszi a 

fiatal szülők gondtalan munkába járását. 

A népesség öregedése Magyarországon 

A népesség öregedését az öregedési index (60-x/0-14) és az időskori függőségi ráta 

(60-x/15-59) mutatóival vizsgáljuk. Az időskori függőségi ráta a mindenkori aktuális 

állapotot tükrözi, az öregedési index pedig a jövőbeli tendenciát vetíti előre. 

Magyarországon 1869-ben az öregedési index 0,14-es értéket mutatott, mely nagyon 

fiatalos népességre utal. 1900-tól 50 éven keresztül permanensen nőtt ez az érték (10 

évenként 0.06 ezrelékkel), tehát egy szabályos lassú növekedés jellemzi ezt az 

időszakot. Az 1950-es években a Ratkó-korszak idején a népesség a fiatalodását a baby 

boom-nak köszönheti, melynek fiatalító hatása az 1975-ös hullámban is kimutatható. 

1980-tól felgyorsult a népesség öregedése. 2000-ben az öregedési index értéke már 1.14 

volt, ugyanez a mutató2015-ben1.61. 

Hazánkban a demográfiai egyensúlyvesztés nagy területi eltéréseket mutat, aminek 

kiegyenlítése vagy inkább enyhítése csak hosszú időtávon orvosolható. Éppen ezért az 

öregedés térszerkezeti változásainak és a változás okainak feltárása aktuálisabb 

napjainkban, mint a korábbi évtizedekben bármikor. A gazdasági fejlettség magasabb 

fokán lévő területeken a népesség fiatalosabb (1. ábra). Ilyenek Pest megye, Fejér 

megye, Komárom-Esztergom megye és Nyugat Dunántúl települései, bár Vas és Zala 

megyében feltűnően sok idős népességű település található. Hasonló példák az 

Alföldön is vannak, ezek az ún. „fiatalos népességű szigetek”. A több gyermekszületése 

is fiatalos népességet eredményez, mint például Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye vagy Dél-Baranya településein. 
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1. ábra A népesség öregedésének térszerkezete  településenként 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1. The configuration of the population ageing by settlements 
Ageing index: 60-x/0-14 
Source: own processing 

Az öregedés vizsgálatának módszere: az öregedés-fiatalodás mátrix 

A népesség öregedésének mértékét az öregedési index mutatja, ez a legelfogadottabb 

és leghasználhatóbb mutató a folyamat mérésére. Az öregedési index értéke azt is jelzi, 

hogy valamely népesség az öregedés folyamatának mely fázisát éli. Az öregedési index 

két tényező változásától függ: az idős és a fiatal korosztály számbeli alakulásától. 

Ennek megfelelően a következő ábra (2. ábra) mutatja a népesség öregedési variánsait. 
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2. ábra A népesség öregedés - fiatalodás mátrixa 
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Forrás: saját szerkesztés 
Figure 2.The matrix of the population ageing-rejuvenation 

Source: own processing 

 

Az öregedési mátrix alapján a népesség öregedése bekövetkezik, ha: 

1. csökken a fiatalkorú és állandó az időskorú, 

2. nő a fiatalkorú, de gyorsabb az időskorúak gyarapodása, 

3. csökken a fiatalkorú és nő az időskorú, 

4. állandó a fiatalkorú és nő az időskorú, 

5. csökken az időskorú, de gyorsabban csökken a fiatalkorú népesség. 

Az öt eset közül a harmadik a leggyakoribb. A második és ötödik is jellemző típus, 

viszont az első és a negyedik variáns nagyon ritka. Tovább elemezve az ábrát, a 

népesség fiatalodása abban az esetben valósul meg, ha: 

1. nő a fiatalkorú és állandó az időskorú, 

2. nő a fiatalkorú és csökken az időskorú, 

3. állandó a fiatalkorú és csökken az időskorú, 

4. nő az időskorú, de gyorsabban nő a fiatalkorú, 

5. csökken a fiatalkorú, de jobban csökken az időskorú népesség. 

A negyedik esetben a bevándorlás hatására nő a fiatalok száma. A második és az ötödik 

esetben (mely ritkán fordul elő) hasonlóan a bevándorlás a fő szabályozó tényező. 

A módszer alkalmazása Csongrád megye példáján 

Csongrád megye az idősebb népességű megyék közé tartozik. Az 1990-es években 

Csongrád megye 78 települése közül 76 településen a természetes fogyás volt 

jellemző és csupán két faluban (Zsombó, Nagyér) volt természetes szaporodás. 

A települések 90 %-a bevándorlási többletet mutatott fel és csupán 10 

községben és egy városban (Szentes) volt vándorlási veszteség. Ezek az adatok 

azt jelzik, hogy a népesség öregedését az alacsony születés és a bevándorlás 

befolyásolta. 
3. ábra Öregedő és fiatalodó népességű települések Csongrád megyében (1990-2001) 
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Forrás: saját szerkesztés 

 
Figure 3.Settlements with ageing and rejuvenating population in County Csongrád (1990-2001) 

Aging population: 1/ the number of aged ones increases 2/ young persons ‘number decreases 

Rejuvenating population: 3/ the number of aged ones decreases 4/ young persons ‘increases 
Source: own processing 

 

Az öregedés–fiatalodás mátrixa alapján meghatározhatók az öregedő és fiatalodó 

népességű településtípusok (4. ábra). 

Az első típusba sorolt öregedő népességű települések közé csupán 10 település tartozik. 

Az öregedő falvak szétszórtan helyezkednek el, összefüggő „öregedő” teret csupán a 

határ menti régióban találunk. E típusban az öregedést az idősek számának növekedése 

okozta. Ez azt jelenti, hogy e 10 településen a népesség öregedésének kiváltó oka a 

népesség belső szerkezete, korstruktúrája. 

A második típusba tartozik Csongrád megye településeinek nagyobb hányada, mintegy 

33 település. Az öregedést alapvetően a fiatalok számának csökkenése, vagyis a 

csökkenő születés okozta. Kivétel nélkül minden város ebbe a kategóriába tartozik. Ez 

a típus a megyében összefüggő teret képez és meghatározó szerepet játszik az egész 

megye népességfejlődésében. E települések és a megye népességének öregedését az 

alacsony születési értékek okozták, amit a hosszan tartó elvándorlás eredményezett. 

A harmadik típusba 11 település tartozik, olyan fiatalodó népességű falvak, melyek 

esetében az idősek számának a csökkenése indukálta a javulást. Szeged 

szuburbanizációs zónájában és Makó kistérség több településén az elmúlt tíz évben a 

fiatalodás közvetlen kiváltó oka tehát a népesség belső szerkezetének a megváltozása 

volt. 

A negyedik típusba a Szeged szuburbanizációjába tartozó falvak sorolhatók. Ezeken a 

településeken az 1990-es években a fiatalok száma nőtt és ez volt a közvetlen kiváltó 

oka a Szegeddel határos települések fiatalodásának, a folyamat maga pedig a 

viszonylag nagy tömegű bevándorlással magyarázható. 
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Összefoglalás 

A népességfejlődés fő jellemzője a 21. század fordulóján Európában az, hogy stagnál 

vagy csökken a népesség száma és ezzel eljutott a demográfiai öregedés stádiumába. 

Az öregedés folyamatát a második demográfiai átmenet írja le és magyarázza. A 

demográfiai öregedés kihívást jelent a gazdaság és a társadalom számára is. Az új 

helyzetben több megoldás várat magára, így pl. az öregkori aktivitás, egészségügyi és 

szociális ellátás stb. Az idősödés új lehetőségeket is rejt magában. A geodemográfia 

különböző terekben (ország, régió, kistérség és település) vizsgálja a népességfejlődés 

összefüggéseit és annak jellemző sajátosságait. A dolgozat településszinten mutatja be 

a demográfiai öregedést az un. mátrix módszerrel. A módszer alkalmazásával 

meghatározható, hogy egy település az öregedés-fiatalodás mely stádiumában van. 

Kulcsszavak: népesség öregedése, második demográfiai átmenet, öregkori aktivitás. 
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Economy – Society – Demography: Some Aspects of Hungarian 
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Abstract 

According to demographic prognoses, the 21st century will be the century of population ageing. Nowadays, 

population is either stagnating or decreasing all over Europe. Population ageing results in an increasing 

dependency burden, which threatens the European Union's global economic competitiveness. Sustainable 
health, prevention, quality of life, lifelong learning, creativity and activity amongst the elderly have come to 

the forefront, not to mention the urgent pension reform, elderly employment and issues stemming from the 

dependency burden. Members of the ageing population are living longer, which raises a number of pressing 
problems in the social, political, economic, and health sectors. The second demographic transition describes 

the demographic phenomena and regularities taking place presently. The main element of this transition is 

population ageing. The paper examines the causes of demographic ageing and addresses its economic and 
social effects. 
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Bevezetés 

A hatszáz éve közöttünk élő cigányság, amelynek becsült lélekszáma 650-700 ezer fő, 

több csoportra, törzsre, nemzetségre tagozódik. Anyanyelv szerint a hazai cigányok két 

fő csoportját különböztetjük meg, a magyar anyanyelvű és a kétnyelvű cigányokat. A 

magyar anyanyelvű, azaz a „magyar cigányok” vagy romungrók alkotják a hazai 

cigányság túlnyomó többségét (86,9%). Az asszimiláció következtében elveszítették 

nyelvüket és hagyományaik jelentős részét. A magyar cigányok nem egységesek, 

három fő csoportjuk: a muzsikus cigányok (az „úri réteg”), a kereskedők és a 

vályogvető, kosárfonó, szegkovács csoport és az alkalmi munkások szegény rétege. A 

romungrók főleg Budapesten és környékén élnek. 

A kétnyelvű cigányokat anyanyelvük szerint oláh és beás cigányok csoportba soroljuk. 

Az oláh cigányok a romani nyelv valamelyik nyelvjárását beszélik és a hazai cigányság 

7,7%-át alkotják. Ők őrizték meg legerősebben nyelvüket, hagyományaikat, 

hiedelemvilágukat, ezért nevezik magukat igazi cigánynak. A csoport tagozódása 

foglalkozás szerinti, az azon belüli házasodási kötelezettségre való törekvés a mai napig 

fellelhető az oláh cigány közösségen belül. Az oláh cigány csoportok főként hazánk 

keleti és északkeleti részén élnek. A beás cigányok aránya a hazai cigányságon belül 

4,6 %. Népnevük eredetét tekintve két elképzelés született. Az egyik szerint a román 

băjas, bányász szóból származik a beás elnevezés, a másik szerint a teknővájó 

mesterséget jelzi a nevük. A beás cigányság sem egységes, magukat három csoportba 

sorolják (árgyelánok, muncsánok, ticsánok) a beszélt nyelvjárás szerint. Túlnyomó 

részük főként Baranyában él. 

A cigány nők családon belüli helyzetének jellemzői 

A magyarországi cigányságon belül a nők veszélyeztetett, kiszolgáltatott helyzetben 

vannak. A hagyományőrző roma közösségekben mindig különösen nagyobb felelősség 

hárult a nőkre, mint a férfiakra. Az ő feladatuk volt a mindennapokban az élelem 

előteremtése, a gyermekek gondozása, nevelése és a háztartás ellátása. Emellett a 

közösségen belül a nőknek alávetett szerepük volt, és van még ma is, hiszen ki kell 

szolgálniuk a férfiakat, apjukat, fivéreiket, férjüket és fiaikat. Önállóságuk nincs, 

hivatásuk a gyermekek szülése, nevelése, a család összetartása, a hagyományok őrzése. 

Költőien foglalja össze Matéo Maximoff neves roma író a cigány nő helyzetét saját 

társadalmán belül, amikor ezt írja: „A bölcsőtől a sírig a nő a rom (férfi, ember) 

rabszolgája marad. Gyermekként engedelmeskedik az apjának, mint fiatal lány 

engedelmeskedik az apjának és a fivéreinek,  feleségként engedelmeskedik a férjének 

s ha megöregedett engedelmeskedik a gyerekeinek. Egész életén át engedelmeskedik 

azoknak az asszonyoknak, akik az anyjuk lehetnének.” A lányoknak kiskoruktól kezdve 

a karriert nem a munka, a hivatás jelenti, hanem az anyaság, a sok gyermek. A családok 

többsége számára épp ezért a lányok sikeres iskolai előmenetele nem lényeges, így a 

roma nők nemcsak a többségi nőkhöz, de a cigány férfiakhoz képest is aluliskolázottak. 

Felmérések szerint a romanők 58%-a végezte el a nyolc osztályos általános iskolát, 
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5,2%-a rendelkezik szakmával, 1,7%-a középiskolai érettségivel és csak 0,3%-a 

diplomával. A nők körében a továbbtanulók aránya nem magasabb, mint a férfiak 

esetében, annak ellenére, hogy az 1993-as cigányvizsgálat eredményei arra utaltak, 

hogy a nem cigányokhoz hasonlóan körükben is jobban teljesítenek az iskolában a 

lányok. Nincs nyoma olyan stratégiának sem, hogy a lánygyermekek érettségihez 

vezető pályáját erőteljesebben támogatnák, míg a fiúk esetében a szakmaszerzés és a 

korai munkába állási képességet tartják a szülők fontosabbnak. A 2003-as 

cigányvizsgálat adatai szerint a cigányok körében a fiúk legalább olyan arányban 

tanulnak tovább középiskolában, mint a lányok. 

A kutatások az utóbbi évtizedekben a hagyományok változásait, a különböző 

csoportokhoz tartozó nők eltérő emancipációs mozgásait jelzik. Az adatok szerint 

először a romungro nők kapcsolódtak be az oktatásba, az 1970-es és ’80-as években a 

beás nők között volt a leggyorsabb a növekedés a nyolc általános elvégzésében, és az 

oláh cigány nők között volt a legkisebb az előrelépés. A foglalkoztatási arányok 

tekintetében is hasonló sorrend állapítható meg a változásban. 

Minden valószínűség szerint ez összefüggésben van az oláh cigány közösségekben 

néhol még élő tradícióval, miszerint a lánynak szűzen kell férjhez mennie, ellenkező 

esetben a család elveszíti megbecsültségét a közösségen belül. Így nem ritkán már 

hetedik, nyolcadik osztályban kiveszik az iskolából, magántanulóként szerepelnek az 

intézményben és igyekeznek minél hamarabb férjhez adni őket. A roma közösségben 

ugyanis jóval korábban tekintik felnőttnek mind a fiúkat, mind a lányokat, s mivel a 

fiatal lányok előtt ez a minta, hiába is szerepel a terveikben a hivatás, a továbbtanulás, 

csak kevés eséllyel tudják álmaikat megvalósítani. 

A cigány nők fokozott veszélyeztetettsége ily módon összeadódik. Alacsony iskolai 

végzettségük következtében munkaerő-piaci elhelyezkedésük szinte lehetetlen, 

jövedelmük nincs. Akinek mégis van munkája, annak a jövedelemhátránya 

egyértelműen kirajzolódik a régió egészében. Legtöbbjük előtt az egyetlen út a korai 

gyermekvállalás, mivel szülőként a családban nő a presztízsük, a közösségben már 

nagykorúnak tekintik őket, és a gyermekek után járó támogatások anyagi segítséget 

jelentenek minden családtagnak. Több kutatás alátámasztotta a munkalehetőség és a 

gyermekvállalás elhalasztása közötti összefüggést. Az ország azon térségeiben, ahol a 

munkaerő-piaci kilátástalanság jellemző, jóval magasabb mind a korai 

gyermekvállalás, mind a gyermekszám a cigányság körében.  

Természetesen lényeges különbség van a különböző roma csoportokhoz, de még 

inkább a különböző rétegekhez (tanult, értelmiségi, muzsikus) tartozó nők életében, 

lehetőségeiben. Az iskolázottsággal arányosan csökken a korai szülések száma, a 

gyermekszám is, a nők társuk partnereivé válnak. A cigány népesség túlnyomó 

többségét érintő szegénység, mélyszegénység miatt a lányoknak, asszonyoknak kevés 

lehetőségük van a hagyományos női szerepekből történő kitörésre. Helyzetükkel 

azonban egyre többen elégedetlenek és próbálnak változtatni rajta. 

A roma értelmiségen belül külön figyelmet érdemelnek a nők, akiknek többsége még 

ma is olyan családból származik, amelyekben a nőktől elvárt szerepkészletből hiányzik 

a magasabb iskolai végzettség, a diploma, az értelmiségi szerepvállalás. Az utóbbi két 

évtizedben megnőtt a felsőoktatásban a cigány hallgatónők aránya a becslések szerint. 

Ennek több oka is lehet. A roma családok lassú átalakulása, szembesülése az alacsony 

iskolai végzettségből fakadó munkanélküliséggel, a támogatások bővülése vagy a 

mintaadó cigány női diplomások megjelenése. A kutatások szerint a nők 

továbbtanulását lehetővé tevő tényezők a következők: 
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1. A család anyagi helyzete, amely lehetővé teszi a lány továbbtanulását. Például 

vállalkozó vagy műkincskereskedő. 

2. Az édesanya, aki felismeri a tanulás jelentős szerepét a továbblépésben és lemondva 

a korai férjhez adásról elengedi lányát a tanulás világába. 

3. A középosztálybeli nevelőszülőknél felnevelkedett roma lányok gyakrabban 

kerülnek be a felsőoktatásba. Ők szülői, intézeti támogatásban részesülnek, ugyanakkor 

identitásuk ismerete, vállalása problémás. 

4. Tehetségsegítő programok, iskolák keresik fel a szülőket és rábeszélik őket, hogy 

engedjék lányukat a közeli bentlakásos iskolába. 

E lehetőségeket leszámítva csak kevés esélyük van a cigánylányoknak arra, hogy 

továbbtanuljanak. Komoly visszahúzó erőt jelenthet a család, a közösség, ahol a nők a 

szubkultúra tagjai, hordozói és átörökítői a csoportot összetartó hagyományoknak. A 

lányok visszatartása az iskolából a közösség védekezése az asszimiláció ellen, hiszen 

az iskolázott tagok előtt megnyílnak a mobilizációs csatornák és felgyorsul a beolvadás. 

A roma diplomás nő esetében a párválasztás, a párkapcsolat, a közösségen belül az 

érvényesülés nehézségekkel jár. Tanult nőként már nem akarja az alávetett női szerepet 

felvállalni, ugyanakkor a cigány férfiak számára egy tanult nő veszélyt jelent, mivel 

önálló akarata van, már nem kiszolgáltatott, nem függ a férjétől. Ezért nem is igen keres 

társat a saját közösségéből, de a férjhezmeneteli esélyei is csökkennek, hiszen a 

tanulással töltött évei miatt a hagyományos, korai párválasztásból kimarad, 

„kiöregszik” a közösségéből. Ezen nehézségeket a különböző életkorú, s különböző 

csoportokhoz tartozó cigány nők hasonlóan látják. 

A roma férfiak körében- és nemcsak a hagyományőrzők körében-a tanult roma nőnek 

nincs igazán szava, értéke. A helyes női magatartás a férj kiszolgálása, a családi háttér 

biztosítása. A férj hálája anyagiakkal mérhető, eltartja az asszonyt, akinek nem kell 

dolgozni járni, mások előtt is megbecsüli, tiszteletben tartja. A tanult roma nők 

többsége elvált, egyedülálló, vagy nem cigány férje, élettársa van. Ennek egyik oka, 

hogy cigány férfi társaként egyszerre kell megfelelniük a férjük és a közösségük 

hagyományos elvárásainak, valamint az általuk elképzelt modern női szerepeknek, 

amely egy idő után felőrli erejüket, kapcsolatukat, s a házasság válással végződik. 

Sokan egyedül maradnak, mivel a tanulással töltött évek miatt kimaradnak a 

párválasztásból. Számos esetben tudatosan nem akarnak saját körükből társat találni, 

mert tanult nőként az alávetett női szerepet nem akarják elfogadni. 

Egy konkrét példa a társadalmi felemelkedésre 

A kutatások eredményeinek megerősítése céljából mélyinterjút készítettem egy 

kétegyházi diplomás roma származású hölggyel, Erzsébettel. Riportalanyom 1968-ban 

született. Édesapja oláh cigány, édesanyja magyar cigány vagyis romungró családból 

származik. Édesanyja 19, édesapja 28 éves volt, amikor összeházasodtak. Iskolai 

végzettségüket tekintve az édesapa nyolc általános iskolai osztályt végzett, az édesanya 

viszont analfabéta. Erzsébet volt az első gyermek, a későbbiekben még egy fiú és három 

leány testvér érkezett a családba. 

A szülők egy ideig a kétegyházi cigánytelepen, az ún. Újfaluban éltek, viszonylag jó 

körülmények között. Riportalanyom szeretettel emlékezik vissza erre az időre, 

szabadon játszhatott a gyerekekkel, regényesnek, izgalmasnak találta a környezetet az 

akkori eszével. 1975-ben a család beköltözött a település azon részébe, ahol nem éltek 

cigányok. Erzsébet mindezek ellenére nem érezte úgy, hogy roma származása miatt 
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nem fogadják be a közösségbe. Elmondása szerint a szomszédokkal jó és közvetlen 

kapcsolatot ápoltak, konfliktusba sosem kerültek velük. 

Az öt testvér Kétegyházán járt általános iskolába, de annak elvégzése után egy lány 

kivételével mindannyian továbbtanultak, hárman felsőfokú szakképesítéssel is 

rendelkeznek. Erzsébet a román tanítási nyelvű általános iskolába járt, mivel szülei a 

cigány nyelv mellett románul is kiválóan beszéltek. Mivel riportalanyom nem járt 

óvodába, ezekben az években szembesült azzal, hogy roma származása miatt csúfolják, 

nehezen fogadják be. Mindezek ellenére ő sosem szégyellte etnikai hovatartozását és 

felfigyelt arra is, hogy bizonyos képességei jobbak osztálytársainál. Erzsébetet a 

kortársak hozzáállásánál mélyebben érintette az, hogy tanítói, tanárai sem motiválták, 

nem támogatták tanulmányi előmenetelében. Bár nem volt rossz tanuló, olvasási 

nehézségei miatt nehezen tanult, nehezen értelmezett szöveget. További problémát 

jelentett, hogy a család anyagi helyzete miatt a taneszközeinek nagy része hiányos volt, 

mint például füzet, rajzlap, toll nem állt rendelkezésére. Visszaemlékezik arra is, hogy 

a tanórákon a pedagógusok gyakran nevetség tárgyává tették, ha nem tudott választ 

adni a kérdésekre vagy nem volt elkészítve a házi feladat. Pedig azért nem tudott otthon 

készülni, mert segítenie kellett az állatgondozásban. A hátrányos megkülönböztetések 

miatt Erzsébet tanulmányi eredményei romlottak, így nyolcadik osztály végén a 

továbbtanulásnál is nehézségbe ütközött. Az általa kiválasztott kereskedelmi 

végzettséget adó iskolába a jól teljesített felvételi vizsgája ellenére sem vették fel. Egy 

másik intézmény állattenyésztő osztályába, ahová felvételt nyert, pedig ő nem akart 

beiratkozni. Ekkor ismerkedett meg későbbi férjével, aki nem roma származású. Egy 

év múlva összeházasodtak, és Erzsébet 15 éves korára megszületett leányuk, Anikó, 

akinek szeretett volna mindent biztosítani, amit ő nem kapott meg. Abban az 

időszakban, amikor a kislány iskolába kezdett járni, Erzsébet elkezdett dolgozni 

segédmunkásként. Ekkor szembesült azzal, hogy alacsony iskolai végzettségével jobb 

munkalehetőséget nem kaphat. Gyermeke jó iskolai eredményei is arra ösztönözték, 

hogy tanuljon, példát mutatva leányának és többre vigye az életben. Először 

jogosítványt szerzett, majd 1991-ben beiratkozott az eleki középiskolába azzal a céllal, 

hogy érettségi vizsgát tegyen. A család ebben a döntésében nem támogatta. A férj 

elvárása, nem roma származása ellenére is az volt, hogy a nő maradjon otthon, ne 

tanuljon. A szülőktől sem kapott segítséget a gyermekfelügyeletben az iskolában töltött 

idő alatt. Ennek ellenére rendszeren járt a tanórákra és sikeres érettségi vizsgát tett. 

Középiskolai osztályába Erzsébet elmondása szerint nemhogy roma nő, de roma férfi 

sem járt, amely külön büszkeséggel tölti el. Az érettségi bizonyítvány megszerzése után 

sem hagyott fel a tanulással, sorban végezte a közép- és felsőfokú szakképesítéseket 

adó képzéseket. Az egyik ilyen képzésen egy társa hatására úgy döntött, beadja 

jelentkezését egy budapesti főiskolára szociális munkás szakra. A felvételi eljárás 

sikerrel járt, Erzsébet a főiskolán töltött négy év alatt jó eredmények mellett 

pszichológiai és szociológiai ismereteket szerzett. A 150 fős csoportjában elmondása 

mellett még egy cigány férfi tanult rajta kívül. Ez arra motiválta, hogy bebizonyítsa, 

képes befejezni tanulmányait. A diploma megszerzése után egy öregek szociális 

ellátásával foglalkozó intézménynél talált munkalehetőséget, amelyet évekig nagy 

szeretettel és odaadással végzett. A család ezután sem tartotta értéknek a tudást, 

tanulást, a mai napig különcnek tartják Erzsébetet, aki felsőfokú végzettséget szerzett 

és szabadidejét szívesen tölti sporttevékenységgel. Ez utóbbi szintén nem elfogadott a 

roma nők körében. Riportalanyom számára az értelmiségivé válás az önmegvalósítást 

és annak a bizonyítását jelentette, hogy el tudja érni mindazt, amelyre mások 
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képtelennek tartják. Elmondása szerint saját személyisége ettől nem változott, csak a 

roma közösség néz más szemmel azokra a nőkre, akik a gyereknevelés helyett a 

tanulást, hivatásukat választják. Éppen ezzel magyarázható, hogy Erzsébet férje halála 

után sem cigány férfit választott párjául, jelenleg pedig egyedülálló. 

Hogy mennyire jelentős az édesanya motiváló szerepe a fiatal roma nők 

továbbtanulásában, jelzi az, hogy riportalanyom leánya már több diplomát szerzett, 

példaképének édesanyját tartja. Talán az sem véletlen, hogy lánytestvérei közül ketten 

a nővér példáját követve érettségi vizsgát és felsőfokú szakképesítést szereztek. 

Erzsébet jelenleg álláskereső, szembesül a munkaadóknak a romákkal és a roma nőkkel 

szembeni negatív hozzáállásával. Több esetben egyértelművé vált, hogy hiába jó 

szakember, cigány nőként kisebb eséllyel kap munkalehetőséget többségi nőtársaival 

szemben. 

Összefoglalás 

Összességében megállapítható, hogy a mai roma értelmiség túlnyomó többsége első 

generációs értelmiség, minta alig vagy egyáltalán nem áll előttük, ami nehézségeket 

okozhat. A roma nők értelmiségivé válásának útján meghatározó szerepe van egy külső 

segítő támogatásának, például tanárnak, munkatársnak, barátnak, de a leggyakoribb 

motiváló erő a család és a saját elhatározás. Többségük szakítva a hagyományos cigány 

női szerepekkel, nehezen talál társat, a válás, az egyedüllét gyakoribb körükben, mint a 

hasonló végzettségű roma férfiak között. Mindezek ellenére pozitív folyamatnak 

értékelhető, hogy egyre több cigány nő törekszik arra, hogy kitörjön a hagyományok 

által meghatározott női szerepből. 

Kulcsszavak: cigányság, roma hagyományok, roma társadalom, roma női szerepek, 

tanult roma nők 
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The Position of Educated Gipsy Women 

Abstract 

In her lecture the author presents the position of educated gipsy women in the society and the family in 
Hungary. After it make the linguistic groups and location of the native gipsy population known, we can get 

some information about the traditional female part in the gipsy society. We can understand that why the gipsy 

women are under-educated and hereby how to get a disadvantage by contrast their majority companion. Come 
to light that why the gipsy women choose learning and their profession instead of childbearing and family. 

The author also presents those difficulties which the gipsy women have to face up after they get their degrees, 

how to change their position in their own community and in the Hungarian society. The performer confirms 
the results of national research with making an interview. 

Keywords: gipsy, gipsy tradition, gipsy society, parts of gipsy women, educated gipsy women 
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Bevezetés 

A XXI. században a reklámok elsőszámú célközönségévé a gyermekek váltak. 

Leginkább ez a szegmentum lett az, melyet a vállalatok tömege klasszikus reklámok 

(és új, kreatív eszközök) segítségével próbál meggyőzni, kihasználva 

tapasztalatlanságukat, korántsem kiforrott preferenciarendszerüket. A hatást fokozza, 

hogy napjainkban a gyermekek gyakran szüleik nélkül nézik a televíziós műsorokat, 

nem ritkán a szobájukban található saját készüléken, kontroll nélkül. A gyermek- és 

fiatalkorúak célcsoportja különösen fogékony mindenféle újdonságra, főleg ha mindezt 

új, színes, hangos eszközökkel tálaljuk számukra, lehetőség szerint egyszerű módon. 

Természetesen a vállalatok is tisztában vannak ezzel, amely jelenséget kihasználva 

tömegesen céloznak meg egy önálló jövedelemmel nem rendelkező, de befolyásolható 

korosztályt. 

A szlogenek sikerességének feltételei 

Újvári Mária (2007) az alábbi néhány sorban kiválóan összefoglalta a szlogenek 

lényegét: „A szlogen olyan szókapcsolat, amely egy reklámban használva a 

vállalkozás, a márka, a termék, a politikai párt vagy a promóció lényegére, fő üzenetére 

koncentrálva kíván erős visszaidézési hatást elérni. A jó szlogen megragad az emberek 

emlékezetében. Ezt kétféleképpen tudja elérni: egyrészt rengeteg ismétléssel a 

különféle reklámokban - legyen az leírva vagy kimondva vagy mindkettő; másrészt 

egyedi, a népszerűsített cégre, termékre utaló szókapcsolattal. A szlogenek java része 

kevés értékkel bír. Nem egyediek, könnyedén felcserélhetők bármely más cég, márka, 

termék vagy akár politikai párt szlogenjével. Értékük sokszor csak akkor lesz, ha hosszú 

éveken keresztül ismételgetik a fogyasztók számára.” 

A szlogen gyakori ismétlése teremti meg annak igazi befolyásoló erejét. Különösen egy 

olyan szegmentum esetében rendelkeznek kiemelt befolyásoló erővel, melynek 

képviselői pozitív attitűdöt mutatnak fel a reklámokkal szemben, kedvelik azokat, 

szórakoztatónak ítélik őket. A hatást erősíti a reklámok nézésével eltöltött magas 

óraszám (például a televízióban), illetve az, ha a szegmentum tagjai még nem képesek 

önálló véleményformálásra, nincs kialakult preferenciarendszerük. A csoport a leírtak 

alapján könnyen beazonosítható: a gyermekek korcsoportjáról beszélünk. A szlogen 

sikerességének kulcsa két tényezőben gyökerezik: 

- a televízió nézésre fordított idő alakulásában és 

- a gyermekek befolyásolhatóságának mértékében. 

  



Márkák és szlogenek a gyermekek fejében 

85 

A szlogenek mennyiségi mutatószámai 

A televízió nézésre fordított idő alakulását az AGB Nielsen Médiakutató adatai alapján 

szemléltetem. Kutatásuk szerint 2013-ban a teljes népesség, átlagosan 4 óra 46 percet, 

azaz 286 percet töltött a televízió előtt naponta. A 18 év alattiak tévénézéssel töltött 

ideje 3 óra 11 percről 3 óra 22 percre nőtt, a 18-49 éves korcsoporté pedig 4 óra 1 percre 

emelkedett 2012-ről 2013-ra. Az 50 év felettiek átlagosan 6 óra 10 percet töltöttek a 

televízió előtt, 5 perccel kevesebbet, mint 2012-ben. 2013-ban a 4 év feletti teljes 

népességet alapul véve naponta átlagosan 7,1 millió ember kapcsolta be legalább egy 

percre a televízióját, és közülük 6,7 millió látott legalább egy hirdetést. Az egy főre jutó 

átlagos napi reklámnézési idő 23 percet tett ki, ez a teljes tévénézési idő 8 százaléka. 

Egy néző naponta átlagosan 78 darab reklámot látott (AGB NIELSEN, 2014). Ezek 

megdöbbentően magas számok! 

A gyermekek befolyásolhatósága 

A gyermekek befolyásolhatóságának mértékét több szerző is vizsgálta. Piaget és Coffey 

az életkort vette alapul a meghatározásánál. Kutatásukban a 3-tól 7 éves életkorig tartó 

szakaszt műveleti szakaszként említik. Ez az a korszak, amikor a gyermek beszélni 

kezd. A gyermek 6 éves korára 8–14 ezer szó közötti szókinccsel rendelkezik. A három 

leggyakrabban elhangzó szó: „Én… akarom …azt!” Intelligenciájuk és kognitív 

képességeik gyors fejlődésen megy keresztül, de még korántsem kiforrott. A szakaszt 

jellemzi az egydimenziós gondolkodás, vagyis a pontos átlátási képességek és a 

megértés képességének hiánya. Ennek következtében a gyermekeket a hiszékenység 

jellemzi leginkább ebben a szakaszban, a számukra mondott információt (pl.: 

reklámüzenetben) tényként kezelik. Könnyű belátni, hogy ebben a szakaszban a 

könnyen és gyorsan megérthető, egyszerű szlogenek nagy hatást képesek elérni a 

gyermekeknél. A következő szakasz a konkrét műveleti szakasz (7–11 éves korig). 

Ebben a szakaszban a gyermekeket a gondolkodás jellemzi. A márkák egyértelműek a 

gyermekek számára, az alapvető márkapreferenciák kialakultak. Könnyen 

kihasználható, hogy a gyermek számára a márka és termék azonos kategóriát jelent. 

Nem érzékelik a különbséget, ami különösen sebezhetővé teszi őket. A gyermek sok 

esetben nem a termékhez, hanem a márkához ragaszkodik. A gyermekek döntését 

erőteljesen befolyásolják a színek, a karakterek, a mesefigurák, a logók. Könnyedén 

befolyásolhatók az úgynevezett brand licencing eszközével is, vagyis a terméken 

megjelenő, illetve a termékhez járó mesefigurákkal. A lényeg újra a könnyű 

megjegyezhetőség, amely tulajdonságok a szlogenekre is jellemzőek. Mindennek 

következménye, hogy akár a 7. életévtől korábban is, akár 5 éves kortól a gyermekek 

már kérnek/követelnek különböző márkanevű termékeket. (Piaget, 1966, 1999; Coffey 

et al. 2006). 

A két tényező hatása a következőkben összegezhető: a gyermek ül a televízió előtt, és 

a műsort megszakító reklámblokkok által olyan reklámüzeneteket is befogad, amely 

nagy valószínűséggel a vele élő felnőttek figyelmét elkerüli. Már csak ezért sem 

mehetünk el a reklámok mellett szó nélkül, mivel a modern fogyasztói társadalomban 

mindenki ki van téve a szinte állandó reklámhatásnak, így a gyermekek is (Simay, 

2009). Tény az is, hogy a gyermekek 3 éves kor fölött felismerik a márkajeleket, de a 

márkahűség kialakításának kezdete már 2 éves kortól elindulhat (Fischer et al. 1991, 

Mcneal, 1992). Vekerdy (2000) szerint az 5 éves korig kialakított márkahűség tartós, 

és akár egy egész életen át elkísér. A serdülők márkafüggése rapszodikus és sokszor 

hisztérikus. Az Amerikai Pszichológiai Társaság (APA) külön bizottságot hozott létre, 
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hogy kivizsgálják a kereskedelmi hirdetések gyermekekre gyakorolt hatásait. Azt 

találták, hogy négy–öt éves kor alatt a gyermekek nem tudnak megfelelő különbséget 

tenni a műsorfolyamban jelentkező hirdetések és a többi műsor között. Nem ismerik 

fel, hogy számukra valamit értékesíteni szeretnének (Comstock, 1991) Mindezt 

fokozza, hogy a gyermekekre irányított marketing célja, hogy a gyermekek a lehető 

legkorábban azonosítsák és differenciálni tudják a termékeket márkanév/jel alapján. 

Zárójelesen megjegyezhető, hogy ennek egyszerű és kiváló eszköze a szlogen, mely 

segíti a terméket/márkát a pozícionálásban. Tény, hogy egy 2 éves gyermeknek már 

vannak elképzelései a márkákat illetően, a 2-6 évesek már egyértelműen felismerik és 

azonosítják a legismertebb márkákat név, csomagolás, logó alapján (Dersheid, 1996; 

Macklin, 1996). Az 5-8 évesek már számos márkanevet fel tudnak sorolni a 

gyermekeknek szánt termékek közül (Mcneal, 1992). Látos (2005) szerint az ötéves 

gyermekek már 20-30 terméket felismernek a reklám dallama és a logó nyomán, ami 

kiegészül a kívánt termék megszerzésére irányuló nyaggatási faktorral (Rust, 1993). 

További felmérés igazolta, hogy a 3 éves gyermekek 20 százaléka már ragaszkodik 

bizonyos márkákhoz és befolyásolja a szülőt annak megvásárlásába. (Látos, 2005). 

Linn (2008) álláspontjára felhívva a figyelmet, mindezt úgy teszik, hogy a 

fiatalkorúaknak szóló reklámok nagy része energiában gazdag, ugyanakkor alacsony 

tápértékű élelmiszer (Linn, 2008) Az évi 40 ezer darab megtekintett reklámfilmből egy 

átlagos gyermek 10 ezer darab élelmiszerreklámot lát, aminek 90%-a cukrozott üdítőt, 

édességeket, gabonapelyhet és gyorséttermi ételt hirdet. Brownell megfogalmazásával 

élve a gyermekek befolyásolásának mértéke „nem fair” (Spurlock, 2004). 

A fenti közvetlen és közvetett adatok tükrében nem kétséges, hogy egy jól megalkotott 

szlogen milyen mértékben képes befészkelni magát a gyermekek fejébe. A 

szakirodalom hiányosságának ítélem, hogy konkrét számszaki adatokat nem vagy csak 

nagyon elvétve találunk a szlogenek hatékonysága vagy visszaidézése kapcsán. Barta 

és Szűcs (2016) írásában rávilágít a szlogenek visszaidézési arányaira. Kutatásuk során 

élelmiszeripari márkanevekhez kapcsolódó szlogeneket említettek a gyermekeknek, 

majd a fókuszcsoport módszerével a felidézési képességüket „tesztelték” (Kösse össze 

a gyermek a megfelelő szlogent a megfelelő márkanévvel). A feladat során adott volt 

10 darab szlogen és 10 darab márkanév a gyermekek számára. A feladat a szlogenek és 

márkanevek helyes összepárosítása volt, vagyis nem a spontán visszaidézési 

képességeket mérték. A fókuszcsoportos kutatásban résztvevő 5x3 (összesen 15 fő) 

gyermekből 12 gyermek az összes márka szlogenjét hiba nélkül helyesen 

beazonosította. A sikeres válaszok aránya megdöbbentően magas, így szükségesnek 

ítéltem a kutatás nagymintás vizsgálatának megvalósítását úgy, hogy a kvalitatív 

kutatási módszert kissé kvantitatívra alakítsam át, nem veszítve el a kvalitatív jelleget. 

A kutatás jelenleg megvalósítási fázisban van, melynek során a mintába 1222 fő 

kisgyermek (6-tól 14 éves korig) került. A kutatás előzetes eredményeiből 

számszerűsíthetően is igazolódni látszanak a korábban említett kijelentések, illetve az, 

hogy a gyermekek esetében a szlogenek komoly befolyásoló erővel bírnak, a 

visszaidézési arány átlagon felüli értéket mutat. 

Összefoglalás 

A szakirodalom adatai alapján mindenképpen fontos és szükségszerű annak nagymintás 

vizsgálata, hogy a szlogenek milyen mértékben és mélyen képesek beágyazni magukat 

a gyermekek tudatába. A szekunder irodalom azonban „puha” kijelentésekkel operál, a 

számszerűsíthető és pontos („hard”) adatok rendre elmaradnak. A számszerűsíthető 
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eredmények rendkívül fontosak a marketing költségvetés felett rendelkező 

döntéshozók számára. Korántsem mindegy egy-egy márka, szlogen ismertsége, 

számszerűsített formában, korcsoportonként. A reklámokban található szlogenekkel 

szemben felmutatott pozitív attitűdök a gyermekek jövőbeli fogyasztói magatartását is 

befolyásolják, hiszen a gyermekkorban kialakított márkahűség, a fejekben jól 

pozícionált szlogen hosszú ideig, egyes szerzők szerint életünk végéig ott marad. Az 

igazán fontos kérdés, hogy a jogalkotó akarja-e, illetve tudja-e védeni a gyermekeket 

ezektől a marketing ingerektől. Nem elhanyagolható kérdés az sem, hogy egyáltalán 

szükséges-e a jelenleginél szigorúbb védelem. A szekunder adatok alapján 

kijelenthetjük, hogy a fiatalkorúak (14. életévtől) védelme szinte már-már felesleges. 

Ennek oka rendkívül egyszerű: a vállalatok már a gyermekkor elején elérik és 

befolyásolják a gyermekeket. A lényegi preferenciák a fiatalkor (14. életév) előtt 

kialakulnak. A világ megváltozott, a gyermekek is vele változtak. Jogos a felvetés, hogy 

a gyermekeket talán jobban, míg a fiatalkorúakat már kevésbé szükséges védeni a 

marketingaktivitások hatásaitól. 

Kulcsszavak: gyermekek, szlogen, márka, marketing, reklám 
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Brands and Slogans in Mind of Children 

Abstract 

Nowadays children face lots of slogans every single day.  A good slogan generates feelings. Of course these 

feelings, brand names and slogans can be placed in mind of children by marketing experts. The remember 

rate of slogans is shockingly high, higher than is case of their parents.  We can state that well-placed slogans 
play a very important role in influencing of children. All of these contribute to the development of brand 

loyalty, which – if it develops during childhood – can last an entire lifetime. My primary research (sample 

size is 1222 children) shows the remember rate of slogans and brand names in case of different foods with 
high level of fat-, sugar- and/or salt content. 

Keywords: children, slogan, brand, marketing, advertisement 
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Válságtudat 

A modernizáció igényének előzménye az a mély világnézeti és gondolkodásbeli válság, 

melyben többek közt természet és társadalom, társadalom és mitológia, egyén és 

közösség, globalitás és lokalitás konfliktusai kerülnek felszínre. Németh László 

egyszemélyes folyóiratában, a Tanúban (1932–1937) írja: „Folyóiratom ihletője e kor 

igazi múzsája: a szorongó tájékozatlanság. Hajótöröttek vagyunk, akik a csillagokat 

nézzük, s a partot keressük abban a hitben, hogy van part, s a csillagok vezetnek.” (id. 

Grezsa, 1990. 1.) A fenti képsor a 20. század válságtudatának a megjelenítése, s 

egyúttal a kiútkeresés kényszerének a felvetése is. A korszak dilemmái végigkísérik 

munkásságát, s napjaink megoldatlan kérdéseiben is rezonálnak. E válságtudat 

határozza meg a modernitáshoz való viszonyát is; s talán számunkra sem közömbösek 

azok a reformeszmék és utópiák, melyek megvalósíthatóságával ma is küszködünk. 

Gondolatvilág 

Németh László munkássága kultúrantropológiai kísérlet, melyben eszmerendszer, 

ember- és társadalomkép, globalitás és lokalitás dilemmái körvonalazódnak. Célja a 

modern nemzeti polgárosodás programjának a megalkotása. Gondolatrendszerében 

három alapvetést figyelhetünk meg, melyet terminológiája üdvösségtannak, 

irgalomtannak és új erkölcstannak nevez. Mindhárom összefügg egymással és egymás 

feltételeiként értelmezhetők. 

Az üdvösségtan teológia és egyház nélküli „néma vallás”. Az Isten – vallja – 

tulajdonképpen a bennünk működő Terv, az „élet fölötti szellemi tendencia” (id. 

Grezsa, 1990. 36.). Tulajdonképpen az a lelki többlet, életelv, melyet érvényesíteni 

kellene. Az üdvösségtan alapgondolatai közt Németh László etika felfogása az 

irányadó, amikor az egyén üdvösségéről, életcéljáról beszél: „Az ember egy módon 

használhat a világnak – írja –, ha rendbe jön önmagával. Az embernek egy dolga van: 

az üdvössége.” Úgy véli, az „élet megmagyarázhatatlan küldetés”, s a mű több, mint 

az alaktalan élet, de az alakot nyert élet a legfontosabb mű (id. Sándor, 1981. 10.). Tehát 

a mű létrehozása, mint cselekvés a feladat, személyes életcéljának beteljesítője. Azt 

gondolja, Európa a hanyatlás korszakába lépett, ezért feladatunk a „történelmi 

önalakítás”, melyben az egyéni „üdvösség” s a „történelmi ember” üdvössége 

ugyanazt jelenti, a minőségivé válás ethoszát. Németh László önmaga „üdvözülését”, 

társadalmi szinten, a közösségi sorsvállalásban jelöli meg. 

Az irgalomtan a személyiség, az egyén világhoz fordulása, a gondolkodás és a 

cselekvés intencionáltsága, olyan elkötelezettség és készség, mely az egyént 

társadalomjavító eszmék szolgálatába állítja, azaz az egyéni hasznosság a társadalmi 

gyakorlatban is hasznosul. 

Új erkölcstana egész eszmerendszerének alapja. Úgy véli, félresiklott a világ, ezért 

olyan erkölcsi példákat kell nyújtani, melyek „megnemesítik” az embert, a világot. 

Irodalmi hősei is olyan minőségi emberek, akik a minőségi létért küzdenek. Olyan 
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antropológiai karakterek, akikben a meglévő minőségek kioldódásával az 

önmegvalósítás folyamatai tárulhatnak fel. Nem véletlen az sem, hogy nézete szerint 

az irodalom sorskérdés, így társadalmi alkotás is; egyik fele az, ami benne van, a másik 

az, amit gondolunk róla; azaz önmagunkra vonatkoztatva is, sorskérdésként kezeljük. 

Erkölcstana az önmagunkhoz, elveinkhez való hűségről s ennek gyakorlatáról is szól. 

Az üdvösség-, irgalom- és erkölcstan a „minőség forradalma” folyamatában épülhet 

fel. A minőségeszme Németh László felfogásában olyan értékirány, mely morális, 

intellektuális, kulturális és gazdasági-társadalmi célok elérését jelenti. Irodalmi hősei 

olyan „ideaemberek”, akik a valóság kötöttségében, de az utópia vonzásában élnek. 

Utópiatársadalma a „jobbak”, a „minőségi” személyiségek „sziget”-eiből születhet 

meg. A „sziget” egy kis szellemi társaság – írja, melyben nemcsak írófélék, hanem 

„minden tájon és minden osztályban” résztvevők társulnak, amely mint egy-egy „kis 

magára hagyott Magyarország”, az egészet védi, az egészet képviseli (Németh, 1992. 

1196.). A szigetekből indulhat ki az erkölcsi megújulás, a gondolkodásmód 

megváltozása, a gazdaság és társadalom reformja s a „Kert-Magyarország” 

utópiaállama is. 

