
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Társadalom, kulturális háttér, 
gazdaság 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerkesztette:  
 

Karlovitz János Tibor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

International Research Institute s.r.o. 
Komárno 

2016 
 
  



© International Research Institute s.r.o., 2016 
Szerkeszt ő © Karlovitz János Tibor 

 
 
 
 
Társadalom, kulturális háttér, gazdaság 
 
 
 
 
Editor    János Tibor  KARLOVITZ  
 
 
Lektori    Ákos G OCSÁL  
      Judit T ORGYIK 
 
Vydal:    INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE s.r.o. 
      Odborárov 1320/46 
      945 01  Komárno 
      Slovakia 
 
      ISBN 978-80-89691-33-3 

  



Tartalomjegyzék 
 
 

Vállalkozás-fejlesztés                      1 
 
Szűcsné Markovics Klára: Kik készítik elő a beruházási döntéseket  

a magyar feldolgozóipari vállalatoknál?                3 
 
Pusztahelyi Réka: Regionális védjegyek a tájegység arculatában:  

a jogi oltalom előnyei és határai                   9 
 
Potocskáné Kőrösi Anita: A helyi adóztatás szerepe a vállalkozások gazdasági 

letelepedésében                         17 
 
Nádasdi Ferenc, Zarándné Vámosi Kornélia: Innovációs projektek  

kockázatának csökkentése a value methodology alkalmazásával       25 
 
Horváth Klaudia: Mikrogazdasági folyamatok a fiatalok  

mobilitásának szempontjából                     35 
 
Fabricius-Ferke György: Controlling: Management, vagy Leadership?       44 
 
Nagymáté Zoltán: Felhőalapú szolgáltatás, mint a vállalati innováció hajtóereje   57 
 
Matiscsákné Lizák Marianna: Nők a munkaerőpiacon,  

különös tekintettel a női vezetőkre és vállalkozókra             69 
 
András Krisztina, Máté Tünde: Nemzetközi sportrendezvény mint városfejlesztési 

ösztönző: Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál 2017 hatásai,  
és Győr lehetőségei                        78 

 
Tóth József: Az európai bankrendszer koncentrációs szintjének mérése      84 
 
Csipkés Margit: Az energiagazdálkodás jelene és jövője Magyarországon     93 
 
Balassa Bernadett, Somogyi Ferenc: Application possibilities for the methods of 

constructive and evaluative economics               102 
 
 

A mezőgazdaság és élelmiszeripar  
fejlesztésének egyes kérdései             111 

 
Musinszki Zoltán: Mezőgazdasági költségrendszerek és a társadalmi innováció 113 
 
Domán Csaba, Vásáry Miklós: Finanszírozási rés az élelmiszeriparban    120 
 
Bojtárné Lukacsik Mónika, György Ágnes Irma: Magyarország haltermelése és 

perspektívái a számok tükrében                  126 



 
 

Integráció és migráció                   133  
 
Pintér Tibor, Hardi Tamás: Szerbia EU-s csatlakozásának kérdései     135 
 
Veres Lajos: Nemzetközi stratégiaalkotás a Duna-mente térségében     143 
 
Monostori Ádám: Járási / kistérségi önkormányzatok Európában       157 
 
Nagy Andrea: Bevándorlás, migráció, kisebbségi jogok          165 
 
Mikó Eszter: Magyarországi migrációs kilátások egy középiskolai felmérés 

tapasztalatai alapján                      171 
 
 

Politika és kockázatok                   179 
 
Székely Klára: Áldozatvállalás a nemzetért vagy szakma?         181 
 
Kollár Csaba: Társadalom és információbiztonság.  

A humán információbiztonság a digitális korban            189 
 
Rottler Violetta: A dél-koreai magánbiztonság helyzete és a koreai  

Magánbiztonsági Törvény gyakorlati alkalmazása           195 
 
Nagy Milada: Az Iszlám Állam felbukkanása – stratégiaváltás Izrael  

biztonság-politikájában                     203 
 
Balogh Péter:        212 
 
 

Választási mechanizmusok                225 
 
Horváth Mihály Ferenc:  Az európai parlamenti képviselői választások szabályai 227 
 
Kőváriné Ignáth Éva: Belgium a választások és államreformok labirintusában  233 
 
Brachinger Tamás: A magyar civil társadalom állapotrajza a 21. század  

második évtizedében                      244 
 
Bucher Eszter: Változásban a nonprofit szervezetek Magyarországon     251 
 
 

  



Egészség és társadalom                 261 
 
Nagy Edit: A testi, lelki, társadalmi és mentális egészséget  

befolyásoló tényezők                      263 
 
Zarándné Vámosi Kornélia, Nádasdi Ferenc, Totth Gedeon:  

Lehet-e javítani az egészségügyben zajló folyamatok hatékonyságán  
az értékelemzés módszerével?                  271 

 
Rácz Andrea: A magyar gyermekvédelemi rendszer fejlesztési lehetőségei  

a produktív hatalomgyakorlás keretrendszerében           284 
 
Rucska Andrea, Kiss-Tóth Emőke: Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges 

levegőszennyezettséggel terhelt településen             291 
 
Nagyné Klujber Márta: A szenzoros integráció megvalósulásának feltételei  

a terápiás foglalkozáson. Az önaktualizáció spirális folyamatán alapuló 
megfigyelés tapasztalatai                    298 

 
Somosiné Tésenyi Timea: Magyarországi lelkigondozó szolgálatok hálózati 

együttműködésének lehetőségei és kihívásai             307 
 
Török Gábor Pál: A curriculum-elmélet jelentősége a lelkigondozók  

szakirányú továbbképzési programjában              315 
 
Kisdi Barbara: Rettenetes – túlélhető – csodálatos. Szülésélmény és szülési 

hajlandóság                         321 
 
Semsey Gábor: Szexuális nevelés a magyar gimnáziumokban –  

ahogy a diákok látják                      331 
 
Asztalos Bernadett: Szerepkonfliktusok megjeleníthetőségének lehetősége  

és tisztázásának fontossága a szociális munkában           340 
 
Laki Ildikó: Az idősödő fogyatékossággal élő emberek társadalmi kihívásai   346 
 
 

Tudományosság, kultúra, oktatás             355 
 
Sasvári Péter: Tudományos láthatóság vizsgálata a gazdálkodás- és 

szervezéstudományok területén                  357 
 
Horváth Ádám, Gyenge Balázs: Egyetemista hallgatók filmnézési szokásai   366 
 
Domokos Áron: A könyv mint dísztárgy, ajándéktárgy, fétis         373 
 
Horváth Márk, Lovász Ádám: A zaj mint hipertárgy            383 
 
Czeglédi László: Oktatástámogatás: felelősség és minőség        391 
 



Jarosievitz Beáta: Fordulj a társadhoz! Saját eszközökkel megvalósított  
interaktív tanítási módszer a fizika oktatásában            396 

 
Magyar Márton: Az animáció piaci helyzete és oktatása Magyarországon   403 
 
Kispálné Horváth Mária: Tanuló felnőttek általános komfortérzésének  

vizsgálata                          418 
 
Kiss Zsuzsanna, Kőmíves Péter Miklós: Nemzetköziesedési tendenciák  

lecsapódása és azok következményei a végzett hallgatók körében     425 
 
 

Történetiség                        431 
 
Szilágyiné Fülöp Erika: A kamarák vállalkozásfejlesztési szerepének  

kialakulása Európában                     433 
 
Varga Beáta: Regionalizmus és történelmi emlékezet Ukrajnában      439 
 
Marjanucz László: Egy forrás – és tanulságai: Közállapotok a Bánságban  

az 1738-39-es török háború végén                 445 
 
Zoltán Tefner: Die Slawen im Budaer Bergland und der Ausbruch  

des Ersten Weltkrieges                     452 
 
Zoltán Tefner: Polen und die Politik der ungarischen Regierungen  

in den Jahren 1918 und 1944/45                 463 
 
Olasz Lajos: A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás  

vagy dinasztikus tervek a Horthy családban             477 
 
Szóró Ilona: Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége  

az 1940-es években                      483 



Társadalom, kulturális háttér, gazdaság, ISBN 978-80-89691-33-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vállalkozás-fejlesztés 



Társadalom, kulturális háttér, gazdaság, ISBN 978-80-89691-33-3 

 



Társadalom, kulturális háttér, gazdaság, ISBN 978-80-89691-33-3 

3 

Kik készítik el ő a beruházási döntéseket a magyar 
feldolgozóipari vállalatoknál?  

Szűcsné Markovics Klára 
Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet 

vgtklara@uni-miskolc.hu  

 
Bevezetés 
 
A beruházások döntés-előkészítése nagyon összetett, bonyolult, időben elhúzódó 
folyamat, mellyel a releváns forrásmunkák meglehetősen részletesen foglalkoznak, 
mégis egyfajta kettősség jellemzi a szakirodalmat. Magának a döntés-előkészítési 
folyamatnak a leírásával több szerző könyvében is találkozhatunk (például Barta, 
1986; Butler et al., 1993; Northcott, 1998; Vargha, 2001; Fekete & Husti, 2005), 
viszont a döntés-előkészítés egyéb kérdéseit, mint például döntés-előkészítésbe 
bevont munkatársak száma, beosztása és szakmai végzettsége, szinte egyáltalában 
nem tárgyalják a kutatás során fellelt forrásmunkák. Ismereteim szerint a 
beruházásokkal foglalkozó kutatók nem vonták be vizsgálataikba a döntés-
előkészítés folyamatához kapcsolódó ezen témaköröket. 

A kisvállalatok vezetői, akik gyakran egy személyben tulajdonosai is 
vállalkozásuknak, képesek arra, hogy teljes egészében átlássák és irányítsák a 
vállalati folyamatokat. Ebben a vállalati körben gyakori, hogy a beruházások döntés-
előkészítését is a vezető maga végzi el. Ezzel szemben a nagyvállalatok vezetői már 
nem képesek a teljes gazdálkodási folyamatot részleteiben is átlátni, ezért nagy 
valószínűséggel több szakterület képviselőjét (pl. a pénzügyes munkatársat, a 
termelési osztály vezetőjét stb.) is bevonják a beruházási döntések előkészítésébe. 
Erre visszavezethetően a nagyobb cégeknél valószínűleg kisebb-nagyobb teamek 
végzik az előkészítési tevékenységeket. 

Sasvári szerint „a vállalati döntéshozatalban az adatoknak központi szerepük van, 
nélkülük a döntéshozatali folyamat nem képzelhető el. A döntéshozó olyan elemző 
eszközökre támaszkodik a döntéshozatali folyamatban, amelyek az adatok, 
információk és tudás hatékony felhasználását lehetővé teszik” (Sasvári, 2014:173). A 
helyes beruházási döntésekhez megfelelő adatok és megfelelő elemzési eszközök 
szükségesek. Ezek kiválasztása, használata elengedhetetlen feltételét jelentik a 
döntések szakmai megalapozásának, mely az előkészítést végző személyek 
hozzáértésének is a függvénye, ily módon szoros kapcsolatban áll a döntést 
előkészítők szakmai képzettségével és gyakorlati tapasztalatával. Tekintve, hogy a 
döntés-előkészítési tevékenységek műszaki és gazdasági feladatokat egyaránt 
magukban foglalnak, feltételezhetően a vállalatok többségénél mérnök és 
közgazdász képzettségű szakembereket is bevonnak a beruházási döntések 
előkészítésébe. 

Jelen tanulmány egy 2012-ben készített kérdőíves felmérés eredményeire 
alapozva ad választ a következő kérdésekre: 

− Mely munkatársakat vonják be a magyar feldolgozóipari vállalatoknál a 
beruházási döntések előkészítésébe? 

− Hány főből állnak a döntés-előkészítői teamek? 
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− Milyen szakmai képzettségű szakemberek végzik a projektek döntés-
előkészítését? 

 
A kutatás módszertana 
 
Egy szélesebb témakört lefedő kutatás keretében vizsgáltam azt a kérdést, hogy a 
vállalati gyakorlatban rendszerint kiket vonnak be a beruházási döntések 
előkészítésének folyamatába. A kérdőíves felmérést a Magyarországon működő 
feldolgozóipari vállalatokra terjesztettem ki.  

A kérdőíves megkérdezés 2012 nyarán, részben levélben, részben elektronikus 
úton történt. 500 cégnek levélben juttattam el a kérdőívet, további 1000 vállalatnak 
email-en küldtem el azt a linket, amelyre kattintva kitölthető volt a kérdőív. Összesen 
76 vállalattól kaptam vissza értékelhető formában kitöltve a kérdőívet, mely 5,1 
százalékos visszaérkezési arányt jelent. Ez alacsonynak tűnik, de a hasonló témájú 
külföldi kutatások esetén is tapasztalható volt hasonlóan alacsony arány: például 
Brounen, Jong és Koedijk 2002-ben, négy európai ország (Egyesült Királyság, 
Hollandia, Németország és Franciaország) bevonásával készült kutatása esetén 
szintén átlagosan 5 százalékos visszaérkezési arány volt jellemző (Brounen et al., 
2004). Néhány vállalatvezető a kérdőív kézhez vételét követően telefonon keresztül 
utasította el a kérdőív kitöltését, melyet főként két érvvel indokoltak: az egyik, hogy 
cégüknél a beruházásokkal kapcsolatos mindenféle információ üzleti titoknak számít; 
a másik, hogy az utóbbi 5-6 évben nem volt érdemleges súlyú beruházás a 
vállalatnál. 

A kérdőívet kitöltő vállalatok egyharmada mikrovállalkozás, 38 százaléka 
kisvállalat, 22 százaléka közepes, 6 százaléka pedig nagyvállalat volt. (A vállalati 
méret szerinti megoszlásokat az 1. ábra szemlélteti.) A cégek háromnegyede 
többségi hazai, egynegyede többségi külföldi tulajdonban volt. 

 
1. ábra. A kérdőívet kitöltő vállalatok megoszlása vállalati méret szerint 

 
Forrás: A kitöltött kérdőívek alapján saját szerkesztés 

 
A kitöltött kérdőívekben szereplő adatokat az Excel táblázatkezelő programban 

összesítettem és a WinSTAT statisztikai elemzésekre szolgáló programcsomagot 

34%

38%

22%

6%

A kérdőívet kitöltő vállalatok megoszlása 

vállalati méret szerint

Mikrovállalkozás

Kisvállalat

Közepes vállalat

Nagyvállalat
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felhasználva elemeztem. Elemzéseim során egyszerű leíró statisztikai módszereket, 
például megoszlási viszonyszámokat, csoportátlagokat stb., másrészt összehasonlító 
statisztikai elemzéseket végeztem (korrelációs együttható, khi-négyzet mutató, 
diszkriminanciaelemzés, varianciaanalízis). 

 
A beruházási döntések előkészítésébe bevont munkatársak a 
magyar feldolgozóipari vállalatoknál 
 
Az ötoldalas kérdőív egyik kérdése arra vonatkozott, hogy a vállalatoknál rendszerint 
kiket vonnak be a „nagy volumenűnek minősülő” beruházási döntések előkészítési 
folyamatába. Tizenegy válaszlehetőség közül jelölhettek meg egyidejűleg többet is a 
megkérdezett vezetők, de nyitott kérdés formájában lehetőségük volt egyéb válaszok 
megadására is. A kérdésre adott válaszok megoszlását a 2. ábra szemlélteti. 
 

2. ábra. A döntés-előkészítés folyamatába bevont munkatársak 

 
Forrás: A kitöltött kérdőívek alapján saját szerkesztés 

 
A kérdésre adott válaszok alapján elmondható, hogy a vállalat felsőbb szintű 

vezetőit kivétel nélkül minden válaszadó cégnél bevonják a döntés-előkészítés 
folyamatába. Az adott vállalati egység (üzem, divízió) vezetője szintén sok vállalatnál 
(a megkérdezett cégek kétharmadánál), a pénzügyes munkatárs a vállalatok 42 
százalékánál vesz részt a folyamatban. Külső tanácsadót vagy szakértőt a cégek 
viszonylag alacsony arányánál, mintegy egynegyedénél vonnak be a projektek 
döntés-előkészítésébe. A megkérdezett cégek 9 százaléka adta azt a választ, hogy 
egyéb munkatársat is bevonnak a beruházások döntés-előkészítésébe. Három 
vállalatnál a tulajdonost, illetve egy-egy cégnél a környezeti és biztonsági vezetőt, az 
energetikust, az adott technológiát üzemeltető dolgozókat, műszaki szakembereket, 
illetve a műszaki osztály vezetőjét, munkatársát vonják be a beruházások döntés-
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A „marketinges” munkatársat

Az értékesítési osztály munkatársát
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Mely munkatársakat vonják be a döntés-előkészítésbe?
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Több válaszlehetőség is megjelölhető volt.
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előkészítési tevékenységeibe. A kitöltő cégek közül 18 vállalat volt többségi külföldi 
tulajdonban, ezek közül 14 vállalatnál vonják be az anyavállalat munkatársait is a 
beruházások döntés-előkészítésébe. 

A fenti kérdésre adott válaszok alapján az is elemezhető volt, hogy a vizsgált 
vállalati körben általában hány fő végzi a beruházási döntések előkészítését. A 
válaszadó cégek 39 százalékánál kevesebb mint három főt, 36 százalékánál négy-öt 
főt, egynegyedénél hat vagy annál több munkatársat vonnak be a folyamatba, ám a 
bevont munkatársak száma – érthető módon – függ a vállalat méretétől. A 
mikrovállalkozások 72 százalékánál csupán 1-3 fő készíti elő a beruházási 
döntéseket. A kisvállalatok esetében is viszonylag magas, 30 százalékos ez az 
arány. Ezzel ellentétben a kérdőívet kitöltő négy nagyvállalat mindegyikénél legalább 
hat fős apparátus végzi a döntés-előkészítési tevékenységeket. A 
mikrovállalkozásoknak csupán 4 százalékánál vonnak be legalább hat főt a döntés-
előkészítésbe. A kis- és közepes vállalatoknál általában 4-5 főre bízzák a beruházási 
döntések előkészítését. (Az eredményeket az 1. táblázat összefoglalóan mutatja be.) 

Tulajdonosi arány szerint vizsgálva a megoszlásokat megállapítható, hogy a 
többségében hazai tulajdonban lévő cégek 45 százalékánál 1-3 főt, 36 százalékánál 
4-5 főt, 19 százalékánál legalább 6 főt vonnak be a beruházások döntés-
előkészítésébe. Ettől eltérően a többségi külföldi tulajdonban lévő vállalatoknak 22 
százalékánál készíti elő 1-3 fő a döntést, egyharmadánál 4-5 munkatárs, 45 
százalékánál legalább 6 fő látja el a döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat. 
(A válaszok megoszlását szintén az 1. táblázat szemlélteti.) 

 
1. táblázat. A döntés-előkészítés folyamatába bevont munkatársak száma vállalati méret, 

illetve tulajdonosi arány szerinti bontásban 
Bevont 

munkatársak 
száma 

Vállalati méret  Tulajdonosi arány  

Mikrovállalk.  Kisváll. Közepes 
váll. Nagyváll.  Többségi 

hazai 
Többségi 
külföldi 

1-3 fő 72% 30% 18% 0% 45% 22% 
4-5 fő 24% 40% 56% 0% 36% 33% 
6 főnél több 4% 30% 25% 100% 19% 45% 

Forrás: A kitöltött kérdőívek alapján saját szerkesztés 
 

Tekintettel arra, hogy a döntés-előkészítési tevékenységek műszaki és gazdasági 
feladatokat egyaránt magukban foglalnak, megvizsgáltam, hogy a vállalati 
gyakorlatban milyen szakmai végzettségű munkatársak vesznek részt a beruházási 
projektek döntés-előkészítésében. Az erre vonatkozó kérdésre adott válaszok 
alapján megállapítható volt, hogy a kérdőívet kitöltő vállalatok több mint felénél (55 
százalékánál) többségében mérnök diplomával, 11 százalékánál többségében 
közgazdász diplomával rendelkező munkatársak vesznek részt a beruházási 
döntések előkészítésének folyamatában. Olyan vállalat nem volt, amelyiknél csak 
közgazdászokból áll a döntés-előkészítő csoport, ezzel ellentétben a megkérdezett 
cégek 5 százalékánál csak egyéb szakmai végzettségűek alkotják a döntés-
előkészítést végző „csapatot”. (A kérdésre adott válaszok eredményeit a 2. táblázat 
összefoglalóan tartalmazza.) 
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2. táblázat. A kérdőívet kitöltő vállalatok megoszlása a döntés-előkészítés folyamatában 
résztvevő munkatársak szakmai végzettsége szerint 

Milyen arányban vesznek részt a vállalati szakember ek a döntés-
előkészítés folyamatában? 

Vállalatok 
száma 

Vállalatok 
megoszlása  

Kizárólag csak mérnökök vesznek részt 2 3% 
Kizárólag csak közgazdászok vesznek részt 0 0% 
Kizárólag egyéb végzettségűek vesznek részt 4 5% 
1/3 - 1/3 - 1/3 arányban vesznek részt 1 1% 
Fele-fele arányban vesznek részt a mérnökök és a közgazdászok 5 7% 
Többségében mérnökök vesznek részt 42 55% 
Többségében közgazdászok vesznek részt 8 11% 
Többségében egyéb végzettségűek vesznek részt 6 8% 
Többségében mérnökök és közgazdászok vesznek részt (ugyanolyan 
arányban) 2 3% 
Többségében mérnökök és egyéb végzettségűek vesznek részt 
(ugyanolyan arányban) 1 1% 
Többségében közgazdászok és egyéb végzettségűek vesznek részt 
(ugyanolyan arányban) 0 0% 
Nem töltötte ki vagy nem értékelhető 5 7% 
Összesen 76 100% 

Forrás: A kitöltött kérdőívek alapján saját szerkesztés 

 
Összegzés 
 
A vállalati beruházások döntés-előkészítésének szakirodalmát egyfajta kettősség 
jellemzi: magának a döntés-előkészítési folyamatnak a leírásával számos 
forrásmunkában találkozhatunk, viszont a döntés-előkészítés egyéb kérdéseit 
rendszerint már nem tárgyalják a szerzők. Ez a kettősség a témára vonatkozó 
kutatásokban is megmutatkozik. 

Magyarországon a vállalati szintű beruházási döntések empirikus 
megkutatottsága meglehetősen alacsony szintűnek mondható. Ezt a hiányt 
igyekeztem valamelyest pótolni a feldolgozóipari vállalatok körében 2012-ben végzett 
kérdőíves felmérés segítségével, melyet a döntés-előkészítés kevésbé kutatott 
kérdéseire is kiterjesztettem, mint például a beruházások döntés-előkészítésének 
időszükséglete, a döntés-előkészítés folyamatába bevont munkatársak száma, 
beosztása, szakmai képzettsége. 

Tekintettel arra, hogy a beruházások döntés-előkészítése nagyon összetett, 
bonyolult folyamat, ezért azt feltételeztem, hogy több szakterület képviselőjét (pl. a 
pénzügyes munkatársat, a termelési osztály vezetőjét, külső tanácsadót stb.) is 
bevonják a beruházási döntések előkészítési folyamatába. Az empirikus felmérés azt 
az eredményt hozta, hogy a felsőbb szintű vezetők, illetve a projektben érintett 
vállalati egység (üzem, divízió) vezetője a cégek döntő többségénél részt vesz az 
előkészítésben, ám a külső tanácsadók és szakértők bevonása nem jellemző a 
vizsgált vállalati körre.  

A kitöltött kérdőívek arra a kérdésre is választ adtak, hogy a feldolgozóipari 
cégeknél általában hány fő készíti elő a beruházási döntéseket. Az elvégzett 
elemzések arra az eredményre vezettek, hogy a cégek 39 százalékánál kevesebb 
mint három főt, 36 százalékánál négy-öt főt, egynegyedénél hat vagy annál több 
munkatársat vonnak be a folyamatba, ám ez – érthető módon – szoros összefüggést 
mutat a vállalat méretével és tulajdonosi összetételével. A vállalati méret 
növekedésével egyidejűleg nő a döntés-előkészítésben részt vevő munkatársak 
száma, valamint a többségi külföldi tulajdonban lévő cégeknél rendszerint többen 
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vesznek részt a folyamatban. Annak a megállapításnak, hogy a kisebb cégeknél 
kevesebb munkatárs készíti elő a beruházási projekteket, két oka lehet: az egyik, 
hogy a kisebb vállalatok általában leegyszerűsítik a döntés-előkészítés folyamatát. 
Ezt egy nemzetközi kutatás is alátámasztja: az új-zélandi kisvállalatok 41 
százalékánál a vezetők mindig, 26 százalékánál általában „csak” a megérzéseikre 
hagyatkozva döntenek arról, hogy egy beruházást érdemes-e megvalósítani vagy 
sem, konkrét műszaki, illetve beruházás-gazdaságossági számításokat nem 
végeznek. A másik oka az alacsonyabb létszámú előkészítői teameknek az lehet, 
hogy a kisebb cégek rendszerint alacsonyabb tőkeigényű beruházásokat valósítanak 
meg, illetőleg a különböző gazdálkodási összefüggéseik kevésbé bonyolultak, mint a 
nagyvállalatok esetében. 

A kutatást kiterjesztettem a döntés-előkészítésben részt vevő alkalmazottak 
szakmai képzettségére is, arra való tekintettel, hogy a beruházások döntés-
előkészítése műszaki és gazdasági jellegű feladatokat egyaránt magában foglal. A 
kérdőív erre irányuló kérdését 71 vállalat töltötte ki értékelhető formában. A 71 
vállalat közül tíznél egyáltalában nem vonnak be közgazdász végzettségű 
szakembert a beruházási döntések előkészítésébe. Ezen cégek esetében biztosan 
nem közgazdász szakember végzi a beruházások gazdasági döntés-előkészítését. 
Ez a beruházási döntések szempontjából némi kockázatot jelent, mely csökkenthető 
lenne, ha a döntés-előkészítés „műszaki” tevékenységeit mérnökök, a gazdasági 
feladatokat pedig közgazdászok végeznék, és szükség szerint más 
szakképzettséggel rendelkező szakembereket (pl. jogászokat) is bevonnának a 
folyamatba. 
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Regionális védjegyek a tájegység arculatában:  
a jogi oltalom el őnyei és határai 
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Jelen tanulmány az ún. Vidék Minősége (Rural Quality) együttes védjegy 
vonatkozásában vizsgálja meg a földrajzi nevek védjegykénti oltalmazásához 
kapcsolódó kérdéseket, elsősorban a jogi szabályozásra tekintettel, de röviden kitér 
egy tájegység arculatának sikerességét feltételező egyéb tényezőkre, elsősorban e 
speciális márka kiépítésének közgazdaságtani vizsgálatára. Felveti azt a kérdést, 
hogy vajon a jogszabályi háttér megváltoztatása – akár európai uniós vagy 
nemzetközi, akár nemzeti szinten – hatékonyan segítheti-e a speciális regionális 
védjegy fejlődését. 

 
Helynevek, földrajzi nevek védjegykénti lajstromozása 
 
A területi védjegyek közelebbi vizsgálatát megelőzően röviden ismertetni szükséges 
a helynévnek a védjegykénti vagy a védjegyként lajstromozandó megjelölésnek egy 
elemekénti felhasználásának formáit és jogi szabályozási hátterét. A „helynév” lehet 
egy község, település, vagy akár egy nagyobb földrajzi egység, vagy földrajzi, 
politikai egységet nem alkotó nagyobb terület gyűjtőneve. A földrajzi helyek, 
országok, régiók, városok vagy netán városrészek, konkrét épületek 
közgazdaságtani értelemben is egyedi márkanévvé válhatnak.1 Ahogyan a 
későbbiekben még erre visszatérünk: „az arculat sikere azon múlik, hogy az adott 
földrajzi hely felvirágoztatásában érdekelt összes ember és szervezet (lakók, cégek, 
kormányhivatalok, államilag működtetett vállakozások) elfogadja és betartsa a 
lefektetett alapelveket” (Haley, 2009:153). 

Mivel egy helységnév vagy tágabb földrajzi név alapvetően a közönségben az áru 
származási helyére utal, ha e tekintetben megtévesztő, félrevezető, akkor ezért nem 
oltalmazható, mert az áru vagy szolgáltatás földrajzi származását illetően alkalmas a 
fogyasztók megtévesztésére2. A fogyasztók megtévesztésére alkalmasságot illetően 
azonban alapvető kérdés, hogy milyen földrajzi környezet fogyasztói csoportjáról és 
az adott földrajzi névről milyen ismeretekkel rendelkező csoportról kell szólnunk 
(Papp-Váry, 2007)3. 

                                                 
1 Lásd pl. Miskolc város vagy Pécs a kultúra városa ábrás védjegyeket. 
2 Vtv. 3.§ (1) bek. b) pont 
3 Közgazdaságtani szempontból a termék földrajzi származására való utalás alapvetően emeli az 
adott márka sikerességét, annak versenyelőnyét, értékét. Sok esetben a származáshoz kapcsolódó 
minőségen túl véleményem szerint érzelmi töltettel is felruházzák az adott védjegyet, amely szintén 
erősíti a fogyasztónak a márkához való kötődését. Például a BALATON szelet márkanév a termék 
földrajzi származását illetően semmiképp sem tekinthető megtévesztőnek. A csokiszeletre használt 
elnevezés egyértelműen fantázia-név, ahogyan például a Lenti községben gyártott tetőcserép 
esetében a HORTOBÁGY márkanév is. Ugyanúgy nem kelt félrevezető képzettársítást a Duna Tv 
védjegye sem. Bár itt is – hozzá kell fűznünk – a megjelölés karakteres eleme a hullám ábra és a kék 
szín. 
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Hasonlóképpen hangsúlyt helyez a szakirodalom is a fogyasztók földrajzi 
ismereteire is. Egyrészt, hogyan különbözteti meg a fogyasztó a földrajzi elnevezést 
a nem földrajzitól. Másrészt, a védjegy megkülönböztető képessége függ attól is, 
hogy esetlegesen adott földrajzi elnevezés milyen további képzettársítást kelt a 
fogyasztóban (Brauneis & Schechter, 2006). E másodlagos jelentéstartalom tehát 
nagyban függ a fogyasztók földrajzi ismereteitől, a szubjektív, tanult vagy tapasztalt 
mentális térképétől (Uszkai, 2015). Egy adott megjelölés nemcsak közvetlenül, 
hanem közvetett módon, képzettársítás útján is sugallhatja az áru földrajzi 
származását, mint például a Szabadság-szobor (USA) vagy Tell Vilmos (Svájc).4 

Önmagában a földrajzi nevet bárki használhatja.5 A védjegytörvény rendelkezése 
szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosult nem tilthat el mást attól, hogy 
gazdasági tevékenysége körében - az üzleti tisztesség követelményeivel 
összhangban – használja az áru vagy a szolgáltatás földrajzi eredetére vonatkozó 
jelzést 6. 

Vannak olyan nemzeti jogrendszerek, így az Egyesült Államok is, amelyek 
védjegyoltalom formájában biztosítanak oltalmat a földrajzi származásjelzésnek. A 
földrajzi jelzések államokbeli oltalmára három formát különít el cikkében Lynne 
Beresford (2006), a tanúsító védjegyet, az együttes védjegyet és az előbbi két 
csoportba nem tartozó (normál) védjegy kategóriáit. 

Komplikáltabbá válik azonban már nemzeti szinten is a földrajzi nevek 
védjegykénti lajstromozhatóságának vizsgálata, ha más árujelzők, így a szűkebb 
értelemben vett földrajzi árujelzők (földrajzi jelzés és eredetmegjelölés) sui generis 
oltalmi formákban nyernek védelmet. Gonda Imre az együttes védjegyre vonatkozó 
nemzetközi szabályozási tendenciát érzékeltetve rámutat arra, hogy a 2008/95/EK 
irányelv is már elismerte a földrajzi származásnak együttes vagy tanúsító védjegy 
formájában megvalósuló oltalmát. Továbbá kiemeli azt, hogy bizonyos jogrendszerek 
eleve a földrajzi árujelző oltalmát az együttes és a tanúsító védjegy alkalmazásával 
biztosítják, amely szabályozási megoldást alapvetően ellentétesnek lát az EU 
földrajzi árujelzők sui generis oltalmát biztosító jogforrások szemléletével (Gonda, 
2014:491). 

A megkülönböztető képesség hiányán vagy a megtévesztő jellegen túlmenően a 
földrajzi név lajstromozási akadályát képezi az is, ha a megjelölés a védjegytörvény, 
a Lisszaboni Megállapodás vagy az Európai Unió jogszabályai alapján lajstromozott 
földrajzi árujelzőből (eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés) áll, vagy azt tartalmazza.7  

Burkhart Goebel és Manuela Groeschl tanulmányukban (Goebel & Groeschl, 
2014) kifejtik, hogy a nemzeti és nemzetközi jog területén, különösen az utóbbi 
évtizedben kibontakozó gyakorlatban a földrajzi származásjelzők és a védjegyek 
ütközését feloldó elvek kristályosodtak ki. A védjeggyel szemben a földrajzi árujelzők 
területén észlelhető egy olyan felfogás, hogy ezek egy regionális vagy nemzeti 
kulturális örökségnek vagy a közjónak a kifejeződései és ezáltal a lajstromozott 

                                                 
4 A svájci szövetségi bíróság a Strela-ügyben, a származás közvetett jelzésére vonatkozó gyakorlatát 
tovább pontosítva kifejtette, hogy egy jelzés közvetetten csak akkor sugalmazhat valamely földrajzi 
származást, ha az egy általánosan alkalmazott és jól ismert embléma, mint. A Strela hegy pl. a 
Matterhornnal szemben nem kelt az áru származását illetően félrevezető gondolattársítást. Vö. 
http://www.novagraaf.com/ cn/news?newspath=/NewsItems/en/indirect-indications-of-origin-clarified-
swiss-news [2016. január 25.] szintén ismerteti: World Trademark Review, Legal Updates; the 30th 
April 2015. http://www.worldtrademarkreview.com/daily/detail.aspx?g=27b23bef-9071-4f57-b729-
a9d907d51304 [2016. január 6.] 
5 Vö. Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.473/2008/3. 
6 Védjegytv. 15.§ (1) bek. b) pontja 
7Vö. Védjegytv. 2.§ (3) bek.  
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védjegybe foglalt önös magántulajdon felett állnak (Goebel & Groeschl, 2014:831). 
Meg kell említenünk, hogy a védjegy és földrajzi jelzés ütközésének feloldására 
többféle, történetileg is egymásra épülő megoldás létezett. Utolsóként az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2015/2436 irányelve (2015. december 16.) a 
védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről további korlátokat állít a 
földrajzi nevek védjegykénti oltalmazhatósága illetve a már megszerzett oltalom 
fenntarthatósága elé.8  

 
Együttes és tanúsító védjegyek – a földrajzi jelzésekkel közös 
és azoktól eltérő sajátosságaik 
 
A regionális védjegyek felé közelítve az alábbiakban vegyük nagyító alá az együttes 
(kollektív) védjegyek speciális vonásait. Az együttes védjegy olyan védjegy, amely 
valamely egyesület, köztestület vagy egyesülés (a továbbiakban együtt: egyesület) 
tagjainak áruit vagy szolgáltatásait különbözteti meg mások áruitól vagy 
szolgáltatásaitól, az együttes védjeggyel megjelölt áruk vagy szolgáltatások 
minősége, származása vagy egyéb tulajdonsága alapján.9 „Kollektív alapú 
árujelzőként olyan információt közvetít a fogyasztók felé, ami alapján a termék és a 
csoportba tartozó valamely személy közötti kapcsolat azonosítható.” (Gonda, 
2014:493) 

Az együttes védjegy használatára való jogosultság rendszerint a védjegyjogosult 
egyesületben való tagsági jogviszonyon alapszik, de nem automatikusan jár együtt a 
használati jogosultság a tagsági viszonnyal. Az együttes védjegy használatának 
feltételeit a jogosultnak szabályzatban kell rögzítenie. Az együttes védjegy 
használatára jogosultak csak a védjegyjogosult beleegyezésével léphetnek fel a 
bitorlóval szemben; a védjegyjogosult által indított perbe azonban 
beavatkozhatnak.10 

A tanúsító védjegy olyan védjegy, amely meghatározott minőségű vagy egyéb 
jellemzőjű árukat vagy szolgáltatásokat azzal különböztet meg más áruktól vagy 
szolgáltatásoktól, hogy e minőségüket vagy jellemzőjüket tanúsítja.11 E védjegyfajta 
által biztosított versenyelőny valódi értékét az adja, hogy az individuális védjegy 
jogosultjától független személy tanúsítja a termék minőségét (Gonda, 2014:497). A 
tanúsító védjegyek jelenlegi labirintusában12 azonban a fogyasztót olyan információ-
túlterhelés éri, amely e védjegyeket elcsépeltté teszi vagy teheti. 
  

                                                 
8 Vö. 5. cikk (3 ) bekezdés c) pontja 
9 Vtv. 96.§ 
10 Vtv. 100.§ 
11 Vtv. 101.§ (1) bek. 
12 Például: Kíváló Magyar Élelmiszer, Hazai Termék, HÍR (Hagyomány Ízek Régiók), Minőségi Magyar 
Sertéshús, Hotelstars. 
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A védjegy és a földrajzi árujelzők közös jellemvonásai abból fakadnak, hogy 
azonos funkciókat (származás és minőségtanúsítás) látnak el (Agdomar, 2007)13. 
Jelentősebb azonban az eltérő sajátosságok száma: 

1. A védjegy individuális jogosultság, azaz kizárólag a védjegyjogosult 
személyéhez kötődik. Ezzel szemben a földrajzi árujelzők kollektív 
jogosultságok, mert az adott szűkebb vagy tágabb földrajzi területen árut 
előállító vagy szolgáltatást nyújtó valamennyi vállalkozást megilleti a 
használatuk.14  
2. Amíg a védjegy átruházható, a használata másnak átengedhető, a gyártás, 
előállítás helye megváltoztatható, addig a földrajzi árujelzések esetében egyik 
sem lehetséges. 
3. Amíg általában a védjegyoltalom nem zárja ki a fordítással vagy 
módosítással nyert megjelölések más általi használatát, addig a földrajzi 
árujelzők esetében az oltalom ezen esetekre is kiterjed. 
4. Amíg a védjegyoltalom fennállása a védjegyhasználatától függ, addig a 
földrajzi árujelző megszűnése törléssel, vagy a termékleírásban foglaltak 
megsértésével valósulhat meg (Agdomar, 2007:578). 
5. Amíg a védjegyként lajstromozott megjelölés használat folytán a nyelvben 
generikussá, fajtanévvé válhat, addig a földrajzi árujelző esetében ez kizárt. 
Nem válhat a terméknek a kereskedelmi forgalomban szokásos elnevezésévé, 
nem köznevesülhet.15 

 
Érdekes megfigyelni, hogy funkcióik és tulajdonságaik alapján az együttes védjegy 

és a tanúsító védjegy közelebb áll a földrajzi jelzésekhez, mint a védjegy klasszikus 
formájához. A földrajzi árujelző az áru vagy szolgáltatás különleges minőségét, 
hírnevét vagy egyéb jellemzőjét feltétlen (kizárólagos) vagy lényegi kapcsolatba 
hozza a földrajzi származással, míg együttes illetve tanúsító védjegy esetében a 
földrajzi származás szintén az áru vagy szolgáltatás minőségét tanúsítja 
(tanúsíthatja). A tanúsító védjegyek közül témánk szempontjából kiemelkedik a HÍR, 
Hagyomány-Ízek-Régiók védjegy (Köpöncei, 2015).16 

Földrajzi árujelző esetében – az uniós normák által biztosított oltalmi formákon 
kívül – a termék minőségét a magyar védjegyjog csak a szeszes italokra vonatkozó 
jogszabályok által meghatározott termékleírásban foglalt követelmények betartásával 
garantálja. Ezzel szemben az együttes védjegy vagy a tanúsító védjegy esetében a 
védjegyhasználat feltételeit meghatározó szabályzatban részletes minőségbiztosítási 
követelményeket szabhat a jogosult. Továbbá, a szabályzatban foglalt 
követelmények megsértése, a szabályzattal ellentétes használat, annak eltűrése 

                                                 
13 A gazdasági-kereskedelmi értékből, érdekből indul ki az amerikai szabályozás, amely mint fentebb 
említésre került, a földrajzi jelzéseket (együttes vagy tanúsító) védjegyként veszi oltalomba. A 
védjegyek, árujelzők oltalmának eltérő európai (uniós) és amerikai megközelítéséről ír Michelle 
Agdomar. 
14 A földrajzi árujelzőre oltalmat szerezhet bármely természetes és jogi személy, valamint jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaság, amely az árujelzőben feltüntetett földrajzi területen olyan 
terméket termel, dolgoz fel vagy állít elő, amelynek megjelölésére a földrajzi árujelzőt használják. A 
földrajzi árujelző oltalma együttesen illeti meg azokat, akik a fentieknek megfelelően termelnek, 
dolgoznak fel vagy állítanak elő termékeket. 
15 Vtv. 105.§ (2) bek. 
16 „A Földművelésügyi Minisztérium által 2010-ben indított kezdeményezés nyomán ma már 56 
pályázó 126 terméke viselheti a HÍR védjegyet. … […] … Az is gondot jelenthet, hogy számos áru 
mögött csoportosulás helyett csupán egyetlen termelő áll, ráadásul sok esetben a megfelelő 
mennyiségű árualap sem biztosított.” 



Társadalom, kulturális háttér, gazdaság, ISBN 978-80-89691-33-3 

13 

nemcsak a használati jogosultság elvesztését, hanem az együttes védjegy 
megszűnését is eredményezheti.17 

A védjegyhasználat kizárólagossága és a földrajzi árujelzők kollektív jellege között 
az együttes védjegy törvényi szabályrendszere sem képes hidat teremteni, hiszen a 
védjegyjogosult egyesület döntésén múlik, milyen feltételek mellett, mely kérelmező 
számára biztosítja a védjegyhasználatot. Továbbá, a szakirodalom megállapítja, 
hogy az egyes földrajzi régiókban elszórtan jelentkező ilyen igények, az alulról-fölfelé 
építkező módszer általában összekapcsolatlan tájegységeket és a stratégiai 
hiányosságokat mutat (Ramos & Carrido, 2014).  

A regionális védjegy az együttes védjegy különleges fajtája. Mint együttes védjegy 
az egyesület tagjainak áruit és szolgáltatásait az azonos földrajzi származás alapján 
kapcsolja össze, azonban azzal a többletelemmel, hogy maga e térség, tájegység 
önmagában is termék: a vidék így a helyi érdekhordozó szervezetek között elért 
konszenzus eredményeként mutatkozik (Ramos & Carrido, 2014:108). Maga a helyi 
közösség entitásként jelenik meg e védjegyben. Kialakul tehát a védjegyek egy az új 
szükségleteknek megfelelő, minőséget tanúsító formája, amit a szakirodalom 
második generációs védjegyeknek is nevez. 

A kollektív védjegyek is eszközként funkcionálhatnak a közgazdaságtani 
értelemben vett helyi hírnév, lokális reputáció kiépítése illetve fenntartása terén. A 
kollektív reputáció minden lokális termelői közösségnek érdeke, amit viszont jellemez 
a potyázó, a hírnevet tisztességtelenül kihasználó egyéni magatartás, amely a 
közösség egésze jó hírnevét rombolja. A helyi termelői közösség sikeres működése 
alapvetően két feltételtől függ, a minőségbeli heterogenitás megfelelő kezelésétől és 
egy nagy – intézményi vállalkozás jelenlététől, amely az adott kollektív márkát (akár 
eredetmegjelölést, földrajzi jelzést, akár védjegyet) gazdaságosan működtetni képes 
(Bördős et al., 2012).18  

 
A regionális védjegyek 
 
2008-tól, az Európai Unió vidékfejlesztési programja alapján (LEADER), a Rural 
Quality védjegy fejlődésétől függetlenül, Magyarországon is megindult a régiók 
egységes megjelenését, erőforrás értékét biztosító védjegyek kimunkálása.  

A Szövetség az Élő Tiszáért egyesület 2006-ban alakult, elsősorban 7 kistérségi 
akciócsoport területéről érkező tagokkal. Fő tevékenységi területei az 
érdekképviselet, a piacépítés és a tudományos munka. Az Élő Tisza 2009-ben 
bejegyzett együttes védjegy használatát rendkívül tág termék és szolgáltatáskörben 
képes szerződés alapján biztosítani az egyesület. Belső önszabályozása, amely a 
védjegy gazdasági értékét adó minőségi követelmények folyamatos fenntartását és 
annak ellenőrzését rögzíti, kellőképpen erős, hogy a védjegy minőségtanúsító és 
származásjelző hatását fenntartsa. A védjegy licencia szerződés alapján a jogosult 
határozatlan időre19 nyerhet nem kizárólagos használati jogosultságot, amelynek 
megfelelő termelést a licenciaadó bármikor, akár szúrópróbával ellenőrizhet. A 

                                                 
17 Vtv. 99. § (3) bek. 
18 Hozzá kell azonban fűznünk, hogy e tanulmány az azonos vagy hasonló termékeket előállító 
termelői közösségek belső önszerveződésével foglalkozik, míg az általunk vizsgált regionális 
védjegyek ernyővédjegyként több, egymástól független áru- és szolgáltatásosztály vonatkozásában is 
egységes megjelenést, imázst kívánnak biztosítani. 
19 A honlap tájékoztatása szerint egy évre, de korlátlanul megújítható módon: 
http://www.elotisza.hu/csatlakozas-a-vedjegyhez/2011/02/01/elo-tisza-vedjegy [2016.01.25.] 
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szerződésszegés a használati jog felfüggesztésével, a szerződés egyoldalú azonnali 
hatályú megszüntetésével és/vagy kötbér fizetéssel szankcionált.20  

 
A Vidék Minősége védjegy 
 
Az Európia Unió vidékfejlesztési stratégiája részeként 2007-ben életre hívott Európai 
Területi Minőség Védjegy (European Territorial Quality Mark; ETQM)21 általános 
szabályzata kitér arra, hogy ez a megjelölés kevésbé kereskedelmi funkciójú, hanem 
inkább az a célja, hogy a gazdasági szereplők kifejezhessék identitásukat, szolgálja 
a vidék kiegyensúlyozott fejlődését s a minőségi követelményeket. A területi 
védjegyek sikere elsősorban nem kereskedelmi értéküktől, hanem az egyes 
közösségek közös fellépéséből építkezik (Ramos & Carrido, 2014:108-110).22 

A Vidék Minősége védjegy23 körében alapvető kérdés a földrajzi terület 
meghatározása. A védjegy a terület arca, imázsa. Az ernyővédjegy használatával 
imázs-transzfer, a jogosultak között kölcsönös imázs-függés valósul meg (Totth, 
2009). A területiség mellett további alapvető kritérium a minőség.  

Más védjegyekkel szemben alapvető minőségi ugrást jelent ETQM szabályzat, 
mert a Vidék Minősége védjegyhez az adott régióban terméket előállító vagy 
szolgáltatást nyújtó bármely személy csatlakozhat, a minőségi követelményeknek 
megfelelő pályázatát tehát a védjegyjogosult szervezet nem utasíthatja vissza. A 
területi védjegy megjelöléssel kapcsolatos előírás pedig, hogy minden területi 
védjegyben szerepeljen az ETQM betűjele, olyan grafikus jelzés, amely az ETQM, a 
területi védjegy és az adott szervezet kapcsolódását kifejezi.24 

A Vidék Minősége védjegy versenyképességének és értékének alapvető feltétele 
hogy belső és külső eszközökkel a védjegy reputációja folyamatosan fenntartott 
legyen. Ennek elemei 

1)  a közös marketing, a fogyasztók folyamatos tájékoztatása, állandó szinten 
tartott érdeklődése.  
2) a belső minőségi előírások, technológiák, ellenőrzési szabályok betartása és 
betartatása, 
3) és nem utolsósorban a vidék, a régió egységes fellépése, a közösségi 
szemlélet, a belső integritás kialakítása. 

 
  

                                                 
20 http://www.elotisza.hu/csatlakozas-a-vedjegyhez/2011/02/01/elo-tisza-vedjegy szerződés 
21 http://www.ruralquality.net/en/home/index.html 
22 A szakirodalom e második generációs árujelzők egyik legfontosabb jegyét a területi 
megközelítésben látja: ernyővédjegyként egy adott terület valamennyi termékét (nemcsak az 
élelmiszereket) – amelyek a vidéki minőséget hordozzák –, mint egészet azonosítja. 
23 Alpokalja-Fertőtáj, Éltető Balaton – felvidék, Bakonyi helyi márka, Börzsöny-Cserhát 
24 http://www.ruralquality.net/files/repository/20080625162536_GENERALREGULATIONETQM.pdf 
[2016.04.04.] 
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Tanulságos japán megoldás 
 
2006 áprilisában Japánban egy új, regionális kollektív védjegy rendszert 
(továbbiakban: csiiki (= régió) védjegy25) került bevezetésre. Mégha Kenneth L. Port 
tanulmánya (Port, 2015) szerint e fenti, földrajzi árujelző jegyeit magán hordozó 
hibrid védjegy nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, azért a magyar regionális 
védjegy fejlődése szempontjából a szabályozás és a politikai-gazdasági háttér 
néhány szegmense tekintetében bizonyos következtetések levonhatók.  

A csííki védjegy bejegyzését olyan szervezet kérelmezheti, amely tagjai számára 
biztosítja a védjegy használatát. Az adott megjelölés a fogyasztók által jól ismert 
legyen, amely elismerésre a kereskedelmi használat során tett szert, továbbá a 
földrajzi név ne pusztán földrajzi jelentéssel bírjon, hanem lényegében másodlagos 
jelentéstartalomra is szert tegyen. A földrajzi jelzésekkel ellentétben a csiiki védjegy 
esetében azonban az adott régióból való származás és a termék vagy szolgáltatás 
tulajdonsága, minősége között nincs feltétlen kapcsolat26. 

A törvény által teremtett védjegy-monopólium kifejezett célja volt a japán 
gazdaság erősítése. Bár a törvény nem zárja ki, hogy külföldi szervezet is élhessen 
védjegybejelentéssel, azonban nyilvánvaló volt, hogy esetükben ilyen regionális 
védjegy indifferens. Mindamellett azonban gyökeresen ellentmond e felemás védjegy 
a nemzetközi védjegy-harmonizációs törekvéseknek.  

 
Összefoglalás 
 
A Vidék Minősége területi védjegy annak az alapvető lehetőségét rejti magában, 
hogy a minőséget tanúsító védjegyek és a földrajzi jelzések mellett egy adott 
régióhoz való kötődést, származást kifejező, de minőséget is igazoló védjegyek 
megjelenhessenek. A Vidék Minősége együttes védjegy szabályzata rögzíti, hogy az 
adott régióban terméket előállító vagy szolgáltatás nyújtó számára a hozzáférés 
biztosított legyen, amely kötelezettség az ernyővédjegy tulajdonos szervezet, az 
Ügyvezető és Ellenőrző Testület által kikényszeríthető.  

A fentiekben ismertetett japán szabályozási reform rávilágít a regionális védjegyek 
legfontosabb buktatóira, amely magával a törvényi szabályozással nem 
kiküszöbölhető, hiszen a védjegy versenyképessége mögötti szociális és gazdasági, 
geopolitikai tényezők is meghatározó befolyással bírnak. 

A földrajzi neveket tartalmazó védjegyek az Európai Unió legutóbbi, a földrajzi 
származásjelzéseket védő, szigorú kizárólagosságot biztosító szabályainak is 
kitettek. A földrajzi jelzés és a védjegy együttélését kizáró szabályok a kifejlődésben 
lévő regionális minőségi védjegyek elé komoly akadályokat gördíthetnek, annak 
ellenére, hogy a regionális védjegy egyik funkciója pontosan az, hogy keretet adjon 
adott földrajzi környezet, régió árujelzőinek együttműködésére. 

 
  

                                                 
25 A tanulmányban: chiiki. 
26 A cikk példája szerint az Odawarában kifogott hal, amely csiiki védjeggyel védett, akár Fukuokából 
is származhat. 
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Bevezetés 
 
A gazdasági szereplők letelepedési helyük kijelölésével bekapcsolódnak a település 
vérkeringésébe, megjelenésükkel, vállalkozásbővítésükkel a helyi adókon keresztül a 
település fejlődésének mozgatórugóivá válnak. A helyi önkormányzatok különösen 
érdekeltek abban, hogy a településük a befektetők számára, akár a helyi 
adójogszabályok nyújtotta lehetőségek, kedvezmények biztosításával vonzóvá 
váljon. A tanulmányban a gazdasági társaságot alapítók egyik fő kérdéskörét 
vizsgálom: milyen szerepet játszik az adórendszer a székhely, telephely 
megválasztásában? Az összetett adórendszerek teljes áttekintésére a tanulmány 
terjedelme nem ad lehetőséget, ezért a fókuszba a helyi iparűzési adót helyezem, 
figyelemmel arra, hogy a kérdés kétvetületű. Egyrészt elemezni szükséges az 
Európai Unió tagállamaiban érvényben lévő helyi adóztatás szabályozását, másrészt 
ki kell térni a Magyarországon belüli helyi iparűzési adómérték eltéréseinek 
vizsgálatára. 

 
Adóharmonizáció az Európai Unióban 
 
Az európai közös piac működéséhez elengedhetetlen az adórendszerek 
harmonizációja, hiszen a nemzeti adójogok közötti különbségek torzíthatják a 
versenyt, befolyásolhatják a vállalkozások döntéseit. Az adójogszabályok, az 
adóhatóságok gyakorlatának sokszínűsége és az adóegyezmények nehézséget 
jelentenek a több tagországban működő vállalkozások számára. Az 
adóharmonizációra a közvetett adók, azon belül is a „hozzáadott érték típusú” 
forgalmi adók esetében került sor, azonban a közvetlen adóztatásban a tagállamok 
ellenállása miatt a nemzeti jogszabályok közelítése kisebb mértéket öltött. Ez utóbbit 
az adópolitikák koordinációjának nevezhetjük, hiszen a közvetlen adók jogrendszere 
a nemzetek adószuverenitásának alapvető része. A közvetlen adókhoz kapcsolódó 
adójogszabályok lehetőséget teremtenek bizonyos tevékenységet támogatására, 
illetve háttérbe szorítására. A nemzetek adópolitikája a mindenkori kormány 
döntésén alapul, és szerepet játszik a tagországok közötti adóverseny 
kialakulásában (Békés, 2011).  

A központi kormányzati kiadások decentralizálásának világszerte erősödő 
tendenciája következtében egyre nagyobb szerephez jut a nemzeti szuverén 
adóztatási jog, azon belül is a helyi – önkormányzati szintű – adópolitika, tekintettel 
arra, hogy a helyi adó kizárólag az önkormányzat bevétele, tőle az el nem vonható. A 
helyi adóztatás során a jogalkotók jobban figyelembe tudják venni az adott település 
viszonyait és az adófizetők közvetlenebbül ellenőrizhetik befizetett adójuk 
felhasználását (Galántainé, 2004). 
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Helyi adóztatás az Európai Unióban 
 
A helyi adók kérdése az Európai Unió adórendszerében, adóharmonizációjában egy 
kifejezetten sajátos terület. Miután az önkormányzatiság közigazgatási és adójogi 
tekintetben is rendkívül változatos az Unióban, ezért a helyi adók rendszere is 
szükségszerűen bonyolult és széttagolt, és itt érvényesül leginkább az adófelségjog 
állami szuverenitásból eredő privilégiuma. Ezt a helyzetet fokozta a Római 
Szerződésben megfogalmazott szubszidiaritás elve (Erdős, 2008), mely az 
állampolgárokhoz lehető legközelebbi, helyi szintű fellépést jelenti a jogalkotásban. 

A helyi adó fogalmát a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája1 9. cikkének 
harmadik szakasza határozza meg, mely szerint a helyi önkormányzatok pénzügyi 
forrásainak legalább egy részét olyan helyi adók és díjbevételek teszik ki, amelyek 
mértékének meghatározására - jogszabályi keretek között – a helyi 
önkormányzatoknak van hatáskörük. A Charta alapján a tagállamok jellemzően 
vagyoni típusú adókat vezettek be. A helyi iparűzési adót számos tagállamában 
használják a helyi források növelésére, az önkormányzat gazdálkodásának 
megalapozására. Az adónemhez kapcsolódó probléma, hogy nem vonatkoznak rá a 
kettős adóztatást elkerülő egyezmények.  

A Központi Statisztikai Hivatal2 Eurostat statikus táblák között elérhetőek az 
európai országok kormányzati statisztikái, azon belül a jövedelemre, vagyonra 
kivetett folyó adók az adott ország GDP százalékában. Az adattáblából összesítésre 
került a helyi önkormányzatok, és a releváns országok esetében a tartományi 
kormányzatok adatállománya, mely az alábbiakban látható. 
 
  

                                                           
1 1997. évi XV. törvény a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én, 
Strasbourgban kelt egyezmény kihirdetéséről 
2 http://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tec00018.html [2016.02.18.] 
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1. táblázat. Jövedelemre, vagyonra kivetett folyó adók a GDP százalékában (2010-2014) 

 
Forrás: saját szerkesztés a KSH adatbázisa alapján 

 
Az adattábla alapján megállapítható, hogy a GDP százalékában mért jövedelemre, 

vagyonra kivetett folyó helyi, tartományi adók az észak-európai, skandináv 
országokban kerültek bevezetésre. A legmagasabb arány Svédországban található, 
ahol a vizsgált időszakban 13 % körül alakult ez a típusú helyi kormányzati bevétel. A 
táblázatban kiemelt öt országban (Észtország, Írország, Ciprus, Litvánia és Málta) a 
helyi, tartományi adóztatástól eltekint a központi kormányzat, a többi országban 
megjelenik a helyi adók valamely formája. 

A következőkben egyes, meghatározó tagállamok helyi adóztatásának 
bemutatására kerül sor. 
� Nagy-Britanniában iparűzési adó jellegű helyi adó nincs, a helyi adóztatás 

keretében egy vagyoni típusú helyi adót, a tanácsi adót (council tax) a 2003-as új 
adócsomag keretében vezették be. A 8 sávban meghatározott tételes adó tárgya a 
lakás. A sávokba történő besorolás, és így a fizetendő adó összege egyfelől 
tárgyi, másfelől alanyi körülményektől függ (Kecső, 2015). 

� Szlovákia helyi adóztatásában iparűzési adó jellegű helyi adó nincs, azonban 
vagyoni jellegű adó megjelenik ingatlanokhoz kapcsolódóan; telekadó, épületadó, 
lakás és nem lakáscélú helység adója formájában, továbbá a vállalkozásra, illetve 
jövedelemforrásként használt, Szlovákiában regisztrált M, N, O kategóriás 
gépjárművek után kell helyi adót, gépjárműadót fizetni. Egyéb kisebb helyi adók is 
bevezetésre kerültek, úgy mint a kutyaadó, közterület használati adó, a 
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szállásnyújtás, az eladási automaták, a játékautomaták, illetve az autó behajtása 
és tartózkodása a történelmi városközpontban után fizetendő helyi adók. 

� Romániában iparűzési adó jellegű helyi adó nincs, vagyoni típusú helyi adók 
terhelik az adóalanyokat: épületadó, telekadó és járműadó. Az ingatlan 
vagyontárgyak esetében a helység rangjától függően adókiigazítás van 
érvényben. Egyéb helyi adóként a hoteladó jelenik meg a helyi adóztatásban3. 

� Ausztriában az iparűzési adót 1994-ben megszüntették, melyet a kommunális adó 
váltott fel. A kommunális adó az adott tartományban alkalmazottat foglalkoztató 
vállalkozásokat terheli a kifizetett munkabér után, melynek mértéke a kifizetett 
munkabér 3 százaléka. 

� Olaszországban iparűzési adó jellegű helyi adó a regionális termelési adó (IRAP). 
Az IRAP alapja a vállalkozás (társaságok vagy természetes személyek) valamely 
régió területén meghatározott időszak során végzett termelésének nettó értéke, 
melynek meghatározásakor a készletváltozás, az értékcsökkenési leírások és az 
értékvesztés összegét is számításba kell venni. Az IRAP mértéke a korrigált 
adóalapra vetítetten 3,9 %, azonban a jogszabály magasabb adómértékeket 
határoz meg bankok, pénzintézetek, valamint biztosítótársaságok esetében. 
Olaszországban vagyoni típusú helyi adóként a tételes ingatlanadó (ICI) jelenik 
meg, melyet az elsődleges lakóhelyül szolgáló ingatlanok esetében nem kell 
megfizetni. 

� Németországban iparűzési adó jellegű helyi adó a kereskedelmi adó 
(Gewerbesteuer), amelynek tárgya a kereskedelmi tevékenység folytatása az 
adott helyi önkormányzat illetékességi területén. Az alapja a korrigált 
kereskedelemből származó jövedelem minimum 7 %-a, a törvényben az adó 
mértékének meghatározott felső határa nincs. A kereskedelmi adó mellett vagyoni 
típusú helyi adó is él. Az ingatlanadó (Grundsteuer) a tárgya a földbirtok. Az adó 
alapja a földbirtok becsült értéke, és az adó mértéke főszabály szerint az adóalap 
3,5%-a. Németország helyi önkormányzatai egyéb kisadók, helyi fogyasztási és 
fényűzési adók (Verbrauch- und Aufwandsteuern) bevezetéséről is dönthetnek, 
melyek jellemzően a következők: ebadó, vadászati adó, halászati adó, italmérési 
engedélyhez kapcsolódó adó (Kecső, 2015). 

� Spanyolország jogrendszerében öt helyi adóztatási tényállást fektettek le. Az 
iparűzési adó (Impuesto sobre actividades económicas) tárgya a vállalkozási, 
kereskedelmi és művészeti tevékenység. Az adó alapját különböző termelési 
tényezőkhöz kötik, figyelembe veszik többek között a foglalkoztatottak létszámát, 
az üzem alapterületét és az áramfogyasztást. Vagyoni típusú adók is 
megjelennek. Egyrészt az ingatlanadó (Impuesto sobre bienes inmuebles), 
melynek tárgya a városi vagy vidéki területen fekvő építmény és telek. Az adó 
alapja a nyilvántartási érték, másrészt a gépjárműadó (Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica), melynek tárgya a motorizált jármű. Továbbá 
értéknövekedési adót is kivetnek a helyi önkormányzatok (Impuesto sobre 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana), melynek tárgya a 
városi ingatlan nyilvántartási értékének az emelkedése. Spanyolországban van 
egy külön kiemelt tevékenységhez kapcsolódó helyi adó is, az építési adó 
(Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras), melynek tárgya az építési 
munka. Ezen helyi adó alapja az építkezés tényleges költsége (Kecső, 2015). 

                                                           
3 http://konferencia.adokamara.hu/UserFiles/File/prezentare_conferinta_ro_hu.pdf (letöltés: 
2016.02.22.) 
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A bemutatott tagállamok közül a gazdasági szereplők számára különösen vonzó 
Szlovákia, amely nem csak a helyi adóztatásban, hanem a központi adók területén is 
versenyképes a tagállamok között. 