Történelemszemlélet 

Németh László eszmerendszerének ökológiai szemléletű teóriája a „Kert-

Magyarország” víziójában testesül meg. A „kert” az Éden, a paradicsomi állapotok 

utáni örök nosztalgia toposza. Németh olyan kertfogalmat alkot, melyben az 

„életreform” s a gazdasági-társadalmi reformok összekapcsolódnak, azaz az 

életminőség s a társadalmi-gazdasági lét minősége magasabb rendű organikus egységet 

alkot. A gyakorlatban a „Kert-Magyarország” parasztszövetkezetek rendszereiből 

épülne fel, melyben az egyén és a közösség minőségi kohéziója is létrejönne. 

A magyar történelmi fejlődést, mint a „harmadik út” perspektívájának lehetőségét veti 

fel. Ugyanis kétirányú veszélyt érzékel. Az egyik globalizációs irány keletről, a másik 

nyugatról fenyeget bennünket – vallja. A keleti szocializmus szovjet modelljét s a 

nyugati, a szélsősége individualizmus nézeteit egyaránt elutasítja. A keletiben a 

szabványosított, automatizált, manipulált életformát, a diktatúra nagyhatalmi 

természetének következményeit látja. A nyugati polgárosodásban pedig az eltorzult 

individuáletikát kárhoztatja, melyet érdeketika, a fogyasztói morál „lélekrombolása”, 

az értékelvű kapcsolatok elsorvadása jellemez. A fasisztoid „nemzeti szocializmus” elit 

közösségelve is idegen számára. Ezért arra a következtetésre jut, hogy a globális 

hatalmak közti „harmadik Magyarország” megteremtése a feladatunk. Erősíteni kell a 

minőségelv társadalmi kohézióját: a falusi nép fölemelésével, polgárosodásával; a 

nemzeti karakter hangsúlyozásával, új azonosságtudat formálásával. 

Németh László „harmadikutas” koncepciója a modernizáció sajátos magyar 

alternatíváját képezte. Bibó István szerint a kapitalizmus és a szocializmus 

világformációi közt a népi mozgalom az, mely ennek a gazdasági, társadalmi és 

politikai „útnak” különutas eszmerendszerét jelenítette meg (in: N. Horváth, 1986. 

325.). Szelényi Iván értékelése szerint a népiek egy, a magyar sajátosságoknak 

megfelelő hazai polgárosodásmodellt alkottak (im. 273.). 

A népi ideológia alapján létrehozott programjukat a Márciusi Front (1937) 12 pontjába 

foglalták, majd a Makói Kiáltvány (1937) s az 1938-as program részletezte azt. A népi 

mozgalom a demokratikus nemzeti polgárosodás koncepcióját képviselte. Céljai közt 

szerepelt pl. a gondolat-, szólás-, sajtó-, gyülekezési, szervezkedési szabadság 

követelése; az általános, egyenlő, titkos választási rendszer; az 500 kat. holdon felüli 
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birtokok kisajátítása; a bankok, kartellek, monopóliumok uralmának megszüntetése, 

progresszív adózás; 40 órás munkahét bevezetése; minimális munkabér megállapítása; 

továbbá magyar revízió, magyar szuverenitás s a Duna-völgyi népek föderációjának a 

megteremtése. 

Németh László háromféle hatalomformációt jelölt meg: az államfőt és kormányát; a 

„tájhazák önkormányzatát” s a termelők szindikátusaiból álló és a gazdasági életet 

megszervező érdekképviseleti rendszert. A társadalom irányítói szerepét a „minőségi 

értelmiség” s a művelt középosztály töltötte volna be. Németh László azonban már az 

1940-es években feladja a „Kert-Magyarország” s a „harmadik út” utópiáját. Azt írja: 

„… hogy lehet kertet csinálni, amíg termelni sem tudunk, mivel a világban két oldal 

van, a harmadiknak a döntő órában feltétlen be kell olvadni a másikba … egy utam 

marad, írhatok – más semmi. Ezen az úton érzem az egész emberiséget; a közös nagy 

világ vár.” (id. Sándor, 1981. 136., 187.) Így csak az esztétikum síkján kísérli meg a 

globális világformációk közti létformák kiegyenlítődését; konfliktusait legfeljebb a 

termékeny kompromisszum oldhatja csak fel. 

Reform és utópia 

Hegedűs Géza írja Németh Lászlóról: „Véleményeiben, ítéleteiben, megállapításaiban 

sokszor tévedett, de életműve ismerőinek mégis úgy rémlik, hogy ő volt a legokosabb 

ember századunk egész magyar irodalmában” 

(www.literatura.hu/irok/xxszazad/euproza/nemeth.htm). Harmadikutasnak szoktuk 

nevezni, de mindenkinél jobban tudta, hogy nincs „harmadik út” az adott történelmi 

viszonyok közt. Úgy vélik, Rousseau tanításainak legelkésettebb és legszínvonalasabb 

képviselője volt a 20. században. De azt is tudta Németh László, hogy nincs mód a 

hajdani forradalmi, humanista, demokratikus késői rousseau-izmus gyakorlatára. 

Mégis, új országmentő nemzeti demokratikus polgári programot alkotott, melyben a 

minőségi ember ideáját, az „erkölcsi nemességet”, a népi társadalmi rétegek 

polgárosodásának vízióját képzelte el. 

Utópisztikus elképzeléseiben is találunk realitást, s reformeszméiben is utópiát. 

Megfontolandónak véljük „minőség” teóriáját, a társadalom- és gazdaságszervezés s a 

kultúra „erkölcsi” alapjainak az elgondolását, a „Kert-Magyarország” édeni képét, a 

társadalom civilszerveződéseinek „szigeteit”, állammodelljének demokratikus alapjait. 

Az utópia „élet az életen túl, történelem a történelem küszöbe alatt; a realitást pótló 

képzelet alkotása. Nem a >>többlet<<, hanem a >>hiány<< gyermeke” – véli Grezsa 

Ferenc (Grezsa, 1980. 289.). Így tehát a ma feladata – gondolhatjuk –, a „hiány” 

felszámolása, az utópiából a reális reformokba forduló gondolkodás folytatása. 

Összefoglalás 

Németh László a 20. századi válságjelenségekből kivezető nemzeti demokratikus út 

programját alkotta meg „harmadikutas” koncepciójában, a globális világrendszerek 

közti sajátos magyar polgárosodás modelljében. A tanulmány a globalitás és a lokalitás 

pólusai közti krízisjelenségek kérdéseit taglalja Németh László reformeszméiben. 

Eszmerendszerének „minőség” ideája, társadalomjavító reformelképzelései és 

utópisztikus jövőképe a „Kert-Magyarország” ökológiai, gazdasági, társadalmi és 

morális modelljében testesül meg. A minőségeszme olyan értékirány, mely a modern 

társadalmak fejlődését is meghatározó módon alakítja. Németh László 
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fejlődéskoncepciója a realitás és az utópia határait feszegeti; ám ami tegnap utópiának 

tűnt, ma talán egy jobb világ megszületésének reális feltétele lehet. 

Kulcsszavak: harmadik út, Kert-Magyarország, reform és utópia, minőség, 

polgárosodás-modell 
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Abstract 

László Németh’s “middle-of-the-road” notion as a particular Hungarian model of achieving middle-class 

status among world systems created the programme of the national democratic civilian way leading out of 

the crisis phenomena of the 20th Century. 
This study analyses the issues of crisis phenomena among the poles of globality and locality in László 

Németh’s concepts of reform. The “idea” of quality of his ideology, his notions of reform improving society 

and his Utopian vision of the future are embodied by the ecological, economic, social and moral model of 
“Paradise-Hungary”. 

The idea of quality is such a value orientation that shapes the development of modern societies in a decisive 

way as well. László Németh’s notion of development harps on the borders of reality and Utopia. However, 
what seemed a Utopia yesterday, today it may become the real condition of the birth of a better world. 

Keywords: middle-of-the-road, Paradise-Hungary, reform and utopia, quality, national democratic civilian 
way 
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Bevezetés 

A környezetünkben nagyon sok feszült, ideges emberrel találkoztunk már, és érdekes 

kérdés annak az oka, hogy mitől alakul ez ki, valamint különösen érdekes, hogy hogyan 

lehetne rajtuk segíteni. Ezért választottuk dolgozatunk témájának a stresszt. A stresszt, 

mint negatív tényezőt, illetve a stresszorokat és azok hatásait vizsgáljuk. 

Meghatározzuk a stressz fogalmát, pontosítani kívánjuk a stresszt kiváltó eseményeket, 

az úgynevezett stresszorokat. Ezt követően bemutatjuk a stresszel való megküzdés két 

típusát, majd megemlítünk számos módszert a stresszel való megküzdésre. Egy kérdőív 

segítségével szeretnénk rámutatni arra, hogy a vizsgált minta stressz szintje milyen, 

valamint hogy a magas stressz-szint milyen szervi megbetegedésekhez vezethet nagy 

valószínűséggel. 

Irodalmi áttekintés 

A stressz fogalmának bevezetése Selye János nevéhez fűződik. A stressz a szervezet 

nem specifikus válasza bármilyen igénybevételre (Selye, 1983). Az ő elmélete szerint 

meg kell különböztetni jó és rossz stresszt. A jó stressz, más néven eustressz az 

önbeteljesítés stressze. Ezzel szemben a rossz stressz, más néven distressz ártalmas, 

kellemetlen érzés. Egy inger akkor válik stresszorrá, ha a stresszkeltő esemény 

befolyásolhatatlan, megjósolhatatlan és képességeink határait érinti, mely negatívan 

formálja a magunkról kialakított képünket, növelve ezzel a kudarc lehetőségét (Juhász, 

2002). A stressz rendkívül sok testrészre van hatással. Stressz hatására több adrenalin 

és több kortizol hormon termelődik, ami megváltoztatja a szívritmust, a vérnyomást és 

az anyagcsere-folyamatokat (Családi orvoskalauz, 2002). Ahhoz, hogy együtt tudjunk 

élni a stresszel, elsősorban rá kell, hogy jöjjünk, melyek azok az élethelyzetek, amelyek 

előidézik a stresszt. Azt a folyamatot, amelynek során az adott személy megpróbál 

szembeszállni az őt ért stresszel, megküzdésnek nevezzük. A megküzdésnek két fő 

formája van. Problémaközpontú megküzdésnek nevezzük a folyamatot, amikor a 

személy a helyzetre összpontosít, megkíséreli elkerülni vagy megváltoztatni azt a 

jövőben. Amikor enyhíteni próbál a személy a stresszkeltő helyzethez kapcsolódó 

érzelmi reakciókon, akkor nevezzük a folyamatot érzelemközpontú megküzdésnek 

(Atkinson,1999). 

Anyag és módszer 

Kutatási módszerként a kérdőívezést választottuk, amelynek helye a virtuális tér. Az 

online kérdőív előnye, hogy időtakarékos és viszonylag sok személyhez eljutatható, 

viszont hátránya, hogy bizonyos korosztályokat, különösen az idősebbeket kevésbé 

lehet ilyen módon elérni. A kérdőívre 120 válasz érkezett, mely egy átlagos 

következtetéshez elegendő. A kérdőívre nemek szerint 35 férfi és 85 nő válaszolt. A 

kérdőívre válaszolók 75%-a 19-35 év közötti. A kérdőívvel rá szeretnénk mutatni arra, 

hogy a vizsgált mintában a stressz-szint milyen, valamint hogy a különböző stressz-

szintek milyen szervi megbetegedésekhez vezethetnek nagy valószínűséggel. 
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Eredmények és értékelésük 

Kategorizálás 

Megvizsgálva a válaszokat az alábbi megállapítások tehetők: a 120 válaszadó közül 55 

személy tartozik az A típusú kategóriába, tehát nyomás vagy stressz esetén náluk 

elsősorban szív-és érrendszeri panaszok jelentkezhetnek. Ennek tünetei lehetnek 

többek között a magas vérnyomás, a mellkasi fájdalom, a koncentrációs zavar vagy a 

szívritmuszavar. A megmaradt 65 válaszadóból 25-en tartoznak a B típusú kategóriába. 

Az ebbe a csoportba tartozók számára a stressz emésztési problémák megjelenését 

eredményezheti. Gyomorgörcs, hasfájás és étkezési nehézségek jelentkezhetnek. 

 
1. ábra. Válaszadók kategórizálása 

 

Figure 1. Categorization of respondents  

(1) A type (2) B type (3) C type (4) Other 

 

Válaszai alapján 21 egyén került a C típusú kategóriába. Náluk jellemzően csont- és 

izomrendszeri problémák jelentkezhetnek, valamint nő a fizikai feszültség ezen 

személyekben a stressz hatására. Végül 19 személy esetében nem lehetett konkrétan 

meghatározni milyen kategóriába tartoznak, mert pontszámuk alapján több csoportba 

is tartozhatnak. Elképzelhető, hogy ezen emberek esetében stressz alatt mind a három 

csoport valamely jellemzője megjelenhet. 

 

Stressz szintek 

Megállapítható, hogy a válaszadók több mint felét, pontosan 63 százalékát alacsony 

szintű stressz éri. Ez alapján elmondható, hogy napjainkban az emberek nagy részének 

élete egy alacsony, normális szinten stresszesnek bizonyuló szinten van. Ezeknek az 

egyéneknek nincs különös okuk aggodalomra, hiszen alapvetően kevés stressz éri őket, 

éppen annyi, amennyi a mindennapi életből adódik. A másik eshetőség ennek a szintnek 

az elérése, ha az adott egyént számos stressz éri, de jól kezeli azokat.  
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2. ábra. Stressz szintek 

 

Figure 2. Stress levels 
(1) low(2) medium (3) high 

 

A megmaradt válaszadók közül 41 személy stressz szintje közepesnek mondható. Az, 

ebbe a szintbe tartozóknak már ajánlatos végiggondolni életüket abból a szempontból, 

hogy milyen események következtében alakul ki náluk stressz. Illetve, ha már ismert a 

stressz forrása, azon kell elgondolkozniuk, hogy hogyan lehet ezt csökkenteni, sőt, ha 

van rá lehetőség teljes egészében megszüntetni azt. A 3. szintbe 3 személy tartozik. 

Nekik ajánlatos szakember felkeresése. Az olyan szintű stressz, ami őket éri már 

elhatalmasodik az ember felett, és kevés esély van arra, hogy egyedül képes legyen 

megküzdeni vele. 

Összefoglalás 

A stresszt a 21. század népbetegségének nevezik - nem véletlenül. A stressz 

napjainkban a legelterjedtebb probléma, mellyel egyre több embernek kell 

megküzdenie. Fontos, hogy a stressz hatása annak a függvénye, hogy ki hogyan reagál 

rá. Lehetőségünk van stressztűrő képességünket fejleszteni, ami kevesebb stresszes 

helyzetet eredményez a jövőben. Kutatásunk megerősíti azt a tényt, hogy az emberek 

életében a stressz gyakran meghatározó szerepet tölt be: káros hatással lehet 

szervezetünkre. Komoly betegségek alakulhatnak ki, melyekkel az együttélés nem 

egyszerű. Ezért is fontos, hogy időben ismerjük fel a problémát, és megfelelő segítséget 

kérjünk. Véleményünk szerint az embereknek az élet minden területén meg kell 

tanulniuk együtt élni az őket ért stresszel, időben fel kell ismerni azt, és nehézség esetén 

segítséget kell kérni a megoldáshoz. 

Kulcsszavak: stressz, stresszorok, stresszkezelő módszerek 
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Daily Hassles 

Abstract 

The primary objective of my paper is to draw attention to the problem of stressful life. My study is divided 

into two main parts. In the first one I am providing some general information about stress and I am also 
pointing out its main sources. Then I am bringing up some examples of the different levels of stress 

developing in specific life situations.  In the second part I am focusing on stress prevention and I am also 

presenting some stress reduction methods. By sharing the findings of a questionnaire I would like to 
demonstrate the stress level of the examined sample and also to reveal those organic diseases that high stress 

level quite probably can lead to. 

Keywords: stress, stressors, stress reduction methods 
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Bevezetés 

Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról (a 

továbbiakban: Szociális törvény) 2014 januárjában, majd 2015 márciusában hatályba 

lépő módosításai (előbb "önkormányzati segély", majd "települési támogatás" 

bevezetése) jelentősen átalakították a helyi önkormányzati segélyezési rendszert. A 

változások összességében azt eredményezték, hogy a települési önkormányzatok 

hatáskörébe tartozó, korábban számos különböző jogcímen és feltételrendszerrel (pl. 

átmeneti segély, temetési segély, lakásfenntartási támogatás) igényelhető ellátásokat 

egyetlen segélyezési forma, a települési támogatás váltotta fel, amelyet viszont a 

jogalkotó tágabb keretek között határozott meg, nagyobb mozgásteret engedve a 

pontosabb hozzáférési szabályok helyi kialakításának. 

A cikkben három Békés megyei város – Békéscsaba, Gyula, Mezőkovácsháza – 

szociális tárgyú helyi rendeleteinek összehasonlító elemzése alapján – mintegy 

„szemléltető példákként” – mutatom be, hogyan alkalmazkodtak megyénkben a helyi 

önkormányzatok a megváltozott jogszabályi környezethez, milyen ellátási formákat 

alkottak meg a települési támogatás keretében, hogyan szabályozták azokat, illetve 

milyen következtetések vonhatók le a helyi szabályozások alapján a segélyezési 

rendszer átalakulásáról. 

Út az ún. „települési támogatás” bevezetéséig 

A Szociális törvény II. és III. fejezete határozza meg a rászorultsági alapon nyújtható 

pénzbeli és természetbeni ellátásokat (összefoglaló néven: segélyeket). 1993 óta a 

törvény ezen része (is) számos változáson ment keresztül, mind az ellátások formáit, 

mind az igazgatási kérdések szabályozását tekintve. (Tausz, 2008, 2010, Darvas – 

Mózer, 2004, Győri – Mózer, 2006, Gyulavári –Krémer, 2006) Ezen változások röviden 

a következőképpen foglalhatóak össze (csak a jelen tanulmány szempontjából fontos 

részleteket kiemelve): a kezdeti időszakban egy majdnem teljesen decentralizált 

szociális ellátórendszer jött létre, vagyis egyes, a központi állam saját hatáskörében 

megtartott intézményrendszereket (legfőképpen a munkaügyi szervezetrendszert) 

leszámítva a szociális ellátás megszervezésének felelőssége és működtetésének 

feladatai a helyi – elsődlegesen a települési, részben a megyei – önkormányzatokra 

hárultak. A Szociális törvény mintegy „keret” jelleggel szabályozta az ellátásokat, a 

részletes szabályozás az önkormányzatok helyi rendeleteiben történt meg. Ennek 

következtében – ma már gyakori közhelyként hangzik el – ahány település van, annyi 

segélyezési rendszer jött létre Magyarországon, azaz több mint háromezer. A rendszer 

azonban nemcsak emiatt volt széttöredezett, hanem számos rendszerszintű 

inkonzisztenciát is tartalmazott, ami főként a politikai váltógazdaságnak és ennek 

nyomán a segélyezési rendszer gyakori és hektikus átalakításainak volt köszönhető. 

Ezután viszonylag hamar, már a kilencvenes években megindult és sokáig folytatódott 
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egy erőteljes centralizációs tendencia, mivel a segélyekhez jelentős részben a központi 

állam biztosította a forrásokat a települési önkormányzatoknak, így érdekében állt, 

hogy egyre részletesebben szabályozza, kik és milyen jogcímeken, milyen mértékű 

támogatáshoz juthatnak rászorultsági alapon. Mindez természetesen azzal járt, hogy az 

önkormányzatok helyi szabályozási mozgástere csökkent, a támogatások túlnyomó 

részére az lett jellemző, hogy a központi állam igen pontosan megállapította a 

kötelezően alkalmazandó feltételeket, a helyi alkalmazás során pedig a települések 

(általában a jegyzőhöz telepített feladatként) országosan egységes szabályokat 

alkalmaztak, a költségek túlnyomó részét pedig – a normatív finanszírozásnak 

köszönhetően – a központi költségvetés állta. A települési önkormányzatok saját 

szabályozási körében alapvetően a krízissegélyek (átmeneti segély, temetési segély, 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) és az esetleges helyi segélyformák (például 

helyi lakásfenntartási támogatás) maradtak meg. A 2010-es kormányváltást követően 

új szintre lépett a segélyezés centralizációjának folyamata, amennyiben a kormány- és 

járási hivatalrendszer kiépítését követően immár a jogalkotó nemcsak hogy teljes 

részletességgel rögzítette a Szociális törvényben a normatív jellegű segélyek 

szabályozását, hanem az ezekkel kapcsolatos ügyintézés, az ellátások megállapítása és 

folyósítása is (ami korábban többnyire a jegyzőhöz tartozott) átkerült a dekoncentrált 

közigazgatás hatáskörébe, azaz a járási hivatalokhoz. Ezzel párhuzamosan, s ez a jelen 

tanulmány szempontjából különösen fontos, a jogalkotó a települési önkormányzatok 

(képviselő-testületének) hatáskörében megmaradt segélyformákat is átalakította, 

jelentősen szűkítve a különféle támogatási jogcímek körét. Így 2014-től kezdve 

kivezették az átmeneti segélyt, a temetési segélyt és a rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatást, és helyettük ezen korábbi támogatások egy sajátos keverékeként 

létrehozták az ún. önkormányzati segélyt, amely mindháromnak magán viselte 

valamely jellemzőjét, azonban a szabályozása elsősorban az átmeneti segélyt vette 

alapul. Az átalakítás explicit célja „a szociális ellátórendszer átláthatóbbá tétele, a 

nyújtható támogatási formák számának csökkentése (…) és az ellátások 

egyszerűsítése”, illetve „az ügyfelek adminisztrációs terheinek csökkentése” volt 

(T/10901. számú törvényjavaslat). A változások valóban tartalmaztak az igénylők 

szempontjából kedvező módosításokat is, például a válsághelyzetre tekintettel nyújtott 

ellátások esetén az ügyintézési határidő 30 napról lecsökkent 15 napra. Ugyanakkor 

felfedezhető a szándék, hogy a segélyezettek kevésbé tudjanak „sakkozni” a különféle 

krízissegélyek igénylésével, hiszen adminisztratív szempontból nyilván átláthatóbb és 

nyomon követhetőbb az egy adott ügyfél által benyújtott igénylések száma, ha három 

vagy több helyett csak egyetlen jogcímen lehet a települési önkormányzat által 

diszkrecionális jogkörben nyújtott ellátásokhoz hozzáférni. Ez viszont magával vonta 

azt is, hogy az ellátási formák kevésbé rugalmasan szabályozhatók lettek, hiszen 

például a jövedelemhatár rendkívül különböző lehetett településenként is, illetve sok 

helyen a temetési és az átmeneti segély jövedelemhatára között is nagy különbségek 

léteztek. Következő lépésben az így összevont önkormányzati segélyt 2015. márciustól 

átnevezték települési támogatásnak, azonban az ekkori változásoknak nem az elnevezés 

módosítása volt a legjelentősebb momentuma, hanem az, hogy evvel párhuzamosan az 

önkormányzati segély 2014-es bevezetése által nem érintett, annak során még meg nem 

szüntetett segélyek nagy részét is megszüntették vagy átalakították. A rendszeres 

szociális segély egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatássá alakítása, 

valamint az óvodáztatási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás megszűnése 
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mellett az önkormányzatokat leginkább érintő változás a normatív lakásfenntartási 

támogatás megszűnése volt, amelyet – a kormányzati retorika szerint – a települési 

támogatásba „olvasztottak be”.A gyakorlatban azonban ez azt jelentette, hogy ettől 

kezdve az önkormányzatok vagy nyújtanak ilyen támogatást, vagy nem, és ha 

nyújtanak, akkor sincs semmilyen központi norma, mely megszabná annak kereteit 

(ellentétben a korábbi helyzettel, amikor a Szociális törvény részletesen megállapította 

a lakásfenntartási támogatás országosan egységesen alkalmazandó feltételeit és a 

támogatási összeg kalkulációja során alkalmazandó képletet). 

Az átalakítások indoklásaiban (T/2141. számú törvényjavaslat 161. oldal) feltűnő és 

többször visszatérő, hangsúlyos elem, hogy elejét kell venni a „gyakran tapasztalt, 

segélyekkel való visszaéléseknek”, illetve „minden rászoruló kap majd juttatást, azok 

viszont nem, akik korábban visszaéltek a szabályokkal”. Ezt érdekes módon a jogalkotó 

azáltal kívánja elérni, hogy „a magyar emberek szociális támogatással való ellátása a 

jövőben (kiemelés tőlem – a szerző) az önkormányzatok feladata lesz (…) A helyi 

közösségek rendelkeznek ugyanis leginkább azzal a tudással, amely alapján 

eldönthetik: ki jogosult támogatásra, és ki nem.” Azonban, mint azt láthattuk a fenti 

összefoglalásból, valójában nem mondható el, hogy az önkormányzatok a korábbihoz 

képest szélesebb feladatkörrel rendelkeznének a szociális támogatásokat illetően (sőt), 

kivéve, hogy a Szociális törvény most már gyakorlatilag – a rendkívüli települési 

támogatásra való kötelezettséget leszámítva – semmilyen konkrét garanciát nem 

tartalmaz az önkormányzatok által szabályozott ellátásokat illetően (míg például az 

önkormányzati segély megalkotásakor még előírták, hogy az öregségi 

nyugdíjminimum 130%-ánál alacsonyabb jövedelemhatárt ne lehessen megállapítani). 

A települési támogatás szabályozása 

A Szociális törvény 25. §-a értelmében a települési önkormányzatnak helyi rendeletet 

kell hoznia a települési támogatás feltételeiről. A törvény 45. §-a fekteti le a minimális 

keretfeltételeket, melyek alapvetően a következőkre terjednek ki: 

-  a támogatás pénzbeli vagy természetbeni formában nyújtható, 

-  felsorolja (nem kimerítő jelleggel) a támogatható kiadások/személyek körét, 

-  felsorolja (nem kimerítő jelleggel) a természetbeni ellátás formáit, 

-  krízis esetén ellátási kötelezettséget ír elő rendkívüli települési támogatás 

formájában, 

-  felsorolja (nem kimerítő jelleggel) a krízissegéllyel segíthető személyek és 

esetek körét, 

-  elsősorban gyermek veszélyeztetése esetén lehetővé teszi a hivatalból történő 

megállapítást, 

-  havi rendszerességgel nyújtott támogatás esetén maximálja a segély összegét 

az öregségi nyugdíjminimum összegében, azaz 28 500 Ft-ban. 

Az elsődleges ellátási jogcímek között a következőket sorolja fel a törvény: 

- a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 

- a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, 

gondozását végző személy részére, 

- a gyógyszerkiadások viseléséhez, 

- a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére 

nyújtott támogatást. 
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A kutatás során alkalmazott módszerek 

Kutatásom célja annak vizsgálata, hogy az immáron egyetlen támogatási formába 

besűrített, de azon belül az önkormányzatok által szabad kézzel irányított helyi 

segélyezési rendszerek hogyan működnek a gyakorlatban, hogyan szabályozták az 

önkormányzatok a települési támogatást, és milyen formában nyújtják az ellátásokat? 

Belátható, hogy ezen kérdéseknek az átfogó, országos szintű kutatása megoldhatatlan 

terjedelmi korlátokba ütközik, lényegében lehetetlen a teljes gyakorlatot átlátni. 

Viszont a jelen tanulmány szűk kerete ellenére is rámutat arra, hogy már igen kisszámú, 

ráadásul több jellemzőjét tekintve hasonló (városi státusz, lakosság, földrajzi 

elhelyezkedés) település vizsgálatával is mennyire eltérő megoldásokkal 

találkozhatunk. 

Jelen kutatásban három Békés megyei város: Békéscsaba (megyeszékhely), Gyula (a 

megye 2. legnagyobb városa) és Mezőkovácsháza (egy kisebb dél-békési város) 

szociális rendeletét vizsgáltam tartalomelemzéssel. A vizsgálat kvalitatív szempontú, 

vagyis elsősorban típusok keresésére és jellemzésére szorítkozik. Ilyen kis elemszám 

esetén a kiválasztás mindenképpen esetleges, ugyanakkor a kutatás jelen szakaszában 

az általánosítás nem tartozik a célok közé, inkább a kiválasztott egyedi eseteken 

keresztül keresek olyan szempontokat, amelyek későbbi, nagyobb elemszámú és 

kvantitatív eszközöket is alkalmazó kutatást alapozhatnak meg. 

A kiválasztott települések szociális rendeleteiben a települési támogatás helyi 

szabályozását négy szempont alapján vizsgáltam: 

1. Milyen formái vannak a települési támogatásnak?  

(Eseti vagy rendszeres, pénzbeli vagy természetbeni ellátások? Milyen 

összegűek?) 

2. Van-e helyi sajátosság?  

(a „különösen” fel nem sorolt célokon túli ellátási forma) 

3. Hogyan szabályozzák a hozzáférést?  

(jövedelemhatár, egyéb korlátozások) 

4. Hatósági kontroll  

(megjelenik-e valamilyen plusz érdemességi, magatartási stb. kritérium?) 

 
1. táblázat. A kiválasztott városok néhány jellemzője 

Település 
Lakónépesség 

(fő) (2015.01.01.) 

Lakások száma 

(db) 

Terület  

(ha) 

Roma népesség 

aránya 

Békéscsaba 60 334 29 303 19 393 0,7% 

Gyula 30 658 14 284 25 578 0,3% 

Mezőkovácsháza 6141 2925 6259 1,3% 

Forrás: Magyarország Helységnévkönyv adattára (KSH); Népszámlálás 2011 (KSH) 

Table 1. A few features of the selected towns 
Source: Magyarország Helységnévkönyv adattára (KSH); Népszámlálás 2011 (KSH) 

Eredmények és értékelésük 

1. Békéscsaba 

A támogatás formái: 

Pénzbeli ellátás: 

- Gyógyszerkiadásokhoz 

-  Tanévkezdési támogatás 
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-  Felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj 

Természetbeni 

- Tűzifa támogatás 

- Hátralék (adósságcsökkentési támogatás) 

- Köztemetés 

Pénzbeli és természetbeni 

- Lakhatási támogatás 

- Rendkívüli települési támogatás 

Békéscsaba önkormányzatának 1/2015-ös rendelete alapvetően a pénzbeli vagy 

természetbeni ellátási forma alapján csoportosítja a nyújtott ellátásokat. A kiemelt 

törvényi célok közül megjelenik lakhatási, gyógyszer- és adósságcsökkentéssel 

kapcsolatos támogatás, viszont ápolással kapcsolatos ellátás nem. Helyi sajátosságnak 

tekinthető, hogy a gyógyszerkiadások támogatásán belül eseti jelleggel (évente 

legfeljebb háromszor) gyógyászati segédeszközre is nyújtanak támogatást. A lakhatási 

támogatást pénzben és természetben is lehet nyújtani, illetve külön rendelkeznek 

szociális tűzifa támogatásról (melyet csak téli krízis esetén, fával fűtő háztartások 

vehetnek igénybe). A lakhatási támogatás esetén a békéscsabai önkormányzat 

„megőrizte” a korábbi, Szociális törvény szerinti formát (mind a jövedelemhatár, mind 

az ellátás kalkulációja és feltételei tekintetében). A pénzbeli ellátások közül kettő a 

gyermekek/fiatalok oktatási részvételéhez kapcsolódik, ami szintén egy helyi 

prioritásra világít rá. 

A rendkívüli települési támogatás szabályozásában érdekesség, hogy családi helyzettől, 

életkortól, egészségi állapottól és a támogatás típusától függően is differenciált a 

jövedelemhatár (olykor érthetetlenül kis különbségekkel, például a jövedelemhatár 

főszabály szerint az öregségi nyugdíjminimum 130%-a, de gyermekét egyedül nevelő 

személy esetében 135%-a – a két összeg között mindössze 1425 Ft a különbség!). 

Hatósági kontroll szempontjából érdekes – és egyben az ügyfelek jogai, méltósága 

szempontjából aggályos –, hogy a környezettanulmányt az általános gyakorlattól 

eltérően ellenőrzés céljából is lehetővé teszi a rendelet (vagyis nem a támogatás 

igénylésének szakaszában, hanem a már folyósított támogatás felhasználásának 

ellenőrzése érdekében). Mindez annak fényében is feltűnő, hogy a lakhatási 

támogatáshoz nem írja elő a környezettanulmányt, sem pedig a lakókörnyezet 

rendezettségét. 

2. Gyula 

A gyulai szociális helyi rendelet (3/2015.) csoportosítási szempontja az ellátások 

rendszeressége vagy eseti jellege. 

A támogatás formái: 

Rendszeres támogatások: 

- Lakhatási támogatás 

-  Ápolási támogatás 

-  Közétkeztetési támogatás 

Eseti jellegű támogatások: 

- Gyógyszertámogatás 

- Temetési segély 

- Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása 

- Létfenntartási gondok enyhítését szolgáló támogatás 

- Hulladék támogatás 
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- Rendkívüli települési támogatás 

A gyulai rendelet helyi sajátosságaihoz tartozik, hogy munkanélküli igénylők és 

munkanélkülivel közös háztartásban élő (!) igénylők számára általános jelleggel a 

segélyezés feltételéül szabja az állami foglalkoztatási szervvel történő együttműködés 

igazolását, ami ilyen formában szokatlannak tekinthető. További sajátosság, hogy több 

helyi jellegű támogatási forma is működik: külön létezik létfenntartási gondok 

enyhítését szolgáló támogatás (lényegében átmeneti segély), hátrányos helyzetű 

gyermeket nevelő családok külön támogatása, illetve külön közétkeztetési támogatás, 

valamint temetési segély. Vagyis a törvényi 4 felsorolt célon túl további ellátási 

formákat is megállapít. Az ellátások speciális szabályozásait tekintve, Békéscsabához 

hasonlóan, a gyulai önkormányzat is megtartotta a korábbi Szociális törvény szerinti 

lakásfenntartási támogatás formulát, a jövedelemhatárral, támogatási összeggel és 

egyéb feltételekkel együtt. „Elsősorban természetbeni ellátás formájában” nyújtják, de 

nem zárja ki a pénzbeli támogatást ezen forma esetén sem. Helyi ápolási célú támogatás 

esetén új jogosultságot már nem állapítanak meg, csak azoknak jár, akik 2011. márciusa 

előtt is már ebben részesültek. A gyermekek közétkeztetési támogatása a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény kiegészítése/kiterjesztése, és viszonylag bőkezű 

ellátásnak mondható, tekintve, hogy nem szigorúan határozza meg a hozzáférők körét 

(„akiknek a nevelési-oktatási intézményben fizetendő közétkeztetéssel összefüggő 

térítési díj megfizetése anyagi nehézséget okoz” ill. öregségi nyugdíjminimum 200%-

a alatti az egy főre jutó jövedelme), összege pedig gyermekenként 5000 Ft/hó. A 

gyógyszertámogatásnak szintén viszonylag magas a jövedelemhatára (öregségi 

nyugdíjminimum 230%-a), gyógyszerre és gyógyászati segédeszközre is igénybe 

vehető. Hasonlóképp a temetési segély is széles réteg számára elérhető (300%-os 

határ). 

Hatósági kontroll szempontjából megállapítható, hogy a környezettanulmányt nem írja 

elő általánosan (kivéve az ápolási támogatásnál), de lehetővé teszi az igénylési 

szakaszban. A lakhatási támogatáshoz nem írja elő a környezettanulmányt, sem pedig 

a lakókörnyezet rendezettségét. A fentebb már említett általános munkaügyi 

együttműködési kötelezettség – tekintve, hogy minden segélytípusra vonatkozik, 

viszont ezek esetén az igénylők köre nagyon eltérő lehet – viszonylag túlzott 

kontrollnak tűnhet. 

3. Mezőkovácsháza 

Mezőkovácsházán a helyi rendelet (5/2015.) viszonylag egyszerűen elrendezi a 

települési támogatás szabályozását: kétféle támogatási formát állapít meg: 

-  rendszeres települési támogatás (lakhatási támogatás formájában) 

-  rendkívüli települési támogatás, melyet kiegészíthetnek (garancia nélkül) 

egyedi/időszakos természetbeni támogatások (tüzelőanyag: önkormányzati 

területről kitermelt fa, gally, brikett; élelmiszer: önkormányzat által előállított 

tartós termékek, illetve szezonális termények). 

Ez egyben a helyi sajátossága is a település segélyezési rendszerének, hiszen viszonylag 

ritkán találkozhatunk olyan esettel, amikor a segélyezés természetbeni formáin 

keresztül nyújtott javakat maga az önkormányzat termeli meg – ez nyilvánvalóan 

innovatív kihasználása a jó helyi adottságoknak. A négy törvényi cél közül csak a 

lakhatási támogatás biztosított a településen, ennek viszont – a két nagyobb várostól 

eltérően – nem a korábbi Szociális törvényi formula szerinti a szabályozása, hanem 
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egyedi rendszerű (előbbinél szűkebb hozzáférési és támogatási feltételekkel). 

Mindezeken túl észrevehető a rendelet alapján, hogy alapvetően a rendkívüli 

támogatási formákra vannak berendezkedve, mivel ezen támogatási formának 

szokatlanul részletes a szabályozása. Hatósági kontroll szempontjából megállapítható, 

hogy a lakhatási támogatásnál előírás, a többi támogatásnál csak végezhető a 

környezettanulmány, melyet a Humán Szolgáltató Központ végez. A korábbi Szociális 

törvény által lehetővé tett „lakókörnyezet rendezettsége” mint feltétel a 

mezőkovácsházi szabályozásban megtalálható, meglehetősen részletesen konkretizált 

kritériumokkal (tisztaság, árkok, gyommentesítés, vizes helyiség, rágcsálóirtás, 

állattartás-trágyaelhelyezés), azonban érdekes, hogy csak aktív korú kérelmezőknél írja 

elő ennek vizsgálatát. 

Következtetések, összefoglalás 

Már a fenti kevés példából is látható, hogy rendkívül változatos gyakorlatok 

honosodtak meg a települési támogatás szabályozásában. Az önkormányzatok jelentős 

részben a helyben szokásos korábbi támogatási formákat illesztették be a települési 

támogatás keretébe (átmeneti, temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás), 

illetve látható, hogy a megszűnt központi, normatív lakásfenntartási támogatást 

igyekeznek pótolni vagy legalább helyettesíteni. A jogalkotói szándéknak megfelelően 

újabb típusok is megjelentek (pl. válsághelyzetben lévő várandós anya segélye, mint 

rendkívüli támogatás). Továbbra is rendezetlen, és néhol aggályos, a 

környezettanulmány, hatósági kontroll kérdésének szabályozása. A lakókörnyezet 

rendezettsége, mint feltétel nem mindenhol jelenik meg, érdekes kérdés lehet a jövőben 

annak vizsgálata, hogy a három településnél látottak szerint a kisebb településekre 

inkább jellemző-e, mint a nagyobb városokra. A finanszírozási lehetőségek 

(településméret) – habár a jogalkotói szándék szerint a gyengébb gazdasági erejű 

önkormányzatok külön forrást kapnak a segélyezésre – egyértelműen erősen 

befolyásolják a hozzáférés szabályozását és az ellátási jogcímek számát. 

További kutatási irányként elsődleges cél a vizsgálat tapasztalatai alapján finomított 

módszerrel, minden Békés megyei város vizsgálata. Későbbi szakaszban nagyobb 

elemszámú adatsoron statisztikai összefüggések vizsgálata, kvantitatív szempontok 

kialakítása a tartalomelemzéshez. 

Kulcsszavak: segélyezés, helyi önkormányzatok, összehasonlító szociálpolitika 
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a 
pénzbeli és a természetben nyújtott helyi szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete a települési 

támogatások rendszeréről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 

szóló 5/2015. (II. 27.) sz. önkormányzati rendelete 

 

Regulation and Models of Local Allowances 

in Békés County Towns 

Abstract 

The Social Act in Hungary (1993) was modified significantly in January 2014, introducing „local 

government’s aid”, which was again changed and renamed as „local benefit” in March 2015. The main 
consequence of these changes is a loosely regulated local poor relief system which may be adapted by local 

governments quite differently, and thus it may include very different sorts of allowances with different 

regulations. 
In this article I provide a comparative analysis of the local social regulation of three Békés county towns – 

Békéscsaba, Gyula and Mezőkovácsháza – with the intent of exemplifying how local governments have 

managed to adapt to the new law situation, what kind of benefits they have formulated in their scope, and 
what conclusions this implies regarding the changes of the Hungarian poor relief system as a whole. 

Keywords: allowance system, local governments, comparative social policy 
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Bevezetés 

A rendszerváltás után a külföldi turisták számának gyarapodásával, és a hazai igények 

változásával a turizmus több ágazata irányában jelentős érdeklődés mutatkozik. A 

Sóvidék Kistérség rendkívüli lehetőségekkel, adottságokkal rendelkezik ezeknek az 

igényeknek a kielégítésére. A Kistérség vidékfejlesztési és turisztikai stratégiai 

program tervezete nagy hangsúlyt fektet a turizmusfejlesztésre. A turizmus úgy 

fizikailag, mint társadalmi-kulturális, gazdasági síkon megvalósítja a személyek, 

vállalatok összekapcsolódását, ezért integráló tényezőnek is minősül. A térségben 

hagyományai vannak a turizmusnak. A táj rendkívüli szépsége, a gyógyászati 

lehetőségek, a gyógyfürdők, népművészeti hagyományok, régi mesterségek olyan 

értékek amelyek, megfelelő marketing tevékenység kifejtésével szinte korlátlan 

mértékben eladhatók. A kistérségben nagyon sokan foglalkoznak szobakiadással. A 

turizmus jelentős eltartó erővel bír, és egy egész kistérség megélhet belőle, ha 

szakszerűen végzik azt. Parajd egy viszonylag zártabb közeg, nem egy teljes térség. Az 

endogén adottságok jelentősek, gazdasági életében a mozgató rugó szerepét a 

sóbányászat és a vendégfogadás tölti be. Ahhoz, hogy a turizmus fenntartható legyen, 

figyelembe kell venni a helyi lakosok igényeit, észleléseit. A település turizmusának 

fejlődése több tényező együtthatásának az eredménye. Kutatásom során arra fektettem 

a hangsúlyt, hogy az egyes tényezők hatását meg tudjam ragadni és bemutatni. 

Parajd– Sóvidék -Erdély 

„A Parajdi-medence, az „óriás sótartónak” becézett Erdélyi-medence keleti pereme és 

a Görgényi-havasok találkozásánál húzódik, jól elkülöníthető tájegységet képez, a 

földrajzilag Sóvidéknek nevezett tájegységen belül” (Csiki et al. 2006). „Az uralkodó 

són és agyagon kívül a Sóvidék és a Parajdi-medence jelentős tájképi szépséggel és 

több geológiai, földrajzi ritkasággal rendelkezik”(Horváth, 2001). „Sóvidék, kistáj a 

Kis-Küküllő felső völgyében és a Korond vize mentén. Az egykori Udvarhelyszék és 

Marosszék határán fekszik. Orbán Balázs szerint addig terjed, ameddig a só és a sós 

vizű források”(Barabás, 1998). A sóról így ír: „Ily roppant tömegben a természetnek 

ezen nélkülözhetetlen adománya sehol sem mutatkozik, annyi itt a használatlanul 

heverő kincs, hogy egész Európa szükségletét lehetne azzal fedezni"(Orbán, 1991).A 

székely Sóvidék Erdélyben az egyetlen olyan tájegység, amely nevét az 

ásványkincséről kapta. 

Horváth István parajdi geológus szerint „Erdély az erdőkön túli tartomány, lényegében 

egy földrajzi fogalom, melyet gazdag, hányatott történelmi múltja és sokat szenvedett 

népe tölt meg emberi tartalommal. Különös, varázslatos táj. Erdély feneketlen kincses 

ládája a föld alatt rejtőzik. Földgáztelepei és termálvíz-feltörései meleget adnak és 

biztonságot. Borvízforrásai és kéngázas kigőzölgései gyógyulást nyújtanak a 

szenvedőknek. Erdélyország sója, ősi legendák sóbálványainak anyaga. Minden 

ételféleség íze, lelke.” (Horváth, 2001) 
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A turizmus 

Annak ellenére, hogy már az ókorban és a középkorban a szabadidővel és kiváltságos 

jogokkal rendelkező gazdagabb rétegek utaztak, a turizmus viszonylag új keletű 

társadalmi jelenség. A Hágai Nyilatkozat első alapelvében azt olvashatjuk, hogy a 

turizmus világméretű társadalmi jelenség, az emberek százmilliói számára, a 

mindennapi élet velejárója. A turizmus definícióját a Turizmus Világszervezete fogadta 

el, melyet 1989-ben a Hágai Deklarációban tett közzé. E definíció alapján minden olyan 

tevékenység turisztikainak számít, melyet az egyén vagy csoport lakhelyén kívül 

végez.„A turizmus magába foglalja a személyek lak- és munkahelyen kívüli minden 

szabad helyváltoztatását, valamint az azokból eredő szükségletek kielégítésére 

létrehozott szolgáltatásokat" (Lengyel, 1994). A turizmus korunkra jellemző 

szabadidős tevékenységként is értelmezhető, mely jelenség során az év három 

hónapjában turistaözönlés, népvándorlás figyelhető meg. Michalkó (2001) szerint e 

jelenség lényege, az élményszerzéssel járó szolgáltatások igénybevétele lakóhelyeken 

kívül. Az egészségturizmus egyfajta kimozdulás otthonról, amelynek elsődleges célja 

az egészség megőrzése, s amelyre szabadidős környezetben kerül sor” (Hall, 1992 in 

Hustiné dr. Béres, 2011). Altípusai: a gyógyturizmus, a wellness turizmus, a medical 

wellness turizmus és a spa. A gyógyturizmus a gyógyászati szolgáltató helyen, 

gyógyüdülőhelyen konkrét betegségek gyógyítása érdekében nyújtott szolgáltatások 

igénybevétele. A wellness turizmus célja nem egy konkrét betegség meggyógyítása, 

hanem megelőzése. A medical Wellness turizmus lényege pedig az egészség 

megőrzését szolgáló wellness szolgáltatások minőségének orvosi háttérrel történő 

biztosítása. A turizmus fejlődésével érzékelhetővé váltak a turizmussal kapcsolatos 

környezeti, társadalmi, gazdasági hatások, problémák. A turizmus társadalmi hatásai 

azok a változások, amelyek a turisztikai desztinációk lakosságának életminőségében 

következnek be a turisztikai szektor fejlődése és a turisták jelenléte következtében 

(Puczkó-Rátz, 2002). Formádi a turizmus társadalmi hatásának két fajtáját tárgyalja: a 

valós és az észlelt hatásokat (Formádi, 2011). A hatások vizsgálatánál figyelembe kell 

venni a turizmus fejlődése által okozott hatások és a turizmus fejlődésével együtt járó 

és más külső tényezők hatásait, amelyet a gazdasági, technikai környezet fejlődése okoz 

és ezeket a hatásokat jól el kell különíteni. Puczkó és Rátz szerint a turizmus által 

bekövetkező hatások következményei visszahatnak a turizmus fejlődésére. A 

hatótényezők időbeli változásai során a turizmus társadalmi hatásai is dinamikusan 

változnak (Puczkó- Rátz, 2002). 