 
Helyi iparűzési adó Magyarországon 
 
Az 1990. december 30-án kihirdetett 1990. évi C. törvény, a Htv. 1991. január 1-jétől 
hatalmazta fel a települési önkormányzatokat a helyi adóztatási jog gyakorlására és 
1998-tól kezdődően az önkormányzatok helyi iparűzési adónemet is bevezethetnek. 
Magyarország 2004-es Európai Uniós csatlakozását követően több gazdasági 
szereplő az Európai Bírósághoz fordult a helyi iparűzési adó hazai szabályozásával 
kapcsolatosan. Az alapeljárások felperesei a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó 
jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 33. 
cikke alapján vitatták, hogy a helyi iparűzési adó összeegyeztethető volna a 
közösségi joggal, amely szerint a tagállamok egy forgalmi típusú adót tarthatnak 
fenn. A Bíróság a 2007 októberében hozott ítéletében megállapította, hogy a magyar 
helyi iparűzési adó tekintetében több olyan feltétel sem teljesül, amelyek az irányelv 
szerinti hozzáadottérték-adó jellemzői, és amelyek hiányában az iparűzési adó nem 
minősülhet a hatodik irányelv 33. cikke értelmében vett forgalmi adónak.4 

A helyi adók egyik sajátossága, hogy a jogszabályból konkrét adókötelezettség 
nem keletkezik, az adókötelezettség csak a törvény felhatalmazása alapján 
megalkotott és a helyben szokásos módon kihirdetett, hatályban lévő önkormányzati 
rendelet alapján terheli az adóalanyt.  

Az általában vett iparűzési adókötelezettség kiterjed a vállalkozás egészére, 
függetlenül a tevékenység fajtájától, jellegétől és a tevékenység folytatásának 
konkrét helyszínétől. A konkrét adókötelezettségnek két fajtája van, az állandó 
jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni és az ideiglenes jelleggel végzett 
iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség: 
• állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség a 

vállalkozót csak a székhelye és a Htv. szerinti telephelyei szerinti illetékes 
önkormányzatoknál terheli – függetlenül attól – hogy a tevékenységét részben 
vagy egészben hol végzi  

• ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség – 
meghatározott tevékenység esetén – pedig a tevékenység végzésének helye 
szerinti önkormányzatnál, ha ott székhelye vagy telephelye egyébként nincs  

 
Az állandó jelleggel végzett iparűzési adó alapjának megállapítása és mértéke az 

elmúlt közel két évtizedben többször változott. A Htv. határozza meg az adóalap 
megállapításának módját és az adó mértékének adóalapra vetített maximális 
százalékos értékét. Az adó évi mértékének felső határa az alábbiak szerint alakult: 
• 1998. évben az adóalap 1,4%-a 
• 1999. évben az adóalap 1,7%-a 
• 2000. évtől az adóalap 2%-a 

 
Fontos hangsúlyozni, hogy az iparűzési adó alapja nem a számviteli vagy 

társasági adójogi eredmény, hanem egy korrigált nettó árbevétel, vagyis ennél az 

                                                           
4 http://eujog.im.kormany.hu/admin/download/f/f9/70000/magyar-reszvetel-az-Europai-Birosag-elotti-
ugyekben-20130731.pdf  pp. 46-48 [2016.02.20.] 
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adónemnél nem vehetjük figyelembe többek között a személyjellegű ráfordításokat, 
az értékcsökkenést, az egyéb ráfordítást, továbbá nem számít az adóalapba az 
egyéb bevétel, valamint a pénzügyi eredmény.  

Tekintettel arra, hogy a törvény az adó mértékének felső határát deklarálja, a helyi 
önkormányzatok dönthetnek úgy, hogy az állandó jelleggel végzett iparűzési 
adónemet nem vezetik be, illetve az adó mértékét 0 és 2 százalék között szabadon 
határozhatják meg rendeletükben. Azok az önkormányzatok, amelyek eltekintenek a 
költségvetési bevételt markánsan meghatározó helyi iparűzési adóbevételtől, 
településfejlesztési és befektetés-ösztönzési szempontokat is figyelembe vesznek.  

A törvény rendelkezései alapján adható adókedvezmény, illetve adómentesség, 
melyet minden érintett vállalkozásnak meg kell kapnia. Az adott településen a 
beruházásoktól reméli az önkormányzat a munkahelyteremtést, ezért figyelhető meg, 
hogy jellemzően a kistelepülések, falvak tekintenek el az iparűzési adó 
bevezetésétől. 

A magyar települések bevezetett adónemeiről a Magyar Államkincstár működtet 
adatbázist. Az adatbázisban Magyarország 3154 településéből 2810 település 
önkormányzatának bevezetett iparűzési adó adómértéke érhető el. A rendelkezésre 
álló adatbázis alapján megállapítható, hogy a 0-2 % adómérték intervallumban 27 
féle adómértéket határoztak meg az önkormányzatok. Az egyes mértékek 
megoszlását az alábbi diagram szemlélteti. 
 

 
Forrás: saját szerkesztés a Magyar Államkincstár adatbázisa alapján 

 
Az adatbázis alapján 41 település önkormányzata döntött úgy, hogy a helyi 

iparűzési adót nem vezeti be, ez a települések 1,46 %-a. A legmagasabb 
adómértéket 1505 település rendelete tartalmazza, mely a települések 53,6 %-át 
teszi ki. 

Az iparűzési adó bevezetését mellőző önkormányzatok tekintetében célszerű 
vizsgálni a területi eloszlást is. Magyarország 19 megyéje közül 10 érintett és ezek 
közül kiemelkedik Somogy megye, ahol 12 településen, valamint Borsod-Abaúj-
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Zemplén megye, ahol 8 településen nem vezették be az iparűzési adót. Ezek a 
települések kisebb falvak hátrányos helyzetű térségekben hiányos infrastruktúrával. 
A hátrányos helyzetű települések különösen érdekeltek abban, hogy a gazdasági 
szereplők felfigyeljenek a településben rejlő lehetőségekre. A települési 
önkormányzat csak úgy kerülhet kedvezőbb helyzetbe, ha alternatívát kínál a 
befektetőknek. Hazánkban a külső erőforrásokra erősen támaszkodó fejlesztések 
kerülnek előtérbe, különös tekintettel az Európai Unió 2014-2020 közötti 
finanszírozási ciklusára. A külső források legtöbbször azonban nem a hátrányos 
földrajzi, gazdasági, társadalmi helyzetben lévő térségekbe érkeznek, mert ott a 
működő tőke fogadásának feltételei sem adottak. 
 

 
Forrás: saját szerkesztés a Magyar Államkincstár adatbázisa alapján 

 
A külső erőforrások ezért önmagukban nem kínálhatnak megoldást a hátrányos 

térségek további leszakadásának megakadályozására. A helyi gazdaságfejlesztés a 
központi kormányzati gazdaságpolitikai, a helyi önkormányzat településfejlesztési 
elképzeléseit és helyi gazdaságfejlesztési szereplők együttes fellépését igényli 
(Czene & Ricz, 2010). A helyi önkormányzat helyi adópolitikáján keresztül is 
elősegítheti, hogy a speciális helyi adottságokra építve a település képes legyen a 
változó helyi és külső körülmények között megőrizni saját értékeit és lehetőségeit. 

A helyi önkormányzatoknak a helyi adórendelet megalkotásakor különösen 
figyelemmel kell lennie az Üzleti Adózás Magatartási Kódexében5 szabályozott 
kérdéskörökre. A tőke és a befektetők vonzása érdekében a helyben kialakított és 
alkalmazott iparűzési adókedvezmények versenytorzító hatásúak, azaz 
megvalósítják a káros adóversenyt, és mint ilyen, az európai adójog legfontosabb 

                                                           
5 Az Üzleti Adózás Magatartási Kódexe (ECOFIN Tanács 1997. december 1-jei ülésén elfogadott az 
(üzleti adózással kapcsolatos magatartási szabályokra vonatkozó határozata) Celex No. 398Y0106 
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alapelvébe ütközik, a diszkrimináció tilalmát sérti (Erdős 2008). A helyi önkormányzat 
a település további fejlesztése érdekében akkor alakít ki megfelelő helyi adópolitikát, 
ha az iparűzési adókedvezményeket, illetve adómentességet korlátozott ideig 
biztosítja és azokat nem alanyi jogon, hanem azokat meghatározott feltételek 
fennállása esetén juttatja a gazdasági szereplőknek. 

 
Összefoglalás 
 
Az önkormányzatiság közigazgatási és adójogi tekintetben is rendkívül változatos az 
Európai Unióban, ezért a helyi adók rendszere is szükségszerűen bonyolult és 
széttagolt. Az európai Unió adóharmonizációs törekvései a közvetett adók területét 
érintették, nem bizonyultak eredményesnek, éppen a tagállamok szuverenitása miatt 
a közvetlen adók, a helyi adók vonatkozásában. A Chartában deklarált helyi adó - 
mint a települési önkormányzatok egyik bevételi forrása - biztosít lehetőséget a 
települések gazdálkodásának stabilitásához. A Charta valójában egy adóztatási jogot 
biztosít, nem kötelező érvényű, ezért is van több olyan tagállam, amely eltekint ettől 
az adóbevételtől és nem helyi, hanem központi bevételek növelésére törekszik. A 
helyi önkormányzat, egyes tagállamok esetében a tartományok tehát helyi 
adópolitikájukon keresztül is elősegíthetik, hogy a speciális helyi adottságokra építve 
a település képes legyen a változó helyi és külső körülmények között megőrizni saját 
értékeit és lehetőségeit. A gazdasági szereplők letelepedése a települések 
fejlődését, a munkanélküliség csökkenését eredményezhetik, melynek egyik 
lehetséges ösztönzője éppen az adott település helyi adórendszere. 
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Az innováció még mindig egy „titokzatos” folyamat, amely kiemelt szerep játszik a 
gazdaság és a társadalom fejlesztésében. Az innovációra eltérő nagyságrendű 
erőforrásokat fordítanak az egyes országok és az egyes cégek. Elemzéseink szerint 
a versenyben eredményes országok és cégek felismerték az innováció jelentőségét, 
ezért hatalmas erőforrásokat fordítanak erre a területre. Az eredmények nem mindig 
igazolják vissza az erőfeszítéseket. A nemzetközi szakirodalom szerint az innovációs 
ráfordítások mintegy 50 % -a „elvész” az előre nem látott kockázatok miatt. Az 
innovációs eredmények hol egy garázsban, hol egy vállalat kutató laboratóriumában 
keletkeznek. A cégek legféltettebb titkai az innovációhoz kapcsolódnak. Kiváló 
példákat találunk több háború történetében, ahol egy – egy innovációs eredmény 
bevezetése jelentős fordulatot eredményezett a háború történetében. Érdekesen 
alakul a Value Methodology és az innováció kapcsolata. Több száz értékelemzési 
projekt (Value Analysis/Value Engineering project) eredményeit elemezve, 
értékelemzéssel foglalkozó magyar és külföldi cégek, intézmények jelentéseit 
áttekintve, arra a következtetésre jutottunk, hogy a legtöbb értékelemzési projekt 
innovációs eredmények lehetőségét tárta fel. Bár ezek az innovációs eredmények 
általában nem voltak „átütő” jellegűek, mégis azt jelezték, hogy az értékelemzés 
fontos eszköze lehet az innovációnak. A korábbi évtizedekben az értékelemzés 
elsősorban az erőforrások csökkentésére irányult. Az utóbbi évtizedben új tendencia 
jelent meg. A projektek növekvő számban az innovációra irányultak. A szerzők két 
területen kívánják bemutatni kutatási eredményeiket. Egyrészt azt kívánjuk 
bemutatni, hogy a Value Methodology hogyan tudja csökkenteni az innovációs 
projektek kockázatát. Másrészt vizsgálni kívánjuk, hogy magának a Value 
Methodology javaslatainak végrehajtása milyen kockázatokkal jár. Fontos kutatási 
eredménynek tartjuk az időtényező szerepének részletezését is. Bevezettük az adott 
helyhez kötött „pont idő”, a „semleges idő” és az „időben változó minőség” 
fogalmának bevezetését. A szerzők több évtizedes államigazgatási és kutatási 
tapasztalataikat összegezve kísérletet tesznek arra, hogy javaslatokat dolgozzanak ki 
a Value Methodology beillesztésére az innovációs folyamatba (Miles, 1972; 
Bytheway, 2007; Clancy & Dennis, 2004; Kaufman & Woodhead, 2006). 

 
Bizonytalanság és kockázat 
 
Tapasztalataink szerint a bizonytalanság és a kockázat csak csekély mértékben épült 
be a köznapi gondolkodásba – Magyarországon. Elemzéseink szerinti a globalizáció, 
és az ebből eredő erősödő gazdasági verseny felveti a bizonytalanság és a kockázat 
vizsgálatát, illetve beépítését a gazdálkodás folyamataiba. Ez a kérdés kiemelt 
jelentőségű az innovációs folyamatoknál, ahol maga a folyamat sajátosságai 
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egyébként is a bizonytalanság vizsgálatát igénylik. A következőkben áttekintünk 
néhány szakmai álláspontot, amely segít a kérdés szakszerű megközelítésében. 

Robert B. Stewart és Gregory Brink szerinti “Uncertainty is defined as the quality 
or state of being uncertain”. A szerzők szerint a bizonytalanság jó és rossz hatással 
lehet a projektre (Stewart & Brinks, 2011). 

Más szerző szerint a kockázat egy veszélyforrás képezte fenyegetés 
bekövetkezési lehetősége, amely kár következményekkel jár. (Vasvári 2008) Ebben 
az esetben a szerző a kockázatot csak negatív hatással köti össze. 

Verzuh szerint a bizonytalanság ismert ismeretleneket vagy ismeretlen ismeretlent 
okozhat. Ez azt jelenti, hogy a bizonytalanság – több projekt tapasztalata alapján – 
várható problémákat is okozhat, de felléphetnek előre nem látható problémák is.  A 
szerző szerint a projektmenedzsment egyben kockázatmenedzsmentet is jelent 
(Verzuh, 2006). 

Tapasztalataink szerint az innovációs folyamatokat célszerű projektekre bontani, 
mert így könnyebben áttekinthető az adott feladat és a finanszírozás. A szerzők úgy 
ítélik meg, hogy a globalizáció és az éles piaci verseny miatt növekszik a 
bizonytalanság, amelynek hatása az esetek többségében negatív események 
bekövetkezésével jár. A bizonytalanság különböző szintű kockázatokat hoz létre, 
amelyek számszerűsítése általában rendkívül nehéz. A Risk Management most van 
kialakulóban, amely keresi azokat a megoldásokat, amelyekkel a kockázat 
csökkenthető, illetve részben elkerülhető. 

 
Az időtényező szerepe 
 
Tapasztalataink szerint a gazdálkodásban az időtényezőt csak részben veszik 
figyelembe (pl. pénzügyi elemzéseknél, élettartam költség számításánál, stb.). 
Elemzéseink szerint az időtényező figyelmen kívül hagyása jelentős veszteséget 
okoz a gazdálkodásban, így az innovációs folyamatokban is. Jelen esetben azt 
vizsgáljuk, hogy a minőség hogyan változik az idő függvényében. A következő 
időtényezők figyelembe vételét javasoljuk. 
1. Semleges idő. Az erőforrással rendelkező, vagy a törvény/jogi szabályozás előírja 
az akció kezdési és befejezési időpontját. Ilyen akció egy bírósági ítélet elleni 
fellebbezés, pályázati kiírás kezdési és befejezési időpontjai. Az un. nyitott idő alatt a 
“minőség” nem változik. Nincs jelentősége annak, hogy a fellebbezést, vagy a 
pályázatot mikor adják be az előírt időintervallumon belül. Általában nincs 
jelentősége annak sem, hogy hol készítik el a szükséges dokumentumokat. A 
beadás helye rögzített. 

minőség = f (Time); 
minőség = constans, ha  To               T befejezési idő alatt a dokumentum eléri 
a célhelyet, vagy az előírt feladat elkészül 
(Megjegyzés: a minőség alatt a “beadás” teljesítését értjük, maga a siker ettől 
független.) 

 
2. Pont idő. Az akció nagyon rövid idő alatt történik, és általában a hely is kötött. Ilyen 
akció lehet egy előadás megtartása (adott helyen, adott időpontban), egy célpont 
elérése adott időpontban. Egy szőnyegbolt előtt nem lehet megállni gépkocsival – 
Budapesten. Előzetes megegyezés szerint – amikor a vevő már kifizette a szőnyeg 
árát és a bolt előtt áll – a taxi néhány másodpercre megáll, az utas beszáll, a kocsi 
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elindul. Nem tudjuk, hogy milyen a szőnyeg minősége, itt a feladat a logisztikai 
feladat teljesítése. 

minőség = f (Time + hely) 
minőség = constans, ha a hely (XYZ determinált) és Time pontosan 
meghatározott 

 
3. Az idő függvényében a minőség folyamatosan csökken. Minél később kapcsolódik 
be valaki egy film nézésébe, annál kevésbé érti a storyt. 

minőség = f (Time); a minőség folyamatosan csökken az idő függvényében 
minőség   = f (Time) 

 
4. Folyamatosan növekvő minőség az idő függvényében. Egy tanfolyam időtartama 
alatt egyre több tudást lehet elsajátítani. Hasonló a helyzet az oktatás egyéb 
területein. 

minőség = f (Time); a minőség folyamatosan növekszik az idő függvényében 
minőség       = f(Time); 

 
Az innovációs folyamat sajátosságai 
 
Nagyszámú innovációs modellt elemeztünk (Szakály, 2002). Úgy tűnik, hogy az 
“innováció”, “kutatás + fejlesztés” fogalmak keverednek. Nem tekintjük feladatunknak 
a fogalmak pontosítását, de a legtöbb szakértő az “innovációt” egy olyan fejlesztési 
folyamatnak tekinti, amelyeknek célja egy új ötlet végig vitele a piaci értékesítésig. A 
magunk részéről J. A. Schumpeter (1980) megfogalmazását tartjuk irányadónak. A K 
+ F (R + D) folyamat tartalmazza az alapkutatásokat (Basic Research) is, ezen a 
területen csak új ismereteket várunk a kutatóktól. A vállalatok többsége az 
alapkutatásokat szívesen az egyetemekre és a főiskolákra hagyják. A profitorientált 
vállalatok elsősorban az alkalmazott kutatások eredményeit kívánják a piacon 
realizálni (termék és/vagy szabadalom, esetleg know – how formájában.) 

Magyar és a külföldi szakirodalmi források szerint az innovációs ráfordítások 
mintegy 50 % - a nem hasznosul. Feltehető a kérdés: hogyan keletkeznek az 
innovációs ötletek? Elemzések szerint az innovációs ötletek mintegy 75 %-a egyéni 
feltalálóktól, ill. a kis és középvállalatoknál (KKV – SMEs) keletkeznek. Az egyik 
magyarázat szerint a “feltaláló” emberek nem “viselik el”  a nagyvállalat szigorú, 
hierarchikus keretrendszerét. Az új termék üzemesítése, technologizálása azonban a 
nagyvállalat feladata. A nagyvállalat mérnökei “szeretik a rendet”, a biztos 
jövedelmet, és a fix munkaidőt (például 8 – 17 h – ig). Kiváló designerek, 
technológusok, de többségük nem vágyik “feltalálói szerepre.” 

Az innovációs folyamat kockázatát növeli az a sajátosság, hogy gyakran egy-egy 
végterméket (például fényképezőgép, notebook, mobiltelefon, orvosi készülékek, 
közlekedési eszközök, stb.) a vállalatok több innovációs eredmény kombinációjával 
állítják elő. Egyes innovációs eredményeket a vállalat fejlesztett ki, másokat 
megvásárolt, vagy cserélt (Sato & Kaufman, 2005). 
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Az innovációs termékekkel kapcsolatos problémák 
(példaszerűen) 
 
Az innovációs folyamatok elemzése rendkívül nehéz feladat. Egyrészt nagyon 
sokféle helyzettel lehet találkozni, másrészt az innovációval kapcsolatos információk 
a vállalatok legféltettebb titkát képezi – Magyarországon és külföldön egyaránt. Több 
példa arra mutat, hogy az innovációs folyamat szinte minden fázisa jelentős 
kockázatot tartalmaz: 

� Az 1990-es években megjelentek az “A” és a “Z” elnevezésű 100 MB 
kapacitású floppy discek. Bár a 100 MB kapacitás kényelmesebb munkát 
biztosított az 1,4 MB floppyhoz képest, de ezek a megoldások nem terjedtek el 
széles körben, és hamar el is tűntek. Kiszorították őket a sokkal 
kényelmesebb pendrive-k és a mini külső winchesterek. Ez egy igazi 
innovációs project volt, amely elérte a műszaki célkitűzéseket. De sikertelen 
volt, mert a felhasználók nem fogadták el. Végül is az újabb innovációs 
megoldások “eltüntették” ezeket a megoldásokat a piacról. 

� 1996-ban a Magyar – Amerikai Közös Alap anyagi – és erkölcsi támogatásával, 
értékelemzési project keretében vizsgáltuk egy széntüzelésű erőmű 
környezetvédelmi helyzetét. (A projektet J. W. Bryant irányította.) A szén 
jelentős mennyiségű ként és egyéb szennyezőanyagot tartalmazott. Az 
illetékes környezetvédelmi hivatal arra utasította a céget, hogy gondoskodjon 
a levegő tisztításáról (a kiáramló füst összetétele feleljen meg a 
környezetvédelmi előírásoknak.) A vállalati és a külső szakértők a 
kéményekből kiáramló füst tisztításának költségét 4 milliárd HUF – ra 
becsülték (1 USD ≅ 280 HUF). Az egyik környezetvédelemmel foglalkozó 
külföldi cég csak az egyik összetevő kiszűrését vállalta 2 milliárd HUF–ért. Az 
értékelemző team 10 napos munkával, a technológia változtatásával, a 
környezetvédelmi feladat teljes megoldásának költségét 2 milliárd HUF – ra 
tudta csökkenteni. A kérdés az, hogy az értékelemzés előtt a vállalati és a 
külső szakértők miért nem tudták a költségcsökkentés lehetőségét feltárni? 
Válasz: a környezetvédelmi problémával minden érintett osztály foglalkozott, 
de csak külön – külön. Maga a feladat az egyidejű (real – time) 
interdiszciplináris megközelítést igényelte. Tehát az értékelemzés (Value 
Methodology) alkalmazása más megoldás kidolgozását tette lehetővé, a 
költségek jelentős csökkenetése mellett. Az új megoldásokat innovációs 
eredményeknek tekinthetjük, amelyet egy innovációs módszercsalád (Value 
Methodolgy) alkalmazása “váltott ki” eszközrendszerével. 

 
Megítélésünk szerint célszerűnek látszik az innovációs feladatokat értékelemzési 

projekt formájában megvalósítani, ez lehetővé teszi az átfutási idő lerövidítését és a 
kockázatok jelentős csökkentését. 

Megjegyzés: Egy híd felépítését nem lehet innovációs projektnek tekinteni, de 
megvalósíthat, befogadhat innovációs eredményeket (például új festési eljárást, új 
szerkezeti eljárásokat, új szerkezeti anyagokat, új tervezi eljárásokat, stb.). Egy ilyen 
projektnél elvárható, hogy a híd biztosan felépüljön és több évtizeden keresztül jól 
működjön. A Value Methodology alkalmazása csökkentheti a kivitelezési időt és a 
beruházási – működési költségeket. Ebben az esetben a Value Methodology 
alkalmazása az az innovációs eszköz, amely új típusú eszközrendszerével (pl. team 
– munka, FAST diagram, stb.) elősegíti az új megoldások létrehozását. 
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Kockázatok az innovációs projekteknél 
 
Több olyan terület létezik Magyarországon, amelynél egy új, hatékonyabb 
technológia, eljárás bevezetése csak az állam, vagy az önkormányzat anyagi 
támogatásával valósulhat meg. Ilyen terület például az egészségügy, a vasúti és a 
városi közlekedés, az oktatás, az energiaszektor egyes területei (például az 
atomerőművi áramtermelés) stb. 
Természetesen a gazdálkodó szervezetek is esetenként igénylik az innovációs 
tevékenység támogatását. A támogatás alapja lehet továbbá új munkahelyek 
létrehozása, amely a munkanélküliség elleni küzdelem egyik eszköze lehet. 
Bár az innovációs folyamatok állami támogatása jelentősen változott az EU-ba történt 
belépés óta, mégis érdekes lehet a közel 3 évtizedes államigazgatási munka során 
megszerzett tapasztalatok összegzése. Az innovációs projekteknél a következő 
problémákkal találkoztunk (példaszerű bemutatás): 

� Az ajánlattevő cégek hatalmas terjedelmű dokumentációt nyújtanak be, amelyet 
az elbíráló szervezetek szakértői képtelenek teljes mértékben áttekinteni. 
Gyakran a finanszírozás kérdése kerül előtérbe, a műszaki kérdések háttérbe 
szorulnak. 

� Gyakran megjelennek a “kamu” technológiák, amelyek gyakran egy régebbi 
technológia “átnevezése”, minimális változtatással. 

� Sok a részproblémák megoldására alkalmas ajánlatok száma. Egyes 
vállalakozók nem a problémát kívánják megoldani, csak saját módszereiket 
és/vagy technológiájukat kívánják “rásózni” a vásárlókra. 

� Cégek közötti együttműködés esetén egyes cégek ellopják mások eredményeit 
és/vagy nagyon alacsony áron kívánják azokat megszerezni. 

� Új technológiák esetén váratlan problémák keletkeznek, amelyek elhárításában 
az eladó cég csak vonakodva és/vagy nagyon magas költséggel kíván részt 
venni. 

� Új eljárások kidolgozásánál maga a gyártandó termék iránti kereslet csupán 
feltételezés. 

� Korszerű a kifejlesztett termék, de a mérnökök “álma” nem találkozik a vevő 
“álmával” stb. 

 
Az innovációs projektek összekapcsolása a Value 
Methodology-val 
 
Megvizsgáltuk, hogy egy adott innovációs project hogyan alakítható át 
értékelemzési/értéktervezési projektté. Az összekapcsolás eredményét az 1. sz. ábra 
tartalmazza. Tapasztalataink szerint az innovációs project átalakítása jelentős 
előnyökkel jár a módszercsaládot alkalmazó cég számára. Egy bonyolultabb projekt 
esetén ugyanis nagyszámú “rejtett műszaki probléma” lehet “elrejtve”. Az 
interdiszciplináris team még döntés előtt feltárhatja a technológiából eredő műszaki 
és gazdasági problémák jelentős részét, ami csökkenti a projekttel kapcsolatos 
kockázatot. 
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1. ábra. Az innovációs folyamat elemeinek (SAREN – féle modell) összekapcsolása a Value 
Methodoly-val (Forrás: Saren 1984 + a szerzők szerkesztése) 

 
 
A 2. sz. ábra bemutatja a kockázat főbb projektcélokra gyakorolt hatásának 
meghatározását, illetve a Value Engineering lehetséges ellensúlyozó hatását. Úgy 
ítéljük meg, hogy a Value Methodology eszközrendszere elősegítheti a kockázat 
projektcélokra való negatív hatásának jelentős csökkentését. Minden projektnek van 
bizonyos kockázata, amely részben tervezhető részben nem. De a Value 
Methodology alkalmazása feltétlenül növeli a projekt megvalósításának 
valószínűségét. 
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2. ábra. A kockázat főbb projektcélokra gyakorolt hatásának meghatározása, a Value 
Engineering lehetséges ellensúlyozó hatásának bemutatása 

 
Egy kockázat hatása a f őbb projektcélkit űzésekre  

(A példák csak a negatív hatásokat mutatják) 
Projekt 
célki-
tűzés  

Nagyon 
ala-csony 

(0,05) 

Ala-csony 
(0,10) 

Közepes 
(0,20) 

Magas 
(0,40) 

Nagyon 
magas (0,80) 

Az értéktervezés 
(Value 

Engineering) 
lehetséges hatásai 

Költség Elhanya- 
golható 
költség- 
növeke-

dés 

< 10 % 
költség-
növeke-

dés 

10 – 20% 
költség-
növeke-

dés 

20 – 40 % 
költség-
növeke-

dés 

� 40 % 
költség- 

növe-kedés 

10 – 30 % os 
Költségcsök-kenés 

lehetséges 

Időzítés Elhanya- 
golható 

időtar-tam 
növeke-

dés 

<5 % 
Időtar-
tam-

növeke- 
dés 

5 – 10 % 
Időtar-
tam-

növeke- 
dés 

10 – 20 % 
Időtar-
tam-

növeke- 
dés 

>20% 
időtartam-
növeke- 

dés 

10-20% 
időtartam- 
csökkenés 
lehetséges 

Projekt- 
terjede-
lem 

A projekt- 
terjede-

lem 
csökke-

nése alig 
észlelhe- 

tő 

A projekt- 
terjede-

lem 
kis 

részét 
érinti 

A projekt- 
terjede-

lem 
nagy 
részét 
érinti 

A projekt- 
terjede-

lem 
csökke-

nése 
elfogad-
hatatlan 

A projekt végső 
terméke 

használha-
tatlan 

A funkcióelemzés 
használata 

lehetővé teszi 
a nagymértékű 

projekt- 
csökkenés 
elkerülését 

Minő-ség A 
minőség 
romlás 

alig 
észlel-
hető 

Csak 
néhány 
alkalma-
zást érint 

A 
minőség 
romlás 

szpon-zori 
döntést 
igényel 

A 
minőség 
romlás 

elfogad-
hatatlan 

A projekt végső 
terméke 

használha-
tatlan 

A funkcióelemzés 
használata 

lehetővé teszi 
a nagymértékű 

minőség 
romlás 

elkerülését 
Ez négy különböző, projektcélkitűzést érintő kockázati hatások meghatározására mutat be egy példát, 

illetve a Value Engineering hatását a kockázat ellensúlyozására 
(Forrás: PMBOK Guide: Projektmenedzsment útmutató. Akadémia Kiadó, Budapest, 2006. 288. oldal, 

11.5. ábra, amelyet a szerzők továbbfejlesztettek.) 

 
Innovációs projektek kiválasztása a Value Methodology 
alkalmazásával 
 
Egy adott feladat elvégzésére nagyszámú projekt érkezhet be egy közbeszerzési 
pályázat keretében. Az értékelemzés kötelező előírása elősegítheti, hogy a pályázat 
benyújtásakor „rejtve” maradt műszaki problémák nagyobb része kiszűrésre kerüljön. 
A következőkben néhány példát mutatunk be. 
1. Szállítási feladat funkciói: 

F1 szállítási igényt összegyűjt 
F2 szállító erőforrást felmér 
F3 úti célt, árút csoportosít 
F4 szállítási feladatot rendszerez 
F5 szállítási módról dönt 
F6 szállítóeszközöket biztosít 
F7 szállítást elrendel 
F8 árut célba juttat 



Társadalom, kulturális háttér, gazdaság, ISBN 978-80-89691-33-3 

32 

 
2. Anyagmozgatási feladat funkciói: 

F1 Anyagot célba juttat (a megfelelő mennyiségben és időben) 
F2 Anyagmozgatási rendszert előkészít 
F3 Anyagmozgatást végez 
F4 Raktárkészleteket kezel 
F5 Anyagmozgatási rendszert előkészít 

 
3. Autópálya híd funkciói: 

F1 Forgalmi kapacitást biztosít 
F2 Külső behatásoknak ellenáll 
F3 Biztonságos közlekedést lehetővé tesz 
F4 Környezetet óv, véd 
F5 Építészeti megjelenést biztosít 
F6 Üzemeltetést, fenntartást biztosít 
F7 Akadályt áthidal 

 
Az egyes pályázatok rangsorolásához célszerűnek látszik a COMBINEX módszer 

alkalmazása. Természetesen ez egy hosszabb elemzési folyamat. Első lépcsőben a 
funkciókat határozzuk meg az igények feltárása után. A funkciók nem egyformán 
fontosak, ezért egyéni preferencia mátrix alapján meghatározzuk az egyes funkciók 
súlyszámát. A változatokat értékeljük a funkcióteljesítés alapján. A COMBINEX 
módszer alkalmazását a 3. sz. ábra tartalmazza. 
 