A kutatás célja és módszertana 

A kutatás során több módszert alkalmaztam. A másodlagos kutatás a turizmus 

társadalmi hatásaival kapcsolatos szakirodalom, illetve a Parajd turizmusával 

foglalkozó újságcikkek, kiadványok, könyvek áttekintését, elemzését foglalta 

magában. A primer kutatás módszere kvantitatív jellegű. A kutatás célkitűzése, hogy 

megismerje a helyi lakosság véleményét a helyi a turizmusról, annak szervezéséről és 

vezetéséről, a távlati tervekről és a fejlesztési lehetőségekről. A vizsgálat célcsoportját 

a turizmusban részvevő helyi lakosság képezte. A felmérés eszköze a kérdőívezés volt, 

az adatfelvételre 2015. telén került sor. A minta nagysága 190 fős volt. A felmérés nem 

tekinthető reprezentatívnak, a kapott eredmények kizárólag a vizsgált csoportra 

vonatkoznak. A kutatás során saját szerkesztésű kérdőívet használtam, mely22 kérdést 

tartalmazott. A vizsgálat az alábbi témaköröket tartalmazta: helyi turizmusfejlesztés, a 

turizmus hatásai, a helyi lakosság és a turisták közötti kapcsolat feltárása, kapcsolat a 
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helyi vezetőkkel, információszerzési lehetőségek a helyi turizmusról, turisztikai 

fejlesztésekről, demográfiai adatok. 

A vizsgálati csoport bemutatása 

A kutatásba összesen 190 parajdi lakos került be. A nemek szerinti megosztásban 58 

férfi, 132 nő. Korcsoport szerint legtöbben a 40-49 éves korosztályba tartoznak 32,4 %, 

a 20-29 évesek aránya 18,2 %, a 30-39 éveseké pedig 19,1%, 50-59 éves korosztályba 

16,4%, 60 év felett 13,9%. A vizsgált személyek átlagéletkora 43 év volt. A legtöbb 

kitöltő születése óta (78,7 %) vagy több mint 20 éve (21,3%) él a településen. A kutatás 

alanyainak több mint fele (59,6%) középiskolai végzettséggel rendelkezik. Őket 

követik az egyetemet (13,2%), a szakiskolát (20,3%) illetve a 8 osztályt (6,9%) 

végzettek. Munkaerő-piaci jelenlétük szerint a vizsgált csoport tagjai érettségivel vagy 

anélkül, szoba kiadással (75,2%) foglalkoznak. Vezető beosztásban és vállalkozóként 

egyaránt 13,1%-uk tevékenykedik. 11,7% pedig nyugdíjas. 

Eredmények és értékelésük 

1. A helyi turizmusfejlesztés 

Parajd vonzótényezőit és infrastruktúráját vizsgálva elmondhatjuk, hogy adottak azok 

a feltételek, amelyek a helyi turizmus működéséhez szükségesek. A sóbánya, a sós víz 

vonzása, a Wellness központ fellendítette a turizmust. Ezek szerint egy jól irányított, 

megszervezett beruházással a gyógyturizmus, a Wellness turizmus, a faluturizmus 

fellendíthető lenne. A turisztikai termékek előállításához és a szolgáltatások 

elvégzéséhez szakemberekre lenne szükség. Ami Parajdot illeti, ezen a téren még 

vannak hiányosságok. Ez a tényező a turisztikai csomag előállításának és eladásának 

nehézségeit, gyengébb minőségét vonja maga után. Parajd község hallatán 

mindenkinek a sóbánya jut eszébe, de ezen kívül a vidék még számos vonzerővel 

rendelkezik. Ahhoz, hogy egy dinamikus és hosszútávon is működőképes turizmus 

alakuljon ki, szakszerű reklám- és marketingtevékenységre van szükség. 

Arra a kérdésre, hogy a lakosság melyik elem potenciális fejlődését tartja fontosnak, a 

megkérdezettek 33%-a az infrastruktúrát (közlekedés, távközlés, vízhálózat, 

csatornázás) nevezte meg, 45%-uk a helyi gazdaságot (mezőgazdaság, földművelés, 

növénytermesztés, állattenyésztés, ipar,sóbánya, kereskedelem, szolgáltatások, 

turizmus) jelölte meg, 22%-a pedig a sportot és szabadidőt választotta. Amint láthatjuk, 

a válaszadók a gazdaság fejlődését tartják nagyon fontosnak, majd az infrastruktúrát s 

végül a szabadidőt. 

2. Parajd község turisztikai potenciálja 

Arra a kérdésre, hogy egyetértenek-e azzal az állítással, hogy a turizmus fontos kitörési 

pont lehet a település számára, a megkérdezettek 94,5 %-a „igen” választ adott. Csupán 

5,5%-uk nem ért egyet az állítással. Ebből arra következtethetünk, hogy ezek az 

eredmények nagyon motiválók a turizmus fejlődése szempontjából. A vizsgálatom 

során arra is kitértem, hogy a megkérdezettek a jövőben szeretnének-e a turizmusban 

másképp dolgozni. Vállalkozást 35,1% alapítana, csak a turizmusban pedig 39% 

dolgozna. A jövőre nézve nem tervez semmit 15,9%, a megkérdezett 10%-a pedig nem 

szeretne a jövőben a turizmusban dolgozni.  
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3. A helyi turizmus jelentősége 

A kutatásomban arra is választ kerestem, hogy mennyire meghatározó a turizmus a 

község életében. A válaszadók 88,6%-ajelentősnek ítéli az ágazatot, viszont11,4%-a 

nem tartja annyira jelentősnek. A község turizmusának fejlettségét megfelelőnek 6,2%, 

majdnem megfelelőnek 33,5% tartja, 13, 2%-uk pedig nem megfelelőnek találja. 

Majdnem harmaduk (30,1%) elégedett a helyzettel, szerintük fejlesztésre van még 

szükség. 

4. Parajd, mint turisztikai desztináció 

Más sóvidéki turisztikai településhez képest legtöbben 43,4% kevéssel 

elmaradottabbnak találták a vizsgált község turizmusát. 34,8% szerint hasonló, mint 

bármely más település turizmusa, további 17,3%-uk valamivel jobbnak, és csak 4,5%-

ukgondolja sokkal jobbnak az itteni turizmust másokhoz képest. A parajdi turizmus 

helyzetét 56,6% pozitívnak ítéli meg, 43,4% viszont rosszabbnak látja. 

5. Hiányosságok, problémák 

Egyik kérdéskör a problémák felmérésével foglalkozott. A lakosság 53,5%-a a játszótér 

hiányára panaszkodik. A vendégek nagytöbbsége, valamint a helyi lakosság is 

igényelné a gyerekei számára a kikapcsolódást, a szórakozást. 21,4% az időseknek 

szóló programokat hiányolja, 19,1% a tematikus utak kiépítését javasolja, 6% a 

parkolást tartja súlyos problémának. Zsúfoltság van csúcsszezon idején, és nincs elég 

parkolási lehetőség. 

6. Megvalósítások az elmúlt négy évben 

A megkérdezettek 57,3%-a szerint az elmúlt négy évben látványos megvalósítások 

történtek, 22,4% szerint kevésbé fejlődött a falu. 18,1% szerint ugyan voltak 

fejlesztések, de csak egyes területeken, 2,2% szerint viszont nem történt kiemelkedő 

megvalósítás. 

7. Az elmúlt négy év változásai 

A válaszadók többsége szerint a változások sorában a turizmus fejlesztése volt a 

legjelentősebb. Szerintük infrastrukturális fejlesztések is voltak, a lakosság jobb utakon 

közlekedhet, a megfelelő utcai világítás megoldódott, a vízhálózati és kanalizálási 

problémák felszámolódtak. A sportpálya felújítása megtörtént, átadták az új orvosi 

rendelőt, beindult a Wellness központ, felújították a helyi sós vizű strandot, amely 

turisták ezreit vonzza. 

8. A következő négy év fejlesztéseinek lehetőségei 

A válaszadók 35%-a munkahelyek teremtését szorgalmazta. 32%-a gyerekprogramok 

bevezetését igényelné, 11,4 % parkok, tanösvények létrehozását tartotta fontosnak. 

Kevés százalékot kapott az oktatás színvonalának emelése (7,6%), a kulturális 

programok szervezése 4%-kal, a hagyományápolás 7 %-kal és a mezőgazdaság 

fejlesztése 3%-kal részesedett. 

9. A turizmus hatásai 

Ennél a témakörnél a kérdésem arra irányult, hogy a válaszadók véleménye szerint 

milyen hatással van a turizmus a helyi identitására, a kultúrára és a szellemi 

örökségekre. A válaszadók 63,5%-a szerint a turizmus jelentősen segít ezek 

fejlesztésében, 30,9% szerint segít ezeket megőrizni. A válaszadók 5,6%-a romboló 

hatást tulajdonít a turizmusnak. Arra a kérdésre, hogy milyen hatással van a község 

idegenforgalma a saját életminőségükre, a válaszadók 37,4%-a szerint nincs hatással, 

több mint fele (51,9%) szerint segít azt fejleszteni,10,9 %-uk viszont úgy vélekedik, 

hogy romboló hatással van arra.  
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10. Kapcsolat a turizmusban részvevő személyekkel 

A megkérdezettek mindegyike állította, hogy érzékeli a turisták jelenlétét: 64,4% csak 

nyáron, a többiek egész évben. A helyi tapasztalatok azt mutatják, hogy a turisták nagy 

része általában nyáron érkezik községünkbe, de télen is látogatják azt. Ez utóbbi abból 

adódik, hogy a község turisztikai attrakcióinak nagy része a sóbányához, a sós vízhez 

köthető. 

11. A turizmushoz való viszony 

Az eredményekből az a következtetés vonható le, hogy a válaszadók 95%-a önmagát 

vendégszeretőnek tartja, örül a vendégnek. Negatív érzéseket durván 5% táplál irántuk, 

általában idegesítőnek tartja őket. A többség véleménye szerint a helyi közösségnek 

előnyös a turizmus. Arra a kérdésre, hogy kinek ajánlanák Parajdot, mint turisztikai 

célt, a válaszadók 85,7%-a már ajánlotta barátoknak, rokonoknak, ismerősöknek 12,5% 

a jövőben bármikor ajánlaná a községet, 1,8%-a nem ajánlaná senkinek. Ezek az adatok 

arra mutatnak, hogy a turizmus óriási jelentőséggel bír Parajdon. 

12. Kapcsolat a helyi vezetőkkel 

A fejlesztést a vizsgált célcsoport 43,6%-aParajdÖnkormányzata,33,3%-a a Kistérség, 

23,5 %-a a Leader csoport, 24 %-a a helyi vállalkozók feladatának tartja. A turisztikai 

információs iroda szolgáltatásait a válaszadók 23,8%-a vette igénybe a 76,2% nem 

vette igénybe. A helyi Leader szervezet ismertségéről elmondható, hogy 67,8%ismeri, 

tudják mi az. 18,1%-uk hallott már róla, 14,1%-uk pedig még sosem értesült erről a 

szervezetről. A helyi turizmus fejlesztését a válaszadók 73,3%-a az Önkormányzat 

feladatának tartja. A turisztikai pályázatírást 56% sorolta a Leader- csoport 

tevékenységei közé. 

13. Reklám, az informáltság feltárása 

Feltártam, hogy a lakosság honnan értesül a község turisztikai kínálatáról, 

fejlesztéseiről. A válaszadók az internetről, a médiából, szórólapokról, plakátokról 

televízióból, rádióból vesznek tudomást a helyi turizmus dolgairól. A vizsgálati csoport 

48,6%-aközepesen informáltnak gondolja magát. 24,4% úgy tartja, hogy jól, 5,2% 

nagyon jól, 20,5% kevésbé jól, 1,3% pedig nagyon rosszul informáltnak érzi magát. 

Következtetések 

A kutatás célcsoportja a turizmusban részvevő parajdi lakosok voltak, akik jelentősnek 

ítélik a turisztikai szektort a településükön. A válaszadók a gazdaság fejlesztését tartják 

a legfontosabbnak, majd az infrastruktúrát, végül a szabadidőt. Többségében 

egyetértenek azzal az állítással, hogy a turizmus fontos kitörési pont lehet a település 

számára. Többen dolgoznának a jövőben a turizmus szektorban, vállalkozást is 

alapítanának, de olyan is van, aki nem szeretné folytatni ezt a tevékenységet. A 

válaszadók jelentősnek ítélik ezt az ágazatot: a község turizmusának fejlettségét a 

válaszadók nagyobb része majdnem megfelelőnek tartja. Sokuk szerint fejlesztésre van 

még szükség. A válaszadók fejlettnek minősítik településüket, összehasonlítva más 

településekkel. Ennek ellenére szükségesnek tartják a szektor folyamatos fejlesztését. 

Legnagyobb problémaként a játszótér hiányát, az időseknek szóló programokat, a 

tematikus utak kiépítését és a parkolás nehézségeit említik. A megkérdezettek szerint 

az elmúlt négy évben látványos megvalósítások történtek, szerintük a turizmus 

fejlesztése volt a legjelentősebb. A következő négy év fejlesztési lehetőségei közé 

sorolták a munkahelyek teremtését, a gyerekprogramok bevezetését, parkok, 

tanösvények létrehozását, az oktatás színvonalának emelését, kulturális programok 

szervezését, a hagyományápolást és a mezőgazdaság fejlesztését. 
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Az alanyok a turizmus helyi identitásra, a helyi kultúrára és szellemi örökségre 

gyakorolt hatását alapvetően pozitívan értékelték. Szerintük a turizmus hatással van az 

életminőségükre, érzik a szektor multiplikátor hatását. Nyáron találkoznak inkább a 

turistákkal, e tekintetben erős szezonalitás figyelhető meg a településen. A turisták 

irányába pozitív attitűddel viszonyulnak, vendégszeretőek. Ismerőseiknek, 

rokonaiknak, barátaiknak is szívesen javasolják Parajdot úti célként. Szerintük az 

Önkormányzat feladata és kötelessége, hogy az attrakciókról és program lehetőségekről 

tájékoztassa a lakosokat, a turisztikai pályázatírást pedig a Leader csoport 

tevékenységei közé sorolták. A turisztikai információs iroda szolgáltatásait a 

válaszadók nagy része nem vette igénybe, ismerik a helyi Leader- csoportot. A 

válaszadók az internetről, a médiából, szórólapokról, plakátokról televízióból, rádióból 

vettek tudomást a turisztikai kínálatokról. A legfőbb javaslat a kommunikációs 

tevékenység javítása és fokozása a vezetők, a vállalkozók, a szervezetek és a helyi 

lakosság között. A turizmus fejlesztéseiről, történéseiről nagyrészt közepesen 

informáltnak hiszik magukat, legfőbb hírforrásuk az internet. 

Nyilvánvaló, hogy a turizmus fenntartható fejlesztésének alapvető követelménye a 

helyi lakosság részvétele a döntéshozatalban, és folyamatos tájékoztatásuk a felmerülő 

pozitív és negatív hatásokról. 

Kulcsszavak: turizmusfejlesztés, attitűdvizsgálat, pozitív és negatív hatások 
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Ways of Modernization, Opportunities of Tourism Development  

in Transylvania 

Abstract 

Tourism plays a very important role in several economical developing plans. It might mean such a breaking 

point for those people who live in the country side and cope existential problems that might lead to a change. 

According to whether the communities accept or deny the development of tourism the good economic, social 
and cultural effects might fail and the unfavourable effects might get stronger. This is there as on why we 

have to know the opinion and attitude of the local inhabitants in connection with tourism. 

The aim of my research is examining the effects of tourism on one of the towns of Szeklerland on Praid. 
Praid is the centre of the so-called Salt Area which is one of the most important places of salt mining in the 

Carpathian Basin. The recent expansion of the services of the salt main, the allurement of the salty bath and 

the establishment of the wellness centre boosted the tourism. It can be stated that the tourism is an important 
economical act in Praid and every resident notices somehow the effects of it. 

Keywords: tourism development, attitude study, positive and negative effects 

 



A magyar gazdaság és társadalom a 21. század globalizálódó világában 

113 

MILYEN KULTURÁLIS TÉNYEZŐK LEHETNEK HATÁSSAL 

AZ USA TAGÁLLAMAINAK MOZGÁSTUDATOSSÁGÁRA? 

HORVÁTH Mónika Kitti
1
 – PITLIK László

2 

1SZIE, MYX-TEAM, 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. - horvathmonikakitti@gmail.com 
2SZIE, MYX-TEAM, 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. – pitlik@miau.gau.hul 

 

Bevezetés 

A kutatás célja, hogy mesterséges intelligencia alapú fogalomalkotási folyamatokra 

alapozva sportgazdasági döntéseket lehessen előkészíteni területi bontást támogató big-

data környezetekben. Az első ilyen big-data környezet a Google Trends (vö. 

https://www.google.hu/trends/) bárki által elérhető adatbázisa volt, mely alapján első 

lépésként az USA tagállamainak mozgástudatossági indexe került levezetésre 

(Horváth-Pitlik, 2016a/b) az erre utaló kifejezések (pl. fitnesz, wellness, stb.) utáni 

keresés idősoros gyakorisága alapján. 

 
1. ábra: Az Egyesült Államok mozgástudatossági térképe 

.  
Figure 1. The United State movement and body awareness map 

Irodalmi áttekintés 

A mesterséges intelligencia-alapú fogalomalkotás lényege, hogy mérhető adatokból 

lehessen olyan absztrakciókat értelmezni, melyek eddig csak az emberi értelem 

számára voltak kezelhetők (vö. Pitlik - Monori-Gerő, 2015, ill. Pitlik 2014, Fülöp - 

Kollár -Pitlik, 2016). Minden emberi fogalom ebbe a kategóriába tartozik, így a 

mozgástudatosság fogalma is. 

A Google Trends olyan társadalom-lélektani kérdőívezést helyettesítő adatvagyon, 

mely megadja, milyen keresési kifejezések kapcsán mekkora volt az ezek iránti 

érdeklődés adott időszakban, adott helyen, adott kommunikációs csatornán. A Google 

Trends adatok tehát olyan tranzakciós adatok, melyek megfelelő matematikai 

apparátussal fogalomalkotás alapjaként értelmezhetők. 

Ilyen matematikai apparátus a hasonlóságelemzés, ezen belül is ennek 

antidiszkriminatív modulja, mely a minden objektum másként egyforma elv 

kikényszerítésének megcélzásán keresztül képes arra, hogy az objektumok viselkedési 

normáját felismerje és a norma felettiség és alattiság jelenségét egy fogalom 

érvényességének mértékeként engedjen értelmezni. Maga a fogalom a figyelembevenni 

kívánt attribútumok irányultságai révén jön létre: vagyis annál mozgástudatosabb egy 
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adott populáció, minél inkább érdeklődik a fitnesz, wellness, stb. kifejezések iránt a 

Google Trends keretei között. 

Jelen tanulmány arra mutat be egy modell-alkotási (szimulátor-építési) példát, hogyan 

lehetséges az eleve már mesterséges fogalomként létrejött mozgástudatosságot a 

klasszikus statisztikák alapján reprodukálni. Erre két okból is szükség van: egyrészt 

azért, mert a statisztikai alapon reprodukálható mesterséges fogalmak ezáltal legitimmé 

válnak értelmezési szempontból. Másrészt, mert a legitimmé vált mesterséges fogalmak 

gazdasági előnyöket mutatnak fel: olcsóbban és gyorsabban állíthatók elő, mint a 

klasszikus statisztikai alapon értelmezett fogalmak (vö. termelési függvények). 

A termelési függvény (vö. szimulátor, szakértői rendszer, többváltozós regressziós 

modell, stb.) olyan matematikai képződmény, mely input oldalán (magyarázó 

tényezőként, független változóként) jelen esetben statisztikailag értelmezett jelenségek 

állnak, míg output oldalán (azaz következményként) maga a mozgástudatossági index 

mesterségesen alkotott fogalma található. 

Míg a mesterséges intelligencia-alapú fogalomalkotás esetében nincs 

következményváltozó, addig a termelési függvény esetében az inputokból 

objektumonként a lehető legjobban illik közelíteni az output értékét a teljes 

objektumhalmazra optimalizálva a közelítést. 

A termelési függvények számos módon megalkothatók (vö. regresszió, neurális 

hálózatok, stb.). Itt és most az amerikai tagállamok statisztikai jellemzőit 

hasonlóságelemzés keretében hoztuk kapcsolatba a mozgástudatossági index 

állomonkénti értékeivel. 

A hasonlóságelemzés alkalmazása a mozgástudatossági index megalkotásakor és ennek 

statisztikai magyarázatakor egy fajta módszertani standardizálás, ami másrészt 

magának a módszertannak a legitimációja is – sikeres modellépítés esetén. 

A modell megalkotásakor, olyan statisztikai jellemzőket választottunk, amelyek 

véleményünk szerint hatással lehetnek egy régió mozgástudatosságára, és amelyek 

kapcsolatát a fizikai aktivitással már tudományosan alátámasztották. A választott 

tényezők között szerepel a városias életmód (Joens-Matre, 2008), az iskolázottsági 

szint (Shaw -Spokane, 2008, Williset.al. 2015), gazdasági tényezők (Jákó, 2012), 

illetve a lakosság által választott más alternatív tevékenység és életforma. 

Anyag és módszer 

A modellezés érdekében az alábbi adatvagyon került feldolgozásra, vagyis az alábbi 

17, a rendelkezésre álló jelenségek köréből quasi véletlenszerűen választatott jelenség 

államonkénti legutolsó ismert éves adatai (2010, 2014): Városok alapterülete, Városban 

élők aránya, Iskolázottság, Koreloszlás, Heti rendszerességű templomlátogatás, 

Szinglik aránya, GDP aránya, Minimálbér aránya, 

Munkanélküliség:http://miau.gau.hu/miau/210/usa_dataassets_url.doc 

A regressziós modellekkel szemben, melyek maguk határozzák meg alapvetően az 

egyes független változók és a függő változó közötti kapcsolat irányát (a becsült 

paraméter előjelén keresztül), a hasonlóságelemzés esetében a modellező dönthet erről, 

ha akar. Jelen esetben az alábbi prekoncepció mentén került felépítésre a modell (vö.:2. 

ábra): egyenes arányosság álljon fenn a mozgástudatosság és a városias életforma 

között, mert a városlakók a mozgásszegény életmódot az ennek feloldását lehetővé tevő 

aktivitásokra való internetes kereséssel illik, hogy kifejezzék. Ismét csak egyenes 

arányosság álljon fenn a képzettség és a mozgástudatosság között, mert a 

középiskolától a PhD-ig terjedő, azaz a magasabb képzettséget jelentő skálán az 
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életforma egyre jobban elszakad a fizikai munkavégzéstől, így ugyanaz a 

hatásmechanizmus várható el, mint a mozgásszegény városi életforma esetében – 

vagyis nőni illik az internetes keresések számának a kompenzációs erőterek mentén. 

Hasonlóképpen egyenes arányosság került feltételezésre a 26-54 éves korosztályok 

aránya és a mozgástudatosság között. Ennek indoka, hogy ezek az alapvetően már 

dolgozó korosztályok azok, amelyek a munkakitettség révén egyre kötöttebb 

szabadidő-struktúrával és mozgáslehetőséggel rendelkeznek, míg az ennél fiatalabbak 

és az ennél idősebbek kapcsán más-más okból, de fordított arányosság került 

feltételezésre: a fiatalabbak még mozgásgazdag környezetben léteznek az iskolai 

nevelési programok és az eleve adott szabadidő miatt, míg az idősebbek már 

amortizálódhattak annyira, hogy a mozgástudatosság számukra nem jelent vonzerőt. 

Az életformaadatok kapcsán a templomba járás egy fajta szabadidős alternatívaként 

fordított arányosság mellett került be a modellbe, míg a szingli létforma a masszív 

szabadidő és a masszív depresszív potenciál vélelme mellett, mint felhajtó erő (egyenes 

arányosság) épült be a modellbe. S végül a GDP, a minimálbér és a munkanélküliség 

jelenségkörei, az erőforrások rendelkezésre állásán keresztül a GDP és a minimál bér 

nagysága esetén egyenes arányosságot kellett, hogy mutassanak, míg a 

munkanélküliség mértékével a mozgástudatosság fordított arányosságot kellett, hogy 

megtestesítsen a modellben. 

A látszólag önkényes irányultságok racionalitását erősíti az is, hogy a 

mozgástudatossági index és az egyes statisztikai jelenségek közötti korrelációk előjelei 

a fenti értelmezéseket tételesen alátámasztották. Erről a „Multikulturalitás 

Matematikája” szekció (SZIE, Gödöllő, 2016.05.06.) keretében bemutatott előadás 

írásos anyagában lehet majd további részleteket megismerni, mint egy, a jelen 

tanulmány folytatását jelentő tanulmányban. 

A felsorolt függetlenváltozók korrelációs értékeinek maximumát a BSc végzettséggel 

rendelkezők esetében tapasztalhatjuk (+0.5), ill. minimumát a munkanélküliség esetén 

(+0.3). A 2. ábra mutatja a kulturális tényezők hatásának mértékét a 

mozgástudatosságra az USA-ban. 

 
2. ábra. A mozgástudatosságot befolyásoló tényezők hatásértékei  

 

Forrás: saját ábrázolás, a zöld és sárga színnel jelölt értékek egyenes arányosságban befolyásolják a 

mozgástudatosság alakulását, illetve a narancssága és piros színnel jelölt negatív előjelű korrelációs 
együtthatók pedig fordított arányosságban hatnak a mozgástudatosságra. 
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Figure 2. The effect of the cultural factors for the movement- and body-awarness index. 
 

Source: own processing, correlation value between the movement- and body-awarness index and the cultural 

factors, where yellow and green colours shows that kind of value, which are influenced the movement- and 
bodyawareness directly proportional or orange and red colours shows that kind of value, which are are 

influenced the movement- and bodyawareness inverse relationship. 

 

A modellezés feladata ezek fényében nem volt más, mint egy minimum 0.9-es 

korrelációs értéket felmutatni tudó additív hasonlóságelemzési modell felállítása annak 

érdekében, hogy a bemeneti jelek közötti kölcsönhatások alapján a mesterségesen 

előállított mozgástudatossági index létjogosultságát alá lehessen támasztani. 

Eredmények és értékelésük 

A modellezés eredményeként kijelenthető: A korreláció értéke 0.92. A vizsgált 51 

tagállam, ill. az USA maga, mint kontroll-objektum mindegyike ’valid’ módon 

becsülhető, vagyis a fentebb előírt irányok mellett és ezek inverzének felhasználása 

mellett létrejött becslések a tények körül szimmetrikusan helyezkedtek el. A modell 

kockázatát fejezi ki, hogy az USA, mint kontrollobjektum a centrális pozíció helyett, 

mely az 51 tagállam esetén a 26. rangsorpozíciót jelentette volna, csak a 44. helyen állt, 

vagyis az USA, mint olyan, alábecslésre került. Ennek oka a tagállamok jelentős 

méretkülönbségében keresendő… 

A 1. táblázatban megfigyelhető, hogy az átlagos hatásmértékek kapcsán legjelentősebb 

mértékben a városias létforma hatott (a városban élők aránya 10%, a városok 

alapterületének aránya a tagállam területéhez képest 18%). Vagyis a 

mozgástudatosságot a kényszerpályák kompenzálása mindenképpen katalizálja. Minél 

nagyobb a városi területek aránya, annál inkább felmerül a populációban (az 

átlagemberben) a mozgástudatosság fontossága. 

12 % a szingli létforma mozgástudatosságot erősítő hatása, vagyis a magányosság 

aktivitási lehetőségeket keres magának. 

10 % a munkanélküliség minél kisebb jelenlétének hatása, és hasonlóan 10 % a 45-54 

éves korúak magas arányának hatása, vagyis az a kor, amikor már feltűnhet, hogy lenne 

mit tenni, s még úgy érzi az átlagpolgár, hogy képes is rá. 

A másik véglet, vagyis a hatástalan tényezők az alábbiak: a minimálbér, mint olyan és 

az MSc+PhD végzettségűek aránya nem tudott illeszkedni a korrelációk által előírt 

irányultság szerint a modellhez úgy, hogy a modell pontosságát az adatok 

felhasználásával növelni lehessen. A 18 éves kor alattiak aránya sem képvisel 

számottevő hatást, akik esetében magának a tudatosságnak a mibenléte is kérdéses 

tényezőként értelmezhető. 
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1. táblázat: A mozgástudatosságot befolyásoló kulturális tényezők hatásának százalékos értékei 

 

Table 1: The percentage of relationship between culturalfactors and movement and body awareness. 

(1) cultural factors, (2) urban lifestyle, (3) education, (4) age groups, (5) living style, (6) economic factors 

 

A hasonlóságelemzés által alkalmazott lépcsősfüggvények, melyek a regresszió 

nyersadat vezérlet voltát vezérli felül, jelen esetben egy több, mint 15 milliárd 

élethelyzetet leírni képes összefüggést engedtek kreálni. A legérzékenyebb 

mutatószámok: a városok alapterületének aránya (8 sáv a lehetséges 52-ből), ill. a 

szinglik aránya (7 sáv), míg a MSc-PhD, ill. a minimálbér értelemszerűen csak 1-1 

sávot (konstans hatást) mutat. A 18 éves kor alattiak 4 sávja alacsony hatásmértékekkel 

párosul, vagyis egy fajta finomhangolásról és nem érdemi modell-hatásról van szó 

ennek esetében. Említést érdemelnek még a 6 sávos hatásmechanizmusok, melyből öt 

is van: városban élők aránya, középiskolások aránya, BSc-sek aránya, munkanélküliek 

aránya, ill. a 65+ korosztály aránya. 

Következtetések 

A Google Trends alapú társadalom-lélektani index-képzés a mozgástudatosság kapcsán 

olyan mesterséges intelligencia-alapú fogalomalkotás, melyet a klasszikus statisztikai 

fogalmakra épített szimulátor masszívan képes visszatükrözni. Tehát a Google Trends-

re alapozó big-data elemzések képesek a klasszikus statisztikák elemzését kiváltani – 

sokkal olcsóbban, gyorsabban. A multikulturalitás komplex jelensége tehát big-data 

oldalról jól értelmezhető. 

További mesterséges intelligencia-alapú fogalomalkotási kísérletek kapcsolódnak a 

kutatáshoz: pl. környezeti adatok alapján mezőgazdasági kitettségi (kényszermozgási) 

index, ill. környezet depresszív mértékének indexe, melyek ismét csak a 

Multikulturalitás Matematikája szekcióban kapnak teret: vö. 

http://miau.gau.hu/miau/212/160506/horvath.pptx 

Összefoglalás 

Az elemzés hasznossága kapcsán elmondható, hogy olyan adaptálható módszertan 

kidolgozása volt a big-data alapú gazdasági szimulációk érdekében, mely képes 

megalapozni a törvényben előírt hatástanulmányokat és minimalizálni a 

téves/szuboptimális döntéseket. Ugyanis az immár statisztikai/szociológiai oldalról is 

legitimált mozgástudatossági index ismeretében, lévén ezen index egy szimulátor 

terméke, bármilyen tervezett konstelláció/élethelyzet mozgástudatosságra gyakorolt 

következménye numerikusan becsülhető. Így becsülhetővé válik a tervek 

végrehajtásának költségei és a tervek nyomás elvárt hatások mértéke, vagyis a data-

driven policy making megalapozásra kerül – szemben a közismert önkényes, esetleges, 
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előkészítetlen döntések gyakorlatával. S mivel immár az adatvagyon éppúgy adott, 

mint a megfelelő elemzési módszertan, így a fenntarthatóság-orientált közösségi érdek, 

vagyis egy fajta kibernetikus jogállam (vö. Kazohinia) közelítése valóban csak a 

demokratikus akarat kérdése… 

Kulcsszavak: mesterséges intelligencia-alapú fogalomalkotás, hasonlóságelemzés, 

modellezés, szimuláció, diagnózis 

Köszönetnyilvánítás 

A szerzők ezúton mondanak köszönetet a Google-nak a Google Trends szolgáltatás 

kialakításáért és ennek kutatást támogató hatásáért. 
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What Kind of Cultural Parameters Having Effect on Movement- 

and Body-awareness in States of USA? 

Abstract 

The parameters having effect on movement- and body-awareness in the different states of the USA were 

studied according to previous scientific results (Horváth and Pitlik, 2016) based on big data from Google 
Trends. There are significant differences in movement and body awareness among the different states of the 

USA. Therefore, the authors searched the parameters having effect on differences of movement- and body-

awareness in the states. The following parameters were interpreted: geological and climatic conditions, 
economical background, education level, religions, urban population ration, age-profile of the actual state  

Keywords: term-creation based on artificial intelligence, similarity analysis, modelling, simulation, 

diagnosis 
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Bevezetés 

A turizmus hazánkban és a világon is az egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasági 

ágazat. Bevételei révén a települések, régiók, országok fejlődéséhez szervesen 

hozzájárul, pozitív társadalmi-kulturális hatásai (mint pl. az életminőség javulása, 

kulturális emlékek megőrzése, stb.) és a fenntarthatóság megteremtésében játszott 

szerepe is kiemelkedő. A turizmus a területfejlesztés egyik meghatározó eleme, 

bizonyos esetekben a legfontosabb prioritások egyike (népszerű látványosságok 

környezete, rurális térségek problémáinak enyhítése, új desztinációk tudatos 

fejlesztése, a turizmus negatív hatásainak csökkentése). A turizmustudomány 

multidiszciplinaritása a területfejlesztéssel kapcsolatos viszonyában is megmutatkozik, 

hiszen a műemlékvédelem, a környezetvédelem, a tájrendezés, a közbiztonság és egyéb 

közszolgáltatások kérdése mind-mind szorosan kapcsolódik a prosperáló turizmushoz. 

Jelen tanulmány célja a turizmus és a fenntarthatóság kapcsolatának bemutatása egy 

adott térségben, Gyöngyös közigazgatási határán belül és a közvetlenül érintett 

területeken. A város és környéke – Gyöngyös, Mátrafüred, Mátraháza, Sástó és 

Kékestető – népszerű úti cél a hazai és a külföldi turisták körében egyaránt. A 

leglátogatottabb Budapest és Balaton desztinációktól fejlettségben, arculatban, 

jellegében is eltérő térség turizmusának tudatos tervezése a közelmúltban hatalmas 

lendületet vett, amelyben kiemelkedő szerep jutott a fenntarthatóságnak is. 

Fenntarthatóság és turizmus 

A ’80-as években egy kis kutatócsoport megpróbált válaszokat keresni a globális 

világproblémákkal kapcsolatban, forgatókönyvet készíteni a jövőről, illetve 

megkongatni a vészharangot. A mai napig e csoport, az ENSZ Környezet és Fejlesztés 

Világbizottsága (Brundtland Bizottság) definíciója a legismertebb, miszerint: „A 

fenntartható fejlődés a fejlődésnek egy olyan formája, amely a jelen igényeinek 

kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációit saját szükségleteik kielégítésének 

lehetőségétől” (Gyulai, 2012). Szorgalmazzák az emberi fogyasztás korlátozását, 

szükségesnek tartják, hogy az erőforrásokkal úgy gazdálkodjon az emberiség, hogy 

abból jusson a később megszülető generációknak is. A probléma nagyon komplex 

jellegű, kezelése a három alrendszer (gazdaság, környezet, társadalom) együttes, 

tudatos irányításán alapul. 

A turizmuskutatók hamar válaszoltak is a fenntarthatóság turisztikai kihívásaira, 

megalkották a turizmusra vonatkozó irányelveket. Ezek célja, hogy megvalósuljon a 

természeti környezet és a társadalmi-gazdasági fejlesztés közötti összhang. A turizmus 

fenntartható fejlesztésének legfontosabb jellemzője, hogy az adott desztináció 

természeti környezetének teherbíró-képességét szem előtt tartva lehetővé teszi a 



Kovács Gyöngyi – Kerekesné Mayer Ágnes– Domjánné Nyizsalovszki Rita– 

Bujdosó Zoltán 

 

120 

természeti erőforrások megújulását és felismeri, hogy a helyi közösségek, azok 

életmódja és szokásai a turisztikai termék rendkívül fontos összetevőjét jelentik. 

Támogatja, hogy a helyi lakosság arányosan részesedjen a turizmus bevételeiből, és 

tiszteletben tartja a fogadó területek lakosságának érdekeit. A fenntarthatóság fogalma 

ezen túl azt is magában foglalja, hogy maga a turizmus szektor fenntartható a 

célterületen, azaz fejlődése olyan ütemű, hogy az adott desztináció képes kedvezőtlen 

társadalmi és fizikai változások nélkül befogadni azt (Knowles et al. 2001). 

Napjainkban már a fenntarthatóság eszméje létező és fontos rendező elv a turizmusban. 

Mivel minden desztináció más és más (pl. állapota, az attrakciók jellege, a fogadó 

közösség, stb.) a fenntarthatóság alkalmazása sem lehet egységes. Nem létezik jól 

bevált recept a megvalósítására. A szakmai szervezetek – hangsúlyozva a regionalitást 

– kiemelik, hogy a fenntarthatóság akkor valósul meg a turizmusban, ha a mindenkori 

döntéshozók hosszú távra terveznek, ha jól átgondolt stratégiákat alkotnak meg, ha 

hatékonyan és következetesen használják fel az erőforrásokat, ha bevonják a helyi 

résztvevőket (civilek, lakosok, gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok, stb.) és ha 

megőrzik a természeti környezet állapotát, sőt, ha lehetőség nyílik rá, akkor javítanak 

is rajta. (Dávid et. al. 2012). 

Gyöngyös turizmusfejlesztésének irányai 

A 2013-ban elkészített Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) 

részletezi a turizmusban rejlő lehetőségeket és a feladatokat is az elkövetkező időszakra 

vetítve (http://hevesmegye.hu/files/koncepcio/helyzetertekeles.pdf). Ebből jelentős az 

Eger városát és a Tisza-tavat érintő intézkedés, emellett a Mátravidék és Gyöngyös 

turizmusára is nagy figyelem jut. Az 1. ábrán láthatóak a megye turisztikailag 

frekventált magterületei, melyek közül a Gyöngyös város közigazgatási területének 

egésze a Mátrai magterület gerincét jelenti. A dokumentum kiemeli, hogy a növekvő 

természeti turizmus segítségével a Tisza-tavi magterület és a Mátra közötti távolság 

folyamatosan csökken. 

 
1. ábra: Turisztikai magterületek Heves megyében 

 

Forrás: Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója 

Figure 1: Main touristic sites in County Heves 
Source: Development Concept of County Heves 
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A Mátravidék turizmusára (vagy bizonyos területeire) több terv is készült az elmúlt 

években. Ilyen volt a Mátravidék turisztikai desztináció fejlesztési cselekvési 

programja, a Palóc Út Klaszter középtávú marketingstratégiája 

(http://www.palocut.hu/hu/marketingterv), a Kortárs Palóc Tájház nevű szervezet által 

összegyűjtött információk (http://kopata.hu/kopata_projekt), melyeket 2015-ben a 

Károly Róbert Főiskola munkatársai összegeztek, kiegészítették a statisztikai és egyéb 

információkkal, szinkronizálták az egyéb korábbi tervdokumentumokkal. A 2015 

áprilisban napvilágot látott dokumentum a Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési 

Koncepciója és Átfogó Stratégiája nevet kapta, amely elérhető a város hivatalos 

honlapján (http://www.gyongyos.hu/doc/gyongyos-varos-turisztikai-

koncepcioja0_0.pdf). Az anyag tartalmazza a turisztikai trendeket, a helyzetelemzést, 

a szálláshelyekkel és egyéb mutatókkal kapcsolatos statisztikákat és a tervezett és 

opcionális fejlesztési irányokat és lehetőségeket. 

A turisztikai termékenként más és más fejlesztési irányokban a fenntarthatóság is eltérő 

hangsúllyal jelentkezik. A termékek egy részében (mint a kulturális turizmus, a 

hivatásturizmus, a városlátogatás, stb.) a tevékenység jellegéből adódóan kisebb a 

természeti környezet szerepe és az azt érő káros hatások száma is. A turisztikai 

termékek többségénél (természetjárás, síturizmus, kerékpáros turizmus, lovas turizmus, 

klímára épülő gyógyturizmus) azonban kiemelt szerepet játszik. A turizmus externáliái 

közül a kutatók egyértelműen a közlekedés szerepét szokták kiemelni, mint a 

legjelentősebb szennyező faktort (Fischer, 2014). 

Sokszor a közlekedés csak eszköz a desztinációba jutáshoz, azonban a Mátrában a 

termékek többsége esetében magának az élménynek a része. Az aktív turizmus, az 

ökoturizmus, a zöld turizmus és a természetjárás ugyan nem egyértelműen szinonimák, 

jelentésük mögött azonban legtöbbször a túrázás valamilyen formáját értik a turisták. 

Ezekben az esetekben a túraútvonalak épsége, azok állapota, tisztasága döntő 

fontosságú. Különösképpen, hogy a térséget a Kék-túra útvonal és a Mária-út 

(nemzetközi tematikus vallási zarándokút) is keresztülszeli. Hasonlóan a lovas túra-

útvonalakhoz a sport turizmus esetében is elsősorban a síelés, az extrém sportok (pl. a 

Mátrai High-Tech Sportok Bázisának olyan ajánlatai, mint a snowsegway, hófánk, hill-

dog, monsterrroller stb.) környezetét nyújtó természetben kialakított terepútvonalak, 

ösvények épsége a meghatározó. A kerékpáros turizmushoz már elengedhetetlen a 

közlekedési infrastruktúra, amelynek a hiánya jelenleg kiemelt problémája a 

desztinációnak. A prioritások között a borturizmust kell (és jelenlegi, szomorú állapotát 

látva) lehet is kiemelni. A borturizmus gerincét minden borvidéken a borutak, a 

hegyközségek adják. Hiszen a borút térképet ad a turista kezébe, felfűzi a pincéket és 

borászatokat egy program köré, s ez egyben marketingeszköz is. A Mátra lábánál a 

borút egyelőre névleges, bár 2015-ben a történelmi Farkasmály pincesor hatalmas 

erőfeszítéseket tett a turizmus beindítására. A helyszínek közötti fizikai kapcsolat (utak 

megléte, parkolók kiépítése, turistáknak létrehozott közlekedési lehetőség biztosítása) 

azonban elengedhetetlen a prosperáló gasztronómiai- és borturizmus számára. 

Turisztikai szempontból sokkal nagyobb értékkel bír a Mátravasút, avagy a két 

szárnyvonalon haladó erdei vasút. Mindkettő Gyöngyösről indul, az ismertebb vonal 

Mátrafüredre közlekedik. Öt köztes megállót érint és 6,3 km-t tesz meg. A másik,2009-

ben felújított vonal ma a Szalajkaházig visz utasokat, ami 13,1 km Gyöngyöstől és 

közel 4 km a korábbi, Lajosházi végállomástól. Az elmúlt évek kisvasút fejlesztése 

nyomán egy új gőzmozdony, a „Gyöngyi” is beszerzésre került, az állomások 

némelyikét felújították, modernizálták a vasúti pályát és a gépparkot is 
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(http://www.kisvasut.hu/index.php?rfa=159). Népszerűsége, kihasználtsága sajnos 

nem a várakozásoknak megfelelően alakul, az intenzív marketing és a megállók mellé 

telepített különböző attrakciók, múzeumok, játszóterek sokat segítenének a 

kisvasútnak. 

A „Mátra fővárosa”, ahogyan Gyöngyöst emlegetik, komplex turisztikai kínálattal 

rendelkezik, a hazai termékpaletta számos elemét kínálni tudja. A tervek szerint négy 

évszakos desztinációvá kíván fejlődni, tehát a szezonalitást elkerülendő mind a négy 

évszakra nyújtana lehetőséget. A három stratégiai cél a tervdokumentum alapján az 

alábbi: 

• Versenyképes komplex élménytermékek kialakítása és a meglévők fejlesztése 

• Minőségi turisztikai szuprastruktúra fejlesztés 

• Városimázs fejlesztése, modern szemléletű településmarketing/menedzsment 

erősítése. 

A stratégiai célok az alábbi horizontális elvekkel egészülnek ki: 

• Infrastruktúrafejlesztés 

• Térségi kapcsolódások megteremtése. 

A célok és elvek is mutatják, hogy a területfejlesztés és a turizmus nagyon szorosan 

kapcsolódik egymáshoz Gyöngyös esetében is. 

Fontos megemlíteni azt az anomáliát, amely az ökoturizmus, a fenntartható turizmus, a 

természeti turizmus kapcsán már számos szerzőt írásra késztetett. Az „öngyilkos 

iparág” vagy „öngyilkos turizmus” kifejezések mutatják legjobban a probléma jellegét, 

amelynek nagy része éppen a közlekedésre vonatkozik. A több turista több bevételt is 

jelent az adott régiónak, fejlődik az infrastruktúra, utak, repterek épülnek, a lakosság 

életszínvonala növekszik, stb. Azonban a fejlődés negatív hatásai legtöbbször magát az 

attrakciót is hátrányosan érintik (zsúfoltság a tengerpartokon, a nemzeti parkokban, 

szemetelés, a vadvilág megzavarása, a tájkép átalakulása stb.). Ezért szokták azt 

mondani, hogy a turizmus szépen lassan megöli saját magát. Ezt a problémát hivatott 

feloldani a tudatos tervezés, az előzetes hatásvizsgálatok, a korlátozó szabályozások. A 

desztináció turizmusa így beléhelyeződik egy nagyobb rendszerbe, amely a gazdaság 

szerkezetét, a lakosok életszínvonalát, az ellátottságot és számos egyéb tényezőt is 

górcső alá vesz, majd a területfejlesztési stratégiákban, tervekben ismertet. Aubert 

(2011) a turizmus és a területfejlesztés kapcsolatát vizsgálta, melyben felhívta a 

figyelmet arra, hogy amennyiben a területfejlesztést a térségek közötti különbségek 

csökkentésének eszközeként értelmezzük, magát a turizmust (mely legtöbbször helyhez 

kötött attrakciókra épül) nehéz a rendszerbe illeszteni. Azonban ha a turizmus 

interszektorális jellegéből indulunk ki és az összes következményét együtt elemezzük 

(környezetvédelem, kulturális örökségek védelme, pozitív gazdasági eredmények) 

akkor egyértelmű a fenntartható területfejlesztő funkciója.  



Fenntartható turizmusfejlesztés a Mátra kapujában 

123 

Közlekedés és természetvédelem 

Gyöngyös város természetvédelmi jelentéséből kiderül, hogy a közlekedés a városban 

nem kiemelt, de meglévő és kezelésre váró probléma (a szennyvizek és a hulladék 

gondok égetőbbek), azonban a dokumentumban megemlített mindkét közlekedéssel 

kapcsolatos környezetszennyező tényező szorosan kapcsolódik a turizmushoz 

(http://www.gyongyos.hu/doc/kornyezetvedelmi-beszamolo-20140_0.pdf). A 

Gyöngyöst és térségét is érintő, de az egész Közép Mátra területére kiterjedő országúti 

motorozás a légszennyezés miatt és az állatelütések és -zavarások miatt problémásak. 

A tevékenység balesetveszélyes is, így a rendőrség hatáskörébe tartozik annak kezelése. 