3. ábra. COMBINEX eljárás: pályázók projektjeinek összehasonlítása 
Funkciók F1 F2 F3 F4 ……….. Fi TOTAL 

Súly-szám S1 S2 S3 S4 ………. Si ΣSi = 100 

Válto-zatok        

V1 É11 X S1 É12 x S2 É13 x S3 É14 x S4 ……….. É1j x Si ΣÉ1j x Si 

V2 É21 x S1 É22 x S2 É23 X S3 É24 x S4 ………. É2j X Si ΣÉ2j x Si 

V3 É31 x S1 É32 x S2 É33 x S3 É34 x S4 ………… É3j x Si ΣÉ3j x Si 

V4 É41 x S1 É42 x S2 É43 X S3 É44 x S4 ………… É4j x Si ΣÉ4j x Si 

………. …………
… 

…………
… 

………….. …………
… 

………… ………
….. 

…………
… 

Vj  Vj 1x S1 Vj2 x S2 Vj3 x S3 Vj4 x S4 ………… Éji x Si ΣÉji x Si 

Ahol: 
− F1, F2, F3, F4, ………Fi = Funkciók 
− S1, S2, S3, S4,……….ΣSi = 100 = Súlyszámok 
− S1 = 0-100, S2 = 0 – 100, S3 = 0- 100, S4 = 0 – 100, Si = 0 – 100 
− V1, V2, V3, V4, ……….Vj = pályázók projektjei 
− É1j, ……Éji= Egyes funkciók teljesítésének színvonala, általában 1-5, vagy 1-10 

értéket vehet fel 
− 1-5 értékelés esetén a maximális pontszám: 500 
− 1-10 értékelés esetén a maximális pontszám: 1000 
− ΣÉ1j x Si, ΣÉ2j x Si, ……….ΣÉji x Si: Egyes projekt változatok összpontszáma 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
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Néhány megjegyzés: 

� Kutatásaink szerint, az innovációs folyamatokkal kapcsolatban nem találtunk 
egy olyan általános modellt, amely alkalmas lenne az innováció vezérlésére. 
Természetesen lehetséges, hogy egyes szervezetek rendelkeznek innovációt 
vezérlő modellekkel, de ezek nincsenek közzétéve. 

� Természetesen több alapmodellre van szükség, mert az egyéni kutató/feltaláló, 
a KKV-ék, a felsőoktatási intézmények és a nagyvállalati kör más 
szabályozást igényel. 

� Egyre inkább a gazdaság „mozgatórugója” az innováció lesz, és nem a tőke. 
Már jelenleg is érzékelhető, hogy kezd kialakulni a szaktudás iránti „éhség”. 
Ez a folyamat különösen érzékenyen érinti Magyarországot. Az elmúlt 5 évben 
5 ezer orvos távozott külföldre, ez a szám egyenlő 5 év orvosképzésével. 
Félő, hogy az orvosok után kiváló kutatók, mérnökök, technikusok, stb. 
elhagyják Magyarországot. 

� Az innovációs feladatokat minden szervezeti formában célszerű projektként 
kezelni, mert az irányítás és a finanszírozás ebben a formában oldható meg a 
leghatékonyabban. 

� Az innovációs folyamat hatékonysága tovább növelhető, ha az innovációs 
projekteket a Value Methodology eszközeivel hajtják végre. 

� A Value Methodology eszközrendszerét az innováció területén kétféleképpen 
lehet használni. Hatékonyan lehet használni a Value Methodology 
eszközrendszerét az innovációs szervezet fejlesztésére, illetve az innovációs 
feladat (termékfejlesztés, technológiafejlesztés, beruházás (capital 
investment) hatékony végrehajtása érdekében. 

� A Value Methodology alkalmazása a hagyományos, nem innovációs célú 
feladatoknál innovációs eszközként „működik”, és olyan megoldásokhoz 
vezet, amelyek a hagyományos tervezési – fejlesztési eszközökkel nem jött 
volna létre. 

� Fontosnak tartjuk a Value Analysis/Value Engineering projekteknél a Risk 
Management alkalmazását. 

 
Összefoglalás 
 
Mintegy félezer VA project elemzése alapján megállapítottuk, hogy minden VA 
project kisebb – nagyobb innovációs eredményt hozott létre, amely ráadásul nem volt 
tervezve! Jelentős volt az anyag – és energiamegtakarítás, a munkaráfordítás 
csökkent, javult a minőség, csökkent a projekt átfutási ideje, a vevői igényeket 
magasabb szinten elégítették ki, stb. Igaznak tartjuk azt a szakmai megállapítást, 
hogy “minden értékelemezhető, aminek funkciója és költsége van”. 

Az általunk megvizsgált projektek többsége nem volt a klasszikus értelemben vett 
innovációs projekt. Úgy ítéljük meg, hogy az “innovációs projekt” fogalmát célszerű 
szélesebb körben értelmezni. Egyes szakértők szerint a projektmenedzsment egyben 
kockázatmenedzsmentet is jelent (Verzuh, 2006). 

A szerzők szükségesnek látják a Value Methodology kötelező alkalmazásának 
törvényi elrendelését – meghatározott feltételek mellett Magyarországon is. 
Kutatásaink szerint célszerű támogatni a gazdaság minden területén, hogy az 
innovációs/fejlesztési feladatokat az érintettek projekt formájában végezzék. Adott 
feltételek mellett célszerű a Value Methodology alkalmazását kötelezővé tenni. A 
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Value Methodolgy lényegében nemcsak egy problémamegoldó módszercsalád, 
hanem innovációt “kiváltó” eszköz is. 

Bemutattuk az időtényezővel kapcsolatos kutató munkák eredményeit is. 
Megemlítjük, hogy Magyarországon a közbeszerzési eljárások elviselhetetlenül 
hosszú ideig tartanak, amelyek gátolják a gazdaság megfelelő ütemű fejlesztését. 
Nagyszámú magyar és külföldi szakirodalmat áttanulmányozva megállapítottuk, hogy 
már elindult a Risk Management eljárásrendszerének kifejlesztése, amelyre szükség 
van a gazdaság minden területén. Kiemelt jelentőségű a Risk Management az egyes 
projektek tervezése és kivitelezése során is. 

Talán a legfontosabb megállapítás, hogy a Value Methodology alkalmazása az 
innovációs projekteknél – a nemzetközileg 50 %-nak tartott siker szintről – a 
megvalósulás elérheti a 90%-ot. 

 
Irodalomjegyzék 
 
Bytheway, Charles W. (2007). FAST Creativity & Innovation. Ross Publishing. 
Clancy, D. F., & Dennnis, L. M. (2004). The Innovation and Application of the Value – Based 

Design Charette – Start Your Project Right to Ensure a Successful Completion. SAVE 
International Conference. 

Kaufman, J. J., & Woodhead, R. (2006). Stimulating Innovation in Products and Services 
with Function Analysis and Mapping. Wiley Interscience. 

Miles, L. D. (1972). Techniques of Value Analysis and Engineering. New York: Mc.Graw-Hill 
Book Company. 

Saren, M. A. (1984). A classification and rewiew of models of the intra – firm innovation 
process. R+D Management. 

Sato, Yoshihiko, & Kaufman, J. J. (2005). Value Analysis Tear – Down: A New Process for 
Product Development and Innovation. New York: Industrial Press Inc. and Society of 
Manufacturing Engineers. 

Schumpeter, J. A. (1980). A gazdasági fejlődés elmélete. Budapest: KJK. 
Snodgrass, T. J., & Kasi, M. (1986). Function Analysis. The Stepping Stones to Good Value 

University of Wisconsin. 
Szakály D. (2002). Innováció- és technológia menedzsment. Miskolc: Bíbor. 
Steward, R. B., & Brink, G. (2011). Uncertainty Modelling in Multiple Dimensions for Value 

Methodology. SAVE International Proceedings, 1-18. 
Vasvári Gy. (2008). Vállalati (szervezeti) kockázat menedzsment. Budapest: Információs 

Társadalomért Alapítvány. 
Verzuh, E. (2006). Projektmenedzsment. HVG Könyvek. Budapest: HVG ZRt. 



Társadalom, kulturális háttér, gazdaság, ISBN 978-80-89691-33-3 

35 

Mikrogazdasági folyamatok a fiatalok mobilitásának 
szempontjából 
Horváth Klaudia 1 

Miskolci Egyetem, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet 

horvath.klaudia@uni-miskolc.hu  

 
Bevezetés 
 
A mobilitási döntésekben egyéni és makrogazdasági motivációs tényezők is szerepet 
játszanak. A makrogazdasági változások hatása hosszabb, a háztartások reakciója a 
mobilitás motivációi nehezebben merhetőek és aggregálhatóak. Jelen tanulmányban 
a fiatalok mobilitására ható individuális jellemzőire kívánom a hangsúlyt fektetni és 
azokat szekunder és primer kutatásaimon keresztül bemutatni. 

Ez a tanulmány egy jelenleg futó H2020 projekt keretében végzett kutatás első 
eredményeit tartalmazza. A MOVE projekt a fiatalok mobilitási attitűdjét illetve az EU 
intézményi rendszere számára a fiatalok mobilitásának pozitív és negatív 
következményeit vizsgálja.  

 
A fiatalok mobilitási hajlandósága individuális jellemzők mentén 
vizsgálva 
 
A Tárki migrációs terveket vizsgáló felméréseinek eredményeiben látható, hogy a 
fiatal generációban erősebb a hajlandóság a vándorlásra (Blaskó & Gödri, 2014). 
Magyarországon viszonylag kevés koherens, hosszabb időtávra vonatkozó adatsor 
áll rendelkezésre migráció vizsgálatához. A „mobil” fiatalok mikrogazdasági 
jellemzőinek vizsgálatához egyrészt szekunder adatként a Magyar Ifjúság felmérését 
vettem alapul, másrészt primer kutatásként interjúkat készítettem. A kutatásom 
szempontjából eddigi legrelevánsabb felmérés a Magyar Ifjúság 2012-es kutatása, 
ami kifejezetten a magyar fiatalok mobilitási hajlandóságára és attitűdjeinek leírására 
koncentrál. Az interjúk félig strukturáltak, ami nagyobb rugalmasságot enged meg, 
ugyanakkor megvan az előre felépített vázlat, ami mentén haladni kell. A módszer 
jellegéből adódóan a kutatásunkhoz komplex adatokat ismerhetünk meg.  A Magyar 
Ifjúság 2012-es felméréséből olyan egyedi adatokat tudhatunk meg a fiatalok 
mobilitásáról, mint a nem, az életkor, az iskolai végzettség, a településtípus és régió 
közötti kapcsolat.  

Ellenőriztem az egyes ismérvek kapcsolatát a külföldi mobilitási hajlandósággal, 
amelyet az 1. sz. táblázat foglal össze. Ehhez az asszociáció módszert használtam. 
Az eredmények szerint az ismérvek közötti kapcsolatok szignifikánsak, de gyengék.  
 
  

                                                 
1 A kutatás a H2020 MOVE (No 649263) projekt támogatásával valósult meg 
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1. táblázat. A külföldi mobilitási hajlandóság és egyes jellemzők kapcsolata 

Minőségi ismérvek Csuprov-féle 
mutató 

Cramer 
mutató Szignifikancia szint 

Nem 0,198 0,078 0,000 
Iskolai végzettség 0,198 0,075 0,000 
Település típus 0,165 0,083 0,000 
Régió 0,312 0,127 0,000 
Családi állapot 0,172 0,077 0,000 
Külföldi tapasztalat - tanulási 0,256 0,148 0,000 
Külföldi tapasztalat - munkaváll. 0,292 0,169 0,000 
Idegennyelv-tudás 0,230 0,115 0,000 

(Forrás: Magyar Ifjúság 2012-es felmérés adatai alapján saját számítás 
 

Az életkor és a külföldi tanulás vagy munkavállalás hajlandósága között a 
kapcsolatot szóráshányados módszerrel újra vizsgáltam, s kiderült, hogy a kapcsolat 
szignifikáns, de gyenge. Az életkor 2,2 %-ban határozza meg a külföldi mobilitási 
hajlandóságot. A Box and Whiskers ábrából jól tükröződik, hogy az idősebbek inkább 
itthon maradnának, s minél fiatalabb volt a válaszadó, annál inkább tervez külföldi 
tanulást vagy munkavállalást. A legfiatalabbak legalább egy hónapra, de akár több,, 
mint fél év időtartamra kimennének külföldre. Azok közül, akik akár 5 évnél hosszabb 
időre vagy akár végleg is letelepednének, átlagéletkoruk 22 év. Minél fiatalabbak 
voltak a válaszadók, annál inkább többen voltak azok, akik elhagyni kívánják 
Magyarországot: a 15-19 évesek 55 %-a vélekedett így. Ezekből az arányokból 
láthatóak, hogy sok a potenciálisan külföldre kimenni tervező fiatalok száma. 
 

1. ábra. A külföldi mobilitási hajlandóság alakulása életkor szerint 

 
(Forrás: Magyar Ifjúság 2012-es felmérés adatai alapján saját szerkesztés) 

 
A vizsgálatból kiderült összefüggések közül az alábbiakban összefoglalom a 

kutatás szempontjából fontosakat. A nemek szempontjából vizsgálva, a nők nagyobb 
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arányban tervezik jövőjüket itthon. Iskolai végzettség szerint tekintve a válaszadók 
arányát, leginkább a szakmunkások és a diplomások maradnának itthon 36-38 % 
arányban. Az érettségizettek és a legfeljebb 8 osztályt végzettek 32-34 százaléka 
csak itthon képzeli el a jövőjét. Település jelleggel megvizsgálva a kérdést, a 
fővárosban élő fiatalok többsége egyáltalán nem tervez külföldre menni, akár 
időszakos jelleggel sem (39%). A megyeszékhelyen élők 60 százaléka gondolkodik a 
külföldi lehetőségeken és csupán a 30 százalékuk maradna itthon. Az egyéb 
városokban illetve községekben élő fiatalok 52-53 százaléka tervez külföldre 
vándorolni és 34-34 százalékuk egyértelműen maradna itthon. Regionális eltérések 
is megmutatkoznak. Legkevésbé a közép-magyarországi régióban élők utaznának 
külföldre. Külföldön történő tanulást vagy munkavállalást legnagyobb arányban 
tervező fiatalok a dél-dunántúli és a közép-dunántúli régióban élnek. 

A családi állapot és a külföldi mobilitás iránti hajlandóság között az a tendencia 
érvényesült, hogy akik már házasok vagy elváltak, több mint a felük (53-54) csak 
itthon képzeli el az életét. Az egyedülállók esetében épp az ellenkező tendencia 
érvényesül, 54 százalékuk lehetőség szerint elképzelhetőnek tartja, hogy hosszabb-
rövidebb időre elhagyja hazáját. A felmérésből kiderül, hogy minél több gyermeke 
van valakinek, annál nagyobb valószínűséggel tervez itthon maradni.  
 

2. ábra. A külföldi tanulás és munka iránti hajlandóság a családi állapot szerint elkülönült 
csoportokban (N=7948; százalékos megoszlás) 

 
(Forrás: Magyar Ifjúság 2012 – tanulmánykötet) 

 
A foglalkozási aktivitás alapján leginkább mobilnak a tanulók és a munkanélküliek 

bizonyultak, 60-55 százalékban. Az idegen nyelvet beszélők közül nagyobb 
arányban rendelkeznek külföldi tervvel (60%), mint azok, akik nem beszélnek idegen 
nyelvet (csak 40%-uk menne ki külföldre). Egyértelmű eredményre jutottak a 
migrációs háttérrel rendelkezők vagy nem rendelkezők esetében: ha valaki korábban 
már tanult külföldön, nagyobb hajlandóságot mutat ahhoz, hogy a jövőben ismét 
tanuljon vagy dolgozzon egy másik országban. Azok közül, akik már tanultak 
korábban külföldön, csak 17,8 százalékuk maradna itthon, a többiek rövidebb vagy 
hosszabb időre ismét mobilizálódnának külföldre. Nagyon figyelemre méltó, hogy 
közel 30 százalékuk akár véglegesen is letelepedne külföldön. Ugyanezt a kérdést 
vizsgálva azok körében, akik rendelkeznek külföldi munkavállalási tapasztalattal, 
elenyésző (5,9 %) azok száma, akik kifejezetten itthon képzelik el a jövőjüket, és 
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24,2 százalékuk akár 5 évnél hosszabb időre lenne hajlandó elhagyni 
Magyarországot, 38,5 százalékuk akár véglegesen is.A célokra rákérdezve 
megtudhatjuk, hogy a legtöbben a jobb megélhetés (66%), ezt követően a 
nyelvtanulás (22 %), tapasztalatszerzés (20 %), karrier (19 %) céljából lenne 
hajlandó elhagyni az országot. Megjelenik az önkéntes munka iránti igény is: a 8000 
fő megkérdezett 2 százaléka ilyen célt jelölt meg. A mobilitás mögött meghúzódó 
akadályok a magyar fiatalok körében legnagyobb részben a családjukhoz való 
ragaszkodás, ezt követi a hazához illetve a szülőhelyhez való ragaszkodás és végül 
a baráti kapcsolatok állnak. Magas azok aránya is, akik az eddig kialakított életüket 
nem szeretnék feladni, vagy egyedül nem mernek belevágni a mobilitásba, vagy 
anyagi lehetőségeik korlátozzák, vagy éppen nem beszélnek jól idegen nyelvet.  A 
mobilitást akadályozó tényezők közül a 15-19 évesek inkább az információhiány, a 
tudás és az anyagi lehetőségek miatt nem menne külföldre, míg a 25-29 éveseknél 
pedig a kapcsolati háló és a hazához való kötődés. A munkaerőpiaci státusz 
szempontjából vizsgálva az inaktívak és a munkanélkülek rendelkeznek 
erőforráshiánnyal (információhiány, társ hiánya, bürokratikus, anyagi lehetőségek 
hiánya, idegennyelv-tudás hiánya). Az itthon maradó fiatalokat leginkább az itthoni 
kapcsolatok és karrierjük tartják vissza. 

Nagyon érdekes állításokkal kapcsolatos egyetértésüket kérdezték meg a 
fiataloktól. A fiatalok több, mint a fele (56 %) egyetért azzal az állítással, hogy fontos 
volna, hogy minél többen külföldre menjenek dolgozni egy időre, hogy tágítsák 
látókörüket, gyarapítsák tudásukat.  

A kutatás eredményei megmutatják, hogy a fiatalok nagy aránya (52 %) hagyná el 
Magyarországot, amennyiben lehetősége lenne. A csoporton belül is észlelhetők 
különbségek: a többi korosztályhoz képest a fiatalabb korosztályban (15-29 évesek) 
nagyobb a hajlandóság az elvándorlásra.  

 
A felsőoktatásban résztvevők mobilitási attitűdjének vizsgálata 
 
Manapság számos lehetőség létezik arra, hogy az egyének külföldre vándoroljanak 
akár munkavállalás, akár tanulás céljából. Primer kutatásom középpontjában a 
hallgatói mobilitást vizsgáltam. A tanulási mobilitáson belül beszélhetünk a 
középiskolások és a felsőoktatásban tanulók mobilitásáról. A középiskolások 
számára az úgynevezett cserediák programok adnak lehetőséget, rendszerint saját 
költségen, míg a felsőoktatásban különböző részképzési, kutatói és szakmai 
gyakorlati ösztöndíjakat megpályázva utazhatnak ki külföldre a tanulók. Az állam a 
humántőke-képzés során az alapkészségeket biztosítja csupán, s aki tovább kíván 
fejlődni, egyénileg vagy többes finanszírozásban - pályázás útján - kell megoldania a 
finanszírozást (Rédei, 2009). Rédei szerint a tanulási célú mozgás nő. A hallgatók 
mobilitása előnyt jelent mind a személy, mind a befogadó ország számára. A 
külföldön tanult hallgatók közvetítő szerepet tudnak betölteni a nemzetközi 
gazdaságban. Ezáltal a „küldő” és „fogadó” országok közötti kapcsolat a gazdaságot 
fejlesztheti (Rédei, 2009). Primer kutatásom keretében 11 fő 18-29 év közötti fiatallal 
készítettem interjút, akik valamely EU-s tagállam felsőoktatási intézményében vettek 
részt külföldi részképzésben Erasmus vagy más egyéb ösztöndíj elnyerésével. A 
fiatalokat a 3. sz. táblázat tartalmazza. Néhány tényezővel is kiegészítettem a 
táblázatot, és amelyik interjúalanyra az jellemző volt, kereszttel jelöltem.  
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2. táblázat. Az interjúalanyok összetétele és néhány jellemzőjük2 

Keresztnév Kar Képzési 
szint Szochat Felk Kapcs Kulftap 

Robi Természettudományi MSC  +  +  +  + 
Dóra Gazdaságtudományi BSC  +  +  +   
Zsombor Gazdaságtudományi BSC    +  +  + 
Enikő Gazdaságtudományi BSC         
Bence Gépészmérnöki MSC  +  +  +   

Brigi 
Bölcsészettudomány
i MSC    +     

Gabi Anyagtudományi PhD  +  +  +  + 
Sára Gépészmérnöki MSC  +  +     
Helga Gazdaságtudományi BSC  +  +    + 
Balázs Gépészmérnöki PhD  +  +  +  + 
Krisztián Gépészmérnöki BSC  +  +     

(Forrás: saját szerkesztés) 
 

Az interjú forgatókönyve szintén a MOVE projekt keretében került kidolgozásra. A 
3. sz. ábrában fogalmaztam meg azokat a legfőbb kérdés területeket, amelyeket az 
interjúk kapcsán figyelembe vettünk. 
 

3. ábra. Vizsgált individuális tényezők 

 
(Forrás: HORIZON2020 MOVE projekt adatai alapján saját szerkesztés) 

 
Az egyik fontos individuális tényező a mobilitás oka és okozataként egyaránt a 

társadalmi tőke, ezért az interjúalanyok kapcsolati hálója fontos elemzési terület, 
amire az interjú során kiemelkedő hangsúlyt fektettem. A kapcsolatháló létrejöhet 
                                                 
2 SZOCHAT=kedvező szociális háttér, anyagi helyzet 
FELK= felkészültség, tudatosság (saját megtakarítás, már sokkal korábban elhatározta hogy kiutazik stb.) 
KAPCS= kapcsolati hálózata kiterjedt, széleskörű, nagy 
KULFTAP=korábbi külföldi tapasztalat (sokat járt külföldre, korábbi tanulmányi tapasztalat vagy egyéb) 
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egyénileg vagy kollektív beruházási stratégia eredményeképpen, amelyek tudatosan 
vagy öntudatlanul megteremtik és fenntartják a profitot hozó, tartós és hasznos 
társadalmi kapcsolatokat (Bourdieu, 1983). A migrációs háttérrel rendelkező és még 
nem rendelkező egyének közötti interperszonális kapcsolatok jelentősen fokozzák az 
elvándorlás valószínűségét. Péter azt mondta: „keresztapám is dolgozott külföldön”. 
Dóra édesanyja dolgozott Németországban. Vizsgálatok támasszák alá azt a tényt, 
hogy a kivándorlást tervező személyek többségének vannak olyan barátai és/vagy 
rokonai, akik külföldön élnek, és közel fele a közelmúltban vándorolt ki, vagy tervezi a 
vándorlást (Gödri, 2010). A migránsok számára társadalmi tőkéjük segítséget jelent. 
Amennyiben a személy környezetében már egy migrációs háttérrel rendelkező rokon 
vagy barát van, ő hatással lesz az adott személyre, fokozza a nemzetközi migráció 
valószínűségét. A migrációs háttérrel rendelkezővel való tapasztalatcserén keresztül 
pedig csökkenthetőek az utazás költségei és kockázatai (Massey et al., 2012). Nem 
egy interjúalany mesélte el, hogy mielőtt kiutazott a célországba, felvette olyan (volt) 
diákokkal a kapcsolatot, akik már ugyanabban az országban jártak. Informálódtak 
tőlük arról, hogy hogyan érdemes az utazást és a szállásfoglalást lebonyolítani. Ők 
már kitapasztalták, hogy mit hogyan érdemes megoldani, ha valaki a célországba 
készül kiutazni. Például amennyiben egy-egy szállással már volt negatív 
tapasztalatuk, akkor elmondhatták a kiutazásra készülőknek, hogy mit kerüljenek el. 
Még az étkezés megoldásában is tanácsot adtak, hisz ők már tudták, hogy hol 
vannak a legolcsóbb vagy a legjobb étkezési lehetőségek. Helga egy volt gimnazista 
osztálytársa épp Lepcsében van, ahol ő is volt; felvették a kapcsolatot egymással, és 
ő szívesen segít neki. Azt, hogy egy-egy már külföldi tapasztalattal rendelkező 
személy hatással van a vele kapcsolatban állókkal, - igazolja a következő 
megjegyzés is, amit az egyik lány tett: “biztos, hogy hatással volt az utazásom a 
barátnőimre, akik kimentek.”  

Tizenegyből tíz interjúalanyra igaz az, hogy felkészült volt, mielőtt kiutazott. Ezt 
bizonyítja az egyrészt, hogy saját megtakarítással rendelkeztek, másrészt, hogy már 
jóval korábban, sokan már középiskolás korukban elhatározták, hogy megpályázva 
egy ösztöndíjat, ki fognak utazni külföldre. Egy budapesti geográfus elmondta, hogy 
ő már két évvel a kiutazás előtt elkezdte felvenni a kapcsolatot a külföldi 
egyetemmel, tudatosan választotta a képző intézményt: ott van olyan elismert 
képzés, ami magyarországi tanulmányait kiegészíti. „Ez nem buli és nem üdülés, 
hanem felkészülés a jövőre. Azt gondolom ez a tanulmány segített abban, hogy most 
dolgozom Budapesten egy állami intézménynél az egyetem mellett.”  Sára azok közé 
tartozik, aki már középiskolás korában elhatározta, hogy Erasmus ösztöndíjjal 
külföldön fog tanulni, mint ahogy az unnokatestvére tette: „így emiatt már tudtam az 
Erasmus ösztöndíjról, és direkt figyeltem, hogy mikor hirdetik meg”. 

Jellemző volt még a széles kiterjedt kapcsolati háló, de ezt nem állítanám döntően 
befolyásoló tényezőnek. A korábbi külföldi tapasztalatok megerősítették az 
interjúalanyokat abban, hogy kipróbálják magukat egy részképzés keretében. Helga 
úgy fogalmazott, hogy „Európában már az összes országban voltam”. 

Az egyik interjúalanyom, Enikő a következőképp fogalmazta meg, hogy számára 
mi volt leghasznosabb dolog: megtapasztalni azt, hogy milyen érvényesülni egyedül, 
idegen környezetben, amikor “kézzel-lábbal” magyarázni kell. Brigi szerint az 
önéletrajzba jól mutat, hogy “külföldi hatás érte az embert”. Személyes tapasztalatom 
alapján elmondhatom, hogy a miskolci multinacionális Robert Bosch Kft.-nél - ahol 
nagyon sok egyetemista dolgozik, – munkaerő-felvétel során előnyt jelent a külföldi 
tanulmányi tapasztalat. Krisztián rájött arra, hogy „milyen elhatárolva lenni a 
családtól, a szeretteinktől a barátainktól, ha egyedül vagy, számítanod kell 
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önmagadra önállónak kell lenned…”. Az ő részéről ez volt a leghasznosabb dolog az 
utazásában. 

A fiatalok személyiségváltozásai a következőképpen alakultak. A legtöbben 
önállóbbak lettek, megerősödtek, magabiztosabbak lettek. Nem egyvalaki azóta 
jobban be tudja osztani a pénzt. Az interjúalanyok elmondása szerint egy ilyen 
utazás nyitottabbá és türelmesebbé is teszi az embereket. Az egész külföldi 
tartózkodás leghasznosabb eredményének a legtöbben az idegen nyelv fejlődését 
említették, de többen az önállóságot és a szakmai fejlődést is felsorolták. Bence 
számára „az angol nyelvtudás jelentős fejlődése nagyon hasznos volt”.  

Általában elmondható, hogy a megkérdezett fiatalok szociális háttere kedvező, a 
szülők tudták vagy tudták volna anyagilag támogatni a gyermekük kiutazását. Brigi 
úgy fogalmazott, hogy „a szüleimtől rengeteg segítséget kaptam, ugyanakkor az 
ösztöndíjam nagyjából elég volt a kint töltött időre, de imitt-amott amiben kellett 
segítettek és támogattak”. Dóra szerint a szülők anyagi támogatása elengedhetetlen, 
és hogy a családnak megerőltető kiadást jelent az utazás. Dóra így részletezte: 
„szüleim évekkel ezelőtt elkezdtek spórolni, hogy én és a testvérem majd 
tanulmányaink során ki tudjunk menni”   

Az interjúalanyok legtöbbje még tervez kimenni ismét külföldre, akár még egy 
ösztöndíj pályázás keretében, akár jövőbeli munkavállalás vagy egy teljes képzés 
elvégzése végett. Az interjúalanyok fele biztosra mondta, hogy itthon képzeli el a 
családalapítást, a jövőbeni életét. Helga a következőképpen fogalmazott: „Először 
szeretnék Pesten élni, utána külföldön élni, de ha ez nem is jön össze, biztos, hogy a 
világot be akarom utazni”. Balázs doktorandusz hallgató a jövőbeli terveiről a 
következőket mondta. „Szeretnék majd Magyarországon lenni, ha lehet ebben a 
gépész beállítottságban, de szeretnék külföldön tanulni még, utazni.”  „Régebben is 
kimentek az okosabbak tanulni, és hazahozták a tudást.” Japánba szeretne kimenni 
kutatói ösztöndíjjal, és Norvégiába is szeretne utazni. „Aztán megnyugodni, 
megöregedni itthon, és tanítani.”  

Érdekes lehet és fontos az, hogy az egyes tanulók, mialatt szervezték a 
kiutazásukat illetve a kint tartózkodásuk alatt, milyen akadállyal is szembesültek. 
Robi szerint, aki Hollandiában töltötte a részképzést, az információhiány jelentett 
számára problémát, úgy fogalmazott, hogy „nagyon kellett kérni az információt”. Két 
fiatal az adminisztrációt említette nehézkesnek, illetve az egyik tanuló, aki 
Svédországban volt, azelőtt pedig Németországban, szintén a papírmunka 
nehézségét részletezte, méghozzá úgy, hogy összehasonlította, hogy a két 
országban mennyire kezelték rugalmasan a tantárgyak lezárását igazoló 
dokumentum lepecsételtetését: Németországban információ hiányában nem időben 
tudta leadni a jelentkezését a vizsgára, emiatt nem akartak pecsételni, 
Svédországban pedig készségesebben álltak hozzá, „még kettő” pecsétlenyomatot is 
kapott volna. Néhányan akadályként említették a kinti és itthoni tantárgyak 
összehangolását, hiányolták az egységes tanrendet. Dóra a külföldi egyetemen 
teljesített tantárgyak csak kis részét tudta elfogadtatni, ezért az itthoni tanulmányi 
kötelezettségeinek nem tudott eleget tenni, s emiatt tanulmányaiban egy félévet 
csúszott. Többen hazajöttek az itthoni vizsgaidőszakban, hogy az itthoni 
tantárgyaikból levizsgázhassanak. Ez kissé megerőltető, hogy a kinti tantárgyak 
teljesítése mellett, egyéni tanrenddel itthoni iskolai kötelezettségeknek is eleget kell 
tenniük a tanulóknak. A külföldi ösztöndíjjal kiutazó tanulóktól közel középszintű 
nyelvtudást várnak el idegen nyelvből, így az ő oldalukról nagyon nyelvi probléma 
nem merült fel: mindenki legalább egy idegen nyelven „el tudott boldogulni.” Az egyik 
interjúalanyom Olaszországban tapasztalta, hogy az olaszok általában nem 
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beszélnek angolul: a Bevándorlási Hivatalban, az internetszolgáltató dolgozója illetve 
néha a főbérlő édesapja járt hozzájuk, akivel szintén nem tudtak angol nyelven 
kommunikálni. Ami furcsa volt, hogy a helyi ESN koordinátorok és a mentorok sem 
beszéltek angolul. A tanárokkal való kapcsolattartásban egy olasz fiú segített neki, 
valószínűnek tartja, hogy azért volt ilyen közvetlen, mert ő is volt már Erasmuszos.  