A beszámoló nehezményezi ezen felül a városban és környékén megrendezésre kerülő 

– egyre nagyobb számú – rendezvényt, sportversenyeket, teljesítménytúrákat. A 

beszámolóhoz képest jóval korában, 2007-ben elkészített környezetvédelmi stratégia 

(http://www.gyongyos.hu/doc/gyv_kornyezetvedelmi_terv0_0.pdf) pontosabban 

fogalmaz, a dokumentum felhívja arra a figyelmet, hogy a légszennyezettség első 

számú felelőse a közlekedés a településen. Egy sor intézkedést tartottak a megíráskor 

fontosnak ahhoz, hogy a légszennyezettség csökkenjen. Ilyenek voltak a belvárosi 

forgalom szabályozása, a gépkocsihasználat visszaszorítása, a kerékpározás és a 

tömegközlekedés népszerűsítése, elkerülő építése a 24. sz. főútnak (legalábbis annak 

előkészítése) és az autóbusz pályaudvar vasút mellé helyezése. Utóbbi kettő érdekében 

látványos lépések nem történtek azóta sem, bár a város vezetése kampányszerűen újra 

és újra napirendre tűzi őket. A stratégia a közlekedést az egészséges települési 

környezet és a helyi lakosok szempontjából is vizsgálta. Eszerint a közlekedés okozta 

zaj egészséget és épített környezetet károsító, így mindenképpen csökkenteni 

szükséges. 2010-ben – az országos irányhoz igazodva – Gyöngyös város is elkészítette 

a saját éghajlat változási stratégiáját 

(http://www.gyongyos.hu/doc/eghajlatvedelmi_strategia0_0.pdf). Ez kiemeli a 

térségen áthaladó távolsági buszok által kibocsátott gázok káros hatását illetve a 

környezetkímélő helyi közlekedés háttérinfrastruktúrájának a szinte teljes hiányát. A 

gyöngyösiek rövid távok megtételére is döntő többségében gépkocsit használnak, 

elenyésző a kerékpárosok száma. A jelenleg rendelkezésre álló, kiépített kerékpárút 

hossza mindössze 5 km, amely a városközpontot köti össze Mátrafüreddel. A szakasz 

jelentős bővítése Mátraháza felé indokolt, igény is mutatkozik iránta. Jelenlegi 

formájában az út már nem felel meg a szabványoknak, így ez is felújításra szorul. A 

külterületeken túl szükséges lenne a városon belül is kiépíteni a kerékpározás feltételeit 

jelentő utakat, illetve tervbe van véve az ipari park felé illetve a Gyöngyössolymosra 

vezető vonal is. Hosszú távon mindenképpen meg kell fontolni a térség bekapcsolását 

a megye és a régió kerékpáros közlekedésébe, ami a Mátravidék és a Budapest-Mátra-

Tisza-tó kerékpáros turizmusa tekintetében is fontos lépés lenne. A távlati tervek 

egyike, hogy Gyöngyös (a Mátraaljai Borvidék) és a Nógrádi Geopark is kerékpáros 

összeköttetésbe kerülne, ami a határon túli kapcsolatok erősítése mellett Nógrád megye 

és az Észak-Mátra turizmusának a fellendítését célozza meg.  
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Összefoglalás 

A fenntarthatóság vizsgálata összetett feladat a turizmusban. A szemlélet az évtizedek 

során erőteljes változásokon ment át, hiszen megjelenésekor még a tömegturizmus 

ellentételezéseként tekintettek rá. Később – a ’90-es években – a folytonosság elve 

dominált a fenntarthatósági tanulmányokban, ami a turizmus méreteinek limitálásán 

alapult. A menedzsment fő feladataként azt határozták meg, hogy ne engedje a kis 

léptékű, fenntarthatóan működő turizmust tömegessé alakulni. Ez azonban 

struccpolitikának bizonyult, hiszen napjainkban pontosan a legkárosabb hatásokat 

okozó tömegturizmussal kell sürgősen tenni valamit. A 2000-es években így a 

fenntarthatóság iránya megváltozott, a középpontba a turizmus egészét, a tömeges 

utazásokat helyezték. Elérendő cél a fenntartható turizmus lett, nem pedig valamely 

turizmus egyik altípusa. Az elmúlt másfél évtizedben ennek eredményeként tucatnyi 

környezeti- és társadalmi hatásvizsgálat született, ökológiai szemléletű stratégiai és 

operatív tervek, etikai kódexek, vállalati felelősségvállalási programok láttak 

napvilágot. Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója is ezen célkitűzések 

mentén jött létre és mutatja be a Mátra kapujának turizmusát, remélve, hogy a további 

beruházások, fejlesztések is mind kiemelten fogják kezelni a térség természeti és 

kulturális értékeinek megóvását. 

Kulcsszavak: turizmus, Gyöngyös, Mátra, fenntarthatóság 
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Sustainable Tourism Development in Gyöngyös 

Abstract 

Mátra is one of the most significant natural destinations of our country which attracts an increasing number 

of tourists from year to year. Gyöngyös and Mátrafüred which belong together in terms of public 

administration, as well as Sástó and Kékestető have recently gone through several touristic improvements, 
the number of which is continuously increasing. The safety of natural integrity and the ability to increase the 

tourism related income of local inhabitants mainly depends on the consciously planned, sustainable 

improvement. Could Gyöngyös and its region serve as an example for the touristic development of the 
territories with similar endowments? 

Is the theory of sustainability compatible with the prospering tourism? Is it possible that there is another way 

to follow in the field of tourism for the Mátra? The authors try to answer all these questions within the study. 
Besides revealing the recent developments they make an attempt to outline the possible effects of the planned 

projects, as well as to filter out factors which may be incompatible with the principles of sustainability. 

Keywords: tourism, Gyöngyös, Mátra, sustainability 
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Bevezetés 

Napjainkban a szervezetfejlesztés jelentős eszköz lehet egy-egy vállalkozás életében. 

A vállalkozás dinamikájának, fejlődésének kulcsa nem kizárólag a megfelelő termékek 

és szolgáltatások fejlesztése, előállítása és piacra juttatása megfelelő árréssel és 

eredményességgel. Mára elmondhatjuk, hogy a kiváló termék vagy szolgáltatás még 

megfelelő marketinggel együtt sem lehet életképes, ha a cég működése, a belső 

folyamatai nem teszik lehetővé annak folyamatos minőségi fejlesztését. E folyamatba 

beletartozik többek között a vállalkozás gazdasági folyamataihoz kapcsolódó 

létszámgazdálkodás, időgazdálkodás, munkaügyi dokumentáció, motivációs- és 

bérezési rendszer, de még a közösségi médiában történő jelenlét is. 

Kutatásomban 292 Békés megyében működő – főként kereskedelmi és termelő – 

vállalkozást kérdeztem meg, hogy számukra melyek a működés jelentősebb 

problémaforrásai és miben tud segíteni a szervezetfejlesztés? 

Irodalmi áttekintés 

A szervezetfejlesztés fogalma R. Beckhard (1974) után szabadon a következő négy 

területre fókuszál: 

1. tervszerű beavatkozás: a szervezet szisztematikus elemzésére és állapotának 

diagnózisára épít; 

2. a szervezet egészére kiterjed: a változtatás rendszerszerű, a teljes vállalatot (vagy 

egységet) érinti, a működés teljes átalakítását tűzi ki célul (pl. kultúraváltás); 

3. felülről szervezett törekvés: a vállalat felső vezetésének elkötelezettsége a program 

és a program eredményei mellett adja meg a siker lehetőségét, a vezetőknek aktív 

részvétellel kell a módszerek és program céljai mellett állniuk; 

4. célja: a szervezet életképességének (adaptivitásának) és hatékonyságának növelése, 

a változni tudás erősítése és készenlét megteremtése a változásra; 

5. a szervezeti folyamatok megtervezett változtatása magatartástudományi ismeretek 

felhasználásával (Beckhard, 1974). 

A szervezetfejlesztést sokan, sokféle módon definiálták. Mi leginkább Argyris 

gondolataival azonosítjuk a módszert, mely emberi erőforrások révén kíván életet 

kelteni a szervezetbe és úgy megújítani, hogy az a belső folyamatait újra és újra – a 

környezetváltozáshoz alkalmazkodva – megújítsa (Argyris, 1985). 

Anyag és módszer 

Kutatásomat kérdőíves lekérdezéssel valósítottam meg, melyet a mikro-, kis- és 

középvállalkozások mellett a nagyvállalati szférának is feltettem. A mintavétel 

alapjaként a Békés megyei vállalkozások szolgáltak. A kutatás céljaként fel kívántam 

mérni a cégek nehézségeit a mindennapi működés során, hogy ahhoz társítani tudjam a 

szervezetfejlesztési igényeiket. A kérdőívben szerepeltek nyitott és zárt kérdések 

egyaránt. A kérdőív úgy került összeállításra, hogy – a szakma sajátosságait figyelembe 



Malatyinszki Szilárd 

126 

véve – minél rövidebb idő alatt megválaszolhassák a vállalkozók. A Kereskedelmi és 

Iparkamara támogatásával minden Békés megyében működő vállalkozó e-mailen 

megkapta a kitöltéshez szükséges linket. E link Google űrlapra irányította a 

válaszadókat. Sajnos nagyon sok cégvezető a könyvelője e-mail címét adja meg, így 

őket nem tudtam ezen a módon elérni. 

A bemutatandó eredmények a későbbiekben személyes interjúk lefolytatásával 

kiegészítésre kerülnek. A személyes interjúk alkalmasak lesznek a válaszok hátterének 

a kutatására is. 

Eredmények és értékelésük 

Az önfoglalkoztatók és az 1-5 fő közötti létszámú vállalkozások aránya meghaladja a 

80%-ot, ami megközelíti a statisztikai arányukat. Békés megyében a vállalkozások 

több, mint 90 %-a kevesebb főt foglalkoztat, mint 5 fő. 

A vállalkozások több mint 38%-a régebben működik, mint 15 év, 16,2%-uk 11-15 év 

közötti, míg a fennmaradó 31,2 és 14,7% 10 évnél fiatalabb. A kutatásunkban 

felülreprezentáltak a régebben működő vállalkozások, hiszen jelenős számú vállalkozás 

már a működése első éveiben megszűnik. Jellemzően a régebben működő 

vállalkozások tartják szorosabban a kamarákkal a kapcsolatot, így sokkal valószínűbb 

az ő együttműködésük. 

A tevékenységi körrel kapcsolatban viszonylag nehezen határozták meg a 

vállalkozások tevékenységük kategóriáját, hiszen majdnem felük (48,7%) egyéb 

kategóriába sorolta magát. 17,5%-uk ipari, 12,6%-uk pénzügyi, 17,1%-uk 

kereskedelmi, míg 4,1%-uk mezőgazdasági területhez tartozik. A későbbiekben a 

szolgáltatást, mint kategóriát is be fogjuk venni a tevékenységi körbe. A mintavételt 

torzította, hogy a kereskedelmi és iparkamara partnerei között a mezőgazdaság 

tevékenységi kör viszonylag ritka. Amennyiben a mezőgazdasági termelőket 

szeretnénk megcélozni, úgy más adatbázist is figyelembe kell vennünk. 

Kértük partnereinket, hogy értékeljék a különböző tényezőket fontossági sorrend 

szerint (időgazdálkodás, munkatársak motiválása, a vállalkozás marketingje, 

kommunikáció, közösségi média használata, a feladatok fontossági sorrendjének 

meghatározása, a feladatok delegálása, munkaügyi dokumentáció, a megfelelő 

szakemberrel való ellátottság, egyéb). 

Az időgazdálkodást a válaszadók kétharmada nagyon fontosnak, míg közel harmada 

fontosnak tartja, így ez a legjelentősebb terület, mely segítséget igényel. Könyvtárnyi 

irodalom van e kérdésben, de mégis úgy tűnik, hogy gyakorlati tanácsokra nagy 

szükség van. 

A munkatársak motiválása és a kommunikáció a vállalkozások 90%-a szerint fontos 

vagy nagyon fontos. Érdekes, hogy bár minden vállalkozó tudja ennek jelentőségét, 

mégsem tesznek lépéseket annak érdekében, hogy megtanulják motiválni magukat és a 

kollégáikat. 

A vállalkozás marketingjével kapcsolatban sokkal jobban megoszlanak a vélemények, 

mert itt már majdnem 25%-uk csak közepesen tartja fontosnak e tényezőt, a többiek 

szerint azonban fontos vagy nagyon fontos. 

A kommunikációval egyértelműen foglalkozni kell, hiszen 260 válaszadó sorolta az 

első két helyre. 

A közösségi média használata terén megoszlanak a vélemények. A vállalkozók 

negyedének szinte egyáltalán nem fontos, míg a többieknek is csak közepesen fontos 

vagy fontos. Úgy tapasztaljuk, hogy ennek még nem igazán érzik a jelentőségét – 
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sokszor a lényegét – és ezért nem tudják értékelni a régebbi generációba tartozó 

vezetők. 

A feladatok fontossági sorrendje kiemelkedően fontos szinte minden vállalkozó 

szempontjából, míg a delegálásukkal kapcsolatos probléma kevésbé volt jelentős. 

A munkaügyi dokumentáció 224 vállalkozó véleménye szerint kiemelt figyelmet 

igényel, még ennél is jelentősebb a megfelelő szakemberrel való ellátottság (250 fő). 

 

Az Ön vállalkozásában mely tényezők okozzák a legnagyobb nehézséget? 

Legkritikusabb elem az időgazdálkodás kérdése, melyet a vállalkozók közel harmada 

megjelölt valamilyen módon. A második helyezett probléma holtversenyben a 

megfelelő szakember-ellátottság/kiválasztás, illetve a marketing. Érdekes jelenség, 

hogy sokszor együtt jelenik meg az időgazdálkodás kérdése és a nem megfelelő 

munkaerő problémája. Ez talán azt vetítheti előre, hogy egy olyan egységes rendszerre 

volna szükség, ahol az egyértelmű feladatok annál a kollégánál landolnak, aki képes és 

meg is akarja valósítani őket. Így tehermentesíthető a vezetés és tud a partnerekkel, 

marketinggel, vezetői feladatokkal foglalkozni. 

A fizetőképes kereslet válaszok mögött szintén marketing kérdések állnak, míg sokan 

adminisztrációs (munkaügy, pályázat, stb.) kihívással állnak szemben. A 

szakemberhiány mellett a munkatársak motiválása, a delegálás, a becsületesség, a 

megbízhatóság is megjelenik, melyek vezetői készségek fejlesztésével orvosolhatóak 

lesznek. 

Anyagi jellegű kérdések is megjelennek egy-egy válaszban beruházásokkal, 

pályázatokkal, likviditással kapcsolatban. E kérdésekre sokszor egy jó könyvelési 

tanácsadó tud megoldást. 

A közösségi média (Facebook, Twitter) még csak egy-egy területen jelent meg. Úgy 

ítéljük meg, hogy sokkal nagyobb már most a jelentősége a közösségi médiának, mint 

ahogy azt a vezetők gondolnák. Szükséges egy tanulási folyamat – nem feltétlenül a 

vezetőnek – ezen a területen és minden cégnél egy-két főnek meg kell tanulnia, hiszen 

egyik területen (ipar, kereskedelem, vendéglátás, stb.) sem megkerülhető ennek 

jelenléte. Olyan alacsony költségekkel lehetséges vevőket nyerni az eszköz 

segítségével, hogy nem szeretnénk, ha elmulasztanák ezt a lehetőséget. Sokszor néhány 

tízezer forint jelentős megrendelői kapacitásokat tud generálni. 

A válaszadók 75%-a saját kreativitással (147 fő), vagy a kollégái bevonásával (54 fő) 

kívánja orvosolni a problémaforrásokat, a fennmaradó 25% fele-fele arányban külső 

szakember segítségével vagy egyéb módon akarja megoldani azokat. Tisztelve a 

vállalkozókat és becsülve a képességeiket, de sokszor rá kell jönnünk magunknak is, 

hogy a legjobb, ha a legkiválóbb emberek segítenek. Vallom magam is, hogy csapatban 

érdemes gondolkodni és nem szégyen külső szakembereket hívni segítségül. 

 

Miként szeretnék megoldani a felmerült szervezetfejlesztési problémákat a cégek? 

Több, mint 50 %-uk saját kreativitással és csak a többiek kérik az alkalmazottak, 

kollégák véleményét. A megkérdezetteknek alig több, mint 10 %-a választ külső 

szakembert (1. ábra).  
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1.ábra. Hogyan próbálja orvosolni ezeket a problémákat? 

Figure1. How can you solve these problems? 

 

Pozitív véleményt fogalmaztak meg a vállalkozások a személyes konzultáció (40,7%) 

és az e-mailes kapcsolattartás (34,6%) terén. A DVD-anyagokat és az on-line 

videóanyagokat nem igazán kedvelik. Megállapítható, hogy a személyes kapcsolat még 

mindig a legkedveltebb, bármennyire is támogatja az üzleti lehetőségeket az on-line 

média elterjedése. 

Következtetések 

Igen nagy az igény a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos személyes tanácsadásra. A 

közel 7 ezer vállalkozó töredéke töltötte ugyan csak ki a kérdőívet, mégis a 

tapasztalatok alapján úgy ítéljük meg, hogy időgazdálkodásban, motivációban, 

marketingben, kommunikációban és a közösségi médiában is jelentős segítségre van 

szükségük. A kitöltők vélhetően nagyobb érdeklődést támasztanak a 

szervezetfejlesztési tevékenység felé, ennek ellenére az igény fennáll. 

Összefoglalás  

A vállalkozások Békés megyében a gazdasági nehézségeik és hátrányaik ellenére 

igénylik azt a fajta támogatást, melyet a szervezetfejlesztés nyújtani tud számukra. E 

tevékenység akár információban, akár gyakorlati tevékenységben komoly segítséget 

jelentene. Megvalósítása megjelenhet egyéni és csoportos formában is. A tanácsadó 

cégek a helyi kamarákkal együttműködve komoly eszközökkel vértezhetnék fel a 

vállalkozókat. Ennek módja és kidolgozása és az eljuttatás lehetőségei a következő 

kutatásunk tárgyát képezik. 

Kulcsszavak: szervezetfejlesztés, marketing, kisvállalkozás, Békés megye 

Köszönetnyilvánítás 

Köszönet illeti e kutatásban nyújtott segítségért minden olyan vállalkozást, aki az on-

line kérdőívet kitöltötte és időt áldozott rá. E kutatás kiemelt támogatója volt a Békés 

Megyei Kereskedelemi és Iparkamara.  



Szervezetfejlesztés a Békés megyei vállalkozások nézőpontjából 

129 

Irodalom 

Argyris, C. 1985: Action Science, Concepts, methods, and skills for research and intervention, San Francisco: 
Jossey-Bass 

Beckhard, R. 1974: A szervezetfejlesztés stratégiája és modelljei. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 

Budapest, p. 154. 
B. Nagy S. 2008: Szervezetfejlesztés, válságmenedzsment. L’Harmattan Kiadó – Zsigmond Király Főiskola. 

p. 129.  

Szeicz J. 2008: Szervezeti magatartás – szervezetfejlesztés. Budapesti Corvinus Egyetem, p. 145. 

 

Organisational Development in the Sight  

of Békés County Businesses 
Abstract 

Nowadays the competitiveness of the economy is as much a field of research as is marketing or selection. 
Many experts have been analysing competitiveness from many different angles although there is one very 

interesting field which is considered by only a few of them. How can firms be encouraged to be more 

effective? What processes are needed in order to make a company develop and last for 10 to 20 years? 
In my research I analyse the key elements of organisational development of businesses, based on the answers 

of 292 entrepreneurs. The results were very interesting and thought-provoking. Would anyone have thought 

that social media and the online world is gaining bigger and bigger slices out of the economy, though CEOs 
do not recognise its importance?  

Oceans of literature have been written on time management, though the answers show it is still considered 

the biggest problem. I examined the background of the responses and what would be the direction to follow 
in order to establish and run a stable and dynamic company. 

Keywords: organization, development, marketing, small enterprise, Békés County  
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TELEPÜLÉSMENEDZSMENT ÉS TURIZMUS  

A TOP VÁROSOKBAN 

REMENYIK Bulcsú1 – SZABÓ Lajos2 GUTH László3 ABALFAZ Abdullayev4
 

1főiskolai docens BGE – 2egyetemi tanár SZIE GTK – 3egyetemi docens SZIE GTK – 4PhD. hallgató 

 

Bevezetés 

A turizmusipar egyike a gazdaság legfontosabb ágazatainak, így a különböző 

településfejlesztési stratégiák fontos eleme. Specialitása, hogy az eladott termék maga 

a település, illetve térség, így sikeres lebonyolításához szükség van a térségi szereplők 

megfelelő együttműködésére, illetve ennek a komplex rendszernek a menedzsmentjére 

is (Patkós, 2011). 

A település menedzselése sajátos, hiszen a településnek is sokféle fogalmi 

megközelítése létezik, mely meghatározza mindazokat a feladatokat, melyeket a 

menedzselés jelent. Első megközelítésben a menedzselés alatt értelmezhető a - vezetés 

- tervezés - szervezés - irányítás – marketing (László, 2004).  

Az egyes tudományágak különbözőképpen vizsgálják a településeket, míg a 

földrajztudomány előszeretettel vizsgálja a települések térszerkezeti egységeit (Tóth, 

1998), addig a közgazdaságtudomány a településeket elsősorban a lakóhely-munkahely 

egységeként vizsgálja. A tudományág a kutatások területén támaszkodik a KSH 

tájékoztatási adatbázisában lévő társadalmi-gazdasági viszonyokat bemutató 

elemzésekre. 

Az önkormányzatok és a turizmusipar viszonylatában a legnagyobb vitákat leginkább 

az idegenforgalmi adó elköltésének a kérdésköre váltja ki. Ugyanis a települések 

előszeretettel kezelik saját jövedelemként ezt az adóformát és nem forgatják vissza a 

turizmus fejlesztésébe A fővárosi kerületek közül az I., III., IV., V., VI., VII., VIII., 

IX., XII., és XIII. kerületben úgy döntöttek, hogy az ott eltöltött éjszakák áfa nélküli 

szállásdíja után 4% adót szednek be. A TOP 50 elemzésben résztvevő városoknál 50-

505 forint között gyűjtik be az idegenforgalmi adót az egyes önkormányzatok (ezek 

közül a legdrágább Gyöngyös, a legolcsóbbnak Vecsés számít). 

A TOP 50 település elhelyezkedése 

A turizmusban fontos szerepet játszó TOP 50-es lista városait 2013 óta gyűjti a 

Központi Statisztikai Hivatal, azóta a településneveken nem változtattak, ezzel is azt 

deklarálva, hogy a KSH ezeket a városokat tekinti a legfontosabb turisztikai 

központoknak. Budapestet kerületi szinten elemezték és 14 kerületet emeltek ki a 

kutatásaik során (I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII. és a XIV. 

kerületet). A Budapest-Közép-Dunavidék Turisztikai Régióból Visegrád, a budapesti 

agglomerációból csak Vecsés került az adatbázisukba. A Dunától keletre 13 várost 

neveztek meg az adathalmazukban, ebből 6 darab az Észak-magyarországi Régióban 

(Miskolc, Eger, Egerszalók, Gyöngyös, Mátraszentimre, Mezőkövesd), 4 darab az 

Észak-alföldi Régióban (Debrecen, Hajdúszoboszló, Nyíregyháza, Cserkeszőlő), 2 

darab a Dél-alföldi Régióban (Szeged és Gyula) és egy darab a Tisza-tavi Régióban 

(Berekfürdő) található. A Dél-dunántúli és a Közép-dunántúli Régió is alulreprezentált, 

csak öt településük (Pécs, Harkány, Dombóvár, Veszprém és Székesfehérvár) szerepel 

a listán. A 12 féle mutató segítségével elemzett települések legnagyobb nyerteseinek a 

budapesti kerületek, a Balaton parti és a nyugat-dunántúlivárosok számítanak, 
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véleményem szerint ebben fontos szerepet játszik a könnyű megközelíthetőségük és a 

gazdasági fejlettségük is (1. ábra). 

 
1. ábra: Gazdasági fejlettség és megközelíthetőség kapcsolata az Európai Unióban (Remenyik-Tóth, 2015) 

Figure 1. Connection between the economic state of development and accessibility in EU (Remenyik – Tóth, 

2015) 

 

A megközelíthetőség és turizmus témakörében végzett elemzéseink azt mutatták, hogy 

a turisztikai településmenedzsment területén (ez alapján) nem lehet rangsorolni a 

településeket. Azonban a 3. ábrán is látható, hogy a turisztikailag kedvelt régiók 

(Budapest-Közép-Dunavidék, Nyugat-Dunántúl, Balaton Idegenforgalmi Régió) az 

Európai Unió felől legmegközelíthetőbbnek és leggazdagabbnak számítanak. Az 

elérhetőség és a GDP/főben mért adatok mellett fejlett a települések attrakció- és 

szálláshelymenedzsmentje is. Ez azonban nem azt jelenti, hogy csak gazdagnak számító 

területeken működhet a turizmusipar, azonban a fejlesztések megvalósításához 

mindenképpen szükség van az önkormányzatok pénzügyi támogatására (2. ábra), a 

szegényebb települések még az uniós pályázatoknál lévő önrészhez szükséges pénzt is 

nehezen tudják kigazdálkodni. 

A TOP 10 település vendégforgalmi adatai 

A TOP 50-es listán belül csak az első 17 település éri el a 100 000 fő fölötti 

látogatottságot, ezeket a városokat a többi település messze leszakadva követi (kivéve 

Egerszalókot, Nyíregyházát és Velencét). (Az első 16 település sorrendje: Budapest, 
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Siófok, Hajdúszoboszló, Hévíz, Eger, Balatonfüred, Bük, Sárvár, Szeged, Debrecen, 

Győr, Sopron, Miskolc, Zalakaros, Gyula, Pécs, Visegrád) 

A budapesti kerületek vezetik mindenhol a listákat, jelen pillanatban az előnyük 

megkérdőjelezhetetlennek látszik, a versenytársaknak komoly fejlesztésekre lenne 

ahhoz szüksége, hogy bekerülhessenek ebbe az élbolyba.  

 
1. táblázat: Top 10 vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken (fő)  

(Saját szerkesztés a KSH adatai alapján) 

Top 10 vendégek száma a 

kereskedelmi 

szálláshelyeken 
(fő) 

2013 2014 2015 

V. kerület 779752 867338 877402 

VII. kerület 426725 483832 539760 

VIII. kerület 310484 318487 354884 

VI. kerület 299972 317113 354454 

Siófok 251953 265781 278943 

I. kerület 223128 230546 249832 

Hajdúszoboszló 210308 228922 258752 

Hévíz 204853 187530 195464 

XI. kerület 200153 188889 201831 

XIII. kerület 173270 188462 197470 

Table 1.  Number of “TOP 10” guests in commercial accomodations 

Source: own processing based on KSH data 

 

Az 1. táblázatból is látszik, hogy az V. és a VII. kerület a vendégszámokat tekintve 

messze elszakadt a többiektől, a harmadik helyért azonban nagy verseny folyik a VIII. 

és a VI. kerület között. Ugyanígy vetélkedik egymással az I. kerület és Hajdúszoboszló 

az 5. helyezésért, azonban jól látszik, hogy Hajdúszoboszló a megvalósult Aquapark 

beruházás miatt előrébb lépett egy hellyel. A TOP 10 vendégszám listán Hévíz számít 

a legnagyobb vesztesnek, az orosz vendégek elmaradása miatt két helyezést is rontott 

és így visszaesett a 10. helyre. 

 
2. táblázat: Top 10 Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken (db) 

(Saját szerkesztés a KSH adatai alapján) 

Top 10 Vendégéjszakák 

száma a kereskedelmi 

szálláshelyeken (db) 

2013 2014 2015 

V. kerület 1848696 1991161 2060083 

Hévíz 1048682 987367 923539 

VII. kerület 1012462 1144696 1280534 

Hajdúszoboszló 749919 803671 854948 

VI. kerület 719895 766056 836234 

VIII. kerület 711757 725114 800382 

Siófok 674955 706856 712098 

XI. kerület 517971 445413 478740 

Balatonfüred 508285 543500 591362 

Table 2. Number of “TOP 10” nights spent in commercial accomodations 

Source: own processing based on KSH data 

 

A vendégéjszakák tekintetében (2. táblázat) szintén az V. kerület vezeti a TOP 10-es 

listát, azonban itt is kimutatható Hévíz visszaesése. Amíg korábban 

megkérdőjelezhetetlen volt a város második helyezése, mára sajnos a harmadik helyre 

csúszott vissza, igaz az ezüstérem begyűjtése érdekében a VII. kerület is kiugróan 
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magas vendégéjszaka számot produkált a 2015-ös évben. Változás történt az utolsó két 

helyen is, Balatonfüred jelentős attrakció- és szálláshely fejlesztési pénzekhez jutott, 

javult a megközelíthetősége is és így messze lekörözte az addigi versenytársát a XI. 

kerületet. 

 
3. táblázat: Top 10 vendégek átlagos tartózkodási ideje (éjszaka) (Saját szerkesztés a KSH adatai alapján) 

Top 10 vendégek átlagos 
tartózkodási ideje 

(éjszaka) 

2013 2014 2015 

Hévíz 5,1 5,3 4,7 

Hegykő 4,8 4,3 4,1 

Bük 4,2 4,1 3,9 

Alsópáhok 3,8 3,8 3,8 

Berekfürdő 3,8 3,5 3,6 

Zalakaros 3,5 3,3 3,3 

Keszthely 3,3 3,2 2,7 

Balatonfüred 3,2 3,2 3,2 

Zánka 3,2 3,1 3,2 

Harkány 3,2 3,1 3,1 

Table 3. Average length of duration of “TOP 10” guests 

Source: own processing based on KSH data 

 

A vendégek átlagos tartózkodási idejénél a Balaton parti és gyógyfürdővel rendelkező 

településeknél a legmagasabb a tartózkodási idő. A budapesti kerületek az országos 

átlag (2,6 éjszaka) alatt teljesítenek, itt szükség lenne a tartózkodási idő 

meghosszabbítására, új attrakcióelemek építése, jobb színvonalú tematikus parkok 

építésére mindenképp szükség lenne. 

A TOP 10 település bevételei 

Az egyes települések közötti különbségek megállapításánál érdemes az összes 

árbevételt (4. táblázat) összehasonlítani (Szalók - Fehér, 2004) [Összes árbevétel = 

Kereskedelmi szálláshelyek összes bruttó szállásdíj árbevétele (1000 Ft) + 

Kereskedelmi szálláshelyek egyéb szolgáltatásokból és reggeliből származó bruttó 

árbevétele (1000 Ft) + Kereskedelmi szálláshelyek vendéglátásból származó bruttó 

árbevétele (1000 Ft)], a Top 10 listán itt is a budapesti kerületek szerepelnek a 

legjobban. Hévíz harmadik helyezése megkérdőjelezhetetlen maradt. Sárvár és 

Hajdúszoboszló között nagy verseny bontakozott ki a 7. helyezésért, Bükfürdő a 

fürdőfejlesztések hatására messze megelőzte a VIII. kerületet. A kiszámított adatokból 

árbevétel megoszlást is számolhatunk (Árbevétel megoszlás (%) = szobakiadás 

árbevétel: összes árbevétel X 100, vendéglátás árbevétel: összes árbevétel X 100), a 

százalékos arányt nézve a budapesti és a Balaton parti kereskedelmi szálláshelyek 

dominálnak a TOP 50-es listán belül. 
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4. táblázat: Top 10 kereskedelmi szálláshelyeinek összes bevétele (Ft) (Saját szerkesztés és számítás a KSH 
adatai alapján) 

Top 10 kereskedelmi 

szálláshelyeinek összes 

bevétele (1000 Ft) 

2013 2014 2015 

V. kerület 46001143 53506542 60917361 

VII. kerület 19218268 21757589 25909297 

Hévíz 17478443 17915154 16425573 

VI. kerület 9499608 10859300 12431435 

XIII. kerület 9212806 10065449 10928162 

I. kerület 9103095 9470443 10115764 

Sárvár 8524808 8654339 9286353 

Hajdúszoboszló 7743053 7973506 9208538 

VIII. kerület 7188042 7860087 7898907 

Bük 6768096 8313472 8870352 

Table 4. Total income of “TOP 10” accommodation places 
Source: own processing based on KSH data 

 

A szobakapacitás-kihasználtság területén (5. táblázat), mind a TOP 50-es, mind a TOP 

10-es kategórián belül is növekedés mutatható ki, azonban a TOP 50-es kategória 

alsóházában, a vidéki szálláshelyek között még mindig találkozhatunk 30% körüli 

szobakapacitás-kihasználtsági értékekkel is, amik nagyon alacsonynak számítanak. 

 
5. táblázat: szobakapacitás-kihasználtság számítása (Saját szerkesztés a KSH adatai alapján) 

Top 10 szobakapacitás-
kihasználtság (%) 

2013 2014 2015 

V. kerület 73,1 77,6 80 

VII. kerület 69,2 72,3 79,8 

VI. kerület 66,6 69,6 74 

I. kerület 65,3 67 69 

Egerszalók 65 64,8 67,3 

Hévíz 62,7 61,6 59,8 

VIII. kerület 61 63,1 70,5 

XIII. kerület 59,9 61,5 63,3 

Bük 59,9 61,5 64,3 

IX. kerület 59,9 60 65,5 

Table 5. Calculation of usage of rooms 
Source: own processing based on KSH data 

 

A REVPAR számítások (1 szoba 1 működési napjára jutó szállásdíj) tekintetében 

elmondható, hogy a TOP 50-es lista élén a budapesti szálláshelyek mellett a 

gyógyfürdővel rendelkező települések dominálnak. Érdekességként a lista 4. helyére 

bekerült Egerszalók és az egy szoba átlagárának a tekintetében is az 4. helyen szerepel. 

A REVPAR számításoknál érdemes figyelembe venni az Egy szoba átlagára és a 

REVPAR mutató közötti arányokat is.  
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6. táblázat: Egy szoba átlagárának és REVPAR adatoknak az összehasonlítása. (Saját szerkesztés és számítás 
a KSH adatai alapján) 

Top 10 
Egy szoba átlagára 

(Ft) 

1 szoba 1 működési 

napjára jutó szállásdíj 

(REVPAR) (Ft) 

Különbség 

V. kerület 32292 25820 6472 

VII. kerület 22506 17050 5456 

I. kerület 22494 15527 6967 

Egerszalók 20995 14131 6864 

VI. kerület 18552 13725 4827 

XIII. kerület 18031 11421 6610 

Hévíz 14603 8740 5863 

VIII. kerület 14406 10152 4254 

Bük 12995 8358 4636 

IX. kerület 12053 7897 4156 

Table 6. Comparation of average price of a room and REVPAR data 
Source: own processing based on KSH data 

 

Összegzés 

Összegzésként elmondható, hogy a településmenedzsment egyik fontos területének 

számít a turizmusmenedzsment. A turizmusunk területén a főváros és a nagyobb 

megyeszékhelyek mellett a nemzetközi hírű gyógyfürdők és a Balaton parti települések 

játszanak még fontos szerepet. Az említett városokon kívül Visegrád, Sopron, 

Mosonmagyaróvár, Gyöngyös, Mátraszentimre került fel a listára. A Dunától keletre a 

nagyobb megyeszékhelyeken kívül csak Gyöngyös, Mátraszentimre, Egerszalók, 

Gyula, Cserkeszőlő, Hajdúszoboszló került a TOP listára 

A turistavárosaink fenntartható, versenyképes turizmust szeretnének kiépíteni, ehhez a 

legjobb eszköz, ha kiépítik saját maguk helyi TDM szervezetét. A TDM fejlesztések 

területén koncentrálni kellene a TOP 50 településre, hiszen (az adatelemzésekből is 

láthatóan) ezek fejlődése töretlen. Továbbá fontos problémaként merült fel a budapesti 

kerületek átlagos tartózkodási idejének a növelése és Hévíz látogatottságának a 

visszaesése is. 

Várhatóan a 2014-2020-as 7 éves uniós fejlesztési ciklusban kiépítésre kerülnek a helyi 

és a térségi TDM-ek és a TOP 50 település fejlődése tovább folytatódik. Célszerű lenne 

a turisztikai beruházások területén is a TOP 50 városokat preferálni, pozitív imázst 

kölcsönöznének a településeinknek. 
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Settlement Management and Tourism in the “TOP” Cities 
 
Abstract 

There has been a strong link between settlement management and development of tourism since the decade 

of 1960. Since our EU membership this role got into the sphere of touristic destination management. The 
paper highlights the effect of tourism on the settlement management and shows the top 10 cities from the 

TOP 50 list of KSH.  
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Bevezetés 

Néhány éve érdeklődésünk központjában az életminőség vizsgálata és az idősödés több 

szempontú megközelítése van. Az idősek társadalmi és pszichológiai problémáival 

jelentőségük, szerepük és kihívást jelentő népességen belüli arányuk növekedése miatt 

foglalkozunk. 

Jelen tanulmányban a nyugdíjasok körében 2015-ben Békés megyében végzett 

kutatásunk néhány elméleti eredményéről írunk, összevetve a téma hazai irodalmának 

anyagaival. Elsősorban a településtípusok életminőséget befolyásoló kölcsönhatás-

rendszerének tényezőit mutatjuk be. Részletesen elemezzük azt az egyéni életműködési 

modellt (Rozsnyai K. 2012), amivel a települési környezetben élő személyek 

életminőségének változásai is nyomon követhetőek, előre jelezhetőek. 

Irodalmi áttekintés 

Az életminőség olyan komplex fogalom, amelyet sokféle területen kisebb-nagyobb 

eltérésekkel alkalmaznak. A tudományterületek kialakították a zömében szakterület-

specifikus modelljeiket is (Rozsnyai, 2012).Vannak azonban széles körben is jól 

alkalmazható elméleti keretek, ezek egyike Rahman, T. (2005) input-output felosztású 

modellje. Ábrája szemléletesen bemutatja az életminőség nyolc legfontosabb 

alapterületét, a fő tényezők kölcsönhatásrendszerét és az életminőségre gyakorolt 

hatásait. Az outputokkal jellemezhető az egyén által megélt életminőség, ehhez a szerző 

a várható boldog évek számát és az abból származtatott mutatókat alkalmazta 

(Sebestyén, 2005) (1. ábra). 

Az életminőség-kutatásokat sok tudományterület felhasználja különböző tartalmú 

minőségi mutatók alkotása során is. Néhány példa a gyakorlati alkalmazási 

lehetőségekből: 

Nettó gazdasági jólét mércéje (NEW); 

A fenntartható gazdasági jólét mutatója (ISEW); 

Az életminőség egyéb indexei (QL- Quality- of Life) (Kovács B. 2010). 

Különböző kritériumok alapján az életminőség szempontjából gyakran rangsorolják az 

államokat vagy a nagyvárosokat is (Tóth, 2008).A globalizáció során például sok 

helyen már a városmarketing eszközeként használják a „városi életminőség rangsorait” 

(Rogerson, 1999). Ezek az adott települések objektív adatai mellett az emberek 

elégedettségi mutatóit, szubjektív véleményeit is tartalmazzák. Lengyel Imre (2000, 

2005) piramismodellje is ehhez a témakörhöz tartozik, és egy-egy régió vagy város 

versenyképességének fő jellemzőit tartalmazza. Ennek csúcsán a lakosság 

életszínvonala áll.  
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1. ábra. Rahman T. életminőség modellje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Sebestyén T. 2005 

 
Figure 1. Quality of Life model, Rahman, T. 

Source: Sebestyén T. 2005 

 

A turizmus-specifikus életminőség-index (TRQL) célja annak meghatározása, hogy a 

turizmus milyen szerepet játszik az emberek életminőségében (Kovács- Horkay–

Michalkó, 2006). 

Magyarországon is jelentősek az egészséggel kapcsolatos életminőség-kutatások, ezek 

körébe tartoznak az 1988 és 2006 között végzett „Hungarostudy” országos 

reprezentatív felmérések is (Kopp – Skrabski, 1995, Kopp, 2008). 

Az objektív körülmények és teljesítmények különböző elégedettséget váltanak ki az 

emberekből. Az átélt életminőség mindig szubjektív élmény, leegyszerűsítve 

meghatározható az élettel való elégedettségként is. Kopp Mária definíciója szerint „…a 

személy hogyan értékeli és mennyire elégedett jelenlegi funkcióival (tevékenységeivel 
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és életvezetésével), ahhoz viszonyítva, hogy mit tart lehetségesnek és ideálisnak.” 

(Kopp – Pikó, 2006. p. 12.). 

Nyugdíjasok esetében az életminőséget jelentősen befolyásolja az, hogy hogyan zajlik 

az idősödésük és azt miként élik át, hogyan dolgozzák fel. A korosodás életünk 

természetes velejárója, olyan komplex folyamat, amelyet biológiai, pszichológiai és 

szociológiai tényezők kölcsönhatásai befolyásolnak. Nagyon egyedi, az idősödő 

emberek megőrzik egyéni karakterüket. A korral járó kisebb-nagyobb funkció 

veszteségek miatt a nyugdíjasok életminőségének kiemelt területei az alábbiak: 

 Egészségi állapot, általános közérzet. 

 Testi, fizikai teljesítőképesség. 

 Lelki állapot: célok, aktivitás, hangulati jellemzők. 

 Kognitív működőképesség: értelmi állapot, teljesítőképesség és terhelhetőség. 

 Szociális támogatottság: családi, baráti kapcsolatok, szociális ellátási 

jellemzők (Majercsik, 2008). 

Idősek esetében az életminőség vizsgálata során célszerű ezeket a területeket és a 

megélhetés objektív feltételrendszerét felmérni, például az anyagi, a lakhatási 

viszonyokat és a biztonságos életfeltételeket (Köteles – Rozsnyai, 2016). 

Célok, módszerek és a vizsgálati minta  

Célunk a Békés megyében élő nyugdíjasok életminőségének megismerése volt. 

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a különböző típusú településeken élők életminősége 

milyen sajátosságokat mutat és azokat milyen tényezők befolyásolják. 

Kutatásunk során multidiszciplináris módszertant alkalmaztunk. Az általunk 

összeállított kérdőívekkel, önkéntesek bevonásával a megye nagy területére kiterjedő 

felmérést végeztünk. A vizsgálati mintánk nem volt reprezentatív, mégis figyelemre 

méltó, hiszen 36 településen élő 429 nyugdíjas kérdőíveit elemeztük. A vizsgálati 

személlyé válás feltétele a betöltött 60 év, a nyugdíjas státusz és a megfelelő 

településtípusban való lakhely volt. A minta életkori megoszlása egyenletes volt, több 

mint felét (54%-át) 70 évesek vagy annál idősebbek képezték és szép számban voltak 

a mintában 80 évesek vagy annál idősebbek is (13%). Követve az időskori trendeket, a 

nők aránya 65% volt. A megyeszékhelyen, a kisebb-nagyobb városokban és a 

falvakban élőket is megkérdeztük, megfelelő arányban. A statisztikai feldolgozást 

Banyó Dávid készítette. 

A 2015-ben végzett vizsgálatunk eredményei alapján az idősek életkilátásait javító 

intézkedéseket fogunk ösztönözni. 

Eredmények és értékelésük 

Jelen tanulmányunkban az életminőséget befolyásoló fő települési tényezőket és az 

egyéni életminőségre vonatkozó modellt mutatjuk be. Vizsgálatunk során is 

tapasztaltuk, hogy az életminőséget tartós, változó és egyéni tényezők kölcsönhatásai 

befolyásolják. 

Tartós elemek: 

 A település természeti adottságai, fekvése. 

 A település társadalmi-gazdasági fejlettsége. 

 A közlekedési viszonyok. 

 Az infrastruktúra további jellemzői, például az idősek esetében az 

egészségügyi és a szociális ellátórendszer sajátosságai. 



Rozsnyai Katalin – Köteles Lajos 

140 

 Az a társadalmi-szellemi miliő, ami az adott településen jellemző. 

Változó elemek: 

 A munkalehetőségek. 

 A környezet minősége. 

 A közbiztonság. 

 Az elszármazottak pozíciói és településük érdekében kifejtett aktivitásuk. 

 A segítő szervezetek kiépültsége és működése. 

Egyéni összetevők: 

 Az egészségi állapot és az egészségtudatosság. 

 A családi-baráti környezet. 

 Az anyagi körülmények. 

 Az iskolázottság és a társadalmi helyzet. 

Az egyes személyek életminőségét a tartós és az egyéni elemek kölcsönhatásaival 

jellemezhető dupla tetraéder modellel mutathatjuk be (Tóth J. 1981; Rozsnyai K. 

2012). 

 
2. ábra. Egyéni életműködési modell 

 

Forrás: Tóth J. 1981 alapján saját szerkesztés 

 

Figure 2.The individual life functions model 
Source: own processing, based on: J. Tóth 1981; K. Rozsnyai 2012 

 

Az életműködési modell a lokális térbeli tényezők és az egyén kapcsolatrendszerének 

működési mechanizmusait mutatja be. A társadalom és az egyének életműködése olyan 

földrajzi térben zajlik, amelyben a település és az egyén életének minőségét és külső 

kapcsolatait a folyamatosan zajló természeti, gazdasági és történelmi változások 

formálják. 

A folyamat külső, az egyén számára objektív körülményeként megjelenő 

feltételrendszerét az életműködési tere alkotja, amelyet a Tóth József (1981) által a 

településre alkalmazott tetraéder-modell szemlélteti. Ez alkotja a 2. ábra külső, 

befogadó, nagyobb részét. A társadalom tagjai a környezetükkel dinamikus 

kölcsönhatásban élnek – az alkalmazkodásra és a harmóniára való törekvés 
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kényszeréből származó cselekvések teremtik meg a térben az emberi életműködés 

folyamatosan megújuló rendszerét. 

Az ember életműködését – hasonlóan a településhez – egy tetraéderrel lehet modellezni. 

Ebben az emberi életműködés legfontosabb, egymással kölcsönhatásban lévő elemei a 

testi-lelki egészségállapot; a családi-baráti kapcsolatok; az anyagi helyzet és a 

társadalmi pozíció. Az életminőséget és kitágítva az alapmodell alkalmazási körét az 

emberi életműködést egy egymásba csúsztatott, dupla interakciós tetraéder modell 

segítségével lehet értelmezni. A két, egymásba csúsztatott tetraéder közös jellemzője, 

hogy bármelyik „szférában” bekövetkező változás kihat a többi területre is, azaz az 

életműködési tér változásai és az emberi tényezők egymással is interakcióban vannak, 

így határozzák meg az egyén életműködésének és életminőségének lehetőségeit. 

A modell felhasználásával differenciált elemzések készíthetőek például egy település 

eltérő adottságú részein élő személyek és csoportok helyzetéről, és az egyéni 

életműködési térben zajló változások várható következményeiről. 

Következtetések 

Kutatásunk alapján megállapítottuk, hogy a különböző településtípusokban élő 

nyugdíjasok esetében jelentős eltérések vannak a települési és egyéni anyagi 

viszonyokban; az infrastruktúrában; a szolgáltatások kínálatában és minőségében; a 

lelki gondokban és az egyedüllét kihívásaiban. Ezek kölcsönhatásai az ismertetett 

modell alapján megismerhetőek és a bekövetkező változások előre jelezhetőek. 

A Békés megyében végzett vizsgálat elsősorban az aktív időszak életfeltételeinek 

későbbi hatásaira irányította a figyelmet, mivel a súlyosabb társadalmi problémák 

gyökerei az esetek többségében még az aktív időszakban vannak. 

A nyugdíjaskor a korábbi élethelyzet folytatása, de egyben egy új életszakasz kezdete 

is. Az idős korban bekövetkező változásokra nincs megfelelő felkészítés, a családi 

támogatói rendszer is egyre kevesebb emberre szűkül, ezért is gyakoriak a lelki 

betegségek. 

Hogy a rendszerváltás után bekövetkezett gyökeres átalakulást követő új 

körülményeknek megfeleljen, paradigmaváltás szükséges az időspolitikában. A 

jelenleginél sokkal hatékonyabb és igazságosabb segítő rendszer kell. Olyan, ami több 

forrásból finanszírozott; több szakaszban kiépülő; az egyéni élethelyzetek változásait 

követő; humánus, sokszínű és rugalmas. 

Összefoglalás 

Célunk a különböző településtípusok és az életminőség kapcsolatrendszerének feltárása 

volt. A bemutatott életműködési modell a lokális térbeli tényezők és az egyén 

kapcsolatrendszerének működési mechanizmusait ábrázolja (Rozsnyai K. 2012). Tóth 

József tetraéder modelljét (1981) az egyéni életműködés legfontosabb elemeivel 

bővítette ki. A „kettős tetraéder modell” működésének lényege, hogy az életműködési 

tér dinamikus változásai és az emberi tényezők kölcsönhatásai egymással is 

interakcióban vannak, így határozzák meg az egyén életműködésének és 

életminőségének lehetőségeit. 

A Békés megyében élő nyugdíjasok körében végzett kutatásunk új adalékokkal egészíti 

ki és konkretizálja a témában folytatott országos vizsgálatokat, és felhívja a figyelmet 

a településszintű, kis területi egységekben tapasztalható életesély-különbségek 

veszélyeire is. 
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Some Theoretical Elements of Settlement Types  

and Quality of Life Interactions 
 

Abstract 

The authors aim for different types of settlements and life quality contact system exploration. The life 

functions model presents the operating mechanism of the local spatial factors and the individual’s relationship 

(Rozsnyai, 2012). In this conception, she enlarged József Tóth’s (1981) model on settlements with the most 
important elements of individual life functions. The essence of ”the double tetrahedron model” lies in the 

fact that the interactions between the dynamic changes in  the life functions space and human factors are 

interrelated as well. Thus, they determine the possibilities of the individual’s life functions and their quality 
of life. Research for Békés country among seniors completes with additional information, and specifies the 

national research on this topic. Authors draws the attention to the dangers stemming from the differences in 

life chances which can be experienced at settlement level and in small territorial units. 

Keywords: quality of life, individual life function model, settlement differences. 
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Bevezetés 

Az ifjúságsegítői munka nem nélkülözheti a lokális vizsgálatokat. Ezen kutatások fő 

célja a helyi közösségek érzékenységének és problémamegoldó készségének növelése. 

A gyomaendrődi ifjúságszociológiai projekt összetettségét jól jellemezi az, hogy 

kutatásunkban külön hangsúllyal vizsgáljuk a felnövekvő nemzedék egzisztenciális és 

morális válságtüneteit. A devianciák konkrét megjelenése mellett a kutatási tematika 

kialakításában a frissen végzett diplomások elvándorlása; a város megtartó erejének 

mérése; a családi kommunikáció feltérképezése, a fiatalok komplex értékrendszere is 

szerepet játszott. Úgy gondoljuk, hogy a fiatal társadalmi csoportokat érintő hatásokat 

csak gondosan megtervezett települési/térségi (rész) politikával lehet csökkentetni. 

Irodalmi áttekintés 

Ezek a részpolitikák a településen azokat a viszonyokat szabályozzák, amelyeket a 

szociológia és a tértudományok az életvilág fogalmával írnak le. Egy hazai szociológus 

szerint ez a fogalom a mindennapi élet azon elemeit jelenti, amelyet a társadalomban 

élő személy adottnak vesz (Andorka, 2003). Az egyénnek a társadalomban való 

eligazodását, tevékenységét segíti az, hogy az életvilágot ismeri és adottnak veszi, így 

az életvilág kisléptékű terekhez kapcsolható közösségeket is meghatároz. 

A Cork–i Európai Vidékfejlesztési Konferencia nyilatkozatában a vidékfejlesztés 

számára megfogalmazott célok között kiemelten olvashatjuk azokat, amelyeket a 

vidéki közösségek feltétlenül magukénak érezhetnek. Ezek: 

- az elvándorlás megelőzése, 

- a szegénység elleni küzdelem, 

- a munkahelyteremtés serkentése, 

- az esélyegyenlőség fejlesztése, valamint 

- megfelelni a mind magasabb minőségi igényeknek (az egészség, a biztonság, a 

személyiség fejlődése), a pihenés és jólét a vidéki térben (Simon, 2002). 

Jelen tanulmányban a fenti elméleti háttérhez kapcsolódó gyomaendrődi kutatási 

eredményeket közöljük. 

Anyag és módszer 

A kutatást 2016 januárjában egy 572 fős mintán bonyolítottuk le. Az összesen 857 fős 

általános iskolai (7-8. osztály) és középiskolai alapsokaságból vett, 572 fős mintánk 

közel 67 százalékos reprezentációt jelentett az érintett gyomaendrődi (osztály) 

közösségben.  
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Eredmények és értékelésük 

A tér, a hely kérdésének fontosságát a diákok gyomaendrődi és egyéb települési/térségi 

szintekkel kapcsolatos kötődésének vizsgálatával mértük fel. A százfokozatú skálára 

transzformált értékek4 átlaga azt mutatja, hogy a gyomaendrődi diákok jelentősen 

kisebb (100 fokozatú skálán 31 pont) hajlandóságot mutatnak a végleges 

“gyomaendrődivé váláshoz”, mint azok, akik a külföldi kategóriát választották (46 

pont). Hasonló értéket kapott a mennyire szeretnéd, ha tanulmányaid után a városban 

telepednél le kérdés is (31 pont). Az az érdekes, hogy Budapest említése alig valamivel 

magasabb, mint Gyomaendrőd említése (33 pont). Úgy tűnik, hogy Budapest szerepét 

a külföldi célú mobilitási dimenzió vette át (1. táblázat). 

Ha a Magyar Ifjúság 2012-es felmérés regionális adatait nézzük, akkor érdekes 

összefüggéseket láthatunk. A felméréshez kapcsolódó korosztályban (15-29 évesek) 

többségben vannak azok, akik ha lehetőségük lenne rá, elhagynák az országot. A dél-

alföldi fiatalok körében az országos átlagnál nagyobb az elvándorlási potenciál. A 

községi fiatalok között a legnagyobb arányú csoportot azok alkotják, akik csak 

Magyarországon tudják elképzelni az életüket, míg a nagyvárosokban élők 

emigrálnának a legnagyobb arányban akár hosszabb-rövidebb időre is (Fazekas,2015. 

168.o.). 

 
1. táblázat: Települési kötődések és mobilitási irányok 100 fokozatú skálán 

 
(1) 

Általános 

iskola 

(2) 
szak-

iskola 

(3) 

Szak-

középis

kola 

(4) 
Gim-

názium 

(5) 

fiú 

(6) 

lány 

(7)  
18 évesnél 

idősebbek 

(8) magas 

iskolai 

végzettségű 

szülői háttér 

(9) 
alacsony 

iskolai 

végzettségű 

szülői 

háttér 

Mennyire tartod 
valószínűnek, 

hogy Gyomaend-

rődön telepedsz le? 
(A) 

34 29 33 27 34 28 29 32 33 

Mennyire szeret-

néd, hogy 

Gyomaendrődön 
telepedj le? (B) 

35 26 34 27 35 28 28 32 33 

Mennyire tartod 

valószínűnek, 

hogy Budapesten 
telepedsz le? (C) 

31 31 26 41 30 35 36 37 30 

Mennyire tartod 

valószínűnek, 
hogy külföldön 

telepedsz le? (D) 

47 41 43 51 47 45 47 49 44 

Table 1. Settlement connections and mobility rates on 100 grade scale 

Variables: (1) Primary school (2) Vocational School (3) Secondary vocational School (4) Secondary Grammar 

School (5)  Boy (6) Girl (7) older than 18 (8) high educated family background (9) low educated family 
background 

(A) How possible do you think that you settle down in Gyomaendrőd? (B) How much would you like to settle down 

in Gyomaendrőd?(C) How possible do you think you settle down in Budapest (D) How possible do you think you 
settle down in a foreign country? 

                                                           
4 Százfokozatú skálákon az ötven pont alatti érték negatív véleményt (bizalmatlanságot, ellenszenvet), míg 

az ötven pont feletti érték pozitív véleményt (bizalmat, rokonszenvet) jelez 
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Az adatok azt mutatják, hogy a kötődés erőssége az általános iskolások (és a 

szakközépiskolások) körében erősebb bázissal van jelen, ezért a jövőben javasolt a 

célzott korosztályi és ,,követő” közösségépítő (civil) rendezvények (civil tagság építés) 

tartása. Úgy gondoljuk, hogy ezen fejlesztő programok után alapozódhat meg az az 

érzelmi kohézió, amely a különböző mobilitási pályák megtétele után (előtt-mellett) a 

gyomaendrődi fiatal (felnőtt) a szülőváros vagy a térség foglalkoztatási-képzési 

kínálatából szeretne majd választani vagy újraválasztani. 

Következtetések 

Az ifjúsági csoportok individuális életmódja és a város megtartó ereje között szoros 

összefüggés mutatkozik. Aki valamilyen közösségi cselekvést végez (ezáltal erősebb 

civil közösségi kapcsolati hálója van) nagyobb eséllyel maradna a jövőben is a 

városban. A város elhagyásának tendenciája erős a középiskolások körében. Az 

általános iskolások körében azonban van még ,,tartaléka” a kötödésnek. A városi 

kulturális-közművelődési terek megkapták a ,,befogadó” pontszámot, de a közösségi 

terek színvonala 48 pontot ért el, amiből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az 

utóbbi esztendők elvárásai inkább már a minőségi szabadidő-eltöltés irányában 

artikulálódnak; amire a tereknek, s az intézményeknek reagálniuk kell. 

Összefoglalás 

Tanulmányunk zárásaként idézzük Richard Floridát, aki szerint a kreatív osztályt (mint 

az innováció mozgató csoportjait) nem az anyagi lehetőségek vonzzák leginkább, 

hanem sokkal fontosabb számukra két másik tényező: a tolerancia és az izgalmas, 

élménygazdag, tehetségpártoló közeg (Florida, 2002). 

A hazai sajátosságok ismeretében elmondható, hogy ez nálunk messze túlnő a terület- 

és vidékfejlesztés keretein; sokkal inkább össztársadalmi feladatnak tekinthető. 

A tehetségpártoló közeg kialakítása ugyanis nem szektorfüggő, viszont rettentően 

nehéz feladat – ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy ez messze nemcsak pénz 

kérdése. Tanulmányunk egyik tanulsága lehet, hogy amennyiben a felmérésben 

szereplő fiatal korosztályok ráébrednek arra, hogy a ragaszkodásuk, kötődésük még 

erősebbé és főként hasznosabbá válhat, ha azt nem individuálisan, hanem működő, 

problémamegoldásban is aktív helyi közösségekben élik meg, akkor van remény arra, 

hogy még a leszakadó régiókban is komoly lépéseket tehessenek a Florida által leírt 

életvilág kialakítása felé (Balcsók – Becsei – Szarvák, 2014). 
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Area-Based Model of Youth Policy Case Study from Gyomaendrőd 

Abstract 

The helping work for young people needs to cope with the local researches. The main aim of these researches 

the rising of the sensitivity and problem solving skills of the local communities. The complexity of The 

Gyomaendrőd youth sociology work shows that in our questionnaire we examine with great emphasis the 
existential and moral crisis of the growing generation. Beside the appearance of the deviances the migration 

of the freshly graduated, the measurement of the retention force of the town, the mapping of the family 

communication, and the complex value system of young people took an important role in designing the 
theme. We think the effects that are important in the case of young groups can only be reduced with carefully 

planned settlement and local policy. 

Keywords: ability to retain population, population retention capacity, youth sociology, creative class 
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NÖVÉNYTERMESZTÉSBEN 

FUTÓ Zoltán1 – BENCE Gábor1 – HOLES Annamária2 – SURÁNYI Szilvia1 –  

PAPP Zoltán3 

1Szent István Egyetem, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Tessedik Campus 
2Szent István Egyetem, Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar 

3Dow AgroSciences Hungary Kft. 

 

Bevezetés 

Magyarországon a szántóföldi területek több, mint 70 %-a nitrát érzékeny területnek 

lett minősítve az elmúlt években. Ennek fő célja a felszín alatti vizek, így az 

ivóvízbázisok védelme. Ez azonban számos kötöttséget és kötelezettséget jelent a 

gazdálkodók részére. Korlátozva van a kijuttatható nitrogén mennyisége, a kijuttatás 

ideje és körülményei. Rendszeresen talajvizsgálatot kell végezni a szántóföldi 

területeken. Naprakész dokumentációt kell vezetni minden olyan tényezőről, 

beavatkozásról, amely a tápanyag-gazdálkodást érinti. A szerves szilárd és hígtrágyák 

elhelyezésének, tárolásának és kijuttatásának nagyon szigorú előírásai vannak. 

Ezeknek a feladatoknak az elmulasztása vagy megsértése viszont komoly szankciókat 

von maga után, többek között olyat, mint a földalapú támogatások (SAPS) megvonása. 

A gazdálkodónak elemi érdeke, hogy betartsa ezeket az előírásokat, mivel számos 

esetben a gazdálkodás eredményességét veszélyeztethetik a szankciók. Azonban az 

intenzív tápanyag igényű növények megkövetelik a folyamatos és nagy adagú nitrogén 

ellátást. Egy 10-12 tonna/ha termésű kukorica, egy 7-8 t/ha átlagú őszi búza vagy 4-5 

t/ha-os termésű repce nitrogén igényét nagyobb mennyiség fedezi, mint amit ki lehet 

juttatni. Ez az ellentmondás megoldásra vár, amit lehet halogatni, mivel számos 

problémát vet fel. 

Magyarországon a főbb szántóföldi kultúrákban (őszi búza, repce és kukorica) a 

nitrogén tápanyag kijuttatása extenzív körülmények mellett 2-3, míg intenzív 

gazdálkodás során 3-4 alkalommal történik, amely jelentős kijuttatási költséggel jár. 

Őszi búza és repce esetében az őszi alaptrágyázás mellett tavasszal 2-3 alkalommal, 

míg kukorica esetében a vetés előtt és a vetéssel egy menetben történő kijuttatás mellett 

állományban 1-2 alkalommal történik a nitrogén visszapótlása. Ugyanakkor pl. 2014-

ben azt tapasztaltuk, hogy a tavaszi gabonák esetében hiába végeztek a gazdálkodók 2 

vagy 3 alkalommal nitrogén visszapótlást, a talajok felső 0-90 cm-es rétegéből májusra 

gyakorlatilag eltűnt a felvehető nitrogén. Ennek következtében nagyon jó 

terméseredmények mellett a búza nagyon rossz minőségi paraméterekkel reagált. A 

tenyészidő végére nem állt a növény rendelkezésére elegendő nitrogén tápanyag, így a 

fehérje és a nedves sikértartalom illetve ezek következtében a sütőipari minőség 

rendkívül alacsony szintet mutatott. 

Irodalmi áttekintés 

A növények a talaj összes N-tartalmának csak töredékét képező szervetlen formákat 

tudják hasznosítani NO3
- és NH4

+- ionként. Az NH4
+ egy része a talajkolloidok felületén 

adszorbeálódik, másik része pedig agyagásványok rácsai közé épülhet be. Az NO3
- 

anion természeténél fogva nem kötődik a talajkolloidokhoz, illetve nem épül be az 

agyagásványok kristályrácsaiba, mozgásra képes. Ezen tulajdonsága folytán a 
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környezet szennyezéséhez hozzájárul az NO3
- kimosódás illetve a denitrifikáció végett. 

A nitrát szennyezésen kívül meg kell említeni a légkörben megjelenő káros N alapú 

gázokat is. Az üvegházhatású gázok éves kibocsátásának a fele nitrogén- oxid (NO) és 

dinitrogén- oxid (N2O), mely akkor fordulhat elő, ha a meleg, száraz talaj átnedvesedik 

(Barton et al. 2008, Galbally el al. 2008, Barton et al. 2013). A leírtak alapján 

elmondható, hogy a növények N-táplálása esetén a legstabilabb illetve 

környezetkímélőbb N forma az NH4
+. Papp (2014) úgy véli, ha a nitrogén hosszabb 

ideig tud NH4
+ formában maradni, az növeli a növény rendelkezésére álló tápanyag 

mennyiségét, s ez növeli a termést és a minőséget. 

A talaj illetve szerves trágyák N-vegyületei, a mikroszervezetek tevékenysége révén 

alakulnak szervetlen formákká (Loch, 1999). A szerves nitrogén vegyületek, hogy 

szervetlenné alakuljanak, három egymást követő folyamaton - az aminizáción, az 

ammonifikáción és a nitrifikáción - keresztül mennek végbe, melyek a nitrogén 

körforgalom meghatározó részei. A nitrogén körforgalmának az élőlények számára 

rendkívül nagy fontosságú első lépése a légköri N2 biológiai fixációja. A 

nitrogénfixálás során a nitrogén szerves kötésbe és biológiai ellenőrzés alá kerül 

(Szabó, 1986). Az ammonifikáló baktériumok hatására az amino-N ammóniává alakul 

át. 1878-ban két német bakteriológus, Theodore Schloessing és Alfred Müntz nevéhez 

fűződik az a megállapítás, hogy a nitrifikáció baktérium-tevékenység eredménye. 

Továbbá azt is kimutatták, hogy a nitrifikáció két lépcsőben megy végbe: az ammónia 

először nitritekké alakul, majd a nitritek nitrátokká alakulnak (Tisdale- Nelson, 1966). 

Az ammónia nitritté történő oxidálásában a Nitrosomonaseuropaea, 

Nitrosospirabriensis, Nitrosococcusnitrosus, Nitrosolobusmultiformis és a 

Nitrosovibriotenuis vesznek részt (Szabó, 1986). 

A nitrogén műtrágya az egyik legdrágább input anyag a növénytermesztésben. A 

kijuttatott szerves vagy szervetlen trágyának alig több, mint 50 %-a hasznosul a 

kultúrnövény által (53-57 %)(S.P.Syswedraet al 2012). Jelentős arányban (10-50 %) 

kerül veszteségként a talajvízbe, nitrát (NO3
-) formában illetve a légkörbe, nitrogén 

(N2), nitrogén-oxid (NO) és dinitrogén-oxid (N2O) gáz formájában 

környezetszennyezést okozva. A dinitrogén-oxid veszélyesebb anyag, mint a szén-

dioxid (CO2), mivel 300-szor erősebben fokozza az üvegházhatást (EPA 2014). Az 

ilyen típusú szennyezést kellene csökkenteni oly módon, hogy segíteni kellene a 

termesztett növény nitrogén felhasználását a kijuttatott műtrágyából vagy szerves 

trágyából, ezáltal csökkenteni lehetne a szennyezés mértékét mind a talajvíz, mind 

pedig a légkör irányába. A növény képes felvenni a nitrogént mind ammónium-ion 

(NH4
-), mind nitrát-ion (NO3

-) formájában. A kulcskérdés, hogy mennyi ideig tudjuk a 

nitrogént NH4
- formában tartani, mivel ez a forma lényegesen stabilabban képes 

csatlakozni a negatív töltésű talajrészecskékhez (kolloidokhoz), mint a szintén negatív 

töltésű NO3
-. Ez utóbbi lényegében nem kötődik a talajrészecskékhez (a negatív 

töltések taszítják egymást), így instabil a talajban. Ennek köszönhető a nagyfokú 

mozgékonysága a talajvíz irányába illetve a légkör felé. A nitrát-ionok kimosódása 

ráadásul nemcsak a nitrogén veszteséget jelenti, hanem fokozza a növény számára 

hasznos kationok (kálium, kalcium és magnézium) kimosódósát, mivel a negatív 

töltésű nitrát-ionok kapcsolódnak a pozitív töltésű kationokhoz, így a kimosódás során 

a kationok mennyisége is csökken. Ezáltal a növények számára rendkívül fontos 

tápanyagok mennyisége is csökken. 

Európában, elsősorban a nyugati részeken (Franciaország, Anglia, Belgium, Hollandia, 

Németország, Dánia, Írország) elsősorban a magas állatlétszám, az intenzív nitrogén 
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visszapótlás, a talajok adottságai és a csapadékviszonyok miatt nagy a lemosódás 

veszélye és nagy a nitráttal szennyezett talajvizek aránya. Ezek az országok tették meg 

az első lépéseket a talajvizek irányában, amikor a 2000-es évektől kezdődően 

szabályozásokat hoztak a nitrogén felhasználását illetően. Számos ország, például az 

NSZK, Ausztria, Dánia, Hollandia, Szlovénia, Litvánia vagy Írország az egész országot 

nitrátérzékeny területnek nyilvánította, míg mások a területük 50-80 %-át (Anglia, 

Franciaország, Belgium, Magyarország, Románia, Bulgária, stb.) (Bertáné Szabó, 

2014). 

A nitrogén stabilizátorok beavatkoznak a nitrifikációs folyamatokba azáltal, hogy 

gátolják a lebomlást végző baktériumok élettevékenységét. Így az NH4
- átalakulása 

gátolt nitrit, majd nitrát formájába. Nagyobb mennyiség marad stabilabb formában, 

ezért a növény hosszabb ideig képes felvenni a nagyobb mennyiségben rendelkezésre 

álló nitrogént. Ennek következtében növekszik a termés, illetve csökken az esélye a 

talajvízbe történő kimosódásnak és a levegőbe való denitrifikációnak. A kijutatott 

szerves vagy szervetlen nitrogén tartalmú trágyákat hatékonyabban használják fel a 

kultúrnövények. 

A Nitrosomonas baktérium fajok felelősek az ammónium-ionok nitritté való 

átalakulásáért. A Nitrobacter baktérium fajok a nitrit-ionok nitrát ionná történő 

átalakításáért felelnek (nitrifikációs folyamat). Meleg, nedves talajban ez a folyamat 2-

4 hét alatt végbe megy (R.Ali et al. 2008). 

A nitrapyrin kizárólag a Nitrosomonas baktérium fajok élettevékenységét gátolja a 

talajban specifikusan. A nitrapyrin nem biocid anyag, nem öli meg a Nitrosomonas 

baktériumokat, csak akadályozza a metabolizmusukat, ezáltal a növekedésüket. Így a 

nitrapyrint „bakterosztatikus” anyagnak lehet nevezni (Campbell-Aleem, 1965). A 

nitrapyrin zavarja a réztartalmú enzimek kötési helyeit a Nitrosomonas baktérium 

fajoknál és gátolja az ammónia monooxigenáz (AMO) enzim megkötődését a 

baktériumban illetve az ammónium-N transzportját a sejtfalon keresztül egy 

réztartalmú enzim segítségével. A nitrapyrin hatása a talajban 70-100 napig tart (belső 

vizsgálatok). Ezután a nitrapyrin lebomlik ártalmatlan részekre a talajban, a 

Nitrosomonas baktérium népesség regenerálódik és újra teljes erővel zajlik a 

nitrifikációs folyamat. Azonban ez idő alatt az ammónium degradációja lecsökken és a 

növények számára nagyobb mennyiségben áll rendelkezésre a nitrogén ammónium-ion 

formájában. 

A nitrifikációs inhibitorok használata egy stratégia, amely csökkenti a lehetséges N 

veszteséget. Ezek a kemikáliák korlátozzák a nitrifikációt, a N veszteség legfontosabb 

útját, gyakran a részt vevő enzimek egyikének megkötésével vagy más módon történő 

hatástalanításával (Slangen-Kerkhoff, 1984). Bedard és Knowles (1989) szerint 

alliltiokarbamidot (ATU) széleskörűen alkalmazzák a nitrifikációs kutatásokban, 

Subbarao et al. (2006) diciándiamidot (DCD) és a nitrapyrint említi, mint inhibitor. A 

nitrapyrint (2-klór-6-(triklórmetil)-piridin) már sok éve sikeresen használják a 

nitrifikáció és a felhasznált műtrágyából történő N veszteség csökkentése érdekében, 

ahol a N felhasználás magas (45-338 kg N ha -1; Wolt, 2004).  A nitrapyrin kizárólag a 

Nitrosomonas baktérium fajok élettevékenységét gátolják a talajban specifikusan 

(Papp, 2014). A nitrapyrin nem biocid anyag, nem öli meg a Nitrosomonas 

baktériumokat, csak akadályozza a metabolizmusukat, ezáltal a növekedésüket. Így a 

nitrapyrint „bakteriosztikus” anyagnak lehet nevezni (Campbell-Aleem, 1965). Powell 

és Prosser (1986) úgy vélik, hogy a nitrapiryn az ammónia oxidációjában részt vevő 

enzimek rézkomponenseivel kelátokat képezve fejti ki gátló hatását. A szóban forgó 
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hatóanyag működése Vannelli és Hopper (1992) szerint az a mechanizmus, amellyel a 

nitrapyrin gátolja a nitrifikációt ammónia monooxigenázt (AMO) tartalmaz, ami az 

ammónia oxidációban résztvevő fő enzim. 

Anyag és módszer 

A vizsgálataink alapja a 200 g/l nitrapyrin tartalmazó N-LockTM CS nevű készítmény. 

Magyarországon 2013 óta vizsgáljuk az N-LockotTM-t. Ebben az évben szerettük 

volna repcében és búzában is beállítani, azonban a márciusi tél megakadályozta ebbéli 

szándékunkat. Így tavaly gyakorlatilag kukoricában történtek meg a vizsgálatok. Ebben 

az évben állítottuk be az engedélyezési vizsgálatokat, és számos demo vizsgálatot is. 

2014-ben őszi búzában, őszi árpában, őszi káposztarepcében és kukoricában történtek 

a vizsgálatok. 

A dolgozat további eredményeinek helyszínét a SZIE GAEK Tessedik Campus, 

Galambos majori kísérleti területe adta. A kísérletünkben nitrogénműtrágyát 

alkalmaztunk három tápanyagszinten, nitrapyrin hatóanyag kiegészítéssel, összesen 

hétféle kezelés kombinációban, háromszori ismétlésben. Tesztnövényként KG 

Széphalom őszi búzafajtát alkalmaztunk, amely 2014. október 26-án lett elvetve. A 

további eredményeket hasonló kísérleti körülmények közt, de kukorica tesztnövénnyel 

kaptuk, 2016. évben. 

A talaj jellemzői: a talaj típusa  réti csernozjom talaj, kémhatása  pH: 6,2, 

 humusz tartalma: 2,39%, Arany-féle kötöttségi száma (KA:) 52, a talaj 

 nitrit-nitrát tartalma (nitrogénben kifejezve): 4,12 mg/kg sz.a.,

 foszfor-pentoxid tartalma (AL): 230 mg/kg sz.a., kálium-oxid tartalma 

(AL): 298 mg/kasz.a. volt. 

Az alkalmazott kezelések a következők: 

1. kontroll (kezelés nélkül), 

2. kontroll + nitrapyrin (vetés előtt) 

3. Nitrosol 128 l/ha (vetés előtt) + Nitrosol256 l/ha (tavasszal), 

4. Nitrosol 128 l/ha + nitrapyrin (vetés előtt) + Nitrosol 256 l/ha, 

5.Nitrosol 128 l/ha (vetés előtt) + Nitrosol 256 l/ha + nitrapyrin (tavasszal), 

6. Nitrosol 256 l/ha (vetés előtt) + Nitrosol 128 l/ha (tavasszal), 

7. Nitrosol 256 l/ha + nitrapyrin (vetés előtt) + Nitrosol 28 l/ha (tavasszal). 

A kísérleti parcella területe: 36 m x 10 m= 360 m2 

Eredmények és értékelésük 

A termésátlagok alakulása a SZIE GAEK kísérleteiben 

A kontroll esetében 2,77 t ha-1 termésmennyiséget kaptunk, ha ezt nitrapyrin 

hatóanyaggal egészítettük ki 1,03 t ha-1 –ral kaptunk magasabb termést (3,77 t ha-1). 

Amennyiben a Nitrosolt ősszel 128 l ha-1 –os illetve tavasszal 256 lha-1-os dózisban 

jutattuk ki 6,07 t ha-1 szemtermést tudtunk elérni. Ha a Nitrosol mellett ősszel kezeltük 

az állományt nitrapyrines hatóanyaggal, 0,8 t ha-1-ral tudtuk megnövelni a 

termésmennyiséget, azonban tavaszi kijuttatás estén már terméscsökkenés mutatkozott, 

0,84 t ha-1-ral kaptunk kisebb termésmennyiséget. Elmondhatjuk, hogy a nitrogén 

inhibitor fejtrágyával való kijuttatása terméscsökkentő hatású. A legmagasabb 

termésmennyiséget a 7. kezeléssel (6,87 t ha-1), nitrapyrin hatóanyag használata esetén 

értük el, nélküle 6,03 tha-1 volt a szemtermés. 

 

 



Futó Zoltán – Bence Gábor – Holes Annamária – Surányi Szilvia – Papp Zoltán 

 

152 

1. ábra. A búza termésátlagai a kísérletben 2016. Szarvas 

 

Figure 1. Yield of winter wheat in experiment in 2016. Szarvas 

 

A kukorica kísérletben a különbségek nem érték el a szignifikáns határt, de 

megbízhatóan és egyértelműen trend jellegű növekedést mértünk a termésátlagokban 

(1. táblázat). 

 
1. táblázat: A kukorica termésátlagai a kísérletben 

Kezelés (1) 
Termésátlag 

t/ha (2) 

Nitrosol 30% 385 l/ha (vetés előtt) 8,48 

Nitrosol 30% 385 l/ha + N-Lock 2,5 l/ha (vetés előtt) 8,60 

Karbamid 326 kg/ha 8,73 

Karbamid 326 kg/ha + N-Lock 2,5 l/ha (vetés előtt) 8,83 

Nitrosol 30% 385 l/ha (5-8 leveles állapotban) 8,67 

Nitrosol 30% 385 l/ha + N-Lock 2,5 l/ha (5-8 leveles állapotban) 8,86 

 
Table 1. Yield of maize in experiment 

(1) treatment, (2) Yields t/ha 

A termésátlagok alakulása az országos kísérletekben 

Kukoricában az elmúlt két év (2013-14) eredményei állnak a rendelkezésünkre. Az 

elmúlt évi vizsgálatainkkal megállapítottuk, hogy az N-LockTM hatása a műtrágyák 

közül elsősorban a karbamid és a folyékony nitrogén (nitrosol) érvényesül. 2 kísérlet 

átlagában, ha az alap műtrágya karbamid volt és ezzel egymenetben történt a nitrapyrin 

bedolgozása a talajba, akkor a kezelés 9 %-kal növelte a termést. A gyengébb, 

homoktalajon (4,5 t/ha termésszinten) csak 6 %-kal volt nagyobb a termés, míg 

magasabb termésszinten (7,5 t/ha termésszinten) már 11 %-kal volt nagyobb a termés. 

A nitrosolos kezelés 8 %-kal növelte a termésátlagot (11 t/ha-os termés mellett). A 

pétisó és az ammónium-nitrát esetében a hatás mérsékeltebb, de nem elhanyagolható 

(2-4 %), bár volt olyan terület, ahol a különbség elérte a 7 %-ot. Hasonló hatást értünk 

el szilárd szerves-trágya alkalmazása esetén (3 %-os növekedés). 

Két dózist vizsgáltunk, a 2,5 l/ha és 5 l/ha. Ez utóbbi a dupla dózis volt. Vizsgálataink 

során megállapítottuk, hogy a dupla dózis nem adott érdemleges többletet, a 2,5 l/ha 

hatásában és gazdaságosságában elegendő volt. 
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Az időzítés kérdésében is lényeges eredményeket értünk el. Vizsgáltuk a vetés előtt 

kijuttatott, majd kombinátorral bedolgozott illetve állománykezeléssel kijuttatott 

kezelések hatását. Ebben megállapítottuk, hogy a vetés előtt kijuttatott, majd 

bedolgozott N-LockTM hatása felülmúlta az állománykezelések (permetezések) 

hatékonyságát. Ennek oka valószínűleg, hogy a bedolgozás által biztonságossá vált a 

talajba történő bejuttatás, míg az állománykezelés ki van téve az időjárás 

szélsőségeinek (két héten belül 10-15 mm csapadék szükséges ahhoz, hogy a talajba 

bejusson a hatóanyag). Azonban, ha a nitrogén és az N-LockTM kijuttatása folyékony 

formában kultivátorozással egymenetben un. strip-till technológiával történik, akkor a 

termésnövekedés eléri a 10 %-ot. Ebben az esetben a folyékony nitrogén kijuttatása a 

talajba történik a művelő eszköz talajjal takarja be. Így gyakorlatilag kiküszöbölhető a 

csapadéknak való kitettség. 

Az elmúlt két év vizsgálatainak (18 helyszín) átlaga szerint a termésnövekedés elérte a 

7,3 %-ot, ami 0,6 t/ha-t jelentett. Ha magasabb trágyázási (min. 100 kg/ha nitrogén 

hatóanyag) és termelési szint mellett történt az N-LockTM kezelés, akkor a 

terméskülönbség elérte a 11 %-ot, ami közel 1,1 t/ha-t jelentett. A legjobb kísérleti 

helyen a termés 1,7 t/ha-ral növekedett. 

A vizsgálatainkból egyértelműen kiderült, hogy a termésnövekedés elsősorban az 

ezerszem tömeg növekedéséből fakadt. Amilyen mértékben nőtt az ezerszem tömeg, 

ugyanolyan arányban nőtt a termés. A kukorica fehérje tartalma is nőtt, azonban ennek 

mértéke nem volt jelentős és nem is volt szignifikáns (1-3 %). 

2014-es vizsgálataink során számos kísérletet tudtunk már beállítani őszi búzában, őszi 

árpában és repcében is. Ezen vizsgálatok nagyon hasznosak voltak a számunkra. 

Repcében a termésátlagok növekedése (6 kísérlet átlagában) 7,3 % volt. Megfigyelhető 

volt, hogy ahol alacsonyabb volt a termésszint (3 t/ha) és kisebb nitrogén adagokkal 

dolgoztak, ott a hatás alacsonyabb volt (6-7 %), míg magasabb termésszintnél (4 t/ha) 

és intenzív, nagy adagú nitrogén visszapótlásnál a termésnövekedés a 10-12 %-ot is 

elérte. Ez azt is jelenti, hogy abszolút értelemben a termésnövekedés a 0,2-0,3 t/ha-ról 

0,5-0,6 t/ha-ra nőtt. A legjobb kísérleti helyen a termésnövekedés elérte a 0,7 t/ha, ami 

15 %-os növekedést jelentett (4,8 t/ha-ról 5,5 t/ha-ra). Ezen ahelyen tavasszal 196 kg/ha 

nitrogén hatóanyagot juttatunk ki folyékony műtrágya formájában. Hasonló volt a 

helyzet az olajtartalom esetében is. Alacsony szinten nem volt érdemi olajtartalom 

növekedés, viszont magas szinten a növekedés elérte a 3-4 %-pontot is. Az időzítéssel 

kapcsolatban azt figyeltük meg, hogy érdemes volt minél hamarabb kijuttatni a 

talajfelszínre az N-Lockot, ami nagyobb hatékonyságot eredményezett. Ez praktikusan 

február végét, március első felét jelentette. A széles sortávú repcében (36-45 cm) a 

hatást jobbnak véltük, mint a sűrűbb sortávúaknál (15 cm). Ez valószínűleg annak 

köszönhető, hogy a talajt kell permetezni és nem a növényt, ezért kisebb talajtakarás 

esetén a hatás lényegesen jobb lett. 

Az őszi búzában is tapasztalható volt az, amit a repcében megfigyeltünk. Az összes 

kísérlet (16 helyszín) átlagában a termésátlag 7,6 %-kal növekedett. Magasabb 

trágyázási szinten ennek mértéke már elérte a 12-14 %-ot is (6-7 t/ha szinten). Minél 

magasabb volt a termésszint illetve a kijuttatott nitrogén mennyisége, annál inkább 

érvényesült az N-LockTM hatásnövelő szerepe. 3-5 t/ha-os termésszinten, illetve 50 

kg/ha kijuttatott tavaszi nitrogén adag esetén a hatás minimális volt (100-200 kg/ha). 

Azonban 6-8 t/ha-os illetve 100 kg/ha tavaszi nitrogén dózis esetén a hatás már elérte 

átlagban a 10-15 %-ot is, sőt volt olyan vizsgálatunk, ahol ennek mértéke 22 % volt (3. 

ábra),ami volumenben 1,1 t/ha-t jelentett. 
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2. ábra: Az N-Lock hatása a termésre és a minőségre őszi búzában Kunmadaras 2014. 

 

Figure 2. The effect of N-Lock is on the yield and quality in winter wheat Kunmadaras 2013 

1. Untreated, 2. N-Lock 2,5 l/ha, 3. Yield t/ha, 4. Protein %, 5. Gluten %, 6. TGW g 

 

A nagyobb termés egyértelműen az ezerszem tömeg növelésében jelentkezett, mivel 

ennek mértéke (6-8 %) egyenes összefüggésben állt a termés növelésével (8-10 %). 

 
3. ábra. A búza ezerszemtömegének (g) alakulása a kísérletben 2016. Szarvas 

 
Figure 3. Thousand kernel mass (g) of winter wheat in experiment in 2016. Szarvas 

 

Az N-LockTM kezelés kifejezetten segítette a minőségi paraméterek javítását is, 

különösen azokét, amelyek a nitrogén tartalommal állnak összefüggésben. A fehérje 

tartalom 7-10 %-kal, a nedves sikér 5-7 %-kal növekedett átlagban, de tapasztaltunk 26 

illetve 33 %-os javulást is. A kezelési idő tekintetében egyértelműen a kora tavaszi, 

márciusi eleji kezelések jobbnak bizonyultak, mint a március végiek. 

Őszi árpában az eredmények hasonlóak voltak, mint az őszi búzában. Intenzív nitrogén 

visszapótlásnál (100 kg/ha N) illetve magas termésszintnél (7-8 t/ha) a 

termésnövekedés elérte a 8-10 %-ot az N-LockTM kezelés hatására. Alacsonyabb 

termésszinteknél és kisebb adagú nitrogén dózisoknál a hatás mérsékeltebb volt. 
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Következtetések 

Az N-LockTM nevű nitrogén stabilizátor kiváló eszköze lehet az intenzív gazdálkodást 

folytató termelőknek. Azokban a szántóföldi kultúrákban, ahol nagy mennyiségű 

nitrogén visszapótlás folyik (kalászos gabona, kukorica, repce), a magas termésátlagok 

mellett nagyon sok tápanyag veszendőbe megy. Ennek a veszteségnek a csökkentésére 

és a kijuttatott tápanyag jobb hasznosulására alkalmas a nitrapyrin hatóanyagú N-

LockTM. A nitrapyrin gátolja a Nitrosomonas baktérium fajok élettevékenységét, így 

lassítja a nitrifikációs folyamatokat. Ezáltal az ammónium-ion átalakulása nitritté, majd 

nitráttá lelassul, a növény számára nagyobb mennyiségben megmarad a stabilabb 

tápanyagforma. 

A 2015. év szarvasi kísérletek eredményei alapján megállapítható, hogy az N-Lock 

kezelések következetesen növelték az őszi búza és a kukorica terméseredményeit, azok 

meghaladták a kontroll parcellák terméseredményét. A növekedés mértéke nem minden 

esetben érti el a szignifikáns határt, de annak iránya és mértéke azonos trend jellegű, 

állandó. 

A kezelések növényfajtól függően eltérő hatást gyakoroltak a növények 

fehérjetartalmára. Az őszi búza esetében az N-Lock kezelések jelentősen növelték a 

fehérjetartalmat, míg a kukorica esetében ez a hatás minimális volt. 

Összefoglalás 

Az N-LockTM nevű nitrogén stabilizátor hatására a kijuttatott nitrogén hosszabb ideig 

ammónium formában marad, így csökken a nitrogén veszteség (csökkenti a 

denitrifikációt és a nitrát kimosódást) és a trágyázás negatív környezeti hatását. Azáltal, 

hogy a nitrogén felvehető formában marad, növekszik a termés és a minőség. Az N-

Lock elsősorban a karbamid műtrágyáknál, folyékony ammóniánál, a folyékony 

nitrogén oldatoknál és a híg vagy szilárd szerves trágyáknál fejtette ki kiváló hatását. 

Ammónium-nitrát és pétisó alkalmazása mellett a hatás mérsékeltebb volt. 

Kukoricában vetés előtt bedolgozva, kultivátorral egymenetben illetve állomány 

permetezéssel lehet kijuttatni. Állománypermetezés esetén a hatáskifejtéshez csapadék 

szükséges. Őszi káposztarepcében és kalászos gabonában a folyékony nitrogént 

fejtrágyával egymenetben a tél végén, kora tavasszal (február-március) kell kijuttatni. 

A dózisa 2,5 l/ha. Az N-LockTM növeli a kukorica, az őszi káposztarepce, az őszi búza 

és az őszi árpa termését kb. 5-20 %-kal. A termésnövekedést elsősorban az ezerszem 

tömeg növelése adja, míg más paraméterek (aktív levelek aránya, cső-kalász-becőszám, 

szemszám, hektolitersúly, stb.) kevésbé változnak. Nagy adagú nitrogén 

visszapótlásnál nagyobb arányban növekszik a termés. A termés minőségi paraméterei 

is javulnak, különösen az őszi búza fehérje és sikértartalma és a repce olaj tartalma. Az 

N-LockTM használata növeli a talajban a nitrogén visszatartást, csökkenti a nitrát 

kimosódását a talajvíz irányába és az üvegház hatású gázok légkörbe történő 

kibocsátását. Hatására nő az ammónium-ion tartalom a talaj felső (0-30 cm) rétegében 

illetve csökken a nitrát-ion tartalom a talaj mélyebb (60-90 cm)rétegeiben. Az N-

LockTM kezelést követő 2 hónap múlva a talaj felső rétegében még volt a növény 

számára felvehető nitrogén, ellentétben a kezeletlennel. A kijuttatott nitrogén 

lebomlása lassul, a növény számára hosszabb ideig van jelen felvehető nitrogén forma. 

Az N-LockTM hatására a nitrogén a talaj felső 0-30 cm-es rétegében helyezkedik el és 

növekszik az ammónium forma aránya. A készítmény keverhető a főbb szántóföldi 

kultúrákban engedélyezett gyomirtó készítményekkel és baktérium tartalmú talajoltó 

anyagokkal. 
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New Plant Nutrition in Plant Production 

Abstract 

The applied nitrogen by the nitrogen stabilizer called N-LockTM can stay longer in the form of ammonium, 

therefore nitrogen loss decreases (it decreases denitrification and the disposal of nitrate), and it reduces the 

negative environmental effect of fertilization. By the nitrogen staying in absorbable form, the yield and the 
quality increases. The N-LockTM mainly shows its excellent effects with urea fertilizers, liquid ammonia, 

liquid nitrogen solutions, and slurries or solid organic manures. The effect was more moderate when using 

ammonium nitrate and CAN. Before sowing in maize it is applied by cultivator or by spraying the stock. In 
case of stock spraying precipitation is needed for proper effect. In winter oilseed rape and in cereal it has to 

be applied at the same time with the liquid nitrogen, side dressing at the end of winter, early spring (February 

– March). Its dose is 2.5 l/ha. The N-LockTM increases the yield of maize, winter oilseed rape, winter barley 
by 5-20%. The production growth is mainly given by the increase of kernel weight, while other parameters 

(the number of active leaves, the number of cobs, ears, kids, tools, weight in hectolitre etc.) change slightly. 

With larger portion of nitrogen supply the yield grows in a greater rate. The quality parameters of the crops 
are improving too, especially the protein and gluten content of winter wheat and the oil content of rape. The 

use of N-LockTM increases the retention of nitrogen in the soil, reduces the disposal of nitrate in the direction 

of the ground water and the emission of greenhouse gases into the atmosphere. By its effect the ammonium 
ion content grows in the upper layer (0-30 cm) of the soil, and the nitrate ion content decreases in the deeper 

layers (60-90 cm) of the soil. 2 months after the N-LockTM treatment there were still absorbable nitrogen for 

the plant in the upper layer of the soil as oppose to the untreated one. The degradation of the applied nitrogen 
slows down, the form of nitrogen is present for a longer time. Because of the effect of N-LockTM, nitrogen is 

located in the upper 0-30 cm layer of the soil, and the rate of ammonium form increases. The substance can 

be mixed with herbicides permitted in the main field crops and with soil conditioners with bacteria content. 

Keywords: N-Lock, nitrate-ion, volatilization, leaching, yield increasing 
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Bevezetés 

A torma gazdaságos termesztése csak olyan fajták (illetve fajtatípusok) alkalmazásával 

valósítható meg, melyek a levél és gyökérbetegségekkel szemben ellenállóak, 

terméshozamuk nagy. A termés áruvá készítését és értékesítési lehetőségét kedvezően 

befolyásolja, ha a főgyökér a gyökérfejen csak egy hajtást fejleszt, a hús színe világos, 

barnulástól mentes, íze kellemesen csípős és magas beltartalmi értékkel rendelkezik. 

Ezeknek a követelményeknek Magyarország egyetlen tormatermesztő körzetében 

nehéz megfelelni. A hazai termesztésre saját szaporítóanyag-gyűjtés és ebből adódóan 

kevert, heterogén állományok jellemzőek, ahol fajtatípusokat és nem fajtákat 

alkalmaznak. Megfigyeléseink célja az volt, hogy összehasonlítsuk a termesztésben 

jellemző Magyar és Dán, illetve a kevésbé elterjedt Brassói és Spreewaldi típusú 

tormák termesztési értékét meghatározó tulajdonságokat (levél és gyökér betegség 

ellenálló képessége, terméshozama). 

Irodalmi áttekintés 

A torma hazai nemesítése 1989-ben indult a debreceni tormatermesztő körzetben 

jelentkező növényegészségügyi problémák miatt. A tájszelekció, honosítás és 

mikroszaporítás eredményeként 8 államilag elismert fajta szerepel nemzeti 

fajtajegyzékünkben (Géczi, 2013). A nemesítési tevékenységgel párhuzamosan 

különböző morfológiai változatok és genetikai vonalak begyűjtése is elkezdődött, így 

jött létre az a torma géngyűjtemény, amely közel 100 változatot tartalmaz, és amely a 

Nyíregyházi Egyetem gondozásában van. Fent említett fajták és genetikai változatok 

nemcsak alaktanban különböznek egymástól, hanem betegség ellenállóságban, 

terméshozamban és beltartalmi értékben is. A torma levelén jelentkező legjelentősebb 

és rendszeresen fellépő betegség a fehérsömör, melyet az Albugo candida (Pers.) 