A hallgatóknak, akik többnemzetiségű környezetben mozognak, külföldön el kell 
ha nem is hagyni, de felejteni az itthoni kultúrát, és nem az itthoni szokásokhoz 
ragaszkodni, egyszerűen alkalmazkodni szükséges. Néhány interjúalanyom tanácsa, 
hogyha valaki külföldre utazik, ne ragaszkodjon az itthon megszokott dolgokhoz, 
illetve az elképzeléseihez, különben csalódni fog, hisz úgysem úgy fog alakulni 
(minden) ahogy azt elképzelte. Egy többféle nemzetiségű környezetben kénytelen 
leszel toleránsabb, elfogadóbb és türelmesebb lenni. Gábor számára a külföldi 
mobilitásában a leghasznosabb a tágabb látókör kialakulása azzal, hogy új 
kultúrában él, ennek hatására más szemszögből látja a dolgokat. Szerinte “minél 
több helyen csinálod a tanulmányaidat, annál szélesebb körű leszel. Annyiszor 
különböző szisztémában tanul valaki, annyiszor másabb látóköre lesz. A 
képességeket fejleszti. Ha egységes kultúrában tanul valaki, beszűkül a világképe”. 
Az interjú eredményeinek elemzéséből arra következtetésre jutottam, hogy olyan 
ismérvek, mint a lakóhely vagy a nem, nem befolyásolta a tanulók döntését, inkább a 
szakmaiság, az élettapasztalat motivációja vezérelték őket. 

 
Összegzés 
 
Mind a szekunder- mind a primér kutatásban kiderült, hogy a fiatalok erősen 
motiváltak a külföldi tanulásra és mobilitásra a 21. század 2. évtizetében.  

A fiatalok mobilitására vonatkozóan összegzésként az egyik interjúalanyom 
gondolatait kívánom megosztani. Gábor már 2012 óta PhD hallgató, ugyanakkor egy 
kutatóintézetben dolgozik Németországban, de élt egy évet már Angliában is. Sok 
mindent tudott mesélni a tapasztalatairól, tanulóként és dolgozóként. Szerinte minél 
fiatalabban megy ki valaki külföldre, annál valószínűbb, hogy kint marad, mert nem 
szokott hozzá az itthoni léthez. Ha van már itthoni tapasztalata, jobban elfogadja az 
itthoni dolgokat és visszajön. Tapasztalata szerint, látva az ismerősei életét, az első 
félév után elmúlik az újdonság varázsa, és ezért van az, hogy sokan fél év-egy év 
után hazatérnek. Ehhez hozzájárul az is, hogy egy idegen országban csak anyagilag 
érezhetik magukat megbecsülve.  

Kutatásomat még több interjú elkészítésével kívánom folytatni. A MOVE projekt 
kapcsán vizsgálat tárgya a középiskolai tanulók mobilitása is, így interjút készítek 
korábbi cserediákokkal. Egy viszonylag nagy mintán tervezünk egy kérdőíves 
felmérést is, azok eredményei segítenek beazonosítani az attitűdöket. 
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Vezetés-módszertani szempontból vizsgáljuk a Controllingot, és esetpéldákkal 
szemléltetünk a következő elemző gondolatmenetben. Célunk az, hogy 
megállapítsuk: milyen vezetési stílust és szervezeti eszközöket célszerű használni a 
Controlling feladatok megoldására? Mit mond a vezetéstudomány: Menedzsment 
vagy Leadership a célszerű vezetési módszer a Controllinghoz? Bemutatásunk nem 
a teljeskörűséget, hanem a példaszerűséget célozza meg, és eljutunk egy „kritikus 
tényező-tömeg” összefüggés megfogalmazásáig is.  

 
A kiinduló hipotézis, és vezetés- és szervezetfejlesztési 
megközelítések (módszertan) 
 
Ha a Vezetéstudomány oldaláról közelítjük meg a Controllingot, és arra a kérdésre 
keressük a választ, vajon milyen vezetői módszereket igényel a Controlling, már első 
megközelítésre könnyűnek tűnik választani. Azért nevezhető fontosnak, hogy a 
vezetési módszertanokkal kidolgozott tipizálással jellemezzük az irányítás módjait és 
ezzel összefüggésben a szervezetek állapotát, mert elsősorban ez határozza meg: a 
Controllingot, mint a gazdálkodás jelen időben legalkalmasabb eszközét lehetséges-
e az egyes vállalkozásoknál/gazdálkodó szervezeteknél alkalmazni. 

A szervezési módszertanokban elindulva első lépésként a Menedzsment / 
Leadership lehetőségeket tekintve az utóbbi lehet számunkra megfelelő. Az első 
szemléltetéshez vegyük ehhez a kétféle vezetési értékvilágot, felhasználva a kissé 
sarkítottabb megfogalmazásokat is (Fehér, 2010): 
 

1. ábra. A „menedzseri” és a „leaderi” értékvilág (Fehér, 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANAGER értékvilág 
 
 
 

 „Does things right.”, azaz 
csináljuk jól a dolgokat 

 
 

Utasítás, ellenőrzés, 
koordinálás 
 

Üzleti siker 
 

Status quo 
 

Jutalom, büntetés 
 

Mit?, Hogyan? 
 

LEADERSHIP értékvilág 
 
„Does the right thing.”, azaz jó 

dolgokat csináljunk 
 

Személyes befolyás, bizalom, 
célok összehangolása 
 

Munkatársak és vevők sikere 
 

Változás 
 

Inspirálás, a munkatárs 
tisztelete 
 

Kivel?, Miért? 
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Vállalatigazgató = Menedzser, 
Controller = Leader. 

Annak, hogy a leadership, mint közelebbi értékvilág mellett dönthetünk, okai 
lehetnek: 

o A controlleri tevékenységben nagyon fontosnak ítéljük a változtatásokat 
mozgató és elfogadó szerepet, 

o A kezdeményező cégen belüli és kívüli kapcsolatokat, az együttműködést a 
különböző szakterületek között. 

 
Tehát az előzetes hipotézisünk, hogy a vállalatigazgató-menedzserhez képest a 

Controlling tevékenységet végző embereket a leadership szemléletmód kell, hogy 
jellemezze: 
 
 
 
 

Feltételezésünk elfogadásához vagy cáfolatához részletesebben menjünk bele a 
kapcsolódó vezetési tudományterület modell-, és gondolat-környezetébe. 

A vezetés (leadership) személyes aspektusú megfogalmazása (Fehér, 2010): 
„Egy szervezett csoport célkitűzésre és célelérésre irányuló tevékenységének 
befolyásolási folyamata” (Stogdill). A vezetéselméleti irányzatok és modellek 
hangsúlyváltozásait figyelembe véve, az idők során a vezetés a következő 
erősségekben jelent meg: 
 - mint vezetői tulajdonság, a tulajdonság-elmélet szerint, 
 - mint magatartás, 
 - és mint kontingencia. 
 

A továbbiakban a főbb kortárs megközelítésekben nagyobb a változatosság: 
szerepet játszik a karizma, az átalakító képesség, és például a jövőkép fontossága. 
Haladó igény ugyanakkor a „szolgáló vezetés” funkció, és az autentikus hangsúly, 
ami önismeretet, transzparenciát, objektív mérlegelést, és moralitást jelent (Fehér, 
2010). 

Vizsgáljuk meg az egyes vezetés-elméleti irányzatokat, hogy a későbbiekben 
megalapozottan írhassuk le a vállalati controlling tevékenységnek megfelelő vezetési 
módszereket, stílust és szervezeti ajánlásokat – a vezetési tevékenység 
szemszögéből: 

A tulajdonság-elmélet szerint a vezető – mindenekelőtt a kiválasztási 
szempontoknak megfelelően – rendelkezzen: 

� Képességekkel, úgymint intelligencia faktorokkal, szakmai tudással és 
kifejezőképességgel. 

� Szükséges a társadalmi érzékenységgel, azaz a Controller legyen aktív, 
együttműködő, és képes legyen elfogadtatni magát. 

� valamint Motivált legyen, ami tettrekészséget, kezdeményezést, és 
állhatatosságot jelent. 
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A vezetői magatartás van a következő vezetői irányzat középpontjában, és az 
egyik számunkra érdekes kérdés: a magasabb teljesítmény-elvárás milyen 
viszonyban van a dolgozói panaszokkal és a fluktuációval? Nos, a vizsgálatok szerint 
érdekes módon: 

• A feladatok erős tagoltsága-strukturálása és a magas szintű vezetői figyelem 
és ráhatás együttesen képes eredményezni magas teljesítési szintet, kevés 
dolgozói panaszt és alacsony fluktuációt – ahogyan ez az Ohio State 
elméletben szerepel (Fehér, 2010). 

• Ugyanakkor előnyös a magatartás-elmélet szerint, ha a vezető nem sajátítja 
ki a koordinációt, a célképzést, és nem ad mindenre kész válaszokat  

• A vezetői magatartások közül a participatív, demokratikus, a beosztott 
vezetőket és az alkalmazottakat bevonó stílus hatékonyabb.  

 
Kontingencia-elmélet 
 
Az előbbi stílusok/magatartások közül a vezetői kontingencia-elmélet szabhatja meg, 
hogy melyik a feladatnak és a körülményeknek megfelelő vezetői stílus. 
Általánosságban ezt a kapcsolatrendszert a 2. ábrán láthatjuk: 
 

2. ábra. A vezetés kontingencia modell szerinti szemléltetése (Fehér, 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mostani elemzésünk számára a legfontosabb információkat éppen ez a 
kontingencia modell fogja kimondani a Controllinggal kapcsolatosan, a 
management/leadership kérdésben; a (Nemes, 2007) szakirodalom alapján: 
 
3. ábra. Illeszkedési alapformák a vezetésben, a kontingencia modell szerint (Nemes, 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Controlling munkatevékenységhez adekvát vezetői stílus kiválasztásnál 
ügyelnünk kell arra, hogy most magára a Controlling tevékenységre vonatkozik a 
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szolgáltatások 
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Innováció/differenciálás 
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megfelelő vezetői stílus kérdése, nem annak a vállalatnak a tevékenységére, ahol a 
Controlling rendszer működik! 

A Controlling tevékenység esetén egyértelműen a mozgékony vezetési szituációs 
változók határozzák meg azt a vezetési stílust, amelyet a controlling rendszer 
irányításban érvényesíteni kell; ezért is van számunkra nagy jelentősége a 
kontingencia modellnek. Ezen a modellen belül két stílust érdemes részletesebben 
vizsgálni, amelyek lehetőséget fognak adni számunkra a Controlling tevékenységen 
belüli további differenciálára, a módszereket és a Controlling működtetési módját 
illetően: 

• a Fiedler LCP modellt jellemzően azokban a vállalkozási esetekben kell 
figyelembe venni, ahol nincs kiépített controlling rendszer és működés, vagy a 
controlling szervezet/funkció „nem a helyén van” a vállalkozáson belül; 

• a Participatív modellt akkor kezelhetjük, ahol kiépített-, és viszonylagosan 
„helyén lévő” controlling szervezet és funkció van – és a feladatok és 
konfliktusok valóban elsősorban a vállalati gazdálkodást segítő controlling 
tartalom körül jelennek meg.    

 
Ez a most leírt két megállapítás egyelőre hipotetikus jellegű, magának 

kontingencia módszernek az alkalmasságával együtt, de ezeket a továbbiakban 
fogjuk szemléletessé tenni.  

 
Fiedler-féle LPC modell 
 
A modell lényege az, hogy a szituációs tényezők, és a csoport helyzetét 
meghatározó tényezők közötti megoszlásokat figyelembe véve a következő modellel 
lehet az alapvető megoldásokat szemléltetni (4. ábra, Fehér, 2010 és (Fiedler, 1967) 
alapján): 
 

4. ábra. A Fiedler-féle LPC modell, Fehér, 2010 alapján ábrázolva 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A modell szerint, ha a szituációs tényezők helyzete konkrét és karakterisztikusan 
jó, vagy éppenséggel rossz, akkor a vezetői magatartás lényege a feladat-orientáció 
kell legyen. Ha a tényezők – adott esetben a Controlling munkafeladatok, vagy a 

Sikeres vezetői 
magatartások 
o Kedvező, valamint 

kedvezőtlen 
helyzetekben: 

 
 
o Köztes helyzetekben: 

Feladat-orientáció 

A csoport 
helyzetét 

meghatározó 
tényezők 

 

Jó 

Rossz 

Strukturált 

Strukturálatlan 

Erős 

Gyenge 

 
 
 
Szituációs tényezők 

Vezető-beosztott kapcsolatok 

A feladat strukturáltsága 

Pozicionális hatalom 

Kapcsolat-orientáció 



Társadalom, kulturális háttér, gazdaság, ISBN 978-80-89691-33-3 

48 

rendszer-bevezetés tényezői – nem írhatóak le egyértelműen, akkor a 
kapcsolatoknak kell a vezetési magatartásban meghatározónak lennie. A Controlling 
rendszerek működtetési és bevezetési feladatai változatos körülmények között 
folyhatnak, ezért érdemes ezzel a modellel a témakörben kiemelten foglalkozni. 

Találkozhatunk ugyanakkor a Fiedler-féle LPC modell kritikájával is arra 
vonatkozóan, hogy a modell nem kellően rugalmas a tényezők figyelembevételével 
kapcsolatosan. Ez a kritika minden bizonnyal igaz lehet, azonban a továbbiakban 
lehetőségünk lesz egy olyan esetpélda megismerésére, amely bemutatja: a 
modellnek még egy viszonylagos alkalmazása is közelebb vihet minket a Controlling 
rendszerek bevezetésének vezetői (leadership) szemléletű feladat-megoldásához.  

 
A Participatív vezetési modell  
 
A Participatív döntéshozatal azért jelentős a Controlling számára, mert a tervezésnél, 
valamint a terv-tény elemzést követő intézkedési szakaszban egy sor szakmai terület 
együttműködésére lehet szükség az elemzéshez, az optimális döntési változatok 
kidolgozásához, majd a döntésekhez. A Participatív vezetés szintén ábrázolható 
többtényezős, és az azokhoz tartozó vezetői magatartások kontingencia 
modelljeként; ez a táblázatos szemléltetés az 5. ábrán látható (Fehér, 2010 és 
(Vroom, 1988) alapján): 
 

5. ábra. Participatív modell: hét különböző szituációhoz tartozó vezetői magatartások 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Controlling tevékenységben természetesen további, például a kortárs vezetői 
módszerek, modellek is figyelembe vehetőek és megközelíthetőek. Az 
áttekinthetőség során még érdekesek lehetnének a transzformatív (karizmatikus, 
jövőképes, szimbolikus), a szolgáló, és az érzelmi-intelligencia megközelítések. 

A továbbiakban – terjedelmi okok miatt – elsősorban az eddig bemutatott 1.1 – 1.5 
modellek kapcsolódásait szeretnénk bemutatni a Controlling irányítási 
rendszerekben. Annak, hogy nem lépünk részletesebben tovább a kortárs 
módszerekben, más tényezői is feltételezhetőek: 

o A Controlling jellegét tekintve több-diszciplínás szakterület, tehát eleve a 
csoport-tevékenységek vezetési modelljeihez kapcsolható 

o A Controlling vezetése-irányítása nem az első számú vezető feladata (bár 
az ő támogatása alapvető, amiről még később lesz szó). 

 

A 7 Szituációs Tényező, amely 
meghatározza a vezetői 
magatartást 
 

o Megoldások különbsége 
o Vezetői információ 
o Probléma strukturáltsága 
o Elfogadás fontossága 
o Elfogadás feltétele 
o A céllal való azonosulás 
o Konfliktus (végrehajtás) 

A Vezetői Magatartások, amelyek 
a tényezők alakulásától 
függenek: 
 
 

o Döntés egyedül 
o Döntés információkéréssel 
o Konzultáció szűk körben 
o Konzultáció csoporttal 
o Csoportdöntés 
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Kortárs vezetési megközelítések figyelembevétele 
 
Két vezetési módszertani kiemeléssel élnénk a Kortárs vezetésből: 

• A Karizma jelentősége a controllingban: Az első számú vezető szerepe 
meghatározó a Controlling rendszer bevezetésében és működtetésében, 
beleértve olyan stratégiai szemléletű controlling kérdéseket is, mint például a 
tulajdonosi érték szemléletének bevezetése, vagy a vállalati pénzügyi (CF) 
tervezés bevezetése, 

• Transzformativitás (átalakítás) is a controlling feladtok fontos eleme, mivel 
emberek munkafeladatainak átírásáról, a szervezet „felforgatásáról”, 
innovációról lehet szó. Egy Controlling rendszer kiépítésekor esetleg a teljes 
vezetői gárda irányítási tevékenységét át kell alakítani. Egyszerűbb esetekben 
is az átalakító munkának minősíthető például megfeszített tervek 
teljesítésének kényszere, ami transzformativitást igényel 

 
A Controlling mint vezetési és szervezeti tevékenység 
 

A Controlling bevezetési és kialakítási feladatainak vezetési kérdései 
 
A Controlling a szabályozott gazdálkodási tevékenység eddigi általunk ismert 
leghatásosabb módszere. Mivel a Controlling egyben vezetési módszer, és a 
vállalatvezetés irányítási alrendszere is, ezért a bevezetéséről illetve kialakításáról 
mindig a legfelső (ügy-) vezető, illetve vezetés dönt; még akkor is, ha ez esetleg a 
tulajdonosok sugalmazására történik, ahogyan az ismert szakirodalmak ezt 
megjelölik: (Körmendi & Tóth, 2011; Horváth, 2001; Sinkovics, 2007, 2011). Ez az 
állítás minden gazdálkodó szervezetre, így például a költségvetési szervezetekre is 
érvényes. A Controlling bevezetése valamint folyamatos üzemeltetése tehát mindig 
vezetés-módszertani és szervezeti feladat is. A Controlling évtizedek óta fontos 
vállalkozás-vezetési feladat a nagyvállalatok esetében, és egyre több kis és közepes 
vállalkozásnál kerül bevezetésre. Mivel azonban a költségvetési és közösségi 
szervezetek sem térhetnek ki a gazdálkodási kényszer alól, egyre több helyen 
foglalkoznak ezzel a vezetési-szervezeti módszerrel. Érdemes megfigyelni például, 
hogy a mostani törvénykezési periódusban a magyar költségvetési szervezetekbe 
hogyan igyekeznek beépíteni jogszabályi (tehát tulajdonosi) oldalról a controlling 
szabályozó tevékenység újabb és újabb elemeit. 

A következő felsorolásban összefoglaljuk a feltételeket és jellemzőket, amelyek a 
Controlling rendszer sikeres bevezetésénél fontosak, vezetési-módszertani és 
specialitási szempontból: 

• Szükség van a tulajdonosi és/vagy menedzsment vezetésére-működésére, 
amelynek összetevői a vezetésmódszertannal tekintve: 

o A különböző célok összehangolási igénye, és az inspiráció (1.→ 
értékvilág) 

o Kezdeményezés, motiváltság, állhatatosság (1.1 → vezetői 
tulajdonságok)  

o A participációs képesség a különböző tudásterületek bevonására, a 
beosztott (vezetők) észvételére és a feladatok tagolására (1.2 → 
vezetői magatartás)  

• A körülmények léte, vagy a „kvázi-feltételrendszer” kialakítása is szükséges a 
controlling rendszer kialakításához (1.3 → kontingencia elmélet). A Controlling 
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témakörünkre hatást gyakorló körülményekkel kapcsolatosan meg kell 
jegyezni, hogy ezek nagymértékben függnek a vállalkozás jellemzőitől, az 
úgynevezett cégspecifikumoktól. Ezek, ahogyan az a szakirodalomból ismert 
(Körmendi & Tóth, 2011; Sinkovics, 2007; Fabricius-Ferke, 2011; Böcskei, 
2014); mindenekelőtt a következők: 

o A tevékenységek jellege (termelés illetve ipar, szolgáltatás és annak 
jellege, kereskedelem, humán szolgáltatás, költségvetési tevékenység, 
illetve a tercier szektor valamelyik más tevékenysége), 

o a vállalkozás üzleti mérete (mérleg-főösszeg, forgalomnagyság, bizony-
latsűrűség), 

o a vállalkozás tulajdonviszonyai (magán-, csoport- vagy állami tulajdon); 
o a vállalkozási forma. 

 
A Controlling bevezetési eseteket logikai sorrendben kezelve, a következőek 

szerint célszerű összekapcsolni őket a vezetési módszertan (leadership) 
kérdésekkel: 

 
Nincs controlling rendszer, illetve alkalmazás 
 
Arra a kérdésre, vannak-e szervezetek, amelyek a controlling irányítási elveket és 
rendszereket nem használják: igen a válasz, léteznek ilyenek, jellemzően például a 
magyarországi kisvállalkozások között. A vezetői (Leadership) módszertan 
szemszögéből nézve sok esetekben egyértelműen az 1.1 pontban írt Vezetői 
tulajdonság-elméleti problémával találkozunk: az ok például az ún. intelligencia-
faktor, a képességek közötti a szakmai/specifikus tudás hiányossága lehet. Szerepet 
játszhatnak még az ugyanitt szereplő eltökéltség- és önbizalom-hiányosságok is, ha 
a vezető – az egyébként meglévő és nyilvánvaló gazdálkodási problémák 
megoldására nem keresi a megfelelő vezetési módszert az előbbi hiányosságok 
miatt, mint azt majd a 3.1 esetpéldában láthatjuk. Fel lehet ismerni ezt a helyzetet 
abból, hogy a gazdálkodási problémákat a vezető meg tudja fogalmazni, azaz 
léteznek a vezetői számvitellel kapcsolatos igényei, sőt, kiszámolja és „ellenőrizni” 
szeretné például a költségeket. Az esetpéldában majd részletezett módon: a pénz-
költések „jogosságát” érti az ellenőrzés alatt, és nem azt, hogy szabályos-e a számla. 
Ilyen esetekben gyakran felmerül az irányítási rendszereket nem használó 
vezetőknél a Controlling és a Könyvvizsgálat tartalmi részének keveredése is, mint 
képességbeli szakmai hiányosság (Zéman, 2014). 

Másik típusú, de ugyancsak szakmai képességbeli probléma, amikor a műszaki 
rendszerét tökéletesen ismerő és irányító szakember egy költségvetési rendszerben 
nem tud különbséget tenni az előkalkuláció (árajánlat) és az utókalkuláció 
számadatai, illetve annak hasznosíthatósági módja között, ezt a helyzetet 
jellemezzük a 3.2 esetpéldában. 

Még mindig előforduló harmadik esetként a gazdálkodási kényszer hiánya is 
szerepet játszik, ezt a vezetés-módszertan szempontjából mint kontingencia-
tényezőt, a későbbiekben részletezzük. 
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A Controlling „késleltetett” alkalmazása 
 
Jellemző tapasztalat, hogy a controlling formális bevezetéséhez képest elmarad a 
controlling rendszer funkcionálása, „késleltetés” van. Ez azt jelenti, hogy a bevezetési 
formalitás előbb létezik, és időben (esetleg csak lényegesen) később következik az 
informalitási dimenzióban is funkcionáló rendszer. Ez utóbbi informálisan is 
működőképes rendszer azt jelenti számunkra, hogy a controlling gondolkodásmód és 
működés már szabályozással összhangban – vagy kis eltéréssel – működni képes. A 
funkcionálás késésében a vezetői tulajdonságok közül az állhatatosságnak van 
szerepe mindenekelőtt; mivel a bevezetési döntést kitartásnak kellene követnie. 
Ugyanakkor ezek az eseteket kezelni lehet a Fiedler (→1.4, feladat orientáció / 
kapcsolat orientáció) modellel is, hiszen ha az a helyzet, hogy még nincs kidolgozva 
jól strukturált konkrét (pl. költség-csökkentési projekt) feladat, akkor nincs működési 
cél. A működési cél nélküli Controlling rendszert a kapcsolat-orientáció mentheti 
meg, mint formális rendszert addig az időpontig, míg a konkrét gazdálkodási 
feladatokra elkezdik a controllingot használni – azaz beindul az informális működés 
is, ahogyan azt egyes gyakorlati esetek igazolják.  

A Controlling bevezetéséhez képest „késleltetett” funkcionálásnak több oka lehet, 
csak 3 jellegzetest említve ezek közül: 

• Nagyobb szervezetek esetén a szervezet inerciájából eredő nehézkedés: idő 
kell, még a formális működés mellé az informális is felzárkózik, ha egyáltalán 
várható, hogy kialakuljon az „új rend”, 

• Kisebb szervezetekre jellemző, hogy már érzik az igényt illetve késztetve 
vannak, de nincsenek, vagy nem látszanak a controlling alapkérdések. 
Ilyenkor egy külső körülmény (pl. a válság), vagy egy hirtelen megjelent 
problémára történő megoldás-keresés közben mintegy „rátalálnak” saját, már 
meglévő controlling kezdeményeikre, és működésbe veszik azokat. 

• A harmadik jellegzetes késleltetés tragikusnak is nevezhető: ellenérdekeltség. 
Gazdálkodó szervezetek esetében előfordulhat, hogy pl. a külső forráshoz 
való hozzájutás a fontos célkitűzés, a vezetés ilyenkor nem igényli – sőt 
esetleg ellenérdekű oldalon kezeli – a gazdálkodási szabályozás működését 
(a 3.2 esetpéldában erre a vezetési helyzetre is kitérünk). 

 
„Késleltetés”, vezetői magatartás és kontingencia az operatív Controllingban   
 
Figyelemre méltó, hogy a szervezettel szembeni követelmények erőssége (Ohio 
State 1.2), és a feladatok megfelelő strukturáltságának problémája (Fiedler 1.4) 
hogyan tud egyetlen példában sűrűsödni, tetézve még a késleltetett controlling 
megoldások esetével is. Ilyen a 3.6 nagyvállalati esetpéldája, amelyben megtaláljuk, 
hogy egy controlling szempontból központilag működőképes rendszerben az operatív 
(termelési) területen alapvetően megtörténik egy erőteljes követelmény kiírás, majd a 
középvezetés feladatává teszik, hogy az operatív controlling eszközrendszert 
alakítsa ki, a szükséges vezetői számviteli módszertani módosításokkal együtt. A 
középvezetésnek nincsenek meg a tulajdonságai (→1.1) és a megfelelő szituáció 
(→1.2) a Controlling rendszer fejlesztéséhez, azonban a szervezeti szituáció többi 
eleme mégis kikényszeríti a fejlesztést. A felső vezetésnek ez a módszere talán 
„kegyetlen”, de eredményes.  
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A Controlling rendszer folyamatos üzemeltetése a vezetési módszerek 
szemszögéből 
 
A folyamatos Controlling funkcionálás jellegzetes vezetői működést és helyzeteket 
feltételez, ezek mindenekelőtt, amelyeket az előzőekben már idéztünk: 

• A Leadership értékvilág, a szakmai tudás és inspiráció, más oldalról a 
transzformativitási (átalakítási) képesség, 

• Piaci- vagy kvázi-piaci környezet illetve érdekeltség, 
• Jól megfogalmazott és paraméterezett (jól strukturált) feladatok, 
• Stabil vezetői pozíciós helyzet, esetleg karizma,  
• Megfelelő kapcsolatok a szervezeten belül, 
• A részvétel (participativitás) biztosítása a szakmai sokoldalúság 

érvényesítéséhez, 
• Team-munka képesség. 

 
Természetesen a vezetői tevékenység kialakítása/átalakítása esetén figyelni kell 

azokra a negatív esetekre, amikor ezeknek a tulajdonságoknak és helyzeteknek 
éppen a hiányával kapcsolatban van vezetői tennivaló a Controlling rendszerek 
működtetése érdekében. Hogyan hasznosulhatnak ezek esetpéldáinkban? 

 
Controlling: előírás szerint 
 
A Controlling rendszer folyamatos működtetésének egyik biztos módja a Fiedler féle 
LPC modell (→1.4) szerint az a feladat-orientációs helyzet, ahol erős hatalmi 
pozícióval és jól strukturált problémák megoldásával kell foglalkozni. Egyik 
multinacionális példa-vállalatunknál állandó költség-megtakarítási feladatot kell 
teljesíteni, szakmailag jól meghatározott kalkulációs rendszerben. Ez a feladat 
egyrészt feltételezi a jó munkatársi kapcsolatokat, ugyanakkor a feladathoz való 
biztos kötődést is, ami a controlling munkában résztvevőknek alacsony fluktuációt 
jelent. A működő operatív controlling rendszer egy nagyobb egység része, egy ipari 
termelő vállalatnál a 3.6 esetpéldánkban. 

 
Controlling – verseny hatására 
 
A 3.4-as esetpéldában szereplő szolgáltató kisvállalatnál – egy késleltetett bevezetés 
után – egyértelműen folyamatos a controlling működtetés. A szituációs tényezők: 
team-munka körülmények között, külső szakértők bevonásával, már folyamatosan 
fennálló piaci körülmények között indult meg a rendszeres controlling tevékenység. 
Fontos lépés volt ehhez, hogy definiáltuk és kialakítottuk azt a struktúrát, amely 
lehetőséget ad az egyértelmű feladat-orientációra – ez a költségviselő-specifikus 
controlling kalkulációk rendszere, meghatározott vezetői számviteli tartalommal. 

A folyamatos működés 3.5-os esetpéldánkban is tényként kezelhető. Kimagasló a 
vezetői innovációs működés, a feladat kidolgozott részének strukturáltsága, és ezzel 
a kedvező vezetői magatartás kedvező helyzetet alakít ki (Fiedler). Azonban azt is 
láthatjuk ezen a példán, hogy egyes (szakmai) számviteli-controlling elemek hiánya 
miatt – bár a rendszer többi része szinte optimálisan működik – a vállalkozás egy 
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válsághelyzetet nem képes túlélni, mert nincs meg az alkalmazott vezetői módszerek 
kritikus tényező-tömege.  

 
Ha nincs (kvázi-)verseny, nincs Controlling működés 
 
A kontingencia elmélet (→1.3) hangsúlyozza a szituációs tényezők szerepét. A most 
leírásra kerülő esetekből, valamint a még tapasztalt controlling rendszer 
innovációkból megállapítható, hogy a piaci hatásnak, más megfogalmazásban a 
gazdálkodási kényszernek/érdekeltségnek kiemelkedő szerepe van a szituációs 
tényezők között. Egy költségvetési intézményben, amelyet a 3.2 esetpéldában 
fogunk jellemezni, a következő pozitív tényezőkre lenne szükség: 

o jól strukturált, szakértői szinten több éves munkával kialakított 
teljesítmény-controlling rendszer, 

o felelős vezetői elvárás illetve támogatás a megbízott vezetők részéről, 
o konkrét követelmény-rendszer, amely a számvitelileg pontosan 

strukturált. 
 

Ez túlmenően (bár ez informatikai feltétel) a támogatási-adatbiztosítási rendszer 
feltétel is szükséges, és ez kialakításra került. A rendszer mégsem működik a 
költségvetési szervezetben: nincs tényleges gazdálkodási kényszer-helyzet: 
finanszírozási igény van helyette. 

 
A feltételeknek együtt kell lenniük! 
 
Az előbbi pontban a gazdálkodási érdek hiányáról, mint szituációs tényező-
problémáról volt szó. Három esetpéldában az is látható lesz majd, hogy a vezetési 
(és a szervezeti) helyzet nem lehet eredményes a Controlling rendszer bevezetésére 
vagy működtetésére, ha a menedzsment szemléletű-stílusú, illetve ha nem 
rendelkeznek a megfelelő tulajdonságokkal a controlling tevékenységet támogató, 
vagy abban részt vevő vezetők. Tehát ha a hiányosságok nemcsak a kontingencia 
elmélet, hanem a tulajdonságok, vagy a magatartás oldaláról hiányosak, akkor is 
működésképtelen lesz a Controlling. Ilyen problémák: 

o A controlling ismeretek hiánya vagy azok nem elfogadása, 
o Ha a következő tulajdonságokból vagy képességekből egy vagy néhány 

hiányzik a vezetésből: innovációs stílus, a célképzés, karizma, 
transzformativitás. 