KUNTZE gomba okoz (Dienes-Jobbágy, 1997, Haraszthy, 2005). Fertőzése 

következtében a leveleken kisebb-nagyobb kiterjedésű, fehér, felhólyagosodó foltok 

jelennek meg (Pintér, 1993). Erős fertőzéskor a levelek kanalasodnak, torzulnak, 

elszáradnak (Glits, 1993). A főgyökér felületén megfigyelhető korhadás kiváltó okait 

illetően az irodalmi források több kórokozó komplex fertőzéséről számolnak be 

(Percich-Johnson, 1990; Géczi, 1998; Kövics- Bozsik, 2007). A betegség jellemző 

tünete a korona alatti barna korhadás, a kéreg parásodása, nekrotizálódása, a háncs 

szétforgácsolódása. A gyakorlatban „karikás gyökérnek” nevezett belső szöveti 

elszíneződés az alábbi tünetek formájában jelentkezhet: a farész és a háncsrész 

találkozásánál barna gyűrű képződik, a farész szállító szöveteiben barna foltok 

alakulnak ki, az egész bélrész elhal, megbarnul (Géczi, 1998). A szövetbarnulás 

kialakulását szerzőnként (Glits, 1982; Eastburn-Chang, 1994; Kövics- Bozsik, 2007; 

Becker-Dillingen, 1956; Géczi, 2007) különböző eredetű okokra vezetik vissza. A 

rizóma rendellenes kihajtása, „csírázása” következtében a korona alatti részen 

különböző méretű daganatok alakulnak ki, melyekből levelek törnek elő. Az ilyen 
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torma feji részét a daganat mértékétől függően az áruvá készítés során faragni 

szükséges (Géczi, 2013). A tünetet és kialakulásának okait Hevesiné (Géczi, 1998) 

valamint Kövics és Bozsik (2007) vizsgálta. 

Anyag és módszer 

Megfigyeléseink anyaga a Nyíregyházi Egyetem (korábban Nyíregyházi Főiskola) 

birtokában és gondozásában lévő torma fajtagyűjtemény 78 torma változata, helye a 

DE AMTC KIK Nyíregyházi Kutató Központ területe. Fajtánként, genetikai 

változatonként évente 30-30 növényt vizsgáltunk. A növények termesztési 

technológiája megegyezik a hajdúsági tájegységben alkalmazott technológiával 

(egyéves, bakhátas). Az értékeléshez 5 év (2003-2007) adatait használtuk fel. Az 

alakkörök kialakítása a torma változatok levél és gyökér morfológiai tulajdonságai 

alapján történt cluster, valamint diszkriminancia analízissel. Az Albugo candida 

fertőzést 10-10 véletlenszerűen kiválasztott levélen jegyeztük fel, a levél közepére 

fektetett 10x10 cm-es ablak segítségével. A rizómán előforduló betegségtünetek 

felmérése a betakarítás után történt. A gyökér felületén korhadást és rendellenes 

kihajtást („csírásodás”) különböztettünk meg. A hús belső elbarnulásának mértékét 

fajtánként 5-5 rizóma talpi részének levágásával állapítottuk meg. A gyökérbetegségek 

felmérésekor a megbetegedés mértékére nem voltunk tekintettel. A terméshozamot az 

osztályozott rizómák átlagtömegéből számoltuk. Az eredmények statisztikai értékelését 

Tukey-Kramer és Games-Howell-féle páronkénti összehasonlítással végeztük. 

Eredmények és értékelésük 

A megfigyelésekbe bevont torma fajták és genetikai változatok 5 kísérleti év 

eredményei alapján a levéllemez színe, alakja, fényessége, hólyagozottsága, tapintás 

útján megállapítható szöveti „finomsága”, a főér színe és a levelek állása, bokrosodási 

hajlama, valamint a főgyökér, azaz a rizóma alakja, a gyökérfejen fejlődő hajtások 

száma és a talpgyökerek tulajdonságai alapján 4 alakkörbe sorolhatók. Ezek: 1. Magyar, 

2. Spreewaldi, 3. Brassói, 4. Dán. 

Torma alakkörök betegség ellenálló képessége 

Az 1. táblázat a torma alakkörök levelének Albugo candida fertőzöttségét szemlélteti, 

ahol a különböző betűindexet kapott értékek szignifikánsan (p<0,01) különböznek 

egymástól. Eredményeink szerint a Magyar típusú tormák Albugo candida-val 

szembeni ellenállósága kiemelkedő a többi típushoz képest, bár szignifikáns 

különbséget nem mutat a Brassói és a Dán alakkörtől. Ez ellentmond a termesztési 

tapasztalatoknak, miszerint a legkevesebb növényvédelmi beavatkozást a Dán típusú 

tormák igényelnek a fehérsömör fertőzéssel szemben. Az eltérés az általunk 

rendszeresen alkalmazott vetésváltással magyarázható, míg az üzemi termesztésre 

monokultúra jellemző. Az Albugo candida legnagyobb mértékben a Spreewaldi típusú 

tormák levelét fertőzi (1. táblázat). 
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1. táblázat: Albugo candida fertőzés mértéke alakkörök szerint (2003-2007) 

Torma alakkörök 

(1) 
Magyar (2) Spreewaldi (3) Brassói (4) Dán (5) 

Fertőzési foltok 

száma 
db/100 cm2(6) 

1,85 a 5,65 b 2,10 a 2,34 a 

 

Table 1. Albugo candida infection rate of horseradish morphological complexes (Nyíregyháza, 2003-2007) 

(1) Horseradish morphological complexes, (2) morphological complex Magyar, (3) morphological complex 
Spreewaldi, (4) morphological complex Brassói, (5) morphological complex Dán, (6) Spot infection 

(piece)/100 cm2 

 

A rizómák felületén tapasztalt megbetegedés mértékét és az egészséges gyökerek 

arányát a 2. táblázatban mutatjuk be. (A táblázatban adott soron belül a különböző 

betűindexet kapott értékek szignifikánsan (p<0,01) különböznek egymástól.) 

Hangsúlyozni szükséges, hogy a betegségek felvételezésekor minden rizómát 

fertőzöttnek tekintettünk, amelyen valamilyen betegségtünet jeleit tapasztaltuk, de a 

megbetegedés mértékére nem voltunk tekintettel. A legtöbb egészséges tormát a 

Magyar fajtáknál/változatoknál tapasztaltuk, de a beteg rizómák aránya még így is 

elérte az 50 % -ot. Ennél a csoportnál a korhadásos tünetek („Root Rot Complex”) 

mellett nem elhanyagolható a rendellenes „csírázás” (4,9 %), mely a gyakorlatban 

komoly terméskieséssel járó betegségtünet. A „csírásodás” (szakzsargon a rendellenes 

kihajtásra) legnagyobb mértékű előfordulása a Spreewaldi és a Brassói alakkörre 

jellemző (8 %). A Dán alakkör változatainál gyakori a felületi korhadás, de ennek a 

tünetnek a jelenléte nem jelent feltétlen terméscsökkenést. Ha a korhadásos foltok 

átmérője 2 cm alatti és nem hatol mélyen a szövetbe, akkor a torma áruértékét nem 

befolyásolja. A Dán típus előnyös tulajdonsága, hogy gyökerén a rendellenes kihajtás 

kisebb mértékben tapasztalható. 

 
2. táblázat: Torma alakkörök egészséges és beteg rizómáinak aránya (2003-2007) 

Torma alakkörök (1) Magyar (2) Spreewaldi (3) Brassói (4) Dán (5) 

Egészséges rizómák (%) (6) 50,67 a 46,53 ab 38,6 ab 38,5 b 

Összes beteg rizóma (%) (7) 49,33 a 53,47 ab 61,4 ab 61,8 b 

Korhadás (%) (8) 44,4 a 44,9 a 53,11 ab 59,33 b 

Rendellenes „csírázás” (%) (9) 4,9 ab 8,02 a 8,28 a 2,47 b 

 
Table2. Healthy and diseased roots proportion of horseradish morphological complexes (Nyíregyháza, 2003-

2007) 

(1) Horseradish morphological complexes, (2) morphological complex Magyar, (3) morphological complex 
Spreewaldi, (4) morphological complex Brassói, (5) morphological complex Dán, (6) healthy roots (%), (7) 

all diseased roots (%), (8) „Root Rot Complex”, (9) abnormal formation of roots (%) 

 

A szövetbarnulás felmérésekor nem tettünk különbséget az irodalmi források által leírt 

tünetek között, azokat együttesen rögzítettük. Tapasztalataink szerint a belső szöveti 

elszíneződés részben fajtatulajdonság, részben időjárási és agrotechnikai okokra 

vezethető vissza. Legnagyobb arányú előfordulását a Brassói típusú tormákon 
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tapasztaltuk, mely átlagosan a megvágott rizómák 50 %-át érintette. A többi alakkörnél 

kevesebb, de nem elhanyagolható mértékű volt a húsbarnult gyökér. A szignifikáns 

(p<0,01) különbségeket a 3. táblázat tartalmazza. 

 
3. táblázat: Torma alakkörök szövetbarnulása (2003-2007) 

Torma alakkörök (1) Magyar (2) Spreewaldi (3) Brassói (4) Dán (5) 

Szövetbarnult rizómák 

(%) (6) 
30,4 a 30,8 a 51,2 b 32,4 a 

 
Table3. Pepper discoloration of horseradish morphological complexes (Nyíregyháza, 2003-2007) 

(1) Horseradish morphological complexes, (2) morphological complex Magyar, (3) morphological complex 

Spreewaldi, (4) morphological complex Brassói, (5) morphological complex Dán, (6) Roots of pepper 
discoloracion (%) 

 

Torma alakkörök terméseredményei 

A torma alakkörök terméshozamát az I., II., III. és IV. osztályú rizómák átlagos tömege 

alapján számítottuk. A 4. számú táblázat adatai szerint a legnagyobb termésátlagot a 

Brassói és a Dán típusba tartozó tormák termesztésekor lehet elérni, ezektől kisebb 

hozamra képesek a Magyar és a Spreewaldi típusok. A bevételt alapvetően 

meghatározó I. oszályú rizómák aránya és azok átlagtömege szintén a Brassói és a Dán 

tormáknál volt kiemelkedő. Statisztikai különbség a Dán és a Magyar, Spreewaldi 

alakkör között mérhető (adott soron belül a különböző betűindexet kapott értékek 

szignifikánsan (p<0,01) különböznek egymástól). 

 
4. táblázat: Torma alakkörök terméshozama (2003-2007) 

Torma alakkörök (1) Magyar (2) Spreewaldi (3) Brassói (4) Dán (5) 

Terméshozam (t/ha) (6) 9,24a 9,22 a 9,95 ab 10,85 b 

I., II., III., IV. osztályú 
rizómák átlagtömege (g) (7) 

210,1 a 209,5 a 226,2 ab 246,3 b 

I. osztályú rizóma (%) (8) 77,56 a 80,95 ab 86,86 b 86,72 b 

I. osztályú rizóma 

átlagtömege (g) (9) 
243 a 237 a 259 ab 278 b 

 
Table4. Crop yield of horseradish morphological complexes (Nyíregyháza, 2003-2007) 

(1) Horseradish morphological complex, (2) morphological complexes Magyar, (3) morphological complex 

Spreewaldi, (4) morphological complex Brassói, (5) morphological complex Dán, (6) crop yield (t/ha), (7) 

average weight of roots (g) (all class), (8) rate of I. class roots (%), (9) average weight of I. class roots (g) 

 

Következtetések 

A vizsgált torma fajtákat és változatokat a levél és a gyökér alaktani tulajdonságai 

alapján négy jól elkülöníthető csoportra lehet osztani. Ezen csoportok értékmérő 

tulajdonságait elemezve megállapítható, hogy a Magyar és a Dán típusú tormák 

termesztésben betöltött szerepe továbbra is meghatározó marad. A Dán típusú tormák 

nagyarányú termesztése betegség-ellenálló képességüknek és magas 

terméshozamuknak köszönhető. A Magyar torma terméshozamban elmarad ugyan a 

Dántól, de jobb beltartalmi értékekkel rendelkezik annál. A Spreewaldi típusú tormák 
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mind a levél, mind a gyökér betegségeire érzékenyen reagálnak, termésátlaguk 

átlagosnak tekinthető. Fokozott növényvédelmi igényük korlátozza termesztésüket. A 

Brassói torma változatok kedvező tulajdonsága, hogy terméshozamuk kiváló (10 t/ha) 

és levelük a vizsgált károsítóval szemben ellenálló, de a rizóma betegségekre igen 

fogékony. Gyakori a rendellenes „csírásodás” és a szövetbarnulás. Mindezek és az 

alakkörre jellemző kedvezőtlen, több hajtást fejlesztő tőrózsa miatt nem várható ezen 

típusú tormák jelentős mértékű termesztése. 

Összefoglalás 

Magyarországon a tormát üzemszerű méretekben kizárólag a Hajdúságban termesztik. 

Az itt alkalmazott speciális termesztéstechnológia és klimatikus adottságok révén a 

hazánkban termelt torma kiváló minőségű, jelentős exportcikk, amit hungarikumként 

tartanak számon. Magyarország nemcsak a termesztésben, hanem e növény 

nemesítésében is meghatározó jelentőségű tevékenységet folytat. Ma már 7 államilag 

elismert fajta szerepel a nemzeti fajtajegyzékben, ennek ellenére a termesztésre kevert 

állományok jellemzőek, ahol inkább fajtatípusokat, s nem fajtákat alkalmaznak. 

Legelterjedtebb a Magyar és a Dán típusú tormák termesztése. 

Megfigyeléseink célja az volt, hogy összehasonlítsuk a termesztésben jellemző Magyar 

és Dán, illetve a kevésbé elterjedt Brassói és Spreewaldi típusú tormák termesztési 

értékét meghatározó tulajdonságokat (levél és gyökérbetegség ellenálló képessége, 

terméshozama). Az értékeléshez 5 év (2003-2007) adatait használtuk fel. Az 

adatfelvételezés az akkori Nyíregyházi Főiskola torma fajtagyűjteményében történt 78 

torma változat bevonásával. 

Eredményeink szerint a levélen fellépő betegségekre (pl. Albugo candida) a Spreewaldi 

alakkörbe tartozó torma változatok a legérzékenyebbek. A rizóma szövetbarnulása a 

Brassói típusokat érinti leginkább. A főgyökér felületén jelentkező betegségek 

legkevésbé a Magyar, legnagyobb mértékben a Dán tormákon fordulnak elő. A 

vizsgálati évek átlagában a legnagyobb terméshozam a Dán típusú tormáknál figyelhető 

meg. 

Kulcsszavak: torma (Armoratia lapathifolia), Albugo candida, „Root Rot Complex”, 

terméshozam, alakkör 
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The Cultivation Values of Horseradish Morphological Complexes 

Abstract 

In Hungary, horseradish is produced only in the Hajdúság region. Thanks to the unique production technology 

and the climatic conditions, the product is a high quality, important export article, which is registered as 

“Hungaricum”. Hungary performs dominant role not only in production but also in breeding. Presently seven 
state-certified varieties available for growers, even so these varieties are not prevalent in growing practice, 

growers work with self propagated mixed populations. The two current type/variant of horseradish is known 

as “Magyar” and “Dán”.  
Our observations aim was to compare the characteristics and cultivation values of the “Hungarian” and 

“Danish” varieties, and the less preferred “Brasov” and “Spreewaldi” types (root and leaf disease resistance, 

yield). We have rate the data of 5 years (2003-2007). The data recording was taken at the horseradish 
collection of Nyíregyháza College, 78 horseradish variant were involved. Our results show that “Spreewaldi” 

varieties are the most sensitive the leaf diseases (e.g. Albugo candida). The pepper discoloration of rhizome 

is most frequent at “Brasov” types. The tap root surface diseases occur least in “Magyar” type morphological 
complex, whilst occur most often at “Dán” type. We observed the highest yields at the varieties of “Dán” 

type morphological complex. 

Keywords: horseradish (Armoratia lapathifolia), Albugo candida, „Root Rot Complex”, crop yield, 
morphological complex 
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Bevezetés 

A kézműves vagy a házi sajtkészítés egyre divatosabb, egyre több különleges, 

kézműves sajt születik ma Magyarországon és mutatkozik be a helyi piacokon, 

vásárokon vagy a bor- és gasztronómiai fesztiválok alkalmával. Mondhatjuk, hogy 

hazánkban sajtforradalom zajlik. A „sajtosság”, a sajtműves mesterség kezdi felküzdeni 

magát a jegyzett gasztrohivatások közé. A rendszerváltás után néhányan megunva a 

nagyüzemi bolti sajtokat, visszanyúlva a tradíciókhoz, elkezdtek otthon sajtot készíteni. 

Akadtak köztük olyanok, akik nagyon komolyan vették munkájukat és mesterré 

képezték magukat. Ilyen mester például a körösladányi Kiss Ferenc is. Ami a kézműves 

sajtkészítést illeti, mivel még egy fejlődési folyamat közepén járunk, igen hangsúlyos 

szerepet kap az oktatás. „Nagyon fontos, hogy a termelő pontosan tudja, a tejben, a 

sajtban mi miért és hogyan történik. Ha ezt megérti és tudja is kontrollálni, akkor a 

sajtkészítési folyamatban a különféle fajták kapcsán pontosan oda jut el, ahova akar” – 

mondja Kiss Ferenc. Nemcsak a termelőket kell tanítani, hanem a fogyasztókat is vallja 

Hegedűs Imre az Etyektejtől, aki ahol csak teheti (saját sajtműhelyében, fesztiválokon) 

sajtkészítésre tanít mindenkit, aki nyitott erre. A kézműves sajtkészítők jellemzően 

őstermelők, többségük egyéni gazdálkodóként, kistermelőként működik. Sorra nyitnak 

azonban sajtkészítéssel foglalkozó mikroüzemek is, melyek szintén kézműves sajtokat 

készítenek. 2013 tavaszán létrejött a Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók, Sajtkészítők 

Egyesülete, azaz a KKASEKK – Sajtkészítők Egyesülete a minőségi sajtokat készítő 

vállalkozók összefogására. Igaz a mondás: „egységben az erő”. A sajtkészítők már 

felismerték, hogy együttes fellépéssel hatékonyabb fejlesztést tudnak elérni, mint 

külön-külön; a minőség fontosabb a mennyiségnél, az együttműködés a versenynél. A 

Magyar Sajtút Hálózaton keresztül olyan kapcsolati háló épül ki térségi és országos 

szinten, amelyben a tagok lazán, formálisan és informálisan egymáshoz kapcsolódnak 

a tudás és ismeretek szabad megosztása érdekében, nem elszigetelten, hanem 

együttesen, erős szakmai képviseletet alkotnak. A sajtutak létrejötte megerősíti a térség 

kézműves sajtkészítőinek kapcsolatait, ösztönzi a tapasztalatcserét, mely alapja az 

erősszakmai bázisnak; generálja a minőségi termékek előállítását, megerősíti a helyi 

vállalkozásokat. Fontos látni azt is, hogy minden egyes magyar tejtermék 

megvásárlásával a fogyasztó felelős állampolgárként járul hozzá a hazai termelők és 

családjuk megélhetéséhez. Az elmúlt két évtizedben, az EU-csatlakozást követően még 

inkább változtak a fogyasztói szokások. A tej- és tejtermékek piacán egyre 

népszerűbbek a sajtok. A különleges és egyedi élelmiszerek iránt dinamikusan 

növekszik a kereslet. A tömegtermékek közötti választáskor sokszor az ár dönt, míg a 

különleges élelmiszerek esetében inkább a minőség és az egyedi tulajdonsága 

meghatározó. A KKV-k ezt a rést tudják megcélozni. Ezen kutatás célja –adatgyűjtés 

és mélyinterjúk segítségével– a kézműves sajtkészítők munkájának, és véleményének 

megismerése. 
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Irodalmi áttekintés 

Magyarországot nem jellemzi a sajtfogyasztás hagyományos kultúrája. Igény gyakorta 

még mindig csak az olcsó Trappistára és az ömlesztett Medve-sajtra mutatkozik. Ennek 

oka lehet, hogy a kézműves sajt, mint helyi termék, nem kap jelentős 

marketingtámogatást sem helyi, sem országos szinten, a fogyasztók nem ismerik a 

sajtok hasznos tulajdonságait. Hogyan lehetne ezen változtatni? Az egyik lehetőség, 

hogy a sajtkészítést turisztikai attrakcióvá fejlesztjük, a legjobb kézműves sajtkészítők 

bemutatásával, termékeik népszerűsítésével és helybeni értékesítéssel ismertetjük meg 

a magyar embereket a magyar sajtokkal. Ilyen rendezvények például a Magyar 

Sajtmustra vagy a Gyomaendrődi Nemzetközi Túró- és Sajtfesztivál. Ezeken 

sajtversenyt is rendeznek. A magyar sajtkultúra úgy tud fejlődni, ha a sajtok minősége 

folyamatosan fejlődik. Ebben a folyamatban nagyon fontos szerepet tölt be az időnként 

megrendezett bírálat, a mustra (Sajtra fel 2015). Születendőben van a Magyar Sajtút 

Hálózat, mint gasztroturisztikai tematikus út. A tematikus utak témájában élen járnak 

Európa nyugati országai: Ausztria, Svájc, Franciaország, Hollandia, Olaszország, stb., 

ahol a turizmust, a sikeres térségeket és népszerű termékeket az jellemzi, hogy a helyi 

adottságok, néphagyományok, kulturális szellemi és tárgyi örökségek alapvető elemei 

az imázsnak (Putzkó-Rácz 2000). Egy jellemzően sajtkészítéssel foglalkozó térségben 

(pl.: Gruyére, Svájc vagy Comté, Franciaország) a sajt, a sajtkészítés és az ezekhez 

kapcsolódó ágazatok jelentik az egyik fő turisztikai attrakciót a síelés, az épített örökség 

(várak, kastélyok) vagy a túrázás mellett. A turisztikai tematikus út a termékfejlesztés 

egyik fogásaként és kereteként, másrészt a közösségi marketing végzésére alkalmas 

formaként jelent meg. A vendégek a konkrét téma (sajt, sajtkészítés) köré szervezett, 

láncszerűen egymáshoz fűzött állomások, megállók, létesítmények stb. felkeresésével 

jutnak hasznos ismeretekhez, és turisztikai élményhez. A Magyar Sajtút Hálózat 

tevékenysége 2016. április elsején indult el. A sajtutak helyi kézműves sajtkészítők 

együttműködésével jönnek létre, az utat sajtállomások és sajtmegállók alkotják. A 

sajtállomásokon sajtkészítési bemutatókra, sajtkóstolókra, képzésekre, 

rendezvényekre, sajtvásárlásra van lehetőség a térség kínálatából. A sajtmegálló 

alkalmi sajtkínálati lehetőség, ami egy-egy rendezvényhez vagy eseményhez 

kapcsolódik (Mezei 2015, TSZ-ÉP 2015). Remélhetőleg a közeljövőben megvalósul az 

ötletgazdák álma és lesz legalább 105 sajtútállomás Magyarországon. 

Anyag és módszer 

Kutatásunk során mélyinterjúkat és SWOT-analízist készítettünk. 

Eredmények és értékelésük 

SWOT-analízis 

Erősségnek hozható fel leginkább, hogy a sajtok egyediek, a sajtkészítőre jellemzőek. 

Egyedi ízzel rendelkeznek, a fogyasztók a megszokott íz alapján elköteleződnek egy-

egy termelő mellett. A legtöbb sajtkészítő családi vállalkozásban dolgozik, a család 

ereje adódik össze a munka során. A sajtkészítők szorgalmas, közvetlen emberek. Az 

embereket általában érdekli miből és hogyan lesz a sajt, ezért képesek turisztikai 

élményként, desztinációként választani egy-egy sajtkészítőt. 

A sajtkészítők legfőbb gyengesége, hogy mindenhez kell érteniük, de emiatt felületesek 

is egy-egy szakterületen. A tevékenységük során kiválóan kell mezőgazdasági 

munkákat végezniük: takarmánynövény-termesztés, növényvédelem, 
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legelőgazdálkodás, takarmány-előállítás és -készítés, állattenyésztés, hogy kiváló 

alapanyagot, azaz tejet állítsanak elő. Sokszor ki vannak szolgáltatva a természetnek 

(aszály, állatbetegségek). Emellett főfoglalkozásként kiválóan kell sajtot készíteniük a 

saját maguk által megtermelt alapanyagból, betartva a sajtkészítés technológiai és 

higiéniai követelményeit. Az elkészült sajtokat jellegük szerint vagy frisstermékként 

értékesítik, vagy tovább érlelik, majd azt követően juttatják el a fogyasztókhoz. A 

mikro vagy kisüzemi méretből származó probléma az is, mikor kimarad egy-egy –a 

fogyasztó által várt és megszokott – termék készítése (pl. túró vagy vaj hiányzik a sajtok 

mellől, termelési kapacitás-hiány vagy alapanyag-hiány miatt). Az értékesítéskor is a 

sajtkészítőknek kell jeleskedniük abban, hogy háztól, piacról-piacra vagy fesztiválról-

fesztiválra járva adják el a termékeket. Emellett, hogy ismertek legyenek, még 

marketinget is kell folytatniuk. Van úgy, hogy tőkehiánnyal küzdenek. Sokaknál 

hiányzik a megfelelő szakképzettség és ebből adódóan a higiéniát gyenge szinten 

tartják be. 

Lehetőségek rejlenek számukra az összefogásban, a szolgáltatásaik számának 

bővítésében, sajtműhelyük fejlesztésében. Fontos lehet az egységes arculat (honlap), 

illetve a közös pályázati lehetőségek kihasználása. A „helyi termék”-ekből származó 

előnyöket kiaknázhatják, részt vehetnek különféle védjegy-programokban, amelyek a 

sajtjuk imázsát is növelhetik (pl. HÍR). Turisztikai szolgáltatás nyújtásával (pl. 

részvétel a Sajtút projektben, nyitott porta üzemeltetésével) a vállalkozás „több lábon 

állását” is biztosíthatják. Nyithatnak a gasztronómia a vendéglátás felé is. 

A legnagyobb veszélyt jelenti számukra, ha a fogyasztó elpártol mellőlük, mert 

bizalmatlanná vált egy versenytárs tisztességtelen magatartása miatt a kézműves 

sajtokkal szemben. Nehezíti továbbá életüket a manapság jellemző túlburjánzó 

bürokrácia, és a vállalkozás után fizetendő magas adóteher is. Emellett a széthúzás is 

veszélyes lehet. 

Az interjúk tapasztalatai 

A sajtkészítők jellemzően aktív középkorú emberek, legtöbbje korábbi szakmáját 

elhagyva vált sajtkészítővé. Sokan autodidakta módon tanultak meg sajtot készíteni 

(internetről, könyvből, idős rokontól, saját maguk és más sajtkészítő tapasztalataira 

hagyatkozva). Hiányzik egy olyan alap szakképzettség, amellyel még otthonosabban 

mozoghatnának a piacon, elkerülve a szaktársak ellenséges megnyilvánulásait. A 

Magyar Sajtút Hálózat szempontjából több sajtkészítő (nyitott portája, potenciális 

sajtútállomás és sajtmegálló) már most készen áll arra, hogy részt vegyen a 

programban, hisz feltételeik adottak, programok tekintetében van elképzelésük, és 

felkészültnek érzik magukat ahhoz, hogy érdekes előadást tartsanak a mesterségükről, 

a sajtkészítésről, a sajtokról.  A kézműves sajtkészítők még az elmúlt évtizedben is 

egymástól jórészt elkülönülve, tapasztalataikat kevéssé megosztva, ismeretterjesztő és 

gyakorlati tevékenységeiket nem összehangolva működtek, nem találták a megfelelő 

csatornákat céljaik eléréséhez, vagy ha igen, az eszközrendszer használatában nem 

voltak eléggé kreatívak. Ez a tendencia változni látszik, és elmozdultak abba az irányba, 

hogy összefogással előbbre jutnak, viszont továbbra is veszélyeztetettnek érzik 

magukat a hasonló formában és méretekben működő társaiktól. Ez egyfajta kettősséget 

alakít ki köreikben. Gondot okoz számukra a hatékony kommunikáció a társadalom 

különböző rétegeivel, csoportjaival. Több gazdálkodó érzi, hogy elakadt, egyedül van, 

csak küzd a fennmaradásért. 
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Sándor Tamás véleménye (Bükki sajt): A kézműves sajtkészítés három legsúlyosabb 

gondjának a marketing hiányát, a felelőtlen sajtkészítő magatartást, a higiénia hiányát, 

és a tisztátalan környezetet nevezi meg. A magyar sajtkészítők erőssége: kitartás, 

munkabírás, türelem. Azok közül a sajtkészítők közül, akiket ismer, többeken látja azért 

a fásultságot, belefáradtak a szakmába, ami nem csoda, mert nagyon nehéz pálya. A 

fiatal sajtkészítők, akik még csak pár éve dolgoznak az ágazatban, nagyon lelkesek, 

nyitottak és érdeklődők. 

Hegedűs Imre véleménye: A kézműves sajtkészítés három legsúlyosabb gondjának a 

szakképzettség hiányát, a nagykereskedelmi láncok, és az import külföldi sajtok 

térnyerését, valamint a marketing hiányát tartja. 

Következtetések 

A kézműves sajtkészítők körében megjelent az igény az összefogásra, ennek példája az 

is, hogy 2007 óta folyamatosan nyomon követik a KKASE – Sajtkészítők Egyesülete 

életét, részt vesznek az egyesületi taggyűléseken, konferenciákon. A felelőtlen 

sajtkészítői magatartás, a higiénia hiánya valószínűleg a szakképzettség hiányához is 

kapcsolható. A kézműves sajtkészítők közül sokan viszont igényelnék a szakmai 

továbbképzés, a mesterképzések lehetőségét is, ami azt mutatja, hogy szeretnének 

elmélyülni a szakmában, és egy jobb és jobb, minőségi termékeket előállítani. A 

továbbképzésre kevés lehetőségük van. Erősségük, hogy kitartóak a munkájukban, 

szeretettel és megbecsüléssel viseltetnek a hazájuk iránt, lokálpatrióták, óvják a 

természeti és kulturális értékeket, élik/őrzik a nagyapáik hagyományát. Szinte 

mindegyikük tart jószágot, művelik a földeket, a termékeket helyben készítik, 

munkahelyeket és megélhetést teremtenek több vidéki család számára. A sajtkészítők 

zöme szívét-lelkét beleadja egy-egy guriga sajtba, „rajta hagyja kézjegyét” – ahogy 

Kiss Ferenc sajtkészítő szokta mondani. Ettől válnak különlegessé, egyedivé és 

megismételhetetlenné a piacon. Ezt tudatosítani kell magukban, mert ez adja egy-egy 

sajtkészítő saját imázsát, és ezzel tud igazán érvényesülni a piacon. A sajtkészítők 

jelentős része – lehetőségei szerint – többféle fesztivált is látogat. Néhány fontos 

esemény, pl.: Gyomaendrődi Sajt és Túrófesztivál, Sajtoskáli Sajtünnep, Mesterségek 

Ünnepe a Budai Várban, Újbor és Sajtfesztivál a Vajdahunyad Várban, Borbás Marcsi 

Gasztrofesztiválja, Gourmet Fesztivál vagy a Kézműves Magyar Ízek Vására a 

Millenárison, Magyar Sajtmustra Nagyegyházán, a Hangistálló – Sajtmegállóban, 

Mangalica Fesztivál, Etyeki Piknik, Művészetek Völgye Kapolcson, illetve az OMÉK. 

Ezek az események akár több ezer látogatót is vonzanak. Ezen kívül népszerűek a 

vásárok, kiállítások, szakmai konferenciák, bemutatók, képzések is. Mindez jelzi a 

sajtkészítők szakmai érdeklődését, tanulási, megújulási szándékát. A szakmai 

érdeklődés további fontos jele az, hogy a sajtkészítők nagy többsége olvassa a Tejipari 

Hírlapot, a Tejgazdasági Szemlét, vagy a Magyar Konyha című szaklapot. A 

nemzetközi szakmai tapasztalat viszont szerénynek mondható, bár a sajtkészítők közül 

néhány részt vett már külföldi szakmai tanulmányúton is (Ausztria, Svájc, 

Franciaország), és vannak kapcsolataik sajtkészítőkkel a szomszédos országokban is. 

Mindazonáltal jó lenne, ha többen eljutnának ilyen helyekre. Sajtra fel! 
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Összefoglalás 

A gombamód szaporodó kézműves sajtkészítőkkel foglalkoznunk kell. A 

sajtforradalom hazánkban is kibontakozóban van és a bor-, pálinka- vagy a 

sörforradalomhoz hasonlóan fontos szerepet játszik gasztronómiánkban. A 

sajtúthálózat és a kézműves sajtkészítők szerveződése a közös cél érdekében még 

gyerekcipőben jár. A sajtkészítők oktatásának, színvonalának, a kézműves tejtermékek 

minőségének, és az egyéb élelmiszerbiztonsági kérdéseknek a vizsgálata a jövőben 

indokolt. 

Köszönetnyilvánítás  

Köszönet a KKASE Sajtkészítők Egyesületének, Hegedűs Imrének és Kiss Ferencnek 
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Kulcsszavak: kézműves sajt, tejtermékek, gasztroturizmus, tematikus utak 
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In the Trace of Hungarian Artisan Cheese Makers 

Abstract 

The preparation of artisan-, or homemade cheese is becoming increasingly fashionable, more and more 
unique craft cheese varieties are produced nowadays in Hungary, while being introduced as well on local 

markets and fairs or on the occasions of wine or gastronomy related festivals. We could say that there is a 

certain 'cheese revolution' in our country. Being involved in cheese making as well as the cheese making 
craft itself has started to make its way into becoming a registered gastronomical profession. As regards the 

production of craft cheese, due to the fact that we are in the middle of a development process, a significant 

role is contributed to training and education. Craft cheese makers are typically licensed traditional small-
scale producers, the majority of them operate within the framework of individual farms, as small-scale 

producers. However, more and more cheese making micro-factories keep entering the business which also 

produce craft cheese varieties. In the spring of 2013 the Association of Small-, Medium-, Agrarian 
Entrepreneurs and Cheese Producers, i. e. KKASE – Association of Cheese Producers – was established as a 

result of the collaboration of high-quality cheese making entrepreneurs. Via the Hungarian Cheese Route 

Network, a system of relationships is formed at both regional and country levels, within which the members 
can easily, formally and informally relate to each other for the sake of the free sharing of the knowledge and 

skills, not in an isolated way but rather acting together, forming a strong professional representation. The 

establishment of cheese routes strengthens the relationships among the craft cheese makers of the region, it 
encourages the exchange of experiences which represents the foundation of the strong professional basis; it 

generates the production of quality products and strengthens the local businesses. It is also important to see 

that by purchasing each Hungarian dairy product, the consumer contributes as a responsible citizen to the 
subsistence of domestic producers and their families. The aim of this research is to become familiar with the 

work and opinion of artisan cheese makers by the help of in-depth interviews. 

Keywords: cheese, milk products, gastronomy, artisan, tourism 
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Bevezetés 

Sokáig érett bennünk, beavassuk-e abba a ma már szaktörténeti valóságba a Tisztelt 

Olvasót, amit magunknak akartunk megtartani. Megrázó élmény ez a 70 évnyi, 

megyénkben tett gyümölcstermesztési barangolás. Most elindítottuk a tágra szabott 

gondolatmenetünket, mondatainkat, mert a ma emberének is tudnia kell (ene) róla! 

Nem is olyan régen - ó, milyen gyorsan megy az idő folyama, meg a mi időnk is -, talán 

mintha ma történne minden, emlékezhetünk. Nem úgy, mint a szakmai hatalmasságok, 

a nagy küzdők, elődök, s a barátaink, akiktől már - az évek múlásával – elbúcsúztunk! 

Még arról írtunk: a magyar, s megyei gyümölcstermesztés állapotát vitató írásunkban, 

hogy a múltból, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyümölcstermesztés remek 

múltjából egyre több nagyszerűség tűnik elő. Míly’ tökéletes: „A jövőbe tisztábban 

láthatunk, mint a múltba. (...) Az élet olyan egyirányú utca, ahol legtöbbször még a 

hátrapillantás sem lehetséges: mert nem a múltat látja meg az ember, hanem az 

emlékeit.” (Raana Raas) 

Mi ezt – bár erőltetve – megtesszük, s próbálunk a történelmi távlatból tanulni, s kiutat 

találni annak a gyümölcstermesztésnek, amely birtokában az itt élő boldogult, megélt, 

sőt, olykor büszke is volt rá! Itt termett az ő „aranyalmája”, a volt nemzetközi hírű 

„szabolcsi-szatmári Jonathan”, no, meg a híres szilva, meggy, dió és sorolhatnánk. 

Segítségünkre sietett a nagy tudós, a nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár, 

segítenek a táj híres-neves kutatóintézetének munkatársai, a még élő, tapasztalt 

szakemberek, a statisztikai hivatal munkatársai, a megyei média, a múzeum, a levéltár, 

no meg az emlékezni akarók. 

Munkánk során feltárjuk azt a 70 éves gyümölcstermesztési valóságot (1945-től 

napjainkig), amelyben volt vajúdás, felnövekvés, dicső fénykor, az összezuhanás és 

agonizálás! 

E publikációnkban néhány szemelvény-részletet kívánunk bemutatni, érzékeltetve 

Szabolcs-Szatmár-Bereg gyümölcstermesztésének egy emberöltőnyi múltját, sorsát, 

bizakodását. 

Irodalmi áttekintés 

Szeretnénk, ha aprócska írásunk hatására az Olvasó visszaemlékezne rá, leperegnének 

szeme előtt a „dicső kor”, az események, s nemcsak hajdani társaink, volt szakmai 

barátaink, hanem a kívülállókon is olyan emlékezés venne erőt, s úgy éreznék, az 

elmúlása nem csupán a valós szakmai szereplők, hanem egész Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye népességének vesztesége. Ugyanis már Cselőteiné Varga M. és mtsai (1971) 

feltették a kérdést a szakembereknek: „…milyen sürgősségi sorrendet javasolnak az 

ágazat fejlesztését előmozdító tennivalókra”? A Konjuktúra- és Piackutató Intézet 
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(1973) hajdan úgy fogalmazott, hogy „… az almatermelés kifejezetten és világpiaci 

értelemben vett árutermelés, melynek külgazdasági jelentősége is igen nagy.” Egy 

előterjesztés történt a Minisztertanács részére a MÉM (1973) által, amelyben reálisan, 

szakszerűen feltárták a gyümölcstermesztés akkori helyzetét, várható alakulását, s a 

fejlesztés érdekében teendő intézkedéseket. 1974-ben látott napvilágot Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye almatermesztésének értékelését, fejlesztésének lehetőségeit és 

feladatait elemző, tanulságos írásmű (ÁGOK Sz.-Sz.-B. Megyei Főosztálya 1974). 

Pethő F. (1979) professzor megfogalmazta munkájában Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye almatermesztésének teendőit az ezredfordulóra vetítve, s semmivé vált! 

Ugyancsak Pethő F. és munkatársai (1987) tettek kísérletet az almatermesztés 

vertikumának ökonómiai elemzésére, az intenzív, ésszerű fejlesztés megvalósítására. 

Inántsy F. (1995) a honi „rendszerváltást” követően az alma integrált termesztését 

fogalmazta meg munkatársaival, de a mű szemléletén érzékelhető az almavertikum 

teljes kilátástalansága, amely napjainkra bekövetkezett. 

Anyag és módszer 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gyümölcstermesztésének elmúlt 70 évét vizsgáljuk, 

elemezzük munkánk során, melynek egy apró szelete ez a dolgozat. Prezentációkban 

áttekintésre kerül az a két legfontosabb faj, amelyek ma meghatározzák megyénk 

gyümölcsészetét. Ezek: a hajdan volt nagyhírű almatermesztés és a meggy termesztése. 

Elemzésünkhöz az alapadatokat a KSH évenkénti kiadványa szolgáltatja, a képanyagot 

a Kelet-Magyarország (mértékadó megyei napilap) archívuma biztosítja. 

Megszólalnak, ill. papírra vetik emlékeiket a még élő, nagy kertész mesterek, tudósok, 

kutatók. E munka, könyv formájában jelenik meg 2017-ben, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Önkormányzat gondozásában. 

Eredmények és értékelésük 

E helyütt néhány részeredményt kívánunk bemutatni táblázatban, érzékeltetve a 

szabolcsi-szatmári almatermesztés történetét, naturális eredményeit, s felvillantva az 

„aranyalma” fénykorát. A meggy termesztése – különösen fajtahasználata – érdemel 

ma kitüntető figyelmet. Múltját, rövid – olykor becstelen - karrierjét szeretnénk 

érzékeltetni.  
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Az 1. táblázat adatai bizonyítják, hogy a megye gyümölcstermesztésének területi adatai 

alig változtak az elmúlt 50 év távlatában. A rendszerváltás előtt volt átlagban a 

legnagyobb felületen gyümölcstermelés, majd 5.367 ha-ral csökkent átlagban a 

rendszerváltás és az EU-s csatlakozás közötti időszakban. Az elmúlt 10 évben ismét 

megközelítette a rendszerváltás előtti időszak átlag területi méreté, (789 ha-ral 

kevesebb). 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye alma termesztése 1966 és 1989 között viszonylag 

stabil termőterülettel és - az elmúlt 50 év fajlagos termését elemezve -, a legjobb 

volumennel rendelkezett, bár ez az eredmény szégyenletesen kevés volt már akkor is a 

modern almatermesztéssel rendelkező, nyugat-európai államok termésátlagához 

viszonyítva (2. táblázat). Ez egy erősen extenzív almatermesztést jelentett, gyenge 

versenyképességgel. Stabil piacot a volt Szovjetunió és az ún. „DEMO” országok 

nyújtottak. A „rendszerváltást” követően nőtt a megye almatermő területe, de a fajlagos 

termésátlagok - a volt gyenge eredménynek - mintegy kétharmadára mérséklődtek. Az 

ok-okozati összefüggések tárgyalását e cikk terjedelme nem teszi lehetővé. 
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A megye meggytermesztését bizonyító adatok – a KSH nyilvántartásában – igen 

hiányosak (3. táblázat). 
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A termés volumene viszont jelzi dinamikus növekedését, még a meglévő értékesítési 

gondok ellenére is. Miután a gyümölcsültetvények – így a meggy is - (kikerültek a volt 

szocialista nagyüzemek kezeléséből, magánkézbe jutottak, már nem rendelkezünk 

hiteles területi adatokkal. A jelenlegi időszak meggytermelési problémáinak 

elemzésétől itt eltekintünk. 

Összefoglalás 

Egy igen nagy volumenű, 70 évre visszatekintő elemzési munka apró szegmensét 

mutattuk be dolgozatunkban. A bemutatott adatokból érzékelhető, hogy sem a múltban, 

sem ma, nem versenyképes Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gyümölcstermesztése. 

Elsiratjuk, meggyászoljuk, vagy újra gondoljuk, rendezzük feladatainkat, igényeinket, 

s kialakítunk egy stabil piaccal rendelkező, ahhoz idomuló megyei 

gyümölcstermesztési tevékenységet? A döntés meghaladja e régió stratégiai és 

pénzügyi képességeit, állami vélemény nyilvánítására van szükség. 

Kulcsszavak: gyümölcstermesztés, alma, meggy, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 

elemzés 
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Requiem for the Fruit Production  

of the Szabolcs-Szatmár-Bereg County 
Abstract 

The aim of this research was to look back 50 years on fruit production in Szabolcs-Szatmár-Bereg County. 

The most important fruit species in this county are the apple and the sour cherry. We can sorry to see the 
decline of the cultivable area and stability of yield. The recovery of the fruit production demands an analysis. 

Keywords: fruit production, apple sour cherry, Szabolcs-Szatmár-Bereg County, analysis 
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Bevezetés 

Új típusú termesztési móddal, „szántóföldi” növényi kultúra lett a kosárfonó fűzből 

(Salix viminalis L.), bár „származását” képtelen megtagadni! Évente, kétévente 

speciális kombájn takarítja be, szecskázza a fűzet, melynek anyagával a várost „fűtik”, 

illetve terményszárítók hőenergiáját biztosítják. 

Kialakított termesztéstechnológiája újszerű, de nem szokatlan a kosárfonással 

foglalatoskodóknak, igaz több tíz hektárnyi területen sohasem termesztették, s gépi 

betakarítása sem volt szokványos. Új technológiához új feltételeket kell teremteni, 

mindezeket komoly vizsgálatok előzték meg, s követik! E felvételezési munkánk is 

egyik szegmense a tájba illeszthető és fenntartható művelésmódnak. Ugyanis a 

természetvédő szakemberek több kétséget megfogalmaztak ez irányú termesztését 

illetően. 

Célkitűzésünk annak a ténynek a megállapítása, hogy miként, milyen ütemben 

telepednek be az „energiafűz” táblákba a kórokozók. A károsítók feltárása a hatékony 

növényvédelmet segítheti, ismeretük elengedhetetlen, s kívánatos! Vajon mely fajok 

ők? Ez irányú ismereteink az energiatermelés céljára telepített fűzesekben hiányosak, 

viszonylagosak, viszont munkánk alapul szolgálhat egy kiterjesztett kutatás forrásának 

és a gyakorlati növényvédelemnek. 

Irodalmi áttekintés 

A fűzek (Salix spp.) gombavilága ismert, többé-kevésbé feltárt, erről nemzetközi és 

honi szakirodalmak gazdagon tanúskodnak. A telepített, emberi termesztésbe vont 

fűzfajok gombatársulásait azonban tovább kell elemezni, mert a természetes 

környezettől eltérő élettérben más-más gombafajok dominanciája lehet a jellemző. 

Különböző erdőtípusok, köztük a ligeterdők gombafajait vizsgálta Grosse – 

Brauchmann (1983) és Winterhoff (1983) cit. Blaschke (2005). Megállapították, hogy 

a fűzekben gazdagon tenyésző életterek gombavilága szegényes, de érdekes 

fajösszetételű a mikorrhízák jelenléte. Egy sor szaprofita gombafaj társaságában 

viszonylag nagy számban vannak jelen a paraziták is.  

A Duna-menti ártéri erdők vizsgálata során a fűzes társulásokban hasonló megállapítást 

tett Helfer (1996) cit. Blaschke (2005) is. Luschka (1993) cit. Blaschke (2005) a nyír – 

fűz által alkotott ártéri ligeterdőben megtalálta, s igazolta, hogy a Leccinum 

duricusculum (Kalchbr. et Schul.) Fr. mind a két fafaj társult gombája. Blaschke (2005) 

a fűzes ligeterdők gombavizsgálata során részletes, fajokban gazdag eredményről 

számolt be. A fűzfához kapcsolódó mikorrhízásokból 10 fajt, fűz és más fafajok 

vonatkozásában pedig 18-at, a parazitákból 5 fajt, még a szaprofitákból 47 fajt 

ismertetett. 
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A honi szakirodalom bő tárházát (66 faj) nyújtja a fűzfához kapcsolható 

mikroszkopikus gombáknak (Bánhegyi et al. 1985). Lenti (1996) és Rimóczi (2002) 

bátorligeti kutatásai is bőséges fajlistát nyújtanak a fűzekhez kapcsolódó 

gombavilágról. A természetben megtalálható fűzfajok tág állati életközösségek táplálék 

forrásai, és amikor az ember termesztésbe vette e növényeket, számos károsító fajt 

ismert meg, írt le. A Jermy és Balázs (1988–1996) által szerkesztett, több kötetes 

kiadvány bő tárháza a fűzfajokat károsító állatoknak. 

Anyag és módszer 

A termesztett, rövid vágásfordulójú "energiafűz" kórokozóiról hazánkban először Lenti 

és Kondor (2008) számolt be, majd Kondor (2015) végzett további vizsgálatokat a 

kórokozókkal kapcsolatosan. A felvételezés anyagát és módszerét Kondor (2015) 

eljárása szerint végeztük. 

Eredmények 

A felvételezett gombafajokat táblázatban szemléltetjük (1. táblázat). 