 
Létezik tehát feltehetően egy „kritikus tényező-tömeg”, amely a vezetés részéről 

szükséges a controlling eredményességhez 

 
A Controlling szervezetben: helye és szerepe Leadership szempontból 
 
A szakirodalom és a gyakorlati élet mutatja számunkra a cél→folyamat→szervezet 
logikai összefüggés igazságát (Horváth, 2001). Mivel a Controlling folyamata a 
tervezéssel kezdődik, valamint feladatának struktúrája a számviteli struktúra 
(Fabricius-Ferke, 2011), ezért logikus, mind a „külső” mind pedig a „belső” (vezetői) 
számvitelhez a struktúrát a tervezéskor kell meghatározni azaz a Controlling 
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tevékenység során. Ez egy szigorú szervezeti jellegű kikötés, amely feltétele az 
eredményes Controlling tevékenységnek (Fabricius-Ferke, 2011). Néhány, a 
részleteket tekintő összefüggés, és a vezetéstudományi kapcsolódásai: 

• A nagyvállalati szervezetekben működő Controlling beépült a szervezetek felső 
vezetésébe, általában a számviteli szervezet fölé, vagy azzal egy szinten, az 
előbbi logikának megfelelően. Ez a szervezeti rend biztosítja a gazdálkodási 
szempontok működését a rendszerben. Jellemző ugyanakkor Leadership 
felépítés és rugalmas vezetési stílus-érvényesülés (→1.3), amely organikus 
szervezetképet, innovációt, tudás-alapú teameket; összességében rugalmas 
szervezeti felépítést jelent. Erre szükség is van, hiszen a nagyobb gazdálkodó 
rendszer csak a Controlling folyamatos piaci értékrendű szabályozó hatásával 
tud érvényesülni a versenyben, és az alkalmazkodásban (Fabricius-Ferke, 
2014). 

• Ha lejjebb tekintünk a szervezetben – például a mátrix-, vagy legalábbis a 
többvonalas szervezeti felépítési logikával – biztosítva vannak a Controlling 
működés tényezői a középszinten és az operativitásban is (→1.3), 
amennyiben az előbbiek szerint a gazdálkodás logikáját a Controlling vezérli. 

• Kis szervezetek esetében – ahol sok esetben magának a számvitelnek egy 
része is külső szervezetben funkcionál – természetesnek tűnik, hogy külső 
aktorokkal valósul meg a Controlling rendszer működése. Ez egyben rugalmas 
működést is biztosíthat, feltéve persze ha valóban igény van a Controllingra, 
és így  a bevezetés sikeres lesz. 

 
A „beépíthetetlen” controlling 
 
Egy költségvetési szervezet esetében, ahol (már jeleztük) a finanszírozási cél 
megelőzi a gazdálkodási szempontokat, ellenérdekeltség van; sőt a z új vezetési 
módszerek között is megnevezett karizmatikusság (→1.6) is jelentkezik a 
gazdálkodási szempontok ellen, így a Controlling rendszer bevezetése ellen is. Ez 
egyben lehetetlenné teszi a gazdálkodó szervezet önállóságát is. 

 
Egy beépített controlling, de nem fedi le a cég szükségleteit 
 
A 3.5 esetpéldánkban a kereskedelmi cég szervezeti rendszerébe beépített 
tervezési, terv-tény elemzési rendszer működik, folyamatos havi információ-
ellátással, havi jelentési és beszámoltatási egyeztetésekkel. A kereskedelmi 
tevékenységre vonatkozón ez a Controlling rendszer teljeskörű volt, a pénzügyi 
kezelésre vonatkozóan azonban nem; ez okozta az egész szervezet számára a 
válsággal szembeni ellenállási képesség hiányát, a 2008 utáni években.  
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Működő, szervezetbe integrált Controlling rendszer 
 
Egy, a vállalkozási szervezeti struktúrába teljesen beépített Controlling rendszer a 
következő vezetési/szervezeti jellemzőkkel rendelkezik: 

• A feladat strukturáltsága jó, ami a (controlling) folyamatok részletes 
kidolgozottságát, és szervezeti egységekhez történő telepítését jelenti (→1.4), 

• A vezető-beosztott kapcsolatok és a hatásköri (hatalmi) tagozódás megfelelően 
erős(→1.4), 

• (Előző két pontra vonatkozóan a Leadership vezetés esetén nem lesz 
eredményes az (→1.4) Fiedler modell szerinti „gyenge” megoldási lehetőség), 

• A feladat controlling szakmai tagolása is kiépített, azaz: 
o megvannak a Controlling működési algoritmusai, 
o minden érintett controlling terület együttműködik a rendszerben, 
o folyamatos a Controllingban a stratégiai és operatív együttműködés, 

azaz a controlling „visszaszabályozás” működik, 
o folyamatos és időszakra szabályozott a tervezési és beszámoltatási 

rendszer, naplózott konzekvenciákkal, 
o érdekeltségi rendszer támogatás van. 

 
Áttekintve a vezetés-módszertani modellek és szervezeti tényezők szerepét a 

Controlling-rendszerek bevezetésében és funkcionálásában, a következő 
megállapításokat tehetjük: 

- Kiinduló fontosságúak a vezetői tulajdonságok, a Leadership szemlélet, ezek 
súlya és aránya az adott cégnél, és körülmények között. El kell érni egy 
meghatározott pozitív többlet-arányt, azaz kritikus tömeget, hogy a bevezetés 
és a működtetés sikeres legyen. 

- Vezetés-módszertani szempontból kedvező tulajdonságok, magatartás-formák 
és körülmények-szituációk szükségesek. Ezeket a vezetők meghatározzák, 
illetve a külső környezeti feltételek (pl. piaci kényszer) adják, másrészt viszont 
magának a tulajdonosnak vagy irányításnak kell megteremtenie (pl. kvázi-piaci 
körülmények). 

- A vezetői feladat strukturálásának megfelelő erősségűnek kell lennie, és vissza 
kell adnia a Controlling cég-specifikus szerkezetét. Az irányítási szerep miatt a 
controlling rendszernek kell meghatároznia a többi számviteli funkció szerepét 
és szervezetei struktúráit. Hiányok, torzulások ellehetetlenülést okozhatnak. 

- Az eredményes Controlling tevékenység kialakításához éves léptékű időre lehet 
szükség, amelynek hossza a Leadership és további vezetői feltételrendszertől, 
és a cég-specifikumoktól függ. A formális bevezetés lehet hogy csak az első 
lépése a későbbi eredményes működésnek. 
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A felhőalapú szolgáltatások számos lehetőséget nyújtanak a vállalatok számára, 
nemcsak gazdasági előnyt, hanem új innovációs képességeket is kínálva. Ezen 
újfajta IT megoldást járom körül, kezdve a fogalom tisztázásától, amely szerint egy 
olyan szolgáltatás, ahol az ügyfél internetes hálózaton keresztül informatikai 
eszközökhöz jut, különösebb beruházás nélkül. Ezt követően bemutatom a 
felhőalapú számítástechnikában rejlő gazdasági lehetőségeket és a modell 
megjelenésével összefüggésben a gazdaság egészére gyakorolt hatását is. Végül 
feltárom az egyes területek használatának sajátosságait a magyar vállalkozások 
körében. Eddigi kutatási tapasztalataim alapján megállapítható, hogy a magyar 
vállalkozások ismerik a felhőt, mint alapkoncepciót, de gyakorlati használatukban 
hiányosságok figyelhetőek meg, biztonsági területen merülnek még fel kérdések 
részükről. Egy átfogó felhőalapú számítástechnika elterjedését vizsgáló empirikus 
kutatás keretén belül azt vizsgálom, hogy a magyar vállalatok milyen attitűdöt 
mutatnak a felhőalapú szolgáltatásokkal kapcsolatban, adatelemzés, e-mailezés, e-
mail marketing és fájltárolás, fájlmegosztás tekintetében. A kutatás lebonyolítása 
előtt feltételezésem volt, hogy túlnyomó többségben a vállalatok nem alkalmaznak 
felhőalapú szolgáltatást. Az eredmények ismeretében elmondhatom, hogy a 
magyarországi vállalkozások csak úgy zárkózhatnak fel a felhőalapú szolgáltatások 
alkalmazása terén, ha szélesebb körben tájékozódnak a felhő alkalmazásának 
előnyeiről és módjáról, illetve reális elvárásokat alakítanak ki a technológia nyújtotta 
lehetőségekkel szemben. 

 
Bevezetés 
 
Napjainkban minden üzleti tevékenységet végző vállalatnál nélkülözhetetlen az 
informatikai rendszerek használata. Nincs olyan vállalkozás vagy szervezet, ahol ne 
használnának valamilyen informatikai alkalmazást tevékenységei során, kezdve a 
legegyszerűbb irodai alkalmazásoktól a komplex, a vállalkozás egészét átfogó, 
integrált vállalatirányítási rendszerekig. Az informatikai rendszerek természetes 
részei az üzleti életnek, mint az e-mail-ezés, a technológiai berendezések, stb. 

A mindennapi aktív jelenlét a világhálón temérdek adatmennyiséget generál. 
Minden esetben rögzítésre kerülnek az IP címek, valamint a böngészési előzmények. 
A szervezetek számára elengedhetetlen az a törekvés, hogy lépést tartsanak a 
technológia fejlődésével. A vállalkozások IT fejlettsége jelezheti annak innovációs 
képességét, hiszen a megfelelő eszközök hiányában lehetetlen újítani és megújulni. 

A vállalkozások számára számos területen nyújtanak támogatást a modern 
számítástechnikai eszközök, mint például termelési folyamatok optimalizálása, 
hatékony adatfeldolgozás, melyek kialakítása és működtetése nagyfokú szaktudást 



Társadalom, kulturális háttér, gazdaság, ISBN 978-80-89691-33-3 

58 

igényel, valamint magas tőkevonzata van. Ezeknek a megoldásához nyújt segítséget 
a felhőalapú számítástechnika. 

Ez az információs technológia fejlődéstörténetének legújabb mérföldköve, ami 
gyökereiben változtatta meg az iparágat. A cloud computing alatt valójában nem 
mást, mint egy szolgáltatást értünk. Lényege, hogy a számítási erőforrások – 
alkalmazások vagy üzleti szolgáltatások – valós időben használhatók az interneten 
keresztül, a szolgáltatás díjazása pedig a felhasználás alapján történik. 

Napjainkban számos szakmai tanulmány és cikk foglalkozik a felhőalapú 
számítástechnika feltételeivel, előnyeivel, vállalatokon belüli kialakításának 
körülményeivel. A vállalkozások a felhőalapú számítástechnikát erőforrás-
felhasználás optimalizálására, üzleti modellek építésére és piaci stratégiák 
készítésére használják, amelyek lehetővé teszik számukra a növekedést, annak 
érdekében, hogy innovatívvá és ezáltal még versenyképesebbé váljanak 
(Giannakouris & Smihily, 2014). Jelen cikk egy átfogó kutatás eredményeire alapoz 
(Sasvári & Nagymáté, 2015), melynek célja a magyar vállalatok felhőalapú 
szolgáltatásokkal kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálata. Ezen publikáció egy 
részterületének személyesen voltam felelőse, ezeket az eredményeket és 
összefüggéseket kívánom körüljárni a cikkben. 

 
A felhőalapú számítástechnika fogalma és használatának 
jellemzői 
 
Az interneten adataink tárolása attól függ, hogy mennyi ideig őrzik azt meg, milyen 
adatbázisban, milyen hozzáféréssel kerül tárolásra, és mennyire tudatos a 
felhasználó (Túri, 2011). Óhatatlanul is virtuális lábnyomot hagyunk magunk után az 
online világban, amely veszélyeket rejt magában (Szommer, Balogh & Racskó, 
2014). Ugyanakkor az adatok (e-mailek, címjegyzékek, naptárbejegyzések stb.) 
internetes szerveren való tárolása tudatos is lehet, annak egyik legnagyobb előnye 
ugyanis, hogy bárhonnan könnyen elérhetők, és akkor sem vesznek el, ha a saját 
számítógépünk tönkremegy. Ez az interneten tárolás jelenti nagyon egyszerűen 
megközelítve a felhőalapú számítástechnika lényegét. 

A felhőalapú számítástechnika definiálására számos meghatározás létezik, a 
leginkább elfogadott a NIST (az Amerikai Nemzeti Szabványosítási és Technológiai 
Intézet) definíciója. E szerint a felhőalapú számítástechnika egy olyan modell, 
amelynek segítségével bárhonnan, kényelmesen, és igény szerint hozzáférhetünk a 
testreszabott informatikai erőforrások megosztott halmazához (pl. hálózat, szerver, 
tárhely, alkalmazás, szolgáltatás), miközben a rendelkezésre bocsátás minimális 
adminisztrációs tevékenységet és szolgáltatói beavatkozást igényel (Mell & Grance, 
2011). 

A felhőalapú szolgáltatás egy innovatív hálózat-alapú megosztott 
számítástechnikai paradigma, amely azt ígéri számunkra, hogy nem helyi 
számítógépet használunk, hanem központosított, harmadik fél által üzemeltetett 
számítógépes és tárolási programokat és eszközöket (Kang, 2011). 

A felhőalapú szolgáltatást érő kritikák szerint az adatok interneten tárolása egyben 
a cloud computing hátránya is, mivel nem tudjuk, pontosan hol tárolják a fájlt, nem 
lehetünk biztosak afelől, hogy mindig épségben fog maradni, vagy, hogy 
illetéktelenek nem férnek hozzá. Ezeknek a problémáknak a megoldására 
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természetesen léteznek biztonságos technológiák, a kérdés inkább arról szól, hogy 
mi magunk mennyire bízunk meg egy szolgáltatóban. 

 
A felhőalapú számítástechnika csoportosítása 
 
A felhőalapú szolgáltatások különböző szempontok szerint csoportosíthatóak, ezek 
közül legfontosabbak hozzáférhetőség és a szolgáltatás módja szerinti csoportosítás. 
Hozzáférhetőség szerint négy típust különböztetünk meg: magánfelhő, közösségi 
felhő, nyilvános felhő valamint hibrid felhő. Az 1. táblázatban összefoglaltam a 
felhőalapú szolgáltatások hozzáférhetőség szerinti típusainak fő jellemzőit. 
 
1. táblázat. A felhőalapú számítástechnika csoportosítása hozzáférhetőség szerint (Forrás: 
saját szerkesztés Mell és Grance (2011), Sasvári, Nagymáté és Kovács (2015), valamint 

Sasvári és Nagymáté (2015) alapján) 
A felhő típusa 

hozzáférhetőség 
szerint 

 
Jellemzői 

Magán felhő 
(Private Cloud) 

Egy szervezet hoz létre felhőt, kizárólag saját részére fenntartott 
számítástechnikai infrastruktúrát jelent, amit a létrehozó szervezet 
biztosít és vezeti az erőforrásokat, szolgáltatásokat a saját csoportjai 
számára. Megkülönböztetjük a vállalat telephelyén, valamint az azon 
kívül létesített típusát. Amennyiben a központot házon belül hozzák 
létre, így több kontrollt gyakorolnak az erőforrások felett, ami sokkal 
biztonságosabb, emellett felerősítik a felhők előnyeit. Az erőforrás 
nem oszlik meg más bérlők között, így magasabb teljesítményt képes 
nyújtani. A magánfelhőt birtokolhatja és működtetheti adott szervezet, 
a szolgáltató, egy harmadik fél, vagy azok bármilyen egyéb 
kombinációja. A vállalat egyéni érdekeihez igazítható, 
összehangolható a szervezeti egységek bármely szintjével. A 
kizárólagos felhasználás nagyobb biztonságot nyújt. 

Közösségi felhő 
(Community 

Cloud) 

A magánfelhőhöz hasonlóan a közösségi felhő is zárt rendszerben 
működik. Itt azonban nem egyetlen vállalat, hanem azok egy csoportja 
fér hozzá az infrastruktúrához. Több szervezet között kerül 
megosztásra, amiket közös ügyeik vagy érdekeik kötnek össze, 
például: teljesítmények növelés, hatékonysági megfontolások, törvényi 
szabályozásoknak való megfelelés, egész rendszert átfogó biztonsági 
követelmények, biztonsági kockázatok csökkentése titoktartás vagy a 
küldetés. A közösségi felhőt egy vagy több partner, és akár egy 
harmadik fél is birtokolhatja, kezelheti. 

Nyilvános felhő 
(Public Cloud) 

A nyilvános felhő hagyományos számítási felhő, amit egy külső fél 
biztosít több partner felé. A nyilvános felhő infrastruktúrájához a 
korábbiakkal ellentétben bárki (számos cég és magányszemély) 
hozzáférhet. Az erőforrásokat a szolgáltató vállalat birtokolja, kezeli és 
működteti saját telephelyén. A nyilvános felhő számos személy és cég 
számára gyorsan elérhető. A modell biztosítja a gyors hozzáférést, a 
legnagyobb hatékonyságot, mind közül a legolcsóbb megoldást 
nyújtja, hiszen itt nincs szükség a drága eszközök megvásárlására. A 
szolgáltató felé való elkötelezettség rövidtávú, vagy átmeneti. A 
rendszer hozzáférhetősége pedig sokkal rugalmasabb, mint a 
magánfelhők esetében. 
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Hibrid felhő 
(Hybrid Cloud) 

A hibrid felhő a fent említett változatok valamilyen kombinációja. a 
számítási felhő különböző típusait vegyesen, kombináltan lehet 
igénybe venni. Ebben az esetben különös mértékben érvényesül a 
személyre szabottság. A vállalat bizonyos funkciókat elláthat 
nyilvános felhőn keresztül, másokat pedig magánfelhőben. Akadálya 
lehet a különböző rendszerek integritásának megteremtése, valamint 
a felhasználási ismeretek hiánya. Sok esetben nehéz 
megkülönböztetni, hogy adott alkalmazás mely rendszerben fut. 

 

A szolgáltatás módja szerint három alapvető modellt különböztetünk meg: 
Infrastruktúra, platform és szoftver. A 2. táblázatban foglaltam össze az egyes 
típusok jellemzőit, és hogy ezek mire irányulnak, kiknek ajánlottak elsősorban. 
 

2. táblázat. A felhőalapú számítástechnika csoportosítása szolgáltatás módja szerint (Forrás: 
saját szerkesztés Advanced Network Technologies, 2016 és Shaw, 2011 alapján) 

A felhő típusa 
szolgáltatás 

módja szerint 

 
Jellemzői 

Infrastruktúra, 
mint szolgáltatás 

(IaaS – 
Infrastructure as 

a Service) 

A szervezet részére olyan hardvereszközöket biztosít a szolgáltató, 
amelyek alapvető számítástechnikai erőforrások. A szolgáltatást 
igénybe vevők a hardverhez egy virtuális felületen férnek hozzá, ami 
azt jelenti, hogy saját maga telepíti és futtatja a szükséges operációs 
rendszert és alkalmazásokat. A szolgáltatás igénybe vételével 
bármely méretű vállalat képes lehet tetszőleges összetettségű 
infrastruktúra igényét részben, vagy egészben kielégíteni. 
Az IaaS elsősorban azok részére ajánlott, akik rendelkeznek 
informatikai rendszerekkel, melyeket folyamatosan üzemben kívánnak 
tartani, de a hardver és más alap infrastrukturális beruházásaik és az 
üzemeltetésükkel kapcsolatos problémáktól és költségektől 
szeretnének megszabadulni. 

Platform, mint 
szolgáltatás 

(PaaS – Platform 
as a Service) 

Ennél a modellnél az ügyfél a hardvereszközök mellett az operációs 
rendszert is bérli. Továbbá a szolgáltató egy komplex fejlesztői 
környezetet is biztosít a fogyasztó számára. A szolgáltatás igénybe 
vételével a vállalatnak nem csak a központi számítási infrastruktúráját, 
de a rajta futtatott szoftver környezeteket is szolgáltatásként veheti 
igénybe. A PaaS azok részére javasolt, akik nem akarnak bajlódni 
sem a hardver, sem a platformot biztosító szoftverek kezelésével. A 
szolgáltatás lényege, hogy a hardver infrastruktúrán túl (IaaS) az alap 
operációs rendszerek, fejlesztői és kiszolgáló szoftverek, adatbázis 
kezelők és futtató környezetek is részei a szolgáltatásnak. Ebben az 
esetben az ügyfélnek nem kell foglalkoznia egyik összetevő 
telepítésével, vagy frissítésével sem, azt a felhőszolgáltatást nyújtó 
cégek szakemberei biztosítják megrendelőinek. A PaaS szolgáltatás 
az IaaS szolgáltatás kiterjesztése. 

Szoftver, mint 
szolgáltatás 

(SaaS – Softvare 
as a Service): 

Ebben az esetben a szolgáltató hozzáférést biztosít az 
infrastruktúráján futó alkalmazásokhoz a felhasználó számára. Az 
ügyfélnek mindössze egy kliensre van szüksége a szoftverek 
kezeléséhez. A szolgáltatás igénybe vételével a vállalatnak nem csak 
a központi számítási infrastruktúráját, de a rajta futtatott szoftvereket 
is szolgáltatásként veheti igénybe. A SaaS azok részére előnyös, akik 
a szolgáltatások igénybevételével fokozatosan korszerűsíthetik saját 
informatikai részlegüket, megszabadulva a magas és kiszámíthatatlan 
informatikai költségektől és üzemeltetési nehézségektől. 
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Ezeknek a modelleknek az előnye, hogy elkerülhető egy - akár jelentős - hardver 

beruházás, jobb minőségű és rendelkezésre állású hardver felületet nyújtanak, 
mintha magunk építenénk egyet, továbbá azért, mert szabadon lehet méretezni az 
igényelt erőforrásokat, így az igényeink növekedésével vagy csökkenésével lépést 
tarthat a költségünk is. 

Az ANT (2016) szerint olyan mikro- és kisvállalkozások számára ajánlatos 
igénybevételük, akiknek a hardverparkja elavult, vagy kinőtték, akiknek több 
telephelye van, de közös számítógépközpontot szeretnének használni, továbbá, akik 
a szervereiken tárolt rendszereiket és adataikat nagyobb biztonságban szeretnék 
tudni. Olyan közép- és nagyvállalatoknak célszerű igénybe venni, akik a bizonytalan 
gazdasági környezetben nem mernek nagy beruházásokba kezdeni az IT terén, ahol 
cél a professzionális és olcsó működés. 

 
A felhőalapú számítástechnika használatának előnyei 
 
A felhő kulcsfontosságú jellemzője, hogy a szerverei nagy sávszélességű 
szerverparkokban találhatóak, ezáltal elérési sebességüket elsősorban a 
szolgáltatást igénybevevő sávszélessége határozza meg. Lényeges tulajdonsága a 
flexibilis konfigurálhatóság, vagyis, hogy a megrendelő szabadon növelheti az általa 
bérelt szerver konfigurációjának számos alapvető paraméterét. Más megosztott 
számítástechnikai paradigmákhoz képest (pl. Grid computing, High Performance 
Computing (HPC), a felhőalapú szolgáltatások egyik nagy előnye, hogy sokkal 
nagyobb átjárhatóságot biztosítanak a világhálón (Kang, 2011). Számos vállalkozás 
felismerte már a felhőalapú szolgáltatás előnyeit, Nagy-Britanniában például 
becslések szerint a vállalkozások 90 százaléka használ minimum egy felhő alapú 
szolgáltatást, ennek oka a rugalmasságban, az adat-helyreállításban, az állóeszköz-
kiadások csökkenésében, az automatikus software frissítésben, a távoli helyeken 
dolgozók hatékonyabb együttműködésében, az adat és eszköz biztonságban és a 
környezetbarát megoldásban keresendő (Salesforce UK, 2015). 

A szakirodalomban felsorolt előnyök közül a legfontosabbak az alábbiak (Sasvári 
& Nagymáté, 2015): 

- Költségcsökkentés: Csekély mértékű, vagy egyáltalán nincs tőkebefektetés; 
Kevesebb IT alkalmazott kell a rendszer fenntartásához; Magas fixköltségek, 
alacsonyabb változó- és működési költségekké alakíthatók; Rendszerrel 
kapcsolatos adminisztrációs feladatok csökkenése. 

- Adatbiztonság, adatvédelem: Hatékonyabb adatellenőrzés, felügyelet; Jobb 
adatrendezettség; Nagyobb adatbiztonság; Rendszerösszeomlás esetén 
könnyebb helyreállíthatóság. 

- Távoli hozzáférés: Gyorsabb információáramlás, hatékonyabb dolgozói 
együttműködés; Információs rendszerhez való távoli hozzáférés; Könnyebben 
hozzájut a vállalat a szükséges hardver-, és szoftvereszközökhöz; Rugalmas 
szolgáltatás. 

- Gyors üzembe helyezés a használat igényeinek megfelelő módon (magas 
szintű mobilitás). 
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Az empirikus kutatás 
 
Empirikus kutatásom középpontjában a magyarországi vállalkozások felhőalapú 
technológiával kapcsolatos attitűdjei álltak. Az alábbiakban ismertetem a kutatási 
célomat, hipotézisemet, a kutatás módszerét, valamint a kutatás eredményét. 

 
A kutatás jellemzői 
 
Kutatásom célja a magyar kis, közép és nagyvállalatok felhő alapú 
számítástechnikával kapcsolatos ismereteinek felmérése, valamint annak vizsgálata, 
hogy a különböző feladatok (többek között adatelemzés, e-mail, e-mail marketing, 
fájltárolás, fájlmegosztás) ellátására használnak-e felhőalapú szolgáltatást a 
vállalatnál vagy tervezik-e annak igénybevételét. Mielőtt belekezdtem a kutatásba, 
azt feltételeztem, hogy a vállalatok érdeklődőek, de Magyarországon kevés a 
tőkeerős cég, folyamatos likviditási problémákkal küzdenek, korlátozott keret áll 
rendelkezésre a fejlesztésekhez. Ezt a feltételezésemet alátámasztotta, hogy egy 
szakmai konferencián, ahol lehetőségem nyílt a téma felvázolására, az ott 
érdeklődést mutató kisvállalatok vezetői alátámasztották, hogy érdekli őket a 
felhőalapú szolgáltatás, de nem alkalmaznak ilyet és nem is tervezik, mert a 
feltételek nem biztosítottak a szervezeten belül. 

A kutatás elvégzése előtt a következő hipotéziseket állítottam fel: 
- H1: A felhőalapú számítástechnika fogalma kevésbé ismert Magyarországon 

a vállalkozások körében. 
- H2: A felhőalapú számítástechnikát ismerő vállalkozások közül kevesen 

alkalmazzák a szolgáltatást: adatelemzés, e-mail, e-mail marketing, 
fájltárolás, fájlmegosztás terén. 

 
A felhőalapú számítástechnika használatának felmérésére kérdőíves felmérést 

végeztem. A kérdőívet Magyarországon 97 vállalat töltötte ki. A kvantitatív kutatást 
az Evasys rendszer segítségével végeztem el. Méretkategória szerint minden 
vállalattípust vizsgáltam, a kérdőíveket elsősorban vállalatvezetők töltötték ki. 

A vállalatok tevékenységeit vizsgálva a minta heterogén. Szinte minden egyes 
ágazatból érkezett válasz. A válaszadók 19%-a kereskedelem és gépjármű javítás 
területén működik. Őket a mezőgazdaság, valamint a szakmai, tudományos, műszaki 
tevékenység követi, egyaránt 10%-al. Említésre méltó, még a maga 8%-os részvételi 
arányával a szálláshely szolgáltatás és a közigazgatási ágazat is. 
 

1. ábra. A minta méret szerinti megoszlása (Forrás: saját kutatás) 
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A minta nem tekinthető reprezentatívnak, azonban lehetőségem van kiértékelni a 

kapott eredményeket és következtetéseket levonni belőle, azért, hogy a jövőben 
reprezentatív nagymintát, továbbá mélyinterjúkat alkalmazva validáljam az 
eredményeket. 

 
Kutatási eredmények 
 
A kutatás egyrészt arra irányult, hogy milyen mértékben vannak tisztában a magyar 
vállalkozások a felhőalapú szolgáltatásokkal. Kvantitatív kutatásom alapján 
elmondható, hogy a magyarországi vállalkozások 28%-a van tisztában a felhőalapú 
számítástechnika fogalmával, ami alacsonynak mondható, mivel EU-s szinten ez az 
érték magasabb, például Ausztriában 62% (Kassai, 2015). 

Kíváncsi voltam arra, hogy mire használják a magyar vállalkozások a felhőalapú 
szolgáltatásokat. Ezek ugyanis számos vállalati feladatra alkalmazhatók, ezek közül 
a legismertebbek a következők: 

- Adatelemzés: A felhőszolgáltatást nyújtó cégek egy adatelemző szoftvert 
bocsájt a vállalkozások részére, mint például a StatSoft, Inc.1 amerikai cég, a 
világ egyik legnagyobb adatelemző szoftverfejlesztője és szállítója. 

- E-mail: Mindenki által ismert, magánéletben is rendszeresen használt 
szolgáltatás. Nagy részük ingyenes, mint például a Gmail levelezőrendszer, ami 
szinte mindennapos használatban van. Számos kisvállalkozás céges email-
ezésre a Gmail szolgáltatásait használja. 

- E-mail marketing: Ezalatt a szolgáltatás alatt a professzionális e-mail 
marketinghez kapcsolódó tevékenységet értünk. Számos időzítési lehetőség, 
részletes kimutatások, szegmensek és feltételek kezelése, stb. Tulajdonképpen 
minden, amire egy felhasználónak szüksége lehet, többek között hírlevélre, 
akciós lehetőségekre. Erre specializálódott például a Mail Master2, valamint a 
Vertical Response is. 

- Fájltárolás, fájlmegosztás: Online fájltárolási szolgáltatást biztosít többek között 
a Dropbox3. Ezen lehetőségek lehetővé teszik állományaink felhőben való 
tárolását, valós idejű szinkronizálását és megosztását egyaránt. A szolgáltatás 
használatával különböző eszközök, mint például okostelefonok, számítógépek, 
tabletek kapcsolhatóak össze egy közös könyvtár által, eszközeink egyikével 
létrehozott vagy módosított állományainkat a rendszer automatikusan 
szinkronizálja a többi eszközünkön egyaránt. 

 
Adatelemzés terén a legelterjedtebb alkalmazások a Statsoft STATISTICA 

szoftvercsalád és a Crystal Reports, melyek az adatfeldolgozás és a matematikai 
statisztika terén felmerülő feladatok elvégzésére szolgálnak. Kutatásom alapján a 
felhőalapú technológia adatelemzésre használata nem jellemző a magyar 
vállalkozások körében. Adatelemzéssel túlnyomórészt a multinacionális vállalatoknál 
találkozhatunk, melyek 22%-ban vannak jelen a mintában és közülük is mindössze 
három olyan válaszadó volt, akik ehhez felhőalapú technológiát alkalmaznak. A 
felhőalapú adatelemzés magyarországi elterjedtségét a 2. ábra mutatja. Ez alapján 
mindössze a vállalatok 13,7 százaléka használja erre a felhőalapú technológiát. 
                                                 
1 http://www.statsoft.hu/company/stats.html 
2 MailMaster: Email marketing: Értékesítési és marketing alapmodul 
3 https://www.dropbox.com/ 
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2. ábra. A felhő alapú szolgáltatáson nyugvó adatelemzés elterjedtsége a magyar 

vállalkozások körében (Forrás: saját kutatás) 

 
 

A vizsgált technológia alkalmazása e-mailezés terén már sokkal nagyobb 
népszerűségnek örvend. Felmérésem alapján azoknak a vállalkozásoknak, akik 
ismerik a felhőalapú számítástechnikát, 64 százaléka e-mailezésre használja a 
felhőszolgáltatásokat. A válaszadók 70,53%-a használ túlnyomórészt Gmail, Hotmail, 
Microsoft Office 365 alkalmazásokat levelezései során. Ebben az esetben még 
mindig magas azoknak az aránya, akik úgy nyilatkoztak, hogy nem használják és 
nem is tervezik, hogy a jövőben nyitnak ebbe az irányba. Érdekes lehetett volna azt 
kimutatni, hogy akik ezt a választ adták melyik korcsoporthoz tartoznak, mert 
valószínű, hogy az idősebb korosztályt képviselő vállalatvezetők mind a mai napig 
fenntartásokkal kezelik a technológiai vívmányokat. A felhőalapú e-mail-ezés 
elterjedtségét a magyarországi vállalkozások körében a 3. ábra jelzi. 
 

3. ábra. A felhőalapú szolgáltatáson alapuló e-mail elterjedtsége a magyar vállalkozások 
körében (Forrás: saját kutatás) 
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E-mail marketing terén a legismertebb alkalmazások, a Mail Master és a Vertical 
Response, melyek kezdetben hírlevél küldő és e-mail marketing szoftverek voltak, 
azonban napjainkra fejlesztések eredményeként a vállalkozás értékesítését és 
marketingjét maximálisan kiszolgáló csomagokká váltak. A vállalkozásokat 
méretkategória szerint vizsgálva meglepő módon a válaszadók közül a mikro- és 
kisvállalkozások nagyobb arányban alkalmazzák (több, mint 13%), és nagyobb 
arányban is tervezik használatát (több, mint 14%), mint a közepes és a 
nagyvállalkozások együtt. Azért az itt is megállapítható, hogy összességében még 
mindig azoknak a válaszadóknak az aránya magasabb, akik nem használják és nem 
is tervezik, a teljes mintánál 60,87%. A mikro- és kisvállalkozások körében tapasztalt 
népszerűség valószínűleg a szolgáltatás kedvező árának köszönhető, ezt azonban 
további vizsgálatokkal szükséges alátámasztani.  

Elmondhatjuk, hogy az e-mailezés után a második legismertebb és legelterjedtebb 
felhőalapú technológia az általunk megkérdezettek szerint a fájltárolás, 
fájlmegosztás, hiszen ennél a kérdésnél már nagyobb arányban vannak azok a 
válaszadók, akik használják, illetve használatukat tervezik (57,61%), mint, akik nem 
használják és nem is tervezik (42,39%). Ilyen alkalmazások lehetnek a OneDrive, 
Dropbox és Microsoft Office 365. Az eredményeket torzítja, hogy a válaszadók több, 
mint fele az Észak-Magyarországi régióban végzi tevékenységét. 

Az 5. ábrából látszik, hogy a fájltárolás, fájlmegosztás alkalmazás használata a 
kereskedelem, gépjárműjavítás tevékenysége(ke)t végző vállalatoknál a 
legelterjedtebb. Ennél kevésbé, de szintén elterjedt mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás, halászat, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás valamint a 
Pénzügyi, biztosítási tevékenység területén működő cégek esetén. A közigazgatás, 
védelem; kötelező társadalombiztosítás területen tevékenykedő vállalatok esetében 
egyáltalán nem jellemző a használata és nem is tervezik. 
 

4. ábra A felhőalapú szolgáltatáson alapuló e-mail marketing elterjedtsége a magyar 
vállalkozások körében (Forrás: saját kutatás) 
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5. ábra Fájltárolás, fájlmegosztás (Forrás: saját kutatás) 

 
 

A kereskedelem, gépjárműjavítás területén működő vállalkozások véleménye 
megoszlott, ugyanis ezen a területen számos vállalkozás elutasította a felhőalapú 
technológiát, míg a korábbi eredmények azt mutatták, hogy sokan nyitottak rá. A 
kutatás szerint nem nyitottak erre a Szakmai, tudományos, műszaki tevékenységet 
folytató vállalkozások. Többen tervezik a bevezetést az építőipar, és a 
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat területén. Az eredmények alapján az 1. 
kutatási hipotézisem bebizonyosodott, ugyanis a magyar vállalakozások kevesebb, 
mint egyharmada van tisztában a felhőalapú szolgáltatás fogalmával. Második 
hipotézisemet, mely szerint a felhőalapú számítástechnikát ismerő vállalkozások 
közül kevesen alkalmazzák a szolgáltatást: adatelemzés, e-mail, e-mail marketing, 
fájltárolás, fájlmegosztás terén csak részben támasztotta alá az empirikus felmérés. 
Az eredmények alapján ugyanis a felhőalapú e-mail-ezés elterjedt a magyar 
vállalkozások körében és a vállalkozások több mint fele használja a felhőalapú 
szolgáltatást fájltárolásra és fájlmegosztásra, viszont a felhőalapú adatelemzés és e-
mail marketing egyáltalán nem elterjedt. 
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Összefoglalás 
 
A felhőalapú szolgáltatás olyan új technológia, amely új üzleti modell kialakulását 
teszi lehetővé. Annak ellenére, hogy számos, elsősorban fejlett országban elterjedt, 
egyes országok lemaradást mutatnak ebben a vonatkozásban. Empirikus kutatásom 
célja annak vizsgálata volt, hogy a magyar vállalkozások mennyire ismerik és 
mennyire elterjedt körükben a felhőalapú szolgáltatás. 

Empirikus kutatásom alapján megállapíthatjuk, hogy a magyar vállalkozások 
fejletlennek tekinthetők ebből a szempontból. Kutatási hipotézisem a felhőalapú 
technológia ismertségével és elterjedtségével kapcsolatban bebizonyosodott, 
ugyanis a magyar vállalkozások kevesebb, mint egyharmada használ felhőalapú 
szolgáltatást. A második hipotézisemet, miszerint a felhőalapú számítástechnikát 
ismerő vállalkozások közül kevesen alkalmazzák a szolgáltatást: adatelemzés, e-
mail, e-mail marketing, fájltárolás, fájlmegosztás terén, részben elfogadom, mivel a 
mért eredmény alapján elmondhatjuk, hogy az adatelemzést, az e-mail marketinget 
és a fájltárolást, fájlmegosztást valóban kevesen alkalmazzák a gyakorlatban, sokan 
még csak nem is tervezik annak bevezetését. Azonban megállapítottam, hogy az e-
mail szolgáltatást kimagasló arányban (70,53%) használják vállalatok. A kismértékű 
elterjedtség oka valószínűleg az, hogy a vállalatoknál folyamatos likviditási 
problémák merülnek fel, továbbá vállalaton belül nincs szakember az IT 
fejlesztésére. A legnagyobb problémát mégis valószínűleg az jelenti, hogy az 
újszerűsége miatt, a magyar vállalkozások sok fenntartást táplálnak a technológiával 
szemben. Bíztató azonban, hogy számos területen, elsősorban a kereskedelem, 
gépjárműjavítás, a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat, a szálláshely-
szolgáltatás, vendéglátás valamint a pénzügyi, biztosítási tevékenység területén 
nyitottak az új technológia iránt a magyar vállalkozások. 

A kutatás további irányát jelentheti a kapott eredmények validálása, valamint 
annak vizsgálata, hogy a felhőalapú szolgáltatások kismértékű igénybe vétele 
hogyan függ össze a vállalkozó korával, a vállalkozás egyéb sajátosságaival, az új 
technológia iránti bizalmatlansággal, vagy a szolgáltatók nem megfelelő marketing 
tevékenységével. Ahhoz, hogy a felhőalapú számítástechnikával kapcsolatos 
attitűdjük változzon a magyar vállalkozásoknak, egyrészt meg kell ismerniük ennek a 
szolgáltatásnak az előnyeit, ez nemcsak a globális tendenciák megismerését foglalja 
magába, hanem a helyi viszonyokat feltáró, a döntéshozatal szempontjából releváns 
magyar információ források megismerése is fontos. Az alkalmazást megelőző 
döntéshez több kritériumot kell figyelembe venni, nem csupán a legfőbb hátrányt, 
vagy előnyt, hanem az is lényeges, hogy a vállalat mérlegelni tudjon, a konkrét 
szituációt, az igénybevétel célját, a szolgáltatót, a külső tárhelyen elhelyezett adatok 
típusát, az igénybevett infrastruktúra kapacitási és biztonsági tulajdonságait, a 
függőségi kapcsolat mértékét is alapul véve. Célom az, hogy javaslatot dolgozzak ki 
a szolgáltatást nyújtó cégek részére, arra vonatkozóan, hogy hogyan tudják magukat 
jobban népszerűsíteni, és milyen konkrét, aktív felületeken megjelenő 
szolgáltatáscsomag segítségével érhetnek el sikereket, hozzájárulva ezzel a hazai 
vállalatok sikerességéhez is. 

LeBlanc (2014) kiemeli, hogy a felhő alapot teremt a vállalatok számára üzleti 
modelljeik gyors átalakításához. A vállalatok szolgáltatásokat és adatokat tárolnak a 
felhőben, melyeket összekapcsolhatnak, annak érdekében, hogy új és innovatív 
alkalmazásokat, vagy üzleti folyamatokat hozzanak létre. Használatának 
segítségével egy nyílt felhő környezetet teremtenek, amely biztonságos és az ott 
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tárolt információk védettek. Ezzel a felhőalapú szolgáltatás, amely hatékonyság és 
költségcsökkentő technológiaként indult, a szervezeti innováció hajtóerejévé vált. 
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Bevezetés 
 
Mint tapasztaljuk, a foglalkoztatás növelése egy kiemelt cél napjainkban, nemcsak 
Magyarországon, de az Európai Unióban is. 2010-ben elfogadásra került az Európa 
2020 stratégia, melyben a megfogalmazott célkitűzéseket 2020-ra az EU egészének 
teljesítenie kell. Így a foglalkoztatás területén biztosítani kell, hogy a 20-64 évesek 
körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot. A magyar nemzeti vállalás 75%-
os számértéke is jelzi, hogy a hazai kormány a foglalkoztatási ráta növelését tekinti 
az egyik legfontosabb prioritásának.  
 

1. ábra. Foglalkoztatási ráta az EU-28-ban a 15-64 éves korcsoportban, 2014. 

 
Forrás: Eurostat (2016), saját szerkesztés 

 
Az 1. ábra jól mutatja az EU-28-ban a 15-64 éves korcsoport foglalkoztatási rátáját 

2014-ben, mely elmarad a 75%-os vállaláshoz képest. Az európai uniós munkaerő-
felmérés (EU MEF) szerint 2014-ben 64,9% volt. Az EU-28 foglalkoztatási rátája 
2008-ban volt a legmagasabb (65,7%, majd csökkent és 2010-ben 64,1% volt. A 
pénzügyi és gazdasági világválság után 2010 és 2013 között stabilitás következett, 
ekkor a foglalkoztatási ráta 64,1% és 64,2% között mozgott, majd 2014-ben a 
foglalkoztatási ráta visszatért a válság előtt megfigyelt felfelé ívelő pályára és 64,9%-
ot ért el. Magyarországon 2014 IV. negyedévében a 15-64 évesek foglalkoztatási 
rátája 62,6% volt és a 2014-es EU-28-as rátát még 2015. december-2016. 
februárban sem érte el, akkor a ráta hazánkban 64,7% volt. (KSH (2016). 
www.ksh.hu/foglalkoztatottsag [2016.03.26.] 
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Nők a munkaerőpiacon 
 
Ha a foglalkoztatási rátát nemek szerinti bontásban nézzük az EU-28-ban, akkor az 
alábbiakat mondhatjuk el (2. ábra). A foglalkoztatási ráta minden országban 
alacsonyabb a nők körében. 2014-ben a férfiak foglalkoztatási rátája az EU-28 
tagállamában 70,1% volt, szemben a nők 59,6%-os értékével. Jelentős eltérések 
mutatkoztak a tagállamok esetében a foglalkoztatási ráták nemek szerinti 
különbségében. Míg Máltán a foglalkoztatási ráták nemek szerinti különbsége 25,6 
százalékpont, addig Görögországban és a Cseh Köztársaságban 16-18 
százalékpont, ugyanakkor Finnországban és Litvániában nagyon csekély a 
különbség, a női ráták kevesebb, mint 2,0 százalékponttal maradtak el a férfiakétól. 
Magyarországon a foglalkoztatási ráta 2014-ben 61,8% volt, a férfiaké 67,8%, a nőké 
55,9%, így nálunk a rés 11,9%-os volt.  
 
2. ábra. Foglalkoztatási ráta az EU-28-ban a 15-64 éves korcsoportban nemek szerint, 2014. 

 
Forrás: Eurostat (2016): 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Employment_rates_by_sex,_age_group_15%E2%80%9364,_2014_(%C2%B

9)_(%25)_YB16.png [2016.03.26.] 
 

A 3. ábra jól alátámasztja, hogy a nők munkaerő-piaci részvétele tartósan és 
jelentősen elmarad a férfiakétól hazánkban is, a női munkavállalók helyzete 
egyértelműen kedvezőtlenebb a foglalkoztatásban, mint a férfiaké.  
 

3. ábra. A foglalkoztatás alakulása nemenként Magyarországon, fő 

 
Forrás: KSH (2016), saját szerkesztés: www.ksh.hu/munkaeropiac [2016.03.26.] 
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A 4. ábra a női foglalkoztatási rátát mutatja korcsoportok szerint Magyarországon. 
Vannak alacsony foglalkoztatású korcsoportok, a 15-19 és a 60 év feletti 
korcsoportok, ez magyarázható azzal, hogy a fiatalok, a 15-19 éves korosztály 
foglalkoztatása általában az oktatás melletti diákmunka, idénymunka keretében 
történik, a 65 év felettiek pedig nyugdíj mellett dolgoznak. Általánosságban 
elmondható, hogy a munkaerőpiacon a 40-44 és 45-49 éves korosztályú nők vannak 
a legnagyobb arányban jelen, így ez is rávilágít arra, hogy a 20-40 év közötti nők 
„kilépnek” a munkaerőpiacról a gyermekvállalás miatt, majd visszatérnek a 
munkaerő-piacra. 
 

4. ábra. Női foglalkoztatási ráta korcsoportok szerint Magyarországon 

 
Forrás: KSH (2016), saját szerkesztés: www.ksh.hu/munkaeropiac [2016.03.26.] 

 
A 4. ábrából látható a női foglalkoztatási ráta legmagasabb iskolai végzettség 

szerint. A 8 általános iskolánál kevesebb végzettségű dolgozó nők száma 
folyamatosan növekvő tendenciát mutat a vizsgált időszakban, ez természetesen 
köszönhető a célzott állami beavatkozásoknak is (pl. közfoglalkoztatás). Az általános 
iskola 8. osztályával rendelkezők foglalkoztatása a 2010-es évig csökkenő 
tendenciát, majd megfordul a görbe és folyamatosan növekvő tendenciát mutat. A 
legnagyobb arányú elhelyezkedés a főiskolai illetve egyetemi képzésben 
résztvevőknél figyelhető meg, így az iskolai végzettség növekedése egyértelműen 
támogatja az elhelyezkedési esélyek növekedését. A nők iskolázottsági szintjének 
folyamatos emelkedése arra is felhívja a figyelmet, hogy ezzel kitolódik a nők 
belépése a munkaerőpiacra. 
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5. ábra. Női foglalkoztatási ráta legmagasabb iskolai végzettség szerint Magyarországon 

 
Forrás: KSH (2016), saját szerkesztés: www.ksh.hu/munkaeropiac [2016.03.26.] 

 
Koncz (2011) szerint a munkaerőpiac szegregációja, nemek szerinti elkülönülése, 

olyan viszonylag zárt szegmentumokra szabdalja a munkaerőpiacot, amelyeket az 
egyik vagy a másik nem különböző mértékben ural. Az elkülönülés lehet horizontális 
és a vertikális (erről később szólok). A horizontális szegregáció a nemek részvételét 
méri az egyes ágazatokban, foglalkozásokban, munkakörökben, az elnőiesedett 
területeket femin és a nagyobb mértékben férfiakat foglalkoztatókat masculin 
területnek nevezzük. Érdemes megfigyelni a női foglalkoztatás számának alakulását 
foglalkoztatási főcsoportok szerint (6. ábra), hiszen ez rávilágít a munkaerőpiac 
gender (társadalmi nem alapú) aspektusára is. Ha megnézzük, hogy milyen 
munkakörben tudnak elhelyezkedni a nők, milyen foglalkozási területeken, milyen 
tevékenységeket végeznek, akkor valóban látszódnak a szegregációs területek. 
Legalacsonyabb nőállomány a fegyveres szervek foglalkoztatásában mutatkozik 
meg, minimálisan vannak jelen a nők a rendőrség illetve a katonai szervek 
alkalmazásában, és ezek valóban masculin szakmáknak tekinthetők. Legmagasabb 
foglalkoztatás az egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő, valamint a 
kereskedelmi és szolgáltatási foglalkoztatásoknál figyelhető meg, és ezek a 
sztereotípiák szerint is inkább femin területek. 
 

6. ábra. A női foglalkoztatottak száma foglalkozási főcsoport szerint Magyarországon 

 
Forrás: KSH (2016), saját szerkesztés: www.ksh.hu/munkaeropiac [2016.03.26.] 
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A nők munkaerő-piaci helyzetét befolyásoló tényezők 
 
Belinszki (1997), Frey (1995) szerint, melyet a saját kutatásom (Matiscsákné, 2014) 
is megerősített, a legvizsgáltabb terület a társadalmi okok. Bár ehhez a területhez 
kapcsolódó vizsgálatok nem nagyon kapcsolódnak a munkahelyhez. De 
hangsúlyozni kell, hogy a nők gyakrabban elérik elégedettségüket, az eredményre 
való igényüket tekintve olyan feladatokban, amikor emberekkel kell kapcsolatban 
lenni és eredményesen támogatják egymást. Horstmann (1984) arra mutat rá, hogy a 
nők esélyesebbek az önmegvalósításra, mint a férfiak. A nőknek alacsonyabb karrier 
céljaik vannak, mint a férfiaknak, a nőknél valószínűbb a vezetőségért való verseny 
feladása annak érdekében, hogy olyat csináljanak amit „igazán szeretnek”.  

Rengeteg szervezeti (organizációs) és személyes akadály is van, úgy mint 
politika, organizációs összefüggés, emberi erőforrás gazdálkodás, szakértelem és 
teljesítmény, mentorok, hálózatok, emberi tőke, család, nem, kiindulási lehetőségek, 
nemi kisebbségi diszkrimináció, amely megakadályozza sok nő számára hogy elérjék 
a felsőbb szintű vezetői beosztást.  

Metz (2005) szerint kiemelten fontos a család és a gyerekek számának 
befolyásoló szerepe, hiszen az otthoni kötelezettségekben is tapasztalhatók nemi 
egyenlőtlenségek. A családi kötelezettségek egyedülálló kihívások elé állítják azokat 
a nőket, akik feljebb akarnak jutni a ranglétrán. Összefüggésben az „időhiány 
hipotézissel”, az az idő, amit a családi kötelezettségekkel töltünk, az az idő, amit nem 
tudunk a munkahelyünkön tölteni. Ráadásul sok nő azt hiszi, hogy a családi 
kötelezettségek karrierjük akadálya, ez részben igaz is, mert így hatással vannak 
kollégáik és feletteseik e témáról alkotott felfogására. A gyermekes nőkről alkotott 
percepciók és sztereotípiák diszkriminatív viselkedéshez vezethetnek, ennek 
következtében újabb akadályt jelentenek az anyák karrierjében.  

Tharenou (1996) megállapította, hogy az ambíció és a szellemi tőke (tapasztalat 
években kifejezve, iskolázottsági szint, képzés és fejlődés, illetve karrier kitörési 
lehetőségek) kapcsolatban vannak a nők vezetői előmenetelével. 
A műszaki- technológiai tényezők, mint az infrastruktúra, háztartási gépek, szintén 
befolyásolják a nők munkaerő-piaci pozícióját, ugyan úgy mint a gazdasági 
tényezők:a szociális juttatások rendszere, a foglalkoztatáshoz kötődő juttatások, a 
kereseti viszonyok, vagy a szolgáltatások árai. 

Az alábbi ábra összefoglalóan mutatja a nők munkaerő-pici pozícióját befolyásoló 
tényezőket. Az egyéni, személyes tényezőket kiemeltem azért, mert szerintem ez az 
egyik leginkább befolyásoló tényező. Ide soroljuk - a teljesség igénye nélkül - a 
következő tényezőket: lakhely, kor, családi állapot, gyermekek száma és kora, 
(iskolai, szakmai) végzettség (szintje), családi kötelezettségek és háttér, 
szocializációs élmények, stb. (Matiscsákné - Lipták (2015)) 
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7. ábra. A nők munkaerő-piaci pozícióját befolyásoló tényezők 

 
Forrás: Matiscsákné (2014) 

 
A női vezetők és vállalkozók 
 
A női foglalkoztatás egyik kulcskérdése a vertikális szegregáció. Nagy (2001) szerint 
a vertikális szegregáció a foglalkozási hierarchiában való előrejutási lehetőségeket 
foglalja magában. Azt a jelenséget írjuk le vele, amikor vertikálisan feljebb haladva a 
beosztásban, az egyre magasabb vezetői pozíciókban egyre kevesebb nőt találunk. 
És ez akkor is előfordul, amikor a nők megfelelő formális képzettséggel, szakmai 
tapasztalattal rendelkeznek.  

A nők vertikális szegregációját mutatja a népesség társadalmi réteg szerinti nem 
alapú vizsgálata.(1. táblázat). A két utolsó népszámlálási adatot vizsgálva láthatjuk, 
hogy míg 2001-ben a felső-és középszintű vezetők, nagy-és középvállalkozók több 
mint egyharmada (34,3%) nő volt, addig 2011-ben már egyharmad alá csökkent 
(32,8%) az arányuk. Ha a hierarchia alacsonyabb szintjeit nézzük, akkor azt 
tapasztaljuk, hogy minél alacsonyabb a vezetői szint, annál inkább vannak a nők 
jelen: a magasan képzett értelmiségiek, magas beosztású hivatalnokok, szakértők 
esetében 2001-ben a nők aránya 43,35, és arányuk 45,7%-ra emelkedett 2011-re. 
Az alsószintű vezetők, alsószintű értelmiségiek, beosztott hivatalnokok, magasan 
képzett technikusi, irányítói foglalkozásúak esetében a nők helyzete szintén javult a 
2001-es 55,8%-os arány 2011-re 57,4%-ra nőtt. Meg kell említeni, hogy a vizsgált 
időszakban a felső- és középszintű vezetők, nagy- és középvállalkozók esetében 
látunk csak létszámcsökkenést, a másik két rétegséma esetében a létszám is nőtt. 
 

Műszaki-
technológiai 
tényezők 

Társadalmi 
tényezők 

Gazdasági 
tényezők 

Szervezeti 
tényezők 

Egyéni 
tényezők 

A nők 
munkaerő-piaci 

pozícióját 
befolyásoló 
tényezők 



Társadalom, kulturális háttér, gazdaság, ISBN 978-80-89691-33-3 

75 

1. táblázat. A teljes népesség társadalmi-foglalkozási rétegséma (vezetők) nemek szerint 
Magyarországon 

Társadalmi-foglalkozási 
rétegséma 

2001 2011 

férfi  nő 
összes en 

férfi  nő 
összesen  

százalék  fő százalék  fő 
1. Felső- és középszintű 
vezetők, nagy- és 
középvállalkozók 65,7 34,3 100,0 144 380 67,2 32,8 100,0 120 331 
2. Magasan képzett 
értelmiségiek, magas 
beosztású hivatalnokok, 
szakértők 56,7 43,3 100,0 263 016 54,3 45,7 100,0 387 288 
3. Alsószintű vezetők, 
alsószintű értelmiségiek, 
beosztott hivatalnokok, 
magasan képzett 
technikusi, irányítói 
foglalkozásúak 44,2 55,8 100,0 932 970 42,6 57,4 100,0 1 091 447 

Forrás: KSH (2016), saját szerkesztés: www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_tarsadalom_retegzodese 
 

Ha a népszámlálási adatok munkajelleg-csoportosítási adataiból a vezetőket 
nézzük nemek szerint (2. táblázat), azt látjuk, hogy 2001-ben a vezetők 44%-a, 
2011-ben 43%-a nő. A csökkenés mellett még azt is megállapíthatjuk, hogy úgy 
csökkent a nők aránya 1 százalékponttal, hogy a vezetők száma nőtt 13,2%-kal.  
 

2. táblázat. A vezetők száma és aránya a teljes népességen belül nemek szerint 
Magyarországon 

Munkajelleg-
csoportosítás 

 

2001 2011 

férfi  nő 
összesen  

férfi  nő 
összesen  

százalék  fő százalék  fő 
 

 
Vezetők 56,0 44,0 100,0 308 720 57,0 43,0 100,0 349 525 

Forrás: KSH (2016), saját szerkesztés: www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_tarsadalom_retegzodese 
 

A népszámlálási adatok normatív-funkcionalista modell adataiból a vállalkozókat 
az alkalmazottak számát elemezve (3. táblázat) megállapítható a női vállalkozók 
vertikális szegregációja: minél több alkalmazottal rendelkezik egy vállalkozó, annál 
alacsonyabb a női vállalkozók aránya közöttük.10, vagy több alkalmazott esetében a 
női vállalkozók aránya 20,6%, 1-9 fő alkalmazottnál 32,75%, míg az alkalmazott 
nélküli vállalkozók körében 33,55% a női vállalkozók aránya. 2011-ben mind az 1-9 
alkalmazottal, mind pedig az alkalmazott nélküli női vállalkozók aránya nőtt (33,8, 
illetve 36.9%), miközben a 10 vagy több embert foglalkoztató női vállalkozó aránya 
csökkent 19,1%-ra. Az adott időszakban csupán az 1-9 alkalmazottakat foglalkoztató 
vállalkozók száma nőtt, mind a 10 vagy több alkalmazottal rendelkező vállalkozók, 
mind pedig az alkalmazottat nem foglalkoztató vállalkozók száma jelentősen 
csökkent. 

Ha a normatív-funkcionalista modellből a vezetők-menedzserek arányát és számát 
nézzük, azt tapasztaljuk, hogy összességében a számuk 2011-re megnőtt, miközben 
a nők aránya 44,5%-ról 40,8%-ra csökkent 2001-ről 2011-re. 
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3. táblázat. A vezetők száma és aránya a teljes népességen belül nemek szerint 
Magyarországon 

Normatív-funkcionalista 
modell 

2001 2011 

férfi  nő 
összesen  

férfi  nő 
összesen  

százalék  fő százalék  fő 
A1. Vállalkozó, 10 vagy 
több alkalmazottal 79,4 20,6 100,0 33 281 80,9 19,1 100,0 19 799 
A2. Vállalkozó, 1-9 
alkalmazottal 67,3 32,7 100,0 126 987 66,2 33,8 100,0 142 341 
A3. Vállalkozó, 
alkalmazott nélkül 66,5 33,5 100,0 419 390 63,1 36,9 100,0 341 107 
B1. Vezetők, 
menedzserek 55,5 44,5 100,0 143 215 59,2 40,8 100,0 155 020 

Forrás: KSH (2016), saját szerkesztés: www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_tarsadalom_retegzodese 

 
Összegzés 
 
A foglalkoztatás növelése nemcsak Magyarországon, de az Európai Unióban is 
fontos, nemcsak társadalmi, hanem gazdasági szükségszerűség is. Az Európa 2020 
stratégiában az egyik megfogalmazott célkitűzés 2020-ra, hogy a 20-64 évesek 
körében a foglalkoztatottság aránya el kell, hogy érje a 75%-ot. A hazai nemzeti 
vállalás szintén 75%. A hazai foglalkoztatási adatsorokat elemezve egyértelműen 
megállapítható, hogy a nők munkaerő-piaci részvétele tartósan és jelentősen 
elmarad a férfiakétól.  

Bemutattam a nők munkaerő-piaci helyzetét befolyásoló tényezőket, 
hangsúlyozva az egyéni tényezők kiemelkedő jelentőségét. Rámutattam a 
munkaerő-piac gender aspektusaira, amikor nemek szerinti bontásban, elsősorban a 
vezetői pozíciókra fókuszálva elemeztem a munkaerő-piaci adatsorokat a KSH 2001 
és 2011-es népszámlálási adataiból. A társadalmi-foglalkozási rétegséma és a 
munkajelleg csoportosítás adataira támaszkodva megállapítottam, hogy létezik 
hazánkban a nők vertikális szegregációja. A vezető pozíciókat és a vállalkozókat 
alkalmazottak számát illetően elemezve még inkább azt tapasztaljuk, hogy a nők 
egyértelműen hátrányban vannak, hiszen minél magasabb beosztásokat nézünk, és 
a vállalkozók esetében minél több alkalmazottja van egy vállalkozónak, annál kisebb 
közöttük a nők aránya és a vizsgált időszak alatt a helyzet tendenciájában is romlott.  
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Nemzetközi sportrendezvények 
 
2017 nyarán először kerül megrendezésre Magyarországon (Győrben) olyan 
többsportágas nemzetközi sportrendezvény, ami az Olimpiai rendezvények közé 
tartozik. A nemzetközi sportrendezvények, olyan sportesemények, ahol a különböző 
országok versenyzői egy vagy több sportágban mérik össze teljesítményüket, 
nemzetközi szabályok szerint. A sporteseményt kiemelt érdeklődés kíséri, mint a 
helyszínen, mint a médián keresztül. A sportesemény médiaképes (András, 2003), a 
közvetítések által tömegekhez képes eljutni az esemény. A sportesemény a 
szórakozás legfelső szintjét nyújtja (szórakoztatóipar része), a sporteseményt 
kapcsolódó szolgáltatások kísérik, amely által rendezvénnyé válik, és jellemzően a 
hivatásos, globális sportágakban (András, 2003) valósulnak meg. 

 
Nemzetközi sportrendezvények hatásai 
 
A sportgazdaságtan legfontosabb megjelenési formái ma, a nemzetközi 
sportrendezvények. A hivatásos sport központi termékét a különböző 
sportrendezvények jelentik. Egy-egy nemzetközi szintű sportrendezvény (olimpia, 
világbajnokság, Bajnokok ligája döntő) sportgazdaságtani szempontból a sport 
összes piacára (fogyasztó piac, játékos piac, közvetítési jogok piaca, sportszponzori 
piac, merchandising piac) hatást gyakorol (András, 2003). Ezek a nemzetközi 
sportrendezvények azonban nemcsak a saját piacaikra gyakorolnak kiemelt hatást, 
hanem a rendező ország / város gazdaságára is. A gazdasági és nem gazdasági 
jellegű hatások rövid és hosszú távon egyaránt megjelennek. A nemzetközi 
sportrendezvények új fejlesztő erőt jelentek a város/ ország életében. 

A hatásokat szerteágazóak, vizsgálatuk és elemzésük fókuszfüggő, a nemzetközi 
szakirodalom többféle csoportosítást is használ. A hatások három kiemelt területét 
különböztethetjük meg társadalmi, gazdasági és környezeti hatások (Albers, 2004). A 
sportrendezvények gazdasági hatásait tovább bonthatjuk makro- és mikrogazdasági 
hatásokra (Heinemann, 1995). A hatások keletkezését időben három csoportra 
bonthatjuk, a rendezvény előtti, a rendezvény megvalósulásakor és a rendezvény 
után keletkezőkre, továbbá megkülönböztettünk rövid és hosszú távú hatásokat 
(Preuss, 2004). 