 
1. táblázat: Felvételezett gombafajok a SzalkaPig Kft. „energiafűz” ültetvényében, 2006-2015. években 

Megnevezés                                Gombafaj neve               A gombafaj életmódja 

Denomination   Name of fungi species              Life of fungi species 

Talajról felvételezettek  Coprinus atramentarius  Szaprofita 

    Coprinus comatus   Szaprofita 

    Coprinus lagopus   Szaprofita 
    Coprinus domesticus   Szaprofita 

    Agrocybe praecox   Szaprofita 

    Macrolepiota procera  Szaprofita 
    Laccaria laccata   Szaprofita 

    Clitocybe dealbata var. corda  Szaprofita 

    Marasmius oreades   Szaprofita 
    Inocybe geophylla var. lilacina  Szaprofita 

    Mycena leptophylla*   Szaprofita 

    Panaeolus papilionaceus  Szaprofita 
    Bovista polymorpha   Szaprofita 

Talajon lévő faanyagon           Lyophyllum decastes   Szaprofita 

    Coprinus micaceus   Szaprofita 
    Psathyrella candolleana  Szaprofita 

    Psathyrella corrugis   Szaprofita 

    Lycogala epidendrum   Szaprofita 
Mikorrhízafajok                     Laccaria tortilis   Szimbióta 

    Cortinarius /Myx./ delibutus  Szimbióta 

    Lactarius aspideus   Szimbióta 

    Inocybe flocculosa*   Szimbióta 

1-3 éves farészeken   Nectria galligena   Parazita  

Stereumrugosum   Parazita 
    Glomerella miyabeana 

(anam.: Colletotrichum gloeosporioides)      Parazita 

    Exidia recisa   Szaprofita 
    Fomes fomentarius   Szaprofita 

    Phellinus conchatus   Szaprofita 

    Flammulina velutipes   Szaprofita 
    Schizophyllum commune                               Szaprofita 

    Laetiporus sulphureus  Szaprofita 

Leveleken, hajtáson   Uncinula adunca   Parazita 

    Melampsora salicina   Parazita 

Table 1. Identified fungi species at the energy willow by Szalka Pig Ltd. 2006-2016 
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A felvételezések során – 9 év adatainak ismeretében – 33 gombafajt identifikáltunk az 

„energiafűz” ültetvényben. A gombák többsége (13 faj = 39,39 %) a talajról került fel 

listánkra. Közülük egy faj (*-al jelölve) oltalomra ajánlott! A talajon lévő, erősen 

korhadó aljzatról 5 fajt (15,15 %) gyűjtöttünk be. 

Négy (12,12 %) szimbionta életmódot folytató mikorrhízás gombafajt sikerült 

meghatároznunk. Az Inocybe flocculosa faj védettségre szorul! Az idősebb növényi 

részekről (1-3 évesek, megfásodtak) 9 gombafajt identifikáltunk (27,27 %). A 3 

parazita faj jelenléte jelzi, hogy a fűzvessző betakarítása utáni sebek fertőzések forrásai 

lehetnek egyes epixyl, farontó gombafajoknak. A hajtásokon, leveleken mindössze két 

(6,06 %) gombafaj jelent meg, de mindkettő parazita. 

A 24 szaprofita faj (72,73 %) korai jelenléte természetes folyamatnak tekinthető, 

ugyanis az őszi időszakban lehullott levéltömeg elbontása a természet részéről nem tűr 

halasztást. A betakarításkor visszamaradt fás részek is aljzatul szolgálnak ezen 

életmódot folytató gombáknak. 

A mikorrhízás fajok száma (*) várhatóan növekedni fog, hasonlóan, mint a parazita 

életmódot folytató gombafajoké (15,15 %). A fertőzőképes fajok számának bővülése 

előrevetíti az esetleges növényvédelmi technológia kimunkálását, pontosítását. 

Táplálkozásuk már gazdaságilag kimutatható károkat okozott, s célszerű figyelni 

populációs, gradációs viszonyaikat, mert ezeknek az adatoknak birtokában meg kell 

fogalmaznunk a hatékony, célirányos növényvédelmet. 

A szántóföldi növényként termesztett fűz termesztéstechnológiájának fontos láncszeme 

lesz a szakszerű növényvédelem! 

Következtetések, összefoglalás 

A mátészalkai SzalkaPig Kft. „energiafűz” (Salix viminalis) ültetvényében végzett 

mikológiai vizsgálataink (3 év viszonylatában) egyértelműen bizonyítják, hogy a 

gombavilág képviselői azonnal elfoglalják helyüket egy átalakított élettérben is. A 

szaprofita életmódú fajokkal egy időben „betelepednek” a mikorrhízás és parazita 

fajok. Utóbbiak óvatosságra intik a termesztőket, jelezvén, hogy hatékony 

növényvédelem nélkül ez a növényfaj sem termeszthető eredményesen. 

A viszonylag gazdag fajszám felhívja figyelmünket, hogy a gomba felvételezési 

munkákat, a mikoszociológiai vizsgálatoknak kell követniük. E kutatások 

eredményeként már konkrétebb válaszokat fogalmazhatunk meg a természetet 

oltalmazó szakemberek felvetéseire. 

Kulcsszavak: Salix viminalis, Melampsora salicina, Uncinula adunca, parazita 

gombák, rövid vágási forduló 
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Plant Pathology of Energy Willow Production 

Abstract 

Parasitic and saprophytic fungi are to find on willows in short-rotation forests. Short-rotation forests are 

known as ecosystems of low stability. Especially the very low resistance against parasitic fungi has been 

pointed out. In this paper the yield reducing parasitic fungi in short-rotation forests with Salix viminalis L. 
are identified. The rust fungus (Melampsorasalicina), which causes the highest reductions of yield, and 

Uncinulaadunca living on stumps of Salix viminalis, are the most important parasitic fungi in the willow-

plantations. Finally the host species of a lot of fungi and mechanisms of successions on stumps in form of 
selective or non-selective replacement, an appearance with possibly practical importance for short-rotation 

forestry in future, are discussed.   

Keywords: Salix viminalis, Melampsora salicina, Uncinula adunca, parasitic fungi, short rotation 
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Bevezetés és irodalmi áttekintés 

Az algák takarmányozási jelentőségét – amely az elmúlt években világszerte intenzíven 

kutatott terület – egyrészt a jelentős fehérjetartalmuk, másrészt a speciális zsírsav-

összetételük adja. Fehérjetartalmuk (55-67%) és annak biológiai értéke (NAI 76%) 

meghaladja a közönséges növényi takarmányokét (Boyd, 1973 – in Bowen, 1987, 

Kakuk - Schmidt, 1988, Schmidt, 2003, Vincze, 2012 adatai alapján). A hagyományos 

fehérjeforrások (extrahált darák) bizonyos összetevői – nagyobb mennyiségben etetve 

– kedvezőtlen hatással is lehetnek a pulykák emésztési folyamataira és hizlalási 

eredményeire, ezzel szemben a pulyka egyike a legmagasabb fehérjeigényű 

állatainknak (Dublecz, 2014). Többek között ez a tény is indokolja az alternatív 

fehérjeforrások felkutatását. Ismert tény, hogy az algák kiváló forrásai az esszenciális 

-3 zsírsavaknak is, amelyek kisebb-nagyobb mértékben beépülve a haszonállatok 

testébe, termékeibe, javíthatják az állati eredetű élelmiszerek táplálkozás-biológiai 

értékét (Christaki és mtsai, 2010). A hasonló célokra kiterjedten alkalmazott halolaj és 

lenolaj azonban ronthatják az élelmiszerek érzékszervi tulajdonságait, sőt a lenolaj a 

pecsenye-csirkék hizlalási eredményeire is kedvezőtlen hatású lehet (Bartos, 2004). 

Ezért az -3 zsírsavdúsítás céljából ugyancsak kedvezőbbnek ígérkezik a mikroalgával 

történő takarmány-kiegészítés. Az algáknak számos egyéb kedvező hatást is 

tulajdonítanak az állatok egészségére, így etetésük a termelő- és szaporodó képességet 

is pozitívan befolyásolhatja (Kistanova és mtsai, 2009, Chervanev és mtsai, 2011, 

Vincze, 2012). 

Anyag és módszer 

A pulykára vonatkozó vizsgálatokat Hybrid Converter tojókkal végeztük el, 6-14 hetes 

életkor között. A vizsgálathoz összesen 3 kontroll és 3 kísérleti csoportot alakítottunk 

ki. A 0,5% és 1,0% algatartalmú táp tesztelése során mind a kontroll, mind pedig a 

kísérleti csoportok 2.000 egyedből álltak. A 1,5% algát tartalmazó táp vizsgálata másik 

telephelyen történt, 1.000-1.000 egyed bevonásával. A kontroll és a kísérleti csoport 

minden esetben közös légtérben, egymástól kerítővel elválasztva került elhelyezésre, 

biztosítva ezzel, hogy a csoportok egyedeit – a takarmány összetételétől eltekintve – 

azonos környezeti hatások érjék. A 3 kísérleti csoport takarmányába 0,5-1,0-1,5% 

Chlorella mikroalga port kevertünk, illetve az extrahált szójadara mennyiségét 

ugyanennyivel csökkentettük. Az állatok átlagos grilltömege a húsüzemben, 

csoportonként 10-10 egyed adatának rögzítésével került megállapításra. A vágott áru 

minőségét a kobzási adatok megadásával jellemezzük. Annak érdekében, hogy az eltérő 

csoportlétszámok ne zavarják az eredmények összehasonlíthatóságát, az összes kobzás 

mennyiségét – csoportonként – 100 db levágott állatra számítottuk át. 
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A sertéskísérlet során mélyalmos, nagyfalkás rendszerben, egy épülettömbben került 

elhelyezésre mind az algával etetett kísérleti-, mind a kontroll csoport. Az egyenként 

220 db sertésből álló csoportokat keresztirányban kialakított válaszfal választotta el 

egymástól, biztosítva ezzel azt, hogy a vizsgálatba vont állatok azonos körülmények 

között nevelkedjenek. A kísérleti csoport takarmánya az 5 hetes vizsgálati időszak első 

3 hetében 1,0%, a 4. hetében 1,5%, az 5. hetében 2,0% algaport tartalmazott, azonos 

mennyiségű extrahált szójadara kiváltására. 

A húsminőség folyamatos nyomon követése érdekében – mindkét állatfajnál – heti 

rendszerességgel, csoportonként 1-1 egyed került vágásra. A szükséges laboratóriumi 

vizsgálatok a Debreceni Egyetemmel együttműködésben történtek. A nyers húsminták 

mezofil aerob mikrobaszámát MSZ EN ISO 4833:2003 telepszámlálás lemezöntéssel, 

Coliform számát Rida Count E.coli/coliform (R1007) 2009 telepszámlálással, 

Salmonella számát MSZ EN ISO 6579:2006. szerint, zsírsav-összetételét pedig 

gázkromatográfiás vizsgálattal (oszlop: Agilent J&W Hp-5) állapítottuk meg. 

A kísérletekben etetett Chlorella algapor minden tekintetben megfelelt az EU 

szabványok előírásainak, legfontosabb jellemzőit a 1. táblázat tartalmazza. 
 

1. táblázat: A kísérletben felhasznált alga fontosabb jellemzői 

Megjelenés (1) Finom zöld por (2) 

Nyersfehérje (%) (3) > 60 (64,5) 

Karotinoid (%) (4) > 2 (2,1) 

Hamu (%) (5) < 7 (6,1) 

Összes nehézfém (ppm) (6) < 10 (0,82) 

Növényvédőszer (7) Nem mutatható ki (8) 

Escherichia coli Mentes (9) 

Salmonella Mentes 

 

Table 1. The main characteristics of the experimental algae 
physical appearance (1); fine green powder (2); crude protein content (3); carotinoid content (4); crude ash 

content (5); total contents of heavy metals (ppm) (6); content of pesticides (7); non detectable (8); free (9) 

 

Az alga zsírtartalma 1,44% volt. Zsírsavainak összesen 66,42%-a telítetlen, ebből 

C16:1 = 19,78%; C18:1+2 = 39,89%; C18:3 (-3!) = 6,75%. 

A vizsgálati adatok feldolgozását Microsoft Excel programban végeztük, a 

csoportátlagok összehasonlításához kétmintás t-próbát alkalmaztunk. 

Eredmények és értékelésük 

Pulykák esetében az egyes csoportok által elért grilltömeget a 2. táblázat tartalmazza. 

Az eredményekből látható, hogy az algát fogyasztó kísérleti, illetve a kontroll állatok 

grilltömege minden vizsgált algakoncentráció esetén gyakorlatilag azonos volt (p > 

0,05). 
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2. táblázat: Átlagos grilltömeg (kg) alakulása az egyes csoportokban 

0,5% alga (1) 1,0% alga 1,5% alga 

Kontroll 

(2) 
Kísérleti (3) Kontroll Kísérleti Kontroll Kísérleti 

5,58  0,18 5,54  0,14 5,53  0,19 5,50  0,17 5,62  0,13 5,70  0,12 

p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 
 

Table 2. Average grill weight (kg) of each group (turkey) 
Concentration of algae in the feed (%) (1); control group (2); experimental group (3) 

 

A kobzásra vonatkozó adatokat a 3. táblázat mutatja be. Megállapítható, hogy az 

algával takarmányozott állományokból hasonló minőségű vágott áru keletkezett, mint 

a kontroll csoportokból. A 100 egyedre átszámított összes kobzás a 0,5%-os kezelés 

kontroll csoportjánál valamivel kevesebb volt, mint a többi csoportban, de az elkobzott 

testrészek arányában lényeges eltérés ott sem volt érzékelhető. A többi öt csoport 

eredménye számottevően nem különbözött egymástól, és a kezelések között tendencia 

nem volt tapasztalható. 
 
3. táblázat: Húsüzemi kobzások gyakorisága a vágópulykák egyes csoportjaiban (adatok: kobzás a csoport 

egyedeinek %-ánál) 

 

0,5% alga (1) 1,0% alga 1,5% alga 

Kontroll 

(2) 
Kísérleti (3) Kontroll Kísérleti Kontroll Kísérleti 

Egész test (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mell (5) 0,00 0,05 0,10 0,00 0,00 0,00 

Szárny (6) 0,30 0,41 0,41 0,26 0,42 0,41 

Máj és egyéb 
(7) 

0,72 0,82 0,93 1,09 0,84 0,94 

Összesen (8) 1,02 1,28 1,44 1,35 1,26 1,35 

 

Table 3. Rate of processing condemnation in each group of slaughter turkey (condemnation in percentage of 

animals in each group) 
Concentration of algae in the feed (%) (1); control group (2); experimental group (3); whole body (4); breast 

(5); wing (6); liver and others (7); total (8) 
 

Az algaetetés nem befolyásolta a nyers pulykahús mikrobiológiai állapotát (4. 

táblázat). Bár a legkevesebb (0,5%) algát fogyasztó csoportban rendre kissé magasabb 

volt a minták mezofil aerob mikrobaszáma, az eltérés a többi kezeléshez képest nem 

szignifikáns (p > 0,05). Mind a kontroll csoportban (0% alga), mind a többi kísérleti 

csoportban (1,0-1,5% alga) alacsonyabb értékek voltak mérhetőek, így tendencia nem 

volt kimutatható, a minimális eltérés feltehetően nem a kezelés hatására vezethető 

vissza. 

Az algaetetés ugyancsak nem volt lényeges hatással a nyers pulykahús minták zsírjának 

telítetlen zsírsavtartalmára (5. táblázat). A legnagyobb vizsgált algakoncentráció 

(1,5%) esetében némi emelkedés észlelhető ugyan, de statisztikai értelemben vett 

eltérés ott sem igazolható (p > 0,05). 

 

 



Chlorella mikroalga-etetés hatása a pulyka- és sertéshús minőségére 

181 

4. táblázat: A nyers pulykahús minták mikrobiológiai vizsgálatának eredményei 

 
Kontroll (1) 

0,5% alga 

(2) 
1,0% alga 1,5% alga 

Mezofil aerob mikrobaszám (× 100.000 / g) (3) 

I. telephely (4) 3,27  0,26 3,47  0,06 3,25  0,21 --- 

II. telephely 3,31  0,03 --- --- 3,30  0,10 

Összesített (5) 3,29  0,27 3,34  0,15 

Vízszintes sorokon belül az eredmények eltérése nem szignifikáns (p > 0,05) (6) 

 

 Coliform szám / g (7) 

I. telephely < 50 < 50 < 50 --- 

II. telephely < 50 --- --- < 50 

 

 Salmonella szám / g (8) 

I. telephely 0 0 0 --- 

II. telephely 0 --- --- 0 
 

Table 4. Microbiological quality of fresh turkey meat 
Control group (1); concentration in algae in the feed (2); aerobic mesophilic bacteria count (3); farm (4); total 

(5); there was no significant difference within a row (6); the number of coliform bacteria (7); the number of 

Salmonella (8) 
 

5. táblázat: A nyers pulykahús zsírjának telítetlen zsírsavtartalma, az összes zsírsav %-ában 

 Kontroll (1) 
0,5% alga 

(2) 
1,0% alga 1,5% alga 

I. telephely (3) 56,06  3,67 55,25  2,62 56,24  5,14 --- 

II. telephely 54,80  0,99 --- --- 57,76  3,53 

Összesített (4) 55,43  2,50 56,42  3,55 

Vízszintes sorokon belül az eredmények eltérése nem szignifikáns (p > 0,05) (5) 
 

Table 5. Unsaturated fatty acid content of fresh turkey meat in percentage of total fatty acid content 

Control group (1); concentration in algae in the feed (2); farm (3); total (4); there was no significant difference 
within a row (5) 

 

Sertések esetében, a nyers húsminták mikrobiológiai jellemzőit a 6. táblázat foglalja 

össze. 
6. táblázat: A nyers sertéshús minták mikrobiológiai vizsgálatának eredményei 

Kontroll (összesített) (1) Kísérleti (összesített) (2) 

Mezofil aerob mikrobaszám (× 100.000 / g) (3) 

3,71  0,39 3,61  0,30 NS (p > 0,05) 

 

Coliform szám / g (4) 

< 50 < 50 

  

Salmonella szám / g (5) 

0 0 
Table 6. Microbiological quality of fresh pork meat 
Control (total) (1); experimental (total) (2); aerobic mesophilic bacteria count (3); the number of coliform 

bacteria (4); the number of Salmonella (5) 
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A kis mintaszám miatt csak az összesített eredmények statisztikai elemzésére van 

lehetőség (az algát nem fogyasztó kontroll, illetve az algát fogyasztó kísérleti állatok 

összesített eredményeit vetjük össze). Az algaetetésnek – hasonlóan, mint a pulyka 

esetében – a sertésnél sem volt kimutatható hatása a nyers hús mikrobiológiai 

állapotára. 

A sertéshús zsírjának telítetlen zsírsavtartalma (%) kismértékben, de szignifikánsan (p 

< 0,05) alacsonyabb volt az algát fogyasztó állatokban: 52,83  3,75 (kontroll) vs. 48,53 

 1,76 (kísérleti). A húsok táplálkozás-biológiai értékének javítására nem alkalmas 

tehát az algaadagolás jelen vizsgálatokban alkalmazott módja. 

A növekedésvizsgálatok eredményeinek részletes ismertetése nem fér bele a jelen 

tanulmány kereteibe, ezért itt – példaként – csak a hízópulykák heti tömeggyarapodását 

mutatjuk be (7. táblázat). Megállapítható, hogy egyik algaadagolásnál sem alakult ki 

különbség a kontroll és kísérleti csoportok fejlődése között. 

 
7. táblázat: A pulykák heti tömeggyarapodása (kg/hét), a teljes vizsgálati időszak átlagában 

0,5% alga (1) 1,0% alga 1,5% alga 

Kontroll (2) Kísérleti (3) Kontroll Kísérleti Kontroll Kísérleti 

0,83  0,22 0,82  0,14 0,79  0,18 0,78  0,28 0,80  0,17 0,81  0,23 

p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 
Table 7. Average body weight gain (kg/week) of turkey during experimental period 
Concentration of algae in the feed (%) (1); control group (2); experimental group (3) 

Következtetések 

A növekedésvizsgálatok eredményeit is figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy az 

etetett algakészítmény fehérje- és energiatartalmát hasonló hatásfokkal hasznosították 

az állatok, mint az extrahált szójadaráét. Az algaetetés – kizárólag termelés-élettani 

szempontból, ökonómiai megfontolások nélkül – alkalmas lehet az állatok fehérje 

igényének részbeni fedezésére, tehát az extrahált szójadara részleges kiváltására a 

tápokból. A kiegészítés szintjének és az etetés időtartamának optimalizálására, továbbá 

az ökonómiai kérdések tisztázására további vizsgálatok javasolhatók. Mindenképpen a 

jelen kísérletekben alkalmazott legnagyobb, esetleg azt meghaladó mértékű kiegészítés 

tűnik ígéretesnek. 

Összefoglalás 

A szerzők pulykatáp esetében 0,5-1,5%, sertéstáp esetében 1,0-2,0% Chlorella 

mikroalga port használtak, azonos tömegű extrahált szójadara kiváltására. Pulykánál a 

kezelések nem voltak hatással az állatok grilltömegére, a húsüzemi kobzások 

gyakoriságára, a nyers hús mikrobiológiai állapotára, valamint a telítetlen zsírsavak 

arányára. Sertésnél az algaetetés szintén nem befolyásolta a nyers hús mikrobiológiai 

állapotát, de a telítetlen zsírsavak aránya kissé alacsonyabb volt az algát fogyasztó 

állatokban. A növekedés-vizsgálatok eredményeit is figyelembe véve, az 

algakészítmény alkalmas lehet az extrahált szójadara részleges kiváltására a tápokból. 

Az etetett mennyiség, az etetés időtartamának optimalizálása, valamint az ökonómiai 

kérdések tisztázása érdekében további vizsgálatok javasolhatók. 

Kulcsszavak: Chlorella, alga, pulyka, sertés, húsminőség 
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Effect of Chlorella Microalgae on Meat Quality of Pigs and Turkey 

Abstract 

0.5-1.5% and 1.0-2.0% Chlorella microalgae was used in the diet of turkey and pigs, respectively, to replace 

the same amount of soybean meal. In the case of turkey, experimental diets had no effects on grill weight, 
rate of processing condemnation, microbiological quality of raw meat and the ratio of unsaturated fatty acids. 

Chlorella microalgae in pigs’ diet also had no effect on microbiological quality of raw meat, but ratio of 

unsaturated fatty acids were slightly lower compared to the control group. Also considering the growth 
performance, algae product can be appropriate for partially substitute for extracted soybean meal in the diets. 

Further analyses are recommended to discuss the amount of algae in the diet, the optimization of period of 

feeding and the economic issues. 

Keywords: Chlorella, algae, turkey, pig, meat quality 
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Bevezetés 

A csicsóka különleges faji adottságokkal rendelkező növény. Az egyre kedvezőtlenebb 

csapadékeloszlású években mind nagyobb figyelem irányul azokra a növényekre, 

amelyek kedvezőtlen időjárási viszonyok között is képesek megfelelő termést 

produkálni. A csicsóka termesztése még azokon a gyenge termékenységű laza 

homoktalajokon is perspektivikus, ahol a hagyományosan termesztett homoki kultúrák 

(burgonya, napraforgó, dohány, rozs stb.) már jövedelmezően nem termeszthetők. 

Eddigi vizsgálataink alapján laza, savanyú, rossz vízgazdálkodású talajokon is elérhető 

20-30 t/ha-os gumótermés és ugyanennyi föld feletti biomassza produktum. 

2015-ben etetési kísérletet állítottunk be a Nyíregyházi Egyetem Tangazdaságában. A 

kontroll csoportban szőke mangalicákat hizlaltunk hagyományos takarmánykeveréken, 

míg a vizsgált csoport csicsókagumó kiegészítést kapott a takarmánykeverék mellett. 

Méréseink a tömeggyarapodásra és az egy kilogrammra jutó takarmány felhasználásra 

irányultak. 

Irodalmi áttekintés 

Mivel a csicsóka gumói kiválóan áttelelnek, ezért extenzív termesztési mód esetén nem 

kell gondoskodni a következő évi szaporítóanyagról. A betakarítás után a földben 

maradt gumók a következő évben újrahajtanak és a teljes területet beborító állományt 

adnak (Angeli és mtsai 2000). A gumóját Észak Amerikában évezredek óta fogyasztják. 

Európába az 1600-as években került be. Lippay János (1664) „Posoni kert” című 

művében ,,földi alma” elnevezéssel már tett róla említést. A következő néhány 

évszázadban már széles körben elterjedt takarmánynövény. Elsősorban 

sertéstakarmányként használták fel. A „kondáztatás” időszakában a csicsókások voltak 

a legjobbak az anyakocák számára. A „csicsókásban tartott anyakocák kitűntek 

alomszámukkal és malacnevelő képességükkel (Szabó és mtsai 2015). 

A csicsókagumó mellett a leveles hajtás beltartalmi értékei is kiválóak, így 

takarmányozási szempontból azok felhasználása is perspektivikus lehet (Kays- 

Nottingham 2007; Kaszás ésmtsai2016). 

Energetikai szempontból szintén jól hasznosítható növény. A csicsókával előállítható 

biomassza felhasználása történhet direkt égetéssel, biogáz-előállítással bioetanol-

gyártással. A föld feletti szárrészek hasznosítása mindhárom eljárással történhet, a 

földalatti gumóból elsősorban bioetanolt gyártanak, de biogáz előállításra is alkalmas 

(Faget, 1993). 
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Anyag és módszer 

Kísérleteinket a Nyíregyházi Egyetem Tangazdaságának Lovardájában állítottuk be. 

Azonos apaállattól és testvér anyaállatoktól származó szőke mangalica süldőket 

állítottunk be a kísérletbe (1. ábra). 

 
1. ábra. A csicsókagumóval etetett állatok a 4. mérlegelés után 

 

Figure 1. Pigs fed by Jerusalem artichoke tuber after the fourth weighing 

 
Az állatokat két 4-es csoportban hizlaltuk. Mindkét csoport önetetőből ad libitum 

gazdasági abrakot kapott. A kiegészítésül csicsókagumót fogyasztó csoport a gumóból 

is korlátlan mennyiséget fogyaszthatott (2. ábra). Az állatokat induláskor és minden 

hónapban mértük. Ezen túl az elfogyasztott abraktakarmány mennyisége került még 

mérésre. 

 
2. ábra. Az etetett csicsókagumó 

 

Figure 2.Jerusalem artichoke tuber 
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Eredmények és értékelésük 

A kapott mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a csicsókagumó kiegészítést 

kapó állatok tömeggyarapodása az első 4 hónapban lassabb volt a kontroll csoporténál 

(1. és 2. táblázat). Ez az érték azonban az 5. hónap után már kedvezőbben alakult. Itt 

kell megjegyeznünk, hogy 3 hónapi etetés után a szakirodalom által említett 

„csicsókauntságot” tapasztaltuk, így 2 hétig szüneteltettük a csicsókagumó etetését. 

 
1. táblázat. A csicsókagumó kiegészítéssel etetett állatok hízlalási eredményei. 

  Dátum1 Mért 

össztömeg2 Átlagsúly3 

Egy napra jutó 

tömeggyarapodás a 

vizsgált 
időszakban4 

Fajlagos 

takarmányfelhasználás 

a vizsgált időszakban5 

(csak az etetett 

abraktakarmány) 

    kg kg/db g 
kg/tömeg-gyarapodás 

kg 

Indulási súly 2015.12.18 107 26,8     

1. mérlegelés 2016.01.18 156 39,0 395 4,2 

2. mérlegelés 2016.02.18 230 57,5 597 4,1 

3. mérlegelés 2016.03.18 288 72,0 468 5,3 

4. mérlegelés 2016.04.18 350 87,5 500 4,8 

 

Table 1. Fattening results of animal  group fed by Jerusalem artichoke tuber 

(1) date; (2) allweight; (3) average weight; (4) daily weight gain (DWG); (5) feed conversion rate (FCR) 

 
2. táblázat: A kontroll csoport mangalicáinak hízlalási eredményei. 

  Dátum1 Mért 

össztömeg2 Átlagsúly3 

Egy napra jutó 
tömeggyarapodás a 

vizsgált időszakban4 

Fajlagos 
takarmányfelhasználás a 

vizsgált időszakban5 

    kg kg/db g kg/tömeggyarapodás kg 

Indulási súly 2015.12.18 118 29,5     

1. mérlegelés 2016.01.18 182 45,5 516 4,2 

2. mérlegelés 2016.02.18 260 65,0 629 4,6 

3. mérlegelés 2016.03.18 318 79,5 468 6,2 

4. mérlegelés 2016.04.18 364 91,0 371 6,5 

 
Table 2. Fattening results of control animal group 

(1) date; (2) allweight; (3) average weight; (4) daily weight gain (DWG); (5) feed conversion rate (FCR) 

 

Minden bizonnyal a 4. hónapban alacsony értéket mutató napi tömeggyarapodás is erre 

vezethető vissza. A fajlagos takarmány felhasználás értékei a kontroll csoport esetében 

(figyelembe véve a fajtát) megfelelnek egy extenzív takarmánykeveréknél elvárható 

értéknek. A csicsókával is etetett csoportban ezek az értékek lényegesen kedvezőbbek 
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voltak. Összességében a vizsgálat eddigi méréseit figyelembe véve ezek az állatok 

testsúlykilogrammonként 650 grammal kevesebb abraktakarmányt használtak fel. 

Következtetések és összefoglalás 

A csicsókagumó évszázadokig a mangalicatartás hagyományos takarmányaként jelent 

meg a mezőgazdasági termelésben. A nyírségi alacsony kötöttségű laza talajokon 

kiválóan termeszthető növény. Egyéb több éve folyó vizsgálataink mellett egy szőke 

mangalica etetési kísérletet állítottunk be a Nyíregyházi Egyetem Tangazdaságában. A 

kontroll csoportban szőke mangalicákat hizlaltunk hagyományos takarmánykeveréken, 

míg a vizsgált csoport csicsókagumó kiegészítést kapott a takarmánykeverék mellett. 

Méréseink a tömeggyarapodásra és az egy kilogrammra jutó takarmány felhasználásra 

irányultak. A fajlagos takarmány felhasználás értékei a kontroll csoport esetében 

(figyelembe véve a fajtát) megfelelnek egy extenzív takarmánykeveréknél elvárható 

értéknek. A csicsókával is etetett csoportban ezek az értékek lényegesen kedvezőbbek 

voltak. Összességében a vizsgálat eddigi méréseit figyelembe véve ezek az állatok 

testsúlykilogrammonként 650 grammal kevesebb abraktakarmányt használtak fel. 

Összefoglaló következtetéseket csak a vizsgálat befejezését követően tudunk majd 

megállapítani. Az állatok hízlalását 140-150 kg-os élősúlyig tervezzük. A terveink közt 

szerepel a vágás után a húsminőség vizsgálata is. 

Kulcsszavak: csicsóka, mangalica 
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Daily Weight Gain of Blonde Mangalica Pigs Fed  

by Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus) 

Abstract 

Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus) has many special characteristics. In years when distribution of 

precipitation is unfavourable plant species that can produce appropriate yield under unfavourable weather 

conditions are highlighted. Jerusalem artichoke cultivation is perspective even on low fertile, light, sandy 
soils where cultivation of crops (potato, sunflower, tobacco, rye etc.) conventionally considered to be suitable 

on that soils is not profitable. According to our previous studies tuber yield of 25-30 t/ha and same amount 

of biomass yield can be reached in light, acid soils having unfavourable water regime. In 2015, pig (cv. 
Blonde Mangalica) feeding experiment was set up at Training Farm of University of Nyíregyháza. Control 

animal group was fed by conventional pig growing feed. As for experimental group the same conventional 

feed was supplemented with Jerusalem artichoke tuber. In our experiments, daily weight gain (DWG) and 
feed conversion rate (FCR) were detected. FCR was lower with 650 grams in experimental group than in 

control one. As for control group, FCR met the value that can be expected under extensive feeding system.  

Final conclusion can be only drawn after the end of the fattening which is aimed to 140-150 kg. We are going 
to examine the SEUROP carcass grading.  

Keywords: Jerusalem artichoke; Helianthus tuberosus 
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Bevezetés  

A gyomfajok rendszertani besorolása szerinti a legfontosabb növény családok 

sorrendjét a sásfélék családja, amihez a mandulapalka is tartozik, a harmadik 

legfontosabb növénycsaládba tartozik (Hunyadi et al. 2000). A hazai viszonyok nem 

egyeznek meg a világ dominancia viszonyaival, de ez alapján várható, hogy a 

következő években jelentősen el fog terjedni Magyarországon is. A mandulapalka a 

Világon a 16. legjelentősebb gyomnövény, ami alapján kiemelt figyelmet igényel a 

hazai megjelenése és terjedése, mert agresszív, invazív fajról van szó. 

Irodalmi áttekintés  

A Cyperus esculentus var. leptostachyus tarackos, a tarackok végén gumót fejlesztő 

növény. Életformája G2-es, a talajban telelő, évelő gyomnövény. A tarackok 

morfológiailag két típusba sorolhatók. Egyik típusuk a talaj felszíne alatt vízszintesen 

nőve képez talajfelszín feletti hajtást. Másik típusuk vízszintesen és ferdén lefelé 

növekedve gumót képez. (Schippers és mtsai 1993) 

A mandulapalka hazánkban mind vegetatív, mind pedig generatív úton szaporodik 

(Hoffmanné és Labant 2005). A megtelepedés maggal és gumóval egyaránt történhet, 

a megtelepedést követő terjedésében azonban a vegetatív szaporodásnak van fő 

szerepe. Az áttelelt gumók tavasszal, április elejétől kezdenek kihajtani. Jellemző, hogy 

a gumók kihajtása egybeesik a kukorica kelésével (Dancza 2004). A gumókon nemcsak 

a csúcsrügyek hajtanak ki, hanem az oldalrügyek is. Az intenzív hajtásnövekedés 5 

leveles állapottól indul meg. A tarackok ekkor már gyorsan fejlődnek. Nyár elején 

gyakran már gumókat is megfigyelhetünk.  

Napjainkban a mandulapalka hat tájegységben, közel harminc település határában 

fordul elő. Az V. országos gyomfelvételezés alkalmával a kukoricában tavasszal a 87., 

míg nyáron a 81. legelterjedtebb faj volt. 

Gyakorlati tapasztalatok alapján, erős fertőzés esetén a termésveszteség akár 30-40% 

is lehet. Somogy megyében volt olyan kukoricatábla, ahol a nagymértékű 

mandulapalka fertőzés miatt a kukorica nem került betakarításra (Hoffmanné 2004). 

A védekezési lehetőségek szempontjából az első a vetésforgó alkalmazása. Biológiai 

tulajdonságaiból adódóan, jelentős kártételt a tavaszi vetésű, ritka növényállományú 

kapás kultúrákban okoz (Buzsáki és Béres 2008).  

A betelepedés megakadályozása a leghatékonyabb és legolcsóbb védekezés, minden 

vegyszeres beavatkozás csak a termelési költséget növeli, ugyanakkor a mandulapalka 

végleges kipusztítására az esély minimális (Hoffmanné 2004; Dancza és mtsai 2005). 
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A fertőzött területeken az őszi mélyszántást úgy célszerű elvégezni, hogy a gumók a 

talajfelszínre kerüljenek, mert ott a téli fagyok elpusztítják azokat, illetve a tavaszi 

talajmunkák során a kihajtott gyomnövények elpusztíthatók (Gieske et al. 1993). 

A mandulapalka biológiáját ismerve a kémiai védekezés során cél a mandulapalka 

kártételének minimalizálása elsősorban a gumóprodukció redukálásával. Vegyszeres 

védekezés során javasolt a glifozát hatóanyag, mely elpusztítja a gumót, és a diquat-

dibromid hatóanyag, mely csak leperzseli a növényeket, ez esetben a leperzselt gumók 

újrahajthatnak (Kádár 2010).  

Anyag és módszer 

Vizsgálatainkat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rozsály község határában végeztük 

2012-ben. A település szántó területeiből 10-15 hektár erősen fertőzött 

mandulapalkával, ami miatt számos gyomirtó szer kísérletet szoktak beállítani a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei KH NTI munkatársai a településen. Kisparcellás 

összehasonlító kísérletekben vizsgáltam a különböző herbicidek Cyperus esculentus L. 

elleni hatékonyságát.  

A kísérlet beállításakor összesen 28 készítményt illetve kombináció került vizsgálatra. 

Ezek közül csak azt a 22 kezelést értékeltem, ami valamilyen hatékonysággal irtotta a 

mandulapalkát. A parcellákban a kezelések véletlenszerű elrendezésben 4 ismétlésben 

végeztünk kerültek elrendezésre. 

A vizsgálat során 3 időpontban jutattunk ki gyomirtó szereket vagy azok kombinációit. 

Az első időpontban április 28-án preemergensen 6 kezelést, a második időpontban 

május 8-án korai posztemergensen 4 kezelést, a harmadik időpontban május 30-án 

posztemergensen 12 kezelést állítottunk be a mandulapalka elleni hatékonyság 

vizsgálatára. Preemergens kezelések: Dual Gold 960 EC 1,6 l/ha, Spectrum 1,4 l/ha, 

Wing-P 4 l/ha, Stomp Super 6 l/ha, Successor 600 2 l/ha és Successor T 4 l/ha. Korai 

postemergens kezelések: Lumax 4,5 l/ha, Dual Gold 960 EC 1,4 l/ha + Lumax 4 l/ha; 

Calaris Pro 2 l/ha + Dual Gold 960 EC 1,4 l/ha + Fix Pro 0,1 l/ha; Basis 20 g/ha + 

Principal Plus 330 g/ha + Trend 0,1 l/ha. Postemergens kezelések: Elumis 2 l/ha +Peak 

20 g/ha + Fix Pro 0,1 l/ha; Permit 50 g/ha + Fix Pro 0,1 l/ha; Dual Gold 960 EC 1,4 

l/ha + Milagro 6 OD 0,75 l/ha + Click 1,5 l/ha; Milagro 6 OD 0,75 l/ha + Lumax 4,5 

l/ha; Arogo 330 g/ha + Trend 0,1%; Principal Plus 440 g/ha + Trend 0,1%; Principal 

Plus 440 g/ha + ammónium-nitrát 3 kg/ha; Principal Plus 440 g/ha + Successor T 1 l/ha 

+ Trend 0,1%; Monsoon Active 2 l/ha; Capreno 0,3 l/ha + Mero 2 l/ha; Basagran 3,5 

l/ha + Clio 0,15 l/ha; Wing-P 3,5 l/ha + Basagran 3,5 l/ha. 

A preemergens és korai postemergens kezeléseket három alkalommal (május 31, július 

10 szeptember 7), míg a postemergens kezeléseket két alkalommal (július 10 

szeptember 7) értékeltük. A felvételezési terület 4 m2, volt, amelynél a mandulapalka 

pusztulását és károsodását értékeltük és az eredményt gyomirtó hatás százalékban adtuk 

meg (gy%). A gyomszabályozás teljes értékeléséhez a harmadik értékeléskor 90 % 

feletti hatékonyságú kezelések esetében kiszámítottam az alkalmazott kezelések 

hektáronkénti költségét. A számítást a területi dózisok szerint a Nyírchem Kft. 

(Balkány) 2012-es növényvédő szer árlistájának adatait alapján végeztem el.  

  



A mandulapalka (Cyperus esculentus L.) elleni védekezés vegyszeres 

lehetőségei 

 

191 

Eredmények és értékelésük 

Az első értékelés alkalmával csak a preemergens és korai posztemergensen kijuttatott 

kezelések hatását vizsgáltuk. A preemergens kezelések eredményeit az 1. ábra mutatja 

be.  
1. ábra. Preemergens kezelések mandulapalka elleni hatása az első felméréskor (2012.05.31) 

 
Figure 1. Effect of preemergens herbicid treatments first time (2012. 05. 31) 

 
2. ábra. Korai postemergens kezelések mandulapalka elleni hatása az első felméréskor (2012.05.31) 

 
Figure 2. Effect of early postemergens herbicid treatments first time (2012. 05. 31) 

 

3. ábra. Preemergens kezelések mandulapalka elleni hatása a második felméréskor (2012.07.10) 

 
Figure 3. Effect of preemergens herbicid treatments second time (2012.07.10) 
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A Stompnak semmilyen hatása nem volt. A Successor 600 és Successor T gyenge hatást 

mutatott. A Spectrum, Wing-P és Dual Gold esetében volt legjobb a hatás, de ez is 

elmaradt az elfogadhatónak mondható minimum 90%-tól 

A korai postemergens kezelések jobban szerepeltek, mint a premergens kezelések 

ebben az időpontban. A Basis+ Principal Plus nem érte el a 90%-ot, de alig maradt el 

tőle. A Lumax, a Dual Gold + Lumax és a Calaris Pro+Dual Gold jó hatékonyságú volt 

a mandulapalka ellen (2. ábra) 

A második értékelési időpontban 2012. július 10-én már minden beállított kezelést 

tudtunk értékelni. A premergens készítmények hatásánál a Dual Gold meghaladta a 90 

százalékot és a Spectrum és Wing-P esetében is tapasztaltunk egy 5 százalékos hatás 

erősödést az első felméréshez képest (3. ábra). 

A korai postemergens kezelések hatásánál a szintén egy 5 százalék körüli erősödést 

tapasztaltunk, kivétel a Basis+Principal Plus kezelést. A hatás erősödést mutató 

kezelések elérték a kitűnő hatást (4. ábra). 

 
4. ábra. Korai postemergens kezelések mandulapalka elleni hatása a második felméréskor (2012.07.10) 

 
Figure 4. Effect of early postemergens herbicid treatments second time (2012.07.10) 

 

5. ábra. Postemergens kezelések mandulapalka elleni hatása a második felméréskor (2012.07.10) 

 
Figure 5. Effect of  postemergens herbicid treatments second time (2012.07.10) 
 

A postemergens kezelések eredményeit 5. ábra mutatjuk be, ahol a 12 kezelés közül 

csak a hat legjobb hatású szereket vagy kombinációkat láthatjuk.   
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A harmadik értékelést a kukorica lomb leszáradás kezdetén 2012. szeptember 7-én 

végeztük el. A preemergens kezelések hatékonysága hasonló volt, mint a második 

felmérés időpontjában. A kezeléseknél 5-10 százalék hatás csökkenést tapasztaltunk a 

nagyon gyenge és a gyenge hatású készítmények esetében. 

A korai postemergensen kijuttatott herbicidek esetében a Lumax, a Dual Gold+Lumax 

és Calaris Pro+Dual Gold megtartotta a hatékonyságát. A Basis+Principal Plus 

kombináció közel 15 százalékot vesztett hatékonyságából és erre az időszakra már csak 

a gyenge hatékonyságú csoport értékét érte el (6. ábra). 

 
6. ábra. Korai postemergens kezelések mandulapalka elleni hatása a harmadik felméréskor (2012.09.07) 

 
Figure 4. Effect of early postemergens herbicid treatments third time (2012.09.07) 
 

7. ábra. A kezelések költségei és a mandulapalka elleni hatékonyság közötti összefüggés. 

 
Figure 7. Interaction of treatment price and  

 

A postemergens kezeléseknél hasonló tendencia volt megfigyelhető szeptember elején, 

mint a másik két kezelés esetében. A második felmérés alkalmával kétséges vagy 

gyenge hatást mutató kezeléseknél 10-15 százalékos hatékonyság csökkenés történt. Ez 

alól kivétel csak a Principal Plus Gold készítmény volt, amely megtartotta 

hatékonyságát. A hatékony kezelések száma az ötről négyre csökkent.  
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Az egyes kezelések hatékonyságának és árának összehasonlítást mutatja be a 7. ábra, 

mely alapján elmondható, hogy jelentős árkülönbség van az egyes hatékony kezelések 

ára (Ft/ha) között. 

Következtetések 

Az elvégzett vizsgálatok alapján a vegyszeres védekezésnél a következő 

megállapítások tehetők. A védekezésben jó hatással használható hatóanyagok az s-

metolaklór, a mezotrion, a terbutilazin, haloszulfuron-metil kombinációban a 

dimetenamid-p, bentozan, nikoszulfuron. A preemergensen használt egyszikűirtó 

hatóanyagok közül a pendimetalinnak és a petoxamidnak nincs hatása a 

mandulapalkára. 

Összefoglalás 

Az eddigi tapasztalatok és növény biológiájának megismerése után kijelenthető, hogy 

az elkövetkező években a mandulapalka széleskörű terjedésével számolhatunk. A 

megfelelő védekezési stratégiák megismerésére és adaptálására van szükségünk ahhoz, 

hogy lassítsuk a terjedést és betelepedés esetén meg tudjuk oldani a hatékony 

védekezést. 

Kulcsszavak: mandulapalka, Cyperus esculentus, kémiai védekezés 
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Herbicid Control Methods  

Against the Yellow Nutsedge (Cyperus Esculentus L.) 

Abstract 

The yellow nutsedge (Cyperus esculentus L.) can be found on every continents. In Hungary reported first 

time about this weed, in 1993. Presently it occurs here at four districts, on fields of near to 20 settlements. 

The importance of yellow nutsedge shows the fact, that it the 16th place among the most important weds of 
the World. We investigated effect of different herbicides to Yellow Nutsedge in maize.  

Keywords: yellow nutsedge, Cyperus esculentus, herbicid control, maize. 
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NATÚR- ÉS BIOKOZMETIKUMOK,  

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ CSOMAGOLÁS 
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Bevezetés 

A natúr- és biokozmetikumok térhódításának köszönhetően már a társadalom bármely 

tagja könnyen hozzáférhet az emberi szervezetre ártalmatlan alap-, illetve 

segédanyagokból készült termékekhez. Az egészségre veszélytelen kozmetikumok 

használatával nemcsak magunkat óvjuk, hanem ezzel egyidejűleg környezetünket is. A 

környezettudatosság, környezetvédelem évek óta az egyik legfontosabb téma az egész 

világon. A piacon található natúr és biotermékek meglehetősen magas fogyasztói áron 

vásárolhatóak meg, amelyet nem minden fogyasztó engedhet meg magának hazánkban. 

Az összetevők mellett nagyon fontos megemlítenünk a termékek csomagolóanyagát is. 

Minél több terméket vásárolunk, annál több hulladék keletkezik, ezért a cégek évek óta 

igyekeznek a környezetben lebomló, újrahasznosítható csomagolásban értékesíteni 

termékeiket. A natúr- és biotermékek és környezetbarát csomagolóanyagok iránt 

elkötelezett fogyasztók az évek alatt komplett vásárlói réteget hoztak létre a piacon, 

érdemes tehát minden vállalatnak, gyártónak törekvéseket tenni a környezettudatos 

termelés irányába. 

Irodalmi áttekintés 

A natúr-, biokozmetikumok jellemzői közé tartozik, hogy nagy mennyiségben 

tartalmaznak a környezetben is megtalálható, jótékony hatású alap-, illetve 

segédanyagokat. Az alapanyag a termék legnagyobb hányadát alkotó anyaga, amely 

jellemzően határozza meg az élelmiszer tulajdonságait és minőségét (összetétel, 

érzékszervi jellemzők, eltarthatóság, stb.), értékét és árát. Segédanyag minden olyan 

anyag, amelyet jellemzően nem fogyasztanak, nem teszik a termék alapanyagába, vagy 

a késztermékbe, de egy adott technológiai cél elérése érdekében nélkülözhetetlen. Ilyen 

jótékony hatású anyagok például a gyógynövények, illetve az ősidők óta használt 

szerves, növényi, vagy állati eredetű anyagok. Ez lehet például a kamilla, az aloe vera, 

a szőlőmag olaj vagy a kecsketej stb. A lista szinte végtelen hosszúságú, így egy 

általunk készített kutatás eredményein keresztül kívánjuk bemutatni, milyen 

összetevőket is választanak a piacon. A kérdőívet 100 fő töltötte ki, papír alapon, illetve 

elektronikus formában. Tanulmányunkban ennek kiértékelését és az így született 

eredményeket használjuk fel.  
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Anyag és módszer 

A kérdőívben az egyik, általunk feltett kérdés a következő:  

1.Mennyire tartja fontosnak a felsorolt tényezőket vásárláskor? 
 

1.ábra: Szempontok a vásárlásnál 

 

Forrás: saját készítés 
Figure 1. Important factors- purchasing 

Source: own processing 

 

Ezzel a kérdéssel arra aratunk választ kapni, hogy a kozmetikai termékeket vásárlók 

köre milyen tényezőket tart fontosnak, mi az amire odafigyel vásárlás közben? 

 

A kérdőívben feltett következő kérdés: 

2.Mennyire tartja fontosnak az újrahasznosítható csomagolóanyagok használatát? 

 
2. ábra: Csomagolóanyag újrahasznosíthatóságának fontossága 

 

Forrás: saját készítés 

 

Figure 2. Recyclable packing materials 
Source: own processing 

 

A kérdésünk fontossága abban rejlik, hogy megmutatja, hogy a kozmetikai piacon 

vásárolók köre mennyire tartja fontosnak a csomagolásra használt anyagok 

környezetkímélő tulajdonságait. 

Az általunk feltett harmadik kérdés a fogyasztók által kozmetikai termékekre elköltött 

pénzmennyiségének nagyságára irányult. 

3.Mennyi pénzt költ alkalmanként kozmetikai termékek vásárlására? 
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3. ábra: Kozmetikai termékekre költött pénzösszeg 

 

Forrás: saját készítés 
Figure 3. Spent money for cosmetic products 

Source: own processing 

 

A kozmetikai termékekre elköltött pénzmennyiség vizsgálata abból a szempontból 

nyújt új információt számunkra, hogy fel tudjuk mérni, körülbelül milyen összeget 

költenek a vásárlók kozmetikumokra, illetve milyen gyakorisággal teszik ezt. A kapott 

eredményekből az is kiderül, hogy körülbelül mekkora jövedelem mellett engedhetik 

meg maguknak a vásárlók, hogy adott összegért kozmetikai termékeket vásároljanak. 

A legutolsó kérdésünk arra kereste a választ, hogy milyen üzletekben vásárolnak 

szívesen: 

4.Milyen üzletekben vásárol kozmetikai termékeket? 
 

4. ábra: Az üzletek megoszlása 

 

Forrás: saját készítés 

Figure 4. Shop share in cosmetic market 
Source: own processing 
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Eredmények és értékelésük 

Az első kérdésre adott válaszok alapján levonható az a következtetés, hogy a hazai 

piacon megtalálható termékek vásárlásakor figyelt szempontok közül a legfontosabbak: 

a minőség, az ár-érték arány, a márka és az, hogy natúr, vagy bioterméket vásároljanak 

a fogyasztók. A válaszadók hátrébb sorolták a kézműves, illetve hazai termékek 

vásárlását, valamint a környezetbarát csomagolóanyagok használatának fontosságát. A 

második kérdésünk, amely ténylegesen a környezetbarát csomagolóanyag használata 

iránti elvárást mérte fel szintén hasonló eredményre vezetett. A megkérdezettek 42%-

a tartja fontosnak a környezetre veszélytelen, újrahasznosítható, környezetben lebomló 

csomagolóanyagok használatát. 35%-uk szerint némelyik terméknél fontos ez a 

tényező, némelyiknél pedig nem. A válaszadók mindössze 12%-a tartja kiemelkedően 

fontosnak a környezettudatos csomagolás alkalmazását, illetve 11% szerint ez 

egyáltalán nem fontos szempont egy termék vásárlásakor. A harmadik kérdés a 

kozmetikumokra kiterjedő vásárlási szokásokat mutatja be. A kérdőívben szerepel a 

vásárlások gyakorisága, illetve a kozmetikai termékekre elköltött pénzmennyiség 

nagysága is. Ahogy a diagramban szereplő sávok is mutatják, a megkérdezettek 

többsége 3 havonta költi a legtöbb pénzt kozmetikai termékekre, azaz alkalmanként 

körülbelül 5000 Ft-ot. Akik havonta, illetve hetente vásárolnak kozmetikai termékeket, 

átlagosan 3000-4000 Ft-ot költenek. Az üzletek megoszlása a kozmetikai termékek 

piacán érdekes eredményeket hozott: a legtöbben (a válaszadók 53%-a) drogériákban 

vásárolják meg a szükséges kozmetikumokat, így a drogériák teljes mértékben teljesítik 

a feléjük támasztott elvárásokat, hiszen rendeltetésüknek megfelelően nyújtják a 

kozmetikai termékek széles skáláját. A bevásárlóközpontokban a fogyasztók 19%-a, a 

szuper- és hipermarketekben pedig 14%-a vásárol kozmetikumokat. A megkérdezettek 

mindössze 8%-a keresi a kézműves termékeket árusító üzleteket, és 6%-uk pedig 

egyéb, más jellegű üzletben vásárol szívesen. 

Következtetések 

A kérdőív elemzésével tehát levonható a következtetés, miszerint a vásárlók 

érdeklődnek a natúr- és biotermékek iránt, illetve szeretnének elérhető áron megfelelő 

minőségű, egészségre ártalmatlan anyagokat tartalmazó készítményeket vásárolni. A 

környezetre ártalmatlan csomagolóanyagok iránti igény viszont még csak kialakulóban 

van, így érdemes lehet ezeket a törekvéseket népszerűsíteni és tudatni a fogyasztókkal, 

érdemes a csomagolóanyagok tekintetében is törekedni a környezetvédelemre a 

fenntartható fejlődés érdekében. 

Az eredményekből jól látható, hogy a fogyasztók többsége igyekszik ritkábban, de 

annál nagyobb tételben megvásárolni a számára szükséges kozmetikai termékeket, és 

ilyenkor hajlandóak nagyobb összeget is áldozni rájuk. Az utolsó következtetés pedig, 

hogy a drogériák, melyek azzal a szándékkal jöttek létre, hogy kozmetikai termékeket 

árusítsanak, teljes mértékben eleget tesznek az elvárásoknak, mivel hazánkban a 

lakosságnak durván fele keresi fel ezeket az üzleteket vásárlási céllal. 

Összefoglalás 

Napjainkban a fogyasztók a gyártók által alkalmazott számos egészségre és környezetre 

káros összetevőt használnak a megvásárolt termékekben. Az elmúlt pár év folyamán 

azonban megkezdődött a natúr- és biokozmetikumok térhódítása. A természetes 

alapanyagokat alkalmazó cégek megkísérelték a környezet- és „emberbarát” termékek 
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felvonultatását a kozmetikai ipar piacán. Bár drágább vételárral rendelkeznek, sok 

ember hajlandó megvásárolni ezeket a kozmetikai termékeket, a környezettudatos 

életmód jegyében. A legismertebb alapanyagok közé tartozik a kamilla, a szőlőmagolaj, 

az aloe vera, stb. A sor szinte végtelen. A gyógynövények ősidők óta az emberek 

segítségére vannak jótékony hatásukkal, így a mai modern világban sem meglepő, hogy 

ebből próbálnak a gyártók profitot termelni. Akárhonnan nézzük is, a natúr- és 

biotermékek megvásárlásának lehetősége kielégít egy bizonyos vásárlói réteget, 

amelynek tagjai igényt tartanak ezek vásárlására és használatára. 

Kulcsszavak: natúr- és biokozmetikum, környezettudatosság, környezetbarát 

csomagolás 
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Importance of Natural, Bio Products  

and Recyclable Packing Materials 

Abstract 

Nowadays people use a very wide range of cosmetics. Cosmetic industry makes a lot of profit from selling 

goods. There are the most important things are brands, appearance and prices. Governments try to reduce the 

number of harmful substances, but it is not so easy, because organizations would like to make the highest 
profit as they can. It could be a good way if we try to influence customers to buy organic and natural 

cosmetics. It is very important because they are not only use products that healthy, but also buy products that 

have environmental-friendly packing. The most harmful substances can cause different diseases, for example 
cancer. People would like to know more about these products, but the marketing process which the try to sell 

them can be developed. Firstly, governments should make a good marketing project to show customers why 
they should use these products. Secondly, governments should stimulate producers to use environmental 

friendly materials and packing. Finally, governments should prepare laws that can prevent utilizations of 

harmful materials. 

Keywords: natural, bio products, environmental awareness, environmental-friendly packing 
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Bevezetés 

A fűzszelektált szaporítóanyag felhasználásával, intenzív mezőgazdasági 

módszerekkel, rövid vágásfordulóban és sarjaztatással kezelt ültetvényeivel jelentős 

mennyiségű biomassza előállítására képes. Az ilyen típusú ültetvények évente akár 30-

40 élőnedves tonna hektáronkénti hozamra is képesek a hagyományos erdőgazdálkodás 

3-4 tonnájával szemben. Ráadásul 2-3 éves vágásforduló jellemzi őket, így rövid időn 

belül nagy tömegű biomassza előállítására alkalmasak (Borovics el al. 2012).Annak 

érdekében, hogy képet kapjunk az energiafűz biomassza produkciójának szövettani 

hátteréről, mikro anatómiai vizsgálatokat végeztünk. Célunk volt továbbá annak 

megállapítása, hogy a fűzfahajtások koramennyiben determinálja a biomassza-

gyarapodás mértékét. 

Irodalmi áttekintés 

A Föld éves biomassza-termelésének 60-80%-át a növények másodlagos sejtfalában 

felhalmozódó cellulóz, hemicellulóz, lignin adja (Liberloo et al. 2006, Marron et al. 

2008, Oliver et al. 2009). Ez a tömeg energetikai szempontból is igen jelentős. Meglévő 

eredményekből ismert, hogy az energiafűz esetében a cellulóz a száraz tömeg 43%-át, 

a hemicellulóz 21%-át (xilóz (15), arabinóz (1), galaktóz (2), mannóz (3)), a lignin 

26%-át adja (Wang et al. 2015) A fenti értékek jól magyarázhatóak a gyors növekedésű, 

nagy biomassza produkciójú Salix viminalis „energo” szárának szöveti felépítésével 

(Arihani – Güvenc, 2011). 

Anyag és módszer 

Mikroanatómiai vizsgálatokat végeztünk annak megállapítása érdekében, hogy a 

fűzfahajtások kora (1, 2, 3 és 4 év) mennyiben determinálja a biomassza-gyarapodás 

mértékét, illetve, hogy megvizsgáljuk az energiafűz biomassza produkciójának 

szövettani hátterét. 

A hajtásokat glicerin és alkohol 1:1 arányú keverékében történő puhítás után 

metszettük, metilzöld-fuchsin keverékkel, (metilzöld 0,5%-os és fuchsin 5%-os vizes 

oldatának 4:1 arányú keveréke), valamint toluidin-kékkel festettük. A metilzöld-

fuchsin az enyhén lignifikálódottxylém elemeket és szklerenchima kötegeket pink-re, 

az erősen lignifikálódott xylem elemeket és szklerenchima kötegeket ibolyás pirosra 

festi. Festés hatására a cellulóz sejtfal kékeszöldre színeződik. Toluidin-kéket 

használva az erősen fásodott sejtfalak kékeszöldek, a cellulóz sejtfalak liláskékek, a 

parásodottak barnászöldre színeződnek. 
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Eredmények és értékelésük 

Az egy-, két éves hajtást kívülről egy sejtrétegű, kutikulával védett epidermisz borítja 

(1. kép). A három-, négy éves hajtások keresztmetszetén még megtalálható az 

elszakadozó epidermisz (ep) maradványa, alatta már kialakult a periderma (pd). A 

fiatalabb hajtásokban az epidermisz alatt vékony elsődleges kéreg található, ennek 

külső része lapított sejtek által alkotott, 3-4 sejtsornyi vastagságú lemezes 

kollenchimából áll. A három-, négy éves hajtásokban a periderma alatt vékony 

elsődleges kéreg következik (ekpar), ami parenchimából és kloroplasztiszokban 

gazdag kollenchimából áll (1. ábra). Ehhez kapcsolódik belülről a másodlagos háncs 

(mh), amely az idősebb szárakban tölcsérszerűen kiszélesedő bélsugár tölcsérekből 

(bst) és közöttük kúpszerűen elhelyezkedő háncsrészekből áll. Ez világos mezőket adó 

vékony falú, ún. lágyháncsból (lh) és sötétebb, másodlagosan vastagodott falú, erősen 

lignifikálódott és szklerenchimatizálódott ún. kémény háncsból (kh) áll. 
 

1. kép: Az energiafűz két éves hajtásának keresztmetszete 

 

 

 

 

 

 

 

Picture 1. The transversal section of two-year-old set of basket willow 

 

A fiatalabb hajtásokban nem találhatóak meg a bélsugár tölcsérek, a szkerenchima 

kötegek (szkler) kevesebb körben helyezkednek el (2. kép).Az egy éves hajtásban a 

kemény háncs szövettájon belül körbe rendeződő szklerenchima kötegek (mint az 

elsődleges háncs maradványai) egy körben,a másod éves hajtásban már két körben 

találhatóak meg. A harmad éves hajtásban jelentősen nő a szklerenchima kötegek 

száma és száron belüli aránya, a másodlagos háncs hajtáson belüli kiterjedése egy év 

alatt a három-, négyszeresére nőtt. A szklerenchima kötegeket alkotó sejtek másodlagos 

sejtfala jelentős cellulóz-, lignin- és hemicellulóz-tartalommal bír (2. ábra). Az idősebb 

szárakban ezen szklerenchima kötegeket alkotó sejtek sejtfalának növekedése 

tapasztalható (3. ábra). A sejtfalvastagodással párhuzamosan a sejtek lumene jelentősen 

szűkül (nő a lignin és hemicellulóz tartalmuk) (2. kép). Aszklerenchima kötegeket 

vizsgálva megállapítható, hogy a hajtás idősödésével nem történik meg azok 

szklerenchima-gyűrűvé történő rendeződése, így a hajtás idősödésével sem válik 

ekpar 

mh 

pd 

ep 

szkler 

bst 
lh 
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akadályoztatottá az esetleges gyökérkezdemények megjelenése. A háncstest vastagsága 

a hajtás korának előrehaladtával szintén intenzív növekedést mutat (4. ábra). 

 
1. ábra. Az elsődleges kéreg vastagságának alakulása az energiafűz eltérő korú hajtásaiban 

 
 

Figure 1. The thickness of primer cortex in the different annual stems of basket willow 

 
2. ábra. Az szklerenchyma-köteg sorok számának alakulása az energiafűz eltérő korú hajtásaiban 

 
 

Figure 2. The number of rows of sclerenchyma ticfibers in the different annual stems of basket willow 
 

3. ábra. Az szklerenchima sejtek sejtfalvastagságának alakulása az energiafűz eltérő korú hajtásaiban 

 
 

Figure 3. The thickness of sclerenchyma ticcells’s wall in the different annual stems of basket willow 

 

A kambiumgyűrű (k) a különböző korú hajtásokban egyaránt intenzíven osztódik, 

belőle lefűződő lágyháncs és xylém elemek között nincs éles határ. A kambium 

gyűrűn belül elhelyezkedő fatestben (másodlagos fa – mf) – annak ellenére, hogy a 
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fűz esetében diffúz pórusú fáról beszélünk – az évgyűrűk jól elhatárolhatók (égy) (3. 

kép). 
 

 

2. kép. A szklerenchima-köteg sorok (rózsaszín) számának alakulása az eltérő korú hajtásokban, illetve a 
vastagodott sejtfalú szklerenchima sejtek az energiafűz első éves hajtásában 

Egy éves hajtás Két éves hajtás 

  

Három éves hajtás Négy éves hajtás 

  

 
 

Picture 2. The number of rows of sclerenchymaticfibers in the different annual stems of basket willow, and 
sclerenchymaticcells in the one-year-oldstem of basketwillow 

 

3. kép. Az energiafű első-, és másod éves hajtásának fateste (másodlagos fa) – diffúz fa, tág üregű, 
vastagodott falú tracheákkal 

  
 
Picture 3. The xylem of one- and two-years-old stem of basket willow – diffuse-porous wood-type, vessels 

with thick cell wall and wide lumen 

 

Tág üregű tracheák egész évben képződnek, az évgyűrűkön belül elhelyezkedő 

tracheák átmérője a kései fában a korai fához képest kisebb. A fatestet bélsugarak (bs) 

tagolják, melyek izodiametrikusparenchima-sejtekből állnak, részarányuk a 

keresztmetszeten 15-20%. A másodlagos fa – fatest – vastagsága exponenciális 

égy 
mf 

k 

bs 
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növekedést mutat (5. ábra). Kismértékű, növekvő különbséget tapasztaltunk a trachea-

falvastagságot illetőleg az eltérő korú hajtások esetében (6. ábra). A hajtás központi 

részét az elsődleges fa (ef) és a bélszövet (bsz) tölti ki. A bélszövet kristálytöltetekben 

gazdag, izodiametrikus sejtekből álló parenchimában gazdag (4. kép). Kiterjedése a 

hajtás idősödésével lényegesen nem változik. 

 
4. ábra. A háncstest vastagságának alakulása az energiafűz eltérő korú hajtásaiban 

 
 

Figure 4. The thickness of phloemin the different annual stems of basket willow 

 
5. ábra. A másodlagos fa vastagságának alakulása az energiafűz eltérő korú hajtásaiban 

 
 

Figure 5. The thickness of secondary xylem in the different annual stems of basket willow 

 
6. ábra. A trachea-falvastagság alakulása az energiafűz eltérő korú hajtásaiban 

 
 

Figure 6. The thickness of the vessels’s wall in the different annual stems of basket willow 
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4. kép. Elsődleges fa, valamint a parenchimatikus bélszövet 

  
 

Picture 4. The primary xylem and thepithin the one-year-oldstem of basketwillow 

Következtetések 

A fűz hajtásának 45-50 %-át a fatest teszi ki. A fatestet 50-55%-ban másodlagosan 

vastagodott sejtfalú tracheák, tracheidák, 25-30%-ban szklerenchimatizálódott farostok 

adják. Ezek a másodlagos sejtfalak tűnnek ki a magas cellulóz, hemicellulóz és lignin-

tartalmukkal. A hajtás mikroanatómiai jellemzői magyarázatot adnak a gyors 

növekedésre, jó sarjadó képességre: az energia fűz szára parenchimatikus sejtekben 

gazdag, intenzív kambiumtevékenységgel bír; ezzel magyarázhatóan exponenciális 

növekedés tapasztalható, mind a háncstest, mind a fatest (másodlagos fa) fejlődésében; 

erős-közepesnek mondható járulékos gyökérképző képességgel rendelkezik; ezzel 

magyarázhatóan az elsődleges kéreg a járulékos gyökérképződés idején épen marad, 

bizonyos fokú gyarapodásra képes. 

Összefoglalás 

Az energiafűz nagyfokú biomassza produkciója annak intenzív kambium-

tevékenységével magyarázható. Mind a háncstest, mind a fatest (másodlagos fa) 

fejlődésében exponenciálisnövekedés tapasztalható. Exponenciálisan nő a fatestet 

alkotó erőteljes másodlagos sejtfalvastagodáson átesett tracheák száron belüli aránya, 

fokozódik a szintén a fatest sejtes elemei közé tartozó erősen szklerenchimatizálódott 

farostok száron belüli részesedése. A hajtás idősödésével párhuzamosan emelkedik a 

kemény háncsban megjelenő szklerenchima-köteg sorok száma, a szklerenchimatikus 

sejtek sejtfalvastagsága. A körbe rendeződött szklerenhima kötegek a szár idősödésével 

sem rendeződnek szklerenchimetikus gyűrűvé, ezáltal nem akadályozzák 

gyökérkezdemények megjelenését. 

Kulcsszavak: energiafűz, eltérő korú hajtások, mikroanatómia, biomassza produkció 
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The Comparative Examination of Different Age Stems  

of Salix viminalis L. 

Abstract 

The high biomass production of basket willow can be explicable with the intensive cambium activity of stem. 

Because of intensive cambium activity the volume of secondary phloem and the secondary xylem were 

exponentially grown. In line with intensive growing of xylem, proportion of vessels with secondary wall 
exponentially was increased, too. The increasing of proportion of sclerenchyma tically xylem fibers also can 

were observed. Parallel with the ageing of stems the number of sclerenchymatic fibers rows and the wall 

thickness of sclerenchymatic cells was increased. The sclerenchymatic fibers are not settled sclerenchymatic 
ring with stem’s getting older, thus the appearance of the potential root iniciales is not hindered. 

Keywords: basket willow, different age stems, microanatomy, biomass production 
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Bevezetés 

Az ökológiai gazdálkodásnak hangsúlyos szerepe van az aktív környezet- és 

természetvédelmen túl az élelmiszerek minőségében, biztonságában, eredetségében és 

ellenőrzöttségében. Ennek ellenére napjaink sajnálatos trendje a biotermékek 

beltartalmi értékeinek megkérdőjelezése, kedvező élettani hatásainak vitatása, pedig 

ezen termékeknek az egészségtudatos, fejlett egészségügyi szemlélettel rendelkező 

országokban – ahol a terápia mellett egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a megelőzésre 

– az egészségvédelem és az orvoslás, a gyógyítás szerves részeinek kell lenniük. Az 

ökológiai termesztés mai hazai és EU rendelkezései azonban nem írják elő az ökológiai 

termékek beltartalmi és élettani jellemzőinek vizsgálatát, dokumentálását, holott arra 

reális igény lenne, mert: csak így tölthetik be az adott termékek a fogyasztó-

egészségügyi elvárásokat; eredményesebbé teszik a biogazdálkodást; szerepük van az 

egészségtudat formálásban; nem tartalmaznak mesterséges adalékokat; növelik a 

fogyasztói bizalmat; marketing lehetőségeket is jelenthetnek. 

Irodalmi áttekintés 

A kedvező beltartalmi paraméterekkel rendelkező gyümölcsök, zöldségek, táplálék-

alapanyagok szerepe napjainkban felértékelődött. Különösen felértékelődött a 

biotermesztésből származó termékek egészségtudatos táplálkozásban betöltött szerepe. 

Egyre inkább indokolt tudni, hogy az elfogyasztott táplálékaink miként befolyásolják 

az emberi szervezetet, meg tudjuk –e előzni, vagy tudjuk-e befolyásolni a patológiás 

állapotokat, javítani az életminőségünket (Herber et al. 1999,  Singletary, 2000, Kellof 

et al. 2000, Counlston et al. 2007).Az egyes gyümölcs-és zöldségfajták, úgymint az 

általunk vizsgáltak is, polifenol, fenolossav, klorogénsav, elagiksav tartalmának 

nagyon erős antioxidáns hatása van, tehát kemopreventív hatással rendelkeznek az 

oxidatív stressz betegségek, szív- és keringési betegségek, 2. típusú diabétesz, 

neurodegeneratív kórképek, gyulladásos folyamatok, bizonyos tumorok 

megelőzésében, gátlásában (Fang et al. 2002,Lombardi-Boccia et al.2004, Grinder-

Pedersen et al.2003, Na Li et al. 2008). 

A fentiek alapján fogalmazódott meg célkitűzésünk: biogazdálkodók által jelentős 

volumenben termelt ökológiai(bio)termékek, és ugyanazon hagyományos termékek 

beltartalmi-, összpolifenol/összflavonoid/összantocián tartalom és jellemző in vitro 

élettani adatainak (ORAC-, FRAP-, TEAC érték, DPPH gyökbefogó aktivitás, 

SOD/CAT aktivitás (Dinya et al. 2009)) meghatározása és összehasonlító vizsgálata. 
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Anyag és módszer 

Ökológiai(bio)termékek és ugyanazon hagyományos termékek beltartalmi és jellemző 

in vitro élettani adatainak meghatározása és összehasonlító vizsgálata érdekében 

vizsgálatba vontunk három, a Magyarországi biotermesztésben meghatározó szerepet 

betöltő gyümölcsfaj (meggy: Kántorjánosi, Újfehértói fürtös, Érdi bőtermő, Debreceni 

bőtermő, alma: Idared, Jonathán, Florina, Golden, Mutsu, szilva: Cacansca lepotica, 

Stanley) fajonkénti 4-4 fajtáját, valamit két jellemző zöldségfaj (brokkoli, bab) szintén 

4-4 fajtáját, továbbá három gabonafélét (őszi búza, tönkölybúza, kukorica). 

A beltartalmi értékek vizsgálata során meghatározásra kerültek a minták általános 

beltartalmi jellemzői, szénhidrát-, szerves sav-, zsírsav-, vitamin-, karotinoid-, 

elem/nyomelem/anion tartalma, valamint az összpolifenol/összflavonoid/összantocián 

tartalom, in vitro élettani paraméterek (ORAC-, FRAP-, TEAC érték, DPPH 

gyökbefogó aktivitás, SOD/CAT aktivitás). 

A vizsgálatokat a Nyíregyházi Egyetem Agrár és Molekuláris Kutató és Szolgáltató 

Intézetben prof. Dr. Dinya Zoltán csoportja végezte. A vizsgálatokhoz szükséges 

mintavétel, tárolás, szállítás az előírásoknak megfelelően történt („Recommended 

methods of analysis and sampling”, CODEX STAN 234-1999 (ISO/IEC 17025:1999), 

Part B; FAO: Samplingforanalysis”). 

Eredmények és értékelésük 

Vizsgálataink, eredményeink igen szerteágazóak, jelen anyagunkban a legfontosabb 

megállapításainkat szeretnénk közzé tenni, azokat alátámasztandó csak néhány 

karakterisztikus példát kiemelve. 

Az irodalomban publikált eddigi adatok gyakran ellentmondásosak, de általános 

megállapítás, hogy a bioalapú élelmiszerek 20-25 %-kal több nutrienst tartalmaznak, 

mint a nem bioalapúak. Vannak olyan beltartalmi jellemzők, így az in vitro élettani 

paraméterek, melyek alapján valamennyi termékcsoportban a biotermesztésűek a 

jobbak, amit kifejezhetünk a szignifikánsan jobbnak mutatható értékek %-os 

különbségével: C-vitamin tartalom: +12%, totál polifenol: +17%, totál flavonoid: 

+15%, ORAC: +23%, TAC: +10%, FRAP: +16%, DPPH: +22%. Az 1. ábra adatai 

alapján egyértelműen megállapítható, hogy a biotermesztésű termékek antioxidáns, 

kemopreventív hatású összetevőinek, azok antioxidáns, gyökbefogó és reduktív erő 

paraméterei 15-20 %-kal jobbak, mint a hagyományos termesztésűeké. 

A hagyományos termesztésű termékeknél jobbak az általános beltartalmiértékek 

(protein tartalom: +13%, oldhatórost tartalom: +11%, hamu: +11%, kálium: +9%) 

valamennyi termékcsoportban. Biotermesztésű termékek réz tartalma (adódóan a 

biotermesztés alkalmazott agrotechnikájából) átlagosan +50%-kal magasabb, mint a 

hagyományos termesztésűeké. 

A biotermesztésű termékek szénhidrát tartalma a gyümölcsöknél, zöldségeknél 

egyaránt magasabb a hagyományos termesztési mód szerint előállított termékekhez 

képest (+10-25%). A protein/cukor arány általában 8-15%-kal szintén jobb a 

biogazdaságokból származó termékek esetében (2. ábra). 

  



Az ökológiai gazdálkodás minőségi jellemzőinek jelentősége az élelmiszer 

alapanyag előállításban 
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1. ábra. Néhány vizsgált élelmiszer alapanyag in vitro élettani paramétereinek alakulása 

 

 

 

 
Figure 1. Evolutionin vitro of physiological parameters of some examined fruits and vegetables 



Tóth Csilla – Dinya Zoltán – Vágvölgyi Sándor – Lenti István – Kosztyuné 

Krajnyák Edit – Pelachné Erdősi Marianna 

 

210 

 
2. ábra. A vizsgált termékek szénhidrát tartalma, szénhidrát/protein arányának alakulása a szilva mintáján 

  
 
Figure 2. The carbohydrate content of the examined products/ the evolution of the rate of protein on the 

sample of plum 
 

Megállapítható, hogy a biotermesztésű termékek mikotoxin tartalma jóval magasabb, 

mint a hagyományos termesztésűeké (különösen igaz ez a gabonafélére, ahol átlagban 

+46 - +50% a differencia (DON: +42%, ohratoxin: +59%, aflatoxin: +54%, fumarin: 

+59%) - ez a későbbi tárolás, és feldolgozás terén megoldást igénylő probléma). Alma-

féléknél a biotermesztésűek patulin-tartalma +70%-kal magasabb. 

A hagyományos termesztésű termékeknél az anion-tartalom (főleg a kloridion) 

szignifikánsan jóval magasabb a biotermékekhez képest (Cl-: +56%, SO4
2-:+26% 

(gabonafélékre nem jellemző), PO4
3-:+38% (gabonafélékre nem jellemző)). A nitrát- 

(NO3
-) és nitrit- (NO2

-) tartalom döntően az almafélékre jellemző, hagyományos 

termesztés mellett (NO2
-
:+85 %,  NO3

-:+44%). Biogabonafélék esetében a foszfor-

tartalom szignifikánsan magasabb (+8%), mint a hagyományos termesztésű 

gabonákban tapasztalható értékek. A toxikus nehézfém (Cd) tartalomban a zöldség- és 

gabonaféléknél mutatkozott különbség, a hagyományos termesztésűeknél 

szignifikánsan magasabb a kadmium-szint (zöldségek: +83%, gabonafélék: +53%). A 

vizsgált zöldségek és gyümölcsök esetében a kalcium- (Ca), vas- (Fe), magnézium-

tartalom (Mg) a bioszármazásúaknál magasabb, általában +5-20 %-kal, mint a 

hagyományos termesztésű termékekben (3. ábra). 

 
3. ábra. Néhány vizsgált termék elem-, nyomelem-, anion-tartalmának alakulása 

  
 
Figure 3. The evolution of the element, trace element and anion content of some examined products 
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Eredményeink szerint gyümölcsök esetében a jellemző – élettanilag fontos – növényi 

savak mennyisége a hagyományos termesztésűekben a magasabb, ezen értékek 

tekintetében a biotermesztésből származó termékek elmaradnak a konvencionális 

gazdaságokból származó termékekhez képest (almasav: +12%, citromsav: +23%, 

oxálsav: +25 %, klorogénsav: +11%, neklorogénsav: +29 %, kávésav:  +10%, p-

kumársav: +15%). Ugyanakkor a biozöldségek növényi savtartalom-értékei 

felülmúlják a hagyományos termesztésű zöldségek értékeit (4. ábra). 

 
4. ábra. Növényi savtartalom alakulása gyümölcs- és zöldség-minták esetében 

  
 
Figure 4. The evolution of plant acid in case of fruit and vegetable samples 

Következtetések 

Vizsgálataink alapján megállapítható, hogy a fitonutriensek (másodlagos metabolitok) 

szintje magasabb a „stressznek kitett” növényekben, azaz a biotermesztés körülményei 

között. Az eredményeik egyértelműen jelzik, hogy a bio- („talaj típusú termelési mód”) 

és a hagyományos („termék típusú termelési mód”) módon termelt termékek 

beltartalmi jellemzői sok paraméter esetében szignifikánsan különböznek. 

Megállapítható továbbá, hogy a pozitív élettani hatású beltartalmi jellemzők 

vonatkozásában a biotermékek jobbak, ezek szempontjából a biotermékek fogyasztása 

élettanilag kedvezőbb. 

A továbbiakban szükségesnek tartjuk: a jelenleg vizsgált termékek beltartalmi 

jellemzőinek időbeli követését; a bio- és hagyományos termesztésű termékek tárolási 

tulajdonságainak, az ezektől függő beltartalmi paraméterek időbeli követését; a 

vizsgálatok kiterjesztését a hazai biotermesztés szempontjából fontos egyéb növényi, 

vagy állati eredetű termékekre. 

Összefoglalás 

A vizsgálati eredményeink alapján a következő főbb megállapítások tehetők: számos 

beltartalmi jellemző tekintetében (C-vitamin-, totalpolifenol-, totalflavonoid tartalom, 

ORAC-, TAC-, FRAP-, DPPH-értékek) a biotermékek jobbak, kemopreventív hatású 

összetevőinek, azok antioxidáns, gyökbefogó és reduktív erő paraméterei szintén 

jobbak, mint a hagyományos gazdálkodásból származó termékek. A biotermékek 

szénhidrát tartalma magasabb, a protein/cukor arány jobb. A biotermesztésű 

gabonafélék esetében a foszfor-tartalom szignifikánsan magasabb a hagyományos 

termesztésűekhez képest. A Ca, Fe, Mg szintén a biotermékekben ér el magasabb 

értéket. Ugyanakkor megállapítható, hogy a gyümölcsökre jellemző, élettanilag fontos 
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növényi savak (almasav, citromsav, oxálsav, klorogénsav, neoklorogénsav, kávésav, p-

kumársav) mennyisége a hagyományos termesztésű termékekben a magasabb. 

Kulcsszavak: ökológiai gazdálkodás, zöldség- és gyümölcsfajtás, általános beltartalmi 

jellemzők, in vitro élettani paraméterek  
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Differences in Health-promoting Substances and Antioxidant 

Capacities among Organically and Conventionally Grown Fruits, 

Vegetables, and Wheats 

Abstract 

The main objective of this study was the comparison of the natural occurrence of characteristic 
compounds/constituents, health-promoting substances, pesticide residues, mycotoxin levels in fruits (i.e. 

apple, plum, sour cherry), vegetables (broccoli, green peas) and wheat varieties grown under organic and 

conventional farming conditions. The chemical profiles (i.e. bio phenols, organic S-compounds, sugars etc.) 

were determined by using of HPLC, HPLC MS/MS techniques. Our study demonstrated the important 

differences of bioactive chemo preventive phytochemicals between the organically and conventionally grown 

agricultural products. The antioxidant capacities (TPC, TAC, FRAP and ORAC values) are higher in the 
cases of the organic batches. 

This research was supported by EA_NORCEGALAP-BIOBEL09 project. 

Keywords: organic farming, fruits and vegetables, chemical profiles, antioxidant capacities   
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Bevezetés 

A csemegeszőlő táplálkozás-élettani hatása alapján az egyik legértékesebb 

élelmiszernövényünk. Hazai termesztésének ökológiai feltételei adottak, de 

termőterületének nagysága messze elmarad a lehetőségektől. A csemegeszőlő 

jelentőségét a vidékfejlesztésben számos szakmai érv támasztja alá. Talajigénye a 

szélsőséges termőhelyek kivételével mindenhol biztosított. Telepítése, művelése, 

gondozása könnyen elsajátítható. A ráfordítások legnagyobb részét az élőmunka jelenti, 

mely lehetőséget ad a család töredék munkaerejének hasznosítására. A nagy genetikai 

rezisztenciával rendelkező fajták lehetőséget adnak ökológiai termék előállítására. 

Irodalmi áttekintés 

A csemegeszőlő termesztése nem előzmények nélküli a Nyírségben (Borbély, 2009, 

Dám, 1982, Égető, 1993). A XIX. század utolsó negyedében Európában végigsöprő 

filoxera vész a történelmi borvidékeinket elpusztította, a homoki szőlőültetvények 

viszont csaknem érintetlenül megmaradtak (Géczi et al. 2003). A Nyírség legtöbb 

településének határában a kedvező fekvésű lepelhomokon magas színvonalú 

szőlőművelő kultúra alakult ki, melynek eredményeként szépen gondozott zárt 

szőlőskertek jöttek létre (Kántor, 2011). A termesztett fajták többsége borszőlő volt, de 

az igényesebb gazdák ismerték a Góhér fajtakör zamatos változatait, az igen korai érésű 

„Csabagyöngyét”, vagy az európai hírnévvel büszkélkedő „Szőlőskertek királynőjét”. 

A második világháborút követő történelmi események alapjaiban változtatták meg a 

magyar vidék, és vele együtt a Nyírség szőlőkultúrájának fejlődését (Kántor, 2011). A 

termelőszövetkezetekbe kényszerített, önálló gazdálkodástól megfosztott emberek 

tömegesen hagytak fel a szőlőműveléssel, ami a Nyírség zárt szőlőskertjeinek 

pusztulását jelentette. Helyükön intenzív nagyüzemi alma- és meggyültetvények, 

olykor akácerdők létesültek. 

A szőlőkultúra újjáélesztéséhez nagyban hozzájárult az egészségtudatos táplálkozás 

igénye és divatja. A csemegeszőlő egészségre gyakorolt jótékony hatása napjainkban 

vitathatatlan ténnyé vált. A Nyírség ökológiai adottságai pedig lehetővé teszik az íz és 

zamatanyagok harmóniájának kialakulását. A fajlagosan nagy értékű piacos áru sok 

hozzáadott értékét a szorgalmas kezek gondos szakszerű munkája adja. 

A Nyíregyházi Egyetem több mint tíz éve jelentette be első csemegeszőlő fajtajelöltjeit, 

melyek többsége hazai termőhelyre adaptált honosítás. Valamennyi fajta rendelkezik 

egy, vagy több különleges tulajdonsággal. Az idén elismert öt fajta különleges piaci 

megjelenésével és ízvilágával érdemel helyet a fajtaválasztékban. 
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Anyag és módszer 

A csemegeszőlő honosítás kezdete a Nyíregyházi Egyetem jogelődjében 2000-ben 

kezdődött. A fajtajelöltek telepítését Nyírszőlősben Bányay László és felesége 

ültetvényében végeztük. A fajtaleíráshoz szükséges megfigyeléseket is ugyanitt 

végeztük el. Az ültetvény talaja humuszos homok, fekvése enyhe déli lejtésű. Az 

ültetvény művelési módja, növénytáplálása és növényvédelme azonos a fajtakísérleti 

állomásokon alkalmazott technológiával. A perspektivikus fajtajelöltek állami 

fajtaelismerésre történő bejelentése 2004 és 2010 között történt. Fajtabejelentő a 

Nyíregyházi Egyetem Agrártudományi és Környezetgazdálkodási Intézeti Tanszéke. 

Eredmények és értékelésük 

A csemegeszőlő termesztés egy kihasználatlan lehetőség a hazai vidékfejlesztésben. 

Ökológia igényei alapján néhány szélsőséges termőhely kivételével mindenhol 

termeszthető. Telepítéséhez, műveléséhez jól hasznosítható a vidéken élő családok 

töredék munkaereje. Fajlagosan nagy árbevétele következtében viszonylag kis terület 

(0,5-1,0 ha) biztosíthatja egy család megélhetését. A csemegeszőlőnek évek óta 

keresleti piaca van, ezért a jó minőségű áru biztonságosan értékesíthető. Még inkább 

igaz ez Nyíregyháza térségére, ahonnan nagy mennyiségű árut visznek keletre a határon 

túlra. Jelenleg már elérhetők azok a nagy genetikai ellenálló képességgel rendelkező 

fajták, amelyek alapját képezhetik a csemegeszőlő ökológiai termesztésének. Ezt a 

tevékenységet támogatja a hazai agrárpolitika is, melynek fontos stratégiai eleme lett 

az elmúlt évben az ökológiai gazdálkodás. A csemegeszőlő fajtaválaszték idén 

tavasszal tovább bővült a nyíregyházi fajtákkal. 

A Nyíregyházi Egyetemen és jogelődjében több mint egy évtizede folynak 

csemegeszőlő honosítására és termesztéstechnológiai fejlesztésére irányuló kutatások. 

A legkorábban bejelentett fajtajelöltek közül az elsők („Adria”, „Bíró kékje”, 

„Dunav”, „Guzal Kara”, „Szuvenir”) az idei év tavaszán kaptak állami 

fajtaelismerést. E fajták közös jellemzője, hogy esztétikai megjelenésük és ízük 

valamint néhányuknál a koraiság különös piaci értéket jelent számunkra. Ezek a 

minőségi értékek gondos növénytáplálás, növényvédelem, szakszerűen elvégzett 

növényápolás, és zöldmunkák eredményeképpen valósulnak meg. A fajták piacossága 

biztos értékesítésre ad lehetőséget, fajlagosan nagy árbevételt jelent a termelőknek. Az 

új nyíregyházi csemegeszőlő fajták legfontosabb jellemzői a következőkben 

foglalhatók össze: 

„Adria” 

Korai érésű, augusztus közepétől már színelve szüretelhető közepes termőképességű 

fajta. Fürtje közepesen nagyméretű, kékeslilás ropogós húsú bogyója könnyen 

leválasztható, de bogyópergésre nem hajlamos (1. ábra). Íze az érés kezdetétől a végéig 

folyamatosan változik. A korai érésben semleges édes ízű bogyók később fűszeres 

zamatot kapnak. A fajta télállósága és kórtani érzékenysége közepes. Hosszú csapos 

vagy szálvesszős metszést igényel. Zöldmunka igénye közepes. Egészségesen szedett 

fürtjei jól szállíthatók és sokáig pulton tarthatók. 

„Bíró kékje” 

Középkorai érésű, augusztus végétől már szüretelhető fajta. Termőképessége és 

termésbiztonsága kiemelkedően jó. Nagy vállas fürtje közepesen tömött. Sötétkék 

hamvas bogyója ízletes (1. ábra). Savtartalma alacsony, ezért már a korai érésben 

fogyasztható. Télállósága jó, mínusz 20oC-ig nem szenved rügykárt. Növekedése erős, 
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rügyei termékenyek. Szárazságra nem túl érzékeny, de az öntözést meghálálja. 

Egyszerre szüretelhető, tárolhatósága jó. Pultállósága megfelelő. 

 
1. ábra. Az „Adria”, a „Bíró kékje”, valamint a „Dunav” csemegeszőlő fajta 

„Adria” „Bíró kékje” „Dunav” 

   
 

Figure 1. The new table grapes: „Adria”, „Bíró kékje”, „Dunav” 

 
2. ábra. A „Guzal kara”, és a „Szuvenir” csemegeszőlő fajta 

„Guzal kara” „Szuvenir” 

  
 
Figure 2. The new table grapes: „Guzal kara”, „Szuvenir” 

 

„Dunav” 

Középkorai érésű, augusztus végén már színelve szedhető fajta. Termőképessége 

intenzív technológiával kiemelkedően magas. Fürtje közepesen tömött, bogyója igen 

nagy. Elliptikus piros-lilás bogyóinak húsa ropogós (1. ábra). Íze semleges. Cukor és 

savtartalma alacsony. A gombabetegségekkel szembeni ellenállósága közepes. 

Fürtrothadásra nem hajlamos. A téli fagyot és a szárazságot közepesen viseli. Fény- és 
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hőigénye igen nagy. Hosszú csapon vagy félszálvesszőn ad nagy termést. Szedése több 

menetben végezhető. Szállíthatósága és pultállósága kiváló. Nagyon piacos fajta. 

„Guzal kara” 

Középkésői érésű, szeptember végétől szüretelhető fajta. Termőképessége közepes, 

termőhely iránti igénye magas. Fagyzugos helyekre nem ajánlott. Fürtjei nagyok, 

bogyói egyenletes sötétkékre színeződnek (2. ábra). Könnyen roppanó lédús finom 

bogyói miatt nagyon piacos fajta. Gombabetegségekre kissé hajlamos. Hosszú elemes 

metszést igényel. Megfelelő termőhelyen igényes termesztéstechnológiával magas áron 

értékesíthető termést ad. 

„Szuvenir” 

Nagy termőképességű és termésbiztonságú középkésői fajta. Szüretelése szeptember 

második felében kezdhető. Különleges kúp alakú bogyói lédúsak, roppanósak, íze 

semleges (2. ábra). Különös megjelenése és íze miatt nagyon piacos fajta. 

Gombabetegségekkel szembeni ellenállósága közepes. Hosszúcsapos vagy szálvesszős 

termesztés mellett terem a legtöbbet. Zöldmunka igénye közepes. Szakszerű 

növényvédelem mellett kiváló piaci minőség állítható elő. 

Következtetések 

A csemegeszőlő az egészséges táplálkozás egyik legfontosabb eleme. A benne található 

vitaminok, szerves savak, rostok és ásványi sók fontosak az egészségmegőrzés 

szempontjából. Emellett a szőlő ízletes, finom és kedvelt gyümölcs. Értékét növeli, ha 

termesztése ökológiai módon történik. A Nyírség hagyományosan egyik központja a 

kertészeti kultúrák termesztésének. A gyümölcsök mellett a szőlő is nagyon fontos 

növénye lehet a következők miatt: talajigénye nem zárja ki, hogy a Nyírség 

homokdombjaira telepítsék; az ökológiai tényezők lehetővé teszik a jó minőségű 

csemegeszőlő előállítását; a térség iparilag nem szennyezett, így lehetőség van 

ökológiai termék előállítására; bőven áll rendelkezésre munkaerő. A versenyképes 

csemegeszőlő termesztés csak akkor valósítható meg a Nyírségben, ha az előállított 

termék minősége és ára jobb, mint a jelenleg megvásárolható áruké. Hosszútávon a 

csemegeszőlő, mint ökotermék jelent perspektívát. Az egységnyi területen előállítható 

árbevételt figyelembe véve egy család megélhetését akár 0,5-1,0 hektár is biztosíthatja. 

A fentiek alapján a csemegeszőlő a Nyírség vidékfejlesztésének egyik lehetősége. 

Összefoglalás 

A csemegeszőlő-táplálkozásélettani értéke kiemelkedik a gyümölcsök és egyéb 

élelmiszernövények közül. Könnyen felszívódó tápanyagai, vitaminjai roboráló 

hatásúak. Rezveratrol tartalma hozzájárul a szív és keringési rendszer egészséges 

működéséhez, valamint a rosszindulatú betegségek megelőzéséhez és gyógyításához. 

A csemegeszőlő termesztés számára kiváló ökológiai adottságok vannak a Kárpát-

medencében. A csemegeszőlő termesztés a Nyírség számára is egy nagy lehetőség, 

mert ökológiai és vidékfejlesztési szempontból is adottak hozzá a feltételek. A 

Nyíregyházi Egyetem által honosított új fajták (Adria, Bíró kékje, Dunav, Guzal Kara, 

Szuvenir) piacossága abban rejlik, hogy különleges megjelenésűek, sajátos új ízviláguk 

van. Jól szállíthatók és tárolhatók. A fajtajelöltek között vannak olyanok (Vénusz, BR-

1), amelyek a patogén gombabetegségekkel szemben genetikai rezisztenciával 

rendelkeznek és alkalmasak ökológiai termék előállítására. Az új fajták és fajtajelöltek 

szaporítóanyagának előállítása a következő években várható. 
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Table Grapes Production in the Rural Development 

Abstract 

The Carpathian basin have a very good ecological conditions for the table grapes production. This goes for 

the Nyírség Region too. The table grapes are very healthy food. The new table grapes varieties and candidates 

posses very good taste, market value and importance in the rural development. Through the genetically 
resistance are suitable for ecological. The new table grapes are the following: Adria, Bírókékje, Dunav, 

Guzalkara, Szuvenir. 

Keywords: table grape, variety, rezveratrol, Nyírség 

 