A tervezési, előkészítési, építkezési időszakban a legnagyobb hatást a 
létesítmény- és infrastruktúrafejlesztés jelenti. Ebben az esetben leginkább az 
építőipar bevételei, beruházásai és az ehhez kapcsolódó munkalehetőségek 
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növekednek meg. A rendezvények ideje alatt a közvetlen fogyasztás emelkedik meg, 
amely elsősorban a belső fogyasztások átütemezéséből és a turizmusból 
származtathatóak, hiszen az esemény időtartalma alatt a városokba (országba) 
rengeteg sportoló, résztvevő és szurkoló is érkezik. A közvetlen fogyasztás helyileg 
az adott városban és térségében továbbá nemzetközi szinten is növekedhet. Helyi 
szinten a közlekedésből, szálláshelyek kiadásából, vendéglátásból és a különböző a 
rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatásból (biztonsági szolgálat, merchandise 
tárgyak értékesítése, reklámszolgáltatás értékesítése) állhat össze.  

Hosszú távon a rendezvényhez kapcsolódó fenntartható munkahelyek, a jól 
használható létesítmények, az infrastruktúra beruházások jelentik a konkrétan 
megfogható gazdasági hatásokat. Továbbá megjelennek azok a nem gazdasági 
jellegű hatások, amelyek közvetett módon hatást gyakorolnak a rendező ország / 
város gazdaságára. Például a rendező ország lakosságát egy sportrendezvény 
aktívabb sportolásra ösztönzi, amely az egészségügyi költségek csökkenéséhez 
vezet. A politikai hatások is megtalálhatóak, hiszen a létrejött kapcsolatok 
befolyásolhatják az ország kereskedelmi tevékenységét, illetve a beruházások 
megvalósításához országon belüli politikai egyetértés is szükséges.  

A nemzetközi sportesemények kapcsán a vendéglátó ország/város óriási média 
lehetőséget kap arra, hogy bemutatkozzon, és pozitív képet, pozitív imázst alakítson 
ki magáról, amely ha jól sikerül jelentős turisztikai érdeklődést hozhat a 
későbbiekben. Kevésbé megfogható, de hosszútávon megerősíthető, hogy egy 
nemzetközi sportrendezvény során komplex viszony alakul ki a rendező ország 
imázsa, az érintettek nemzeti identitása és a lakosság, illetve az önkéntesek 
hozzáállása között. Egy nemzetközi sportrendezvény számos olyan értéket 
képviselnek, mint önfegyelem, tolerancia, együttműködés, multikulturalizmus, 
szolidaritás, csapatszellem, csapatjáték, amelyek a nemzeti identitás, büszkeség 
részei, alapjai (Szőts, 2012). Ennek következménye, hogy a legfontosabb hosszú 
távú hatások között szerepel a nemzeti büszkeség, a rendező ország imázsának és 
az önkéntes mozgalom erősödése. 

A nemzetközi sportrendezvények megrendezése minden esetben új munkahelyek 
létrejöttét vonják maguk után. Ezeket a munkahelyeket többféleképpen 
csoportosíthatjuk. Van a beruházásokhoz kapcsolódó, főleg az építőiparban 
keletkező nagyarányú munkaerőigény, stadionok és egyéb létesítmények építésénél. 
Ezek a rendezvény előtti 4-5 évben, a megnövekedett szükségletre átmeneti igényt 
jelentenek, ám tartósan nem maradnak fenn. További munkahelyek a megnövekedett 
turizmusból jönnek létre, a szálláshelyek és a vendéglátóegységekben. A munkaerő 
kereslet harmadik területe az adott esemény szervezéséhez és lebonyolításához 
kapcsolódik, hiszen egy- egy nemzetközi rendezvény szervezői, lebonyolító stábja a 
több ezer fő nagyságrendet is eléri a rendezvény típusától függően és ehhez adható 
még hozzá az önkéntesek száma. 

A hosszútávon fennmaradó munkahelyek a létrehozott infrastrukturális 
beruházások üzemeltetéséhez köthetőek. 

 
Városfejlesztés 
 
Győr városában több nagy országos csapatsportban jól szereplő csapatok 
működnek, valamint több egyéni sportban is eredményes szereplés jellemző, ezért a 
város sportgazdasági érintettsége országos szinten kiemelkedően magasnak 
értékelhető. Az EYOF (Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál) a városi fejlesztések 
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ösztönzőjeként, számos beruházás katalizátoraként új lehetőségeket nyitott meg 
Győr Város számára. Világszínvonalú sportlétesítmények (uszoda, aréna, 
teniszcsarnok, atlétikai központ) kerülnek felépítésre, az Olimpiai Központ 
felépítésével városrész rehabilitáció jön létre. A nemzetközi sportrendezvény állami 
támogatással jön létre, amely a pénzügyi finanszírozást is magában foglalja. Ezáltal 
lehetőséget teremt arra, hogy a sportrendezvénytől függetlenül is szükséges és 
megvalósítandó beruházások hozzáadott céllal, és megfelelő támogatással jöhessen 
létre. A rendező város fejlesztése szempontjából a nemzetközi sportrendezvények 
hatásai közül kiemelkedő jelentőségű a sportlétesítmények építése és az 
infrastruktúrafejlesztések. Kiemelkedő azért, mert a befektetés erőforrások 
szempontjából kimagasló, és a beruházások utóhasznosításának kérdése 
kulcsfontosságú a komplex hatások megítélésekor. Napjainkban a nemzetközi 
sportrendezvényekhez kapcsolódó beruházások megítélése, az utóhasznosítás 
sikerességén múlik, erre adódnak negatív és pozitív példák egyaránt. Cél minden 
esetben a fenntarthatóság, a létesítmények hosszú távú 100%-os kihasználtsága, az 
üzemeltetés optimalizálása.  

A sporthoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésének igénye többféleképpen, 
többféle input, kezdeményezés következménye lehet. Győr Városa estében három 
esetet különböztethetünk meg. Az első, és jelen tanulmány témája a nemzetközi 
sportrendezvények keretében megvalósuló infrastruktúrafejlesztés, amely esetében 
az ország / város még nem rendelkezik a megszervezendő eseményhez szükséges 
létesítménnyel, infrastruktúrával, ezért ahhoz kapcsolódóan kerülnek megvalósításra 
a fejlesztések (Győr, EYOF 2017). A második esetben egy már meglévő magas 
minőségű sportteljesítmény és a sportfogyasztási igények megnövekedése generálja 
az igényt egy beruházásra (Audi Aréna Győr, Győri ETO KC Bajnokok Ligája 
eredményei). A harmadik esetben pedig az adott ország/ város általános 
sportfejlesztési stratégiájához, szabadidősportjának és utánpótlás nevelésének 
komplexen nézve közsportjának fejlesztéséhez kapcsolódóan merül fel az új 
létesítmény hiánya, építésének szükségessége (AQUA Sportközpont Győr).  

Kijelenthetjük, hogy a három tényező, a háromféle igény egyidejű megléte esetén 
a jövőbeli hasznosulás a legstabilabb, a legszélesebb spektrumú, és a hosszú távú 
fenntarthatóságot is biztosítja. 
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Ábra 1. A sporthoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésének 3 lehetséges ösztönzője, Győr 
Város példáján  

 
(Saját szerkesztés, 2015) 

 
EYOF (Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál) 2017 hatásai és 
Győr lehetőségei 
 

Sportinfrastruktúra fejlesztések 
 
A sport infrastrukturális befektetésekről általánosságban kijelenthetjük, hogy 
legfontosabb döntési tényezőjük a hosszú távú hasznosítás kell, hogy legyen. A 
beruházás lényege az időzítés és a hosszú távon komplex tervezés. A meglévő 
igények, érdekek összekapcsolása a jelentkező lehetőségekkel, bevezetőben 
említett többféle igény összekapcsolása. Vizsgálatunk kiterjedt annak megítélésére 
is, hogy a nemzetközi sportteljesítmény és a nemzetközi sportrendezvények, illetve a 
lakossági szabadidősport által támasztott igények szervezési lehetőségeinek 
kihasználása összekapcsolódik-e a megfelelő időzítéssel.  

Kihagyhatatlan lehetőség az az eset, ha egy város a fejlesztéseket nemzetközi 
sportrendezvénytől függetlenül is megvalósította volna, de mégis a lehető 
legelőnyösebb helyzetet keresve, a fejlesztést egy adott sportesemény 
szervezéséhez kapcsolja és a finanszírozásához központi támogatást nyer el. Az 
időzítés kérdése kétféleképpen valósulhat meg, egyik esetben előre kell hozni a 
fejlesztéseket, másik esetben pedig kivárni, hogy valamilyen sporteseményhez 
kapcsolható legyen a beruházás. 

Az AUDI Aréna Győr és az Aqua Sportközpont esetében is a két lehetőség 
találkozása valósult meg. Kutatásunk alapján kijelenthetjük, hogy már halogatott 
beruházásként, a város számára, mondhatni csak a megfelelő alkalom és lehetőség 
megtalálása volt a cél, a megfelelő időzítés és a lehető legkedvezőbb finanszírozási 
modell eléréséhez.  

Azzal, hogy Győr elnyerte az Ifjúsági Olimpia rendezésének jogát, mindemellett a 
Magyar Kézilabda Szövetség megpályázta és elnyerte a 2014. év végi Női Kézilabda 
Európa Bajnokság szervezési jogát is, továbbá a 2015-ös Női Kosárlabda Európa 
Bajnokság csoportmérkőzésinek is házigazdája lehetett. E kedvező időzítés adott 

Sporthoz 
kapcsolódó 

infrastruktúra 
beruházások 
ösztönz ője 

nemzetközi 
sportrendezvények 

(EYOF) 

magas min őségű 
sportteljesítmény és 
a sportfogyasztási 

igények  
(AUDI ETO KC)  

közsport fejlesztése  
(50 méteres uszoda 

igénye, AQUA 
Sportközpont)  

3 ösztönző egyidejű megléte biztosítja a hosszú távú hasznosíthatóságot 
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lehetőséget az állami támogatás kihasználására, 4,9 milliárd forint központi 
költségvetési keret lehívására, amely a teljes építési, kivitelezési költségeket fedezte. 
Ehhez Győr Város a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések finanszírozásával 
csatlakozott, utak és parkolók építésével, környezetrendezéssel. 

 
Nemzetközi sportrendezvények Győrben 
 
A sport infrastrukturális beruházások általában látványos és igen költséges 
befektetések, amelyek előtt azok kihasználását és lehetséges felhasználási módjait 
szükséges tervezni és indokolni. Az Audi Aréna Győr megépítésének legfőbb oka a 
meglévő magas szintű sportteljesítmény volt, a kézilabda és a futsal révén. 
Magyarországon egy AUDI Aréna Győr szintű létesítmény a nemzetközi 
sportrendezvények szervezése esetében hiánypótló szolgáltatások nyújtására képes 
és az elvárt nemzetközi színvonalat több sportág számára is nyújtani tudja. Tehát az 
elsődleges igény után megfogalmazható, hogy az Aréna potenciális helyszín 
nemzetközi sportrendezvények megszervezésére is. Az Aréna építésekor már két 
nemzetközi szövetséggel az EHF-fel és a FIBA-val is egyeztettek, hogy a tervek 
megfeleljenek a kézilabda és a kosárlabda nemzetközi sportrendezvények 
szervezéséhez szükséges kritériumainak. Az Aréna megnyitásakor 2014 végén a 
Kézilabda Európa Bajnokság csoportmeccseinek adott otthont. 2015 nyarán pedig 
Eurobasket Women 2015 névre hallgató kontinenstorna középdöntős mérkőzései 
zajlottak az Arénában. A 2017-es EYOF-en túl már most készülőben vannak a 
következő nemzetközi sportrendezvények pályázatai, amelyek lehetséges helyszíne 
az Audi Aréna Győr lehet. A multifunkcionális csarnok, mint a nagy nemzetközi 
sportrendezvények helyszíne kereslete továbbra is megmaradt, 2014-ben a Magyar 
Torna Szövetség (MATSZ) Győr Városával pályázott a sportág 2017-es 
világbajnokságának rendezési jogára, majd a 2018-as Európa-bajnokság 
megrendezését tűzték ki célul. 

2014 decemberében, ahogy a kézilabda Európa Bajnokság meccsei véget értek, 
úgy kezdődtek meg az U-16-os Nemzetközi Sakk Olimpia mérkőzései Győr 
Városában. Ez az ifjúsági verseny egy jó próba volt arra, hogy a következő lépésben 
felnőtt világverseny megrendezésre pályázhasson a szövetség és a város. Cél pedig 
nem más a 2020-as felnőtt világverseny szervezési jogának elnyerése.  

A 2016-os női junior és a 2017-es férfi ifjúsági Európa-bajnokság közös 
házigazdája lesz a Magyar és a Szlovák Röplabdaszövetség. A magyarországi 
helyszínnek pedig Győr Városa, és az AUDI ARÉNA Győr ad otthont. A női junior 
Euróba Bajnokság esetében Győr és Nyitra lesz a két csoporthelyszín, majd a záró 
szakasznak a szlovákiai város ad otthont. A férfi ifjúsági Eb-n Győrben és Puhóban 
(Puchov) rendezik a csoporttalálkozókat, míg az elődöntőket és helyosztókat 
Győrben. Röplabdában a 2019-es felnőtt női Európa-bajnokság rendezésének 
megpályázása a selejtezőkkel együtt szerepelnek a tervekben. 

 
Összefoglalás 
 
A nemzetközi sportesemények szervezésénél fontos a komplex, a hosszú távú és a 
stratégiai gondolkodás (András, 2003). Komplex azért mert a szabadidősport és a 
hivatásos sport nem választható szét. Komplex, hiszen a létesítmények szerepe nem 
csak abban van, hogy megrendezhetőek legyenek a világversenyek, hanem ez a 
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sportolói bázis szélesítésének is az alapja. A hosszú távú gondolkodás azért 
szükséges mert ezeknek a folyamatoknak idő szükséges ahhoz, hogy beérjenek, 
hogy generációk nőjenek fel. Stratégiai azért, mert az ország sportkoncepciójának 
részét kell, hogy képezze (András, 2003). 

A nemzetközi sportrendezvények nem egyszerű rendezvények, hanem komplex 
szolgáltatások, és minden esetben a befektetett 1 forint multiplikatív hatását kell 
nézni. 
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A bankpiac koncentrációjának mérésére nemcsak a verseny erejének 
meghatározása miatt, hanem a banki tevékenység kockázati szintjére ható 
folyamatok értékelése miatt is szükség van. A koncentráció szintjének ábrázolása a 
Lorenz-görbével lehetséges, a koncentráció mértéke pedig többek között a széles 
körben használt Gini-indexszel, az úgynevezett CR mutatókkal, illetve a Herfindahl-
Hirschman indexszel határozható meg.  Ez utóbbi mutató szintjére vonatkozóan 
becslés adható részleges adatfelvétel segítségével. Általában fogalmazva, 
amennyiben egy sokaság értékösszege és a sokaságot alkotó egyedek száma 
ismert, akkor a vizsgált ismérvérték koncentrációját mutató Herfindahl-Hirschman 
indexre megadható egy olyan – a mintavételtől függő – minimális érték, amelytől a 
teljes sokaság Herfindahl-Hirschman indexének értéke nagyobb. Megadható továbbá 
egy olyan – a mintavételtől függő – maximális érték is, amelytől a teljes piac 
Herfindahl-Hirschman indexének értéke biztosan kisebb. Mivel az Európai Központi 
Bank Statisztikai Adattárházában az uniós szintű aggregát sokasági összegek 
(például aggregát mérlegfőösszeg, vagy aggregát sajáttőke összege), illetve piaci 
szereplők száma hozzáférhető, az Európai Unió bankpiacára megadhatóak a fent 
említett minimális és maximális Herfindahl-Hirschman index értékek. Az Adattárház 
tagországi szintű adatokat is tartalmaz, így a kidolgozott módszer egy adott 
tagország bankpiaci koncentrációs szintjének meghatározására is használható. 
Ennek azért van jelentősége, mert a teljes bankpiac koncentrációs szintje viszonylag 
kisszámú minta esetén is jól becsülhető. 

 
Bevezetés 
 
A piaci koncentráció erejének meghatározására többen, többféle módszert dolgoztak 
ki. A méretstruktúra mérésére elsősorban a legnagyobb három (CR3) vagy 
legnagyobb öt bank (CR5) piaci részarányát mérő koncentrációs mutatókat, valamint 
az összes szereplő piaci részarányát mérő Herfindahl-Hirschman indexet használják 
(Várhegyi, 2003).  Ezen kívül ismert még a Gini index, Hannah-Kay index, a Hall-
Tidemann index és Theil entrópia indexe (Calabrese & Rosso, 2012), míg a nem-
strukturális mutatók közül a legelterjedtebb a Panzar-Rosse teszt (Várhegyi, 2003). 
Egy más csoportosítás szerint abszolút és relatív mérőszámai vannak a 
koncentrációnak (Latreille & Mckley, 2011).  

A legelterjedtebb mutatók a Gini index, a CR indexek és a Herfindahl-Hirschman 
index, ezért a következő részletesebb bemutatás csak ezekre a mutatókra 
korlátozódik.  

A szakirodalom egyik legvitatottabb mutatója a Gini-index (KOVÁCS, 2011), amely 
Corrado Gini nevéhez fűződik (GINI, 1921). A Gini-index (amelynek jele G) 
meghatározásához először a Lorenz görbét kell értelmezni (LORENZ, 1905), amely 
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Max Otto Lorenz amerikai közgazdász nevéhez fűződik (Tóth, 2014). A Lorenz-görbe 
egy egységnyi oldalú négyzetben elhelyezett vonaldiagram, amely a kumulált relatív 
gyakoriságok függvényében ábrázolja a kumulált relatív értékösszegeket (Korpás, 
1996). Érdekességnek számít, hogy Lorenz gyakorlatilag a doktori disszertációját 
publikálta a sokaság koncentrációjáról, később semmilyen más tudományos 
közleménye sem volt, mégis ez az egy cikk tette híressé a nevét (Kleiber, 2007).  

A koordináta rendszer (0;0) és (1;1) pontját összekötő szakasz gyakorlatilag egy 
egység oldalhosszúságú négyzet átlója. A sokaság kumulált relatív értékösszegek 
kumulált relatív gyakoriságokhoz történő hozzárendelésével kapjuk a Lorenz görbét 
(Fleming & Nellis, 2000), amelynek az egységnyi oldalhosszúságú négyzet átlójától 
vett távolsága mutatja a koncentráció fokát. Minél nagyobb a távolság, annál 
nagyobb a koncentráció. Gini tulajdonképpen ezt a távolságot, pontosabban az átló 
és a görbe által határolt terület nagyságát számszerűsítette. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy a Lorenz görbe nem folytonos, hanem csak a kumulált relatív 
gyakoriságok pontjaiban értelmezett.  

Az egységnyi oldalhosszúságú négyzet átlója két egybevágó háromszögre osztja 
a négyzetet, amelyek területei külön-külön 0,5 nagyságúak. A Lorenz görbe alatti 
terület kiszámításával és 0,5-ből való kivonással meghatározható az, hogy az átló és 
a görbe által bezárt terület mekkora része háromszög területének. Amennyiben nincs 
koncentráció, azaz a sokaság elemei egyenlő nagyságúak, a Lorenz görbe pontosan 
az átlóra esik. Ekkor a Gini-index értéke 0. Amennyiben csak egyetlen eleme van a 
sokaságnak, akkor a legnagyobb a koncentráció, ekkor a Gini-index értéke 1. 

A következő két ábra egyrészt a Lorenz görbe értelmezését mutatja, másrészt a 
görbe alatti terület meghatározásának módját szemlélteti.  
 

1. ábra. A Lorenz görbe    2. ábra: Gini-index számítása 

 
Forrás: fiktív adatok alapján 

saját 
Forrás: fiktív adatok alapján saját 

szerkesztés szerkesztés szerkesztés 

A görbe alatti terület trapézokra osztható, amelyek magassága és két párhuzamos 
oldalának hossza, így azok területe meghatározható.  

A trapézok területének összege az elemek számának növelésével felülről tart a 
görbe alatti területhez. Ebből az következik, hogy ezzel a módszerrel a négyzet átlója 
és a Lorenz görbe által bezárt terület nagysága alulról közelített. 

A Gini index algebrai úton a következő formula alapján számítható: 

� � 1
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�̅ a sokaság elemeinek átlaga, 
n a sokaság elemeinek száma, 
��, � a sokaság elemei, 
i≤ �, j≤ �, i�ℤ�, ��ℤ�. 

 
G értéke 0-tól nagyobb és 1-től kisebb vagy egyenlő. Minél nagyobb a G értéke, 

annál nagyobb koncentrációra utal.  
A Herfindahl-Hirschman index az egyik legelterjedtebb piaci koncentrációt mutató 

mérőszám. Az � szereplős piacon, ahol a vizsgálat tárgyát képező koncentrációs 
tényezők 0<x1,x2,…,xi, és � � ∑ ������ , ahol  � ∈ ��, � ∈ ��, akkor  

    ��� � ∑ � !
" #�����          

A mutató számításakor általában százalékos értékekkel kalkulálnak, azonban a 
HHI értékét csak a százaléklábak négyzetének összegeként fejezik ki. Amennyiben a 
HHI érteke 1000 alatt marad, akkor alacsony a piac koncentráltsága, 1000 és 1800 
között közepes, míg 1800 felett nagyfokú a koncentráltság (EKB 2015).  
Megjegyzésre érdemes, hogy az Egyesült Államok Igazságügy Minisztériumának 
Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága ugyanezeket az értékeket használja a piac 
koncentrációjának mérésére a fúziók engedélyezésekor. Korábban, 1968-tól 
kezdődően az úgynevezett négy vállalkozás koncentrációs hányadosával (CR4) 
határozták meg a koncentráció erejét, majd 2010-ben tértek a Herfindahl-Hirschman 
index számítására (Federal Trade Commission). A CR4 hányados értéke által 
meghatározott piaci koncentrációt a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság a 
következőképpen értelmezte: 
  

1. táblázat. A CR4 index használata a koncentráció meghatározásában 
Koncentrációs osztály 

alsó értéke 
Koncentrációs osztály 

felső értéke 
Minősítés 

0-tól nagyobb kisebb, vagy egyenlő, 
mint 0,25 

alacsony koncentráció 

0,25-tól nagyobb kisebb, vagy egyenlő, 
mint  0,50 

közepes koncentráció 

0,50-tól nagyobb kisebb, vagy egyenlő, 
mint 1 

magas koncentráció 

Forrás: Brezina, Pekár és Cickova (2012) adatai alapján, saját szerkesztés 
 

A koncentráció mérésének másik legelterjedtebb módja az úgynevezett k bank 
koncentrációs hányados, ahol az első k legnagyobb bank piaci részesedését 
vizsgálják és az összes többit figyelmen kívül hagyják (BIKKER, 2004). A CR3 mutató 
olyan viszonyszám, amely értéke egyenlő a három legnagyobb piaci szereplő 
aggregát értékösszegének és az n szereplős teljes piac aggregát értékösszegének 
hányadosával, azaz 

    $%& � ∑  !'!()
∑  !*!()

∙ 100%,      

ahol � ∈ ℤ�, � ∈ ℤ� és �� a sokaság elemei. Mivel a szereplő nélküli piac nem 
értelmezhető, ezért 0 % < $%& ≤ 100%. Minél nagyobb a mutató értéke, annál 
nagyobb piaci koncentrációra utal. 
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Herfindahl-Hirchman index becslésére kidolgozott eddigi 
módszerek  
 
Az index becslésénél Nauenberg, Basu és Chand (1997) abból indult ki, hogy a 
legnagyobb piaci szereplők piaci részesedése ismert, míg a többieké nem. A nem 
ismert piaci szereplők pozitív egész értékű, százalékos formában adott piaci 
részesedésének különböző lehetséges eloszlását vizsgálták. A problémát arra a 
klasszikus kombinatorikai feladatra vezették vissza, ahol m darab golyót q darab 
kalapban kell úgy elhelyezni, hogy minden golyó bekerüljön egy kalapba és egyetlen 
kalap se maradjon üresen. Itt az / a pozitív egész értékkel adott, 0 piaci szereplő 
piaci részesedését jelenti. A szerzők által hozott példa szerint, ha a piac � szereplős 
és ebből 0 � 3 a legkisebb piaci részesedéssel rendelkező vállalkozás 
(2�3�, 2�3�, 2�) összesített piaci részesedése / � 8 (%), azaz 8 százalék piaci 
részesedést kell szétosztani 3 piaci szereplő között, akkor a piaci részesedés a 
következő bekövetkezési valószínűséggel és módon alakulhat: 
 

2. táblázat. Példa Neuenberg et al. Herfindahl-Hirschman index becslésére 
Sorszám Lehetséges 

eloszlások 
Összesen HHI 

értéke 
Bekövetkezés 
valószínűsége 

Várható 
érték 

Xn-2 Xn-1 Xn m 

1 1 1 6 8       
2 1 6 1 8       
3 6 1 1 8 38  3/21=0,14 5,43 

4 1 2 5 8       

5 1 5 2 8       

6 2 1 5 8       

7 2 5 1 8       

8 5 1 2 8       

9 5 2 1 8 30  6/21=0,29 8,57 

10 1 3 4 8       

11 1 4 3 8       

12 3 1 4 8       

13 3 4 1 8       

14 4 1 3 8       

15 4 3 1 8 26  6/21=0,29 7,43 

16 2 2 4 8       

17 2 4 2 8       

18 4 2 2 8 24  3/21=0,14 3,43 

19 2 3 3 8       

20 3 2 3 8       

21 3 3 2 8 22  3/21=0,14 3,14 

Összesen 28 
Forrás: Neuenberg et al. (1997) adatai alapján saját szerkesztés 
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A fenti példában a nem ismert piaci részesedések várható Herfindahl-Hirschman 
indexe 28, így a teljes sokasági index az első � � 3 elem piaci részesedésének 
négyzetösszege növelve 28-al.  

A becslés gyengeségeként hozható fel, hogy az egész modell csak egész 
számokon értelmezett, a hétköznapi életben annak valószínűsége azonban elég 
kicsi, hogy a nem ismert piaci részesedések úgy oszlanak el, hogy azok egész 
értéket adjanak. A modell másik gyengesége az alapfeltevésében rejlik, hiszen abból 
indul ki, hogy a legnagyobb piaci szereplők piaci részesedése ismert, míg a többieké 
nem. Ez azonban nagyon sok esetben nem valósítható meg.  

Naldi és Flamini (2014) intervallumbecslést adott a Herfinahl-Hirschman indexre. 
Számításuk során szintén abból indultak ki, hogy az összes piaci résztvevő piaci 
részesedése nem ismert teljes egészében, azonban az első M legnagyobb 
részesedése igen. Amennyiben � szereplős piacon 7� jelöli az i-edik piaci résztvevő 
piaci részarányát, továbbá ismert az első M legnagyobb részaránnyal rendelkező 
piaci szereplő piaci részesedése, akkor ��� � ∑ 7������ , ahol 1 = ∑ 7����� . NALDI és 
FLAMINI a HHI minimális értékét a következő formula szerint adta meg: 

���8�� = 	 7�� + (1 − ∑ 7�):��� �
� − ;

:

���
 

A Herfindahl-Hirschman index maximális értékének meghatározásakor két esetet 
elemeztek a szerzők. Amennyiben a nem ismert részesedések összege kisebb, vagy 
egyenlő, mint a legkisebb ismert részesedés, akkor a maximális érték  
    ���8< = ∑ 7�� + (1 − ∑ 7�):��� �:���  

Amennyiben a nem ismert részesedések összege nagyobb, mint a legkisebb 
ismert részesedés, akkor  

   ���8< = ∑ 7�� + 7:� =(1 − ∑ 7� − 7:=):��� �:��� , ahol = = �3∑ >!?!()>? . 

 
Michelinia és Pickforda (1985) koncentrációs hányados felhasználásával adott alsó 
és felső becslést a Herfindahl-Hirschman indexre a vállalkozások bevételének 
megoszlása alapján.  

Kanagala és munkatársai (2004) új becslési eljárásának eredményeként az 

alacsony koncentrációjú piacnak minősítette azokat, amelyekre ��� < 20� + @AB
�3�, 

ahol n a piaci szereplők száma, míg a 2000-es HHI értéket meghaladó piacokat 
magas koncentrációjúaknak értékelte. 

 
A Herfindahl-Hirechman index becslésének új módszere 
 
A módszer alkalmazásának előfeltétele, hogy legyen ismert a sokaság aggregát 
értékösszege, a sokaság egyedeinek száma és álljon rendelkezésre egy, a 
sokaságból vett minta eredménye. Az állítások megfogalmazásában általában csak 
sokaság egy mennyiségi ismérvére történik hivatkozás, ez lehet bármely mérleg, 
vagy eredménykimutatás adat. A Herfindahl-Hirschman index számítása például a 
mérlegfőösszegek által alkotott sokaság esetén a következőképpen fogalmazható 
meg:  

Jelölje az n szereplős bankpiacot alkotó hitelintézetek mérlegfőösszegének 
sokaságát A, egyedeit ��, ahol �� ∈ C, � ≤ �, legyen a piac aggregát mérlegfőösszege 
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� � ∑ ������ , ahol 0 < �� bármely �, ��ℤ�-ra. Ekkor az A egyedeinek Herfindahl-
Hirschman indexe  

��� � 	 ���
� #

��

���
 

A megfogalmazás nemcsak mérlegfőösszegek koncentrációjára vonatkozik, 
hanem általánosan is megadható.  

T1 tétel: Ha egy � ∈ ℤ� elemű sokaság egyedeinek mennyiségi ismérvértékeit 0 <
�� jelöli, ahol � ≤ � és � ∈ ℤ� és a sokaságból vett minta � � D elemű, ahol 1 < D ≤ �, D ∈ ℤ�, akkor a nem ismert D számú egyedet külön-külön azok átlagával 
helyettesítve, az így kapott � elemű sokaság  Herfindahl-Hirschman indexe kisebb, 
mint az eredeti � elemű sokaság Herfindahl-Hirschman indexe, amennyiben a nem 
ismert elemek közül legalább egynek az értéke eltér egy másik nem ismert egyed 
értékétől.   

Az állítás legutolsó része azért szükséges, mert amennyiben a nem ismert elemek 
egyenlők, akkor az átlaguk megegyezne az értékükkel és akkor az eredeti és a 
módosított sokaság indexe egyenlő lenne. 

Amennyiben az állítás igaz, a HHI minimális szintje mintavétel segítségével 
megadható, ha ismert az aggregát sokasági összeg és a sokaság egyedeinek 
száma. Ez azt jelenti, hogy amennyiben ismert az aggregát sokasági összeg (például 
az uniós szinten aggregát konszolidált mérlegfőösszegek értéke), valamint a sokaság 
egyedeinek száma (a példánál maradva a bankok száma), akkor mintavétellel (a 
kimaradó bankok mérlegfőösszeg átlagának meghatározásával és a mintában nem 
szereplő bankok mérlegfőösszegének az így kapott átlaggal történő 
helyettesítésével) megadható egy olyan érték, amelytől a teljes sokaság HHI értéke 
nagyobb.  

Legyen például A a következő számok sokasága A= {5;10;20;25;40;50;60;80;100}. 
Az A kilencelemű, amelynek értékösszege 390. A sokaság HHI értéke pedig: 

��� = � E
&FA ∙ 100#� + � �A

&FA ∙ 100#� + � �A
&FA ∙ 100#� + � �E

&FA ∙ 100#� + � GA
&FA ∙ 100#� +

� EA
&FA ∙ 100#� + + � HA

&FA ∙ 100#� + � @A
&FA ∙ 100#� + ��AA

&FA ∙ 100#� =  1660,09.  

 
Egy négyelemű mintát választva öt egyed kimarad a teljes sokaságból. Legyen a 

minta például {25;50;80;100}, és maradjon ki a mintából {5;10;20;40;60}. A módszer 
lényege az, hogy ez utóbbi értékeket az átlaguk helyettesíti a HHI számítása során. 
A problémát az jelenti, hogy ezek a számok nincsenek a mintában, ezért nem 
ismertek. Ismert viszont az átlaguk, hiszen az eredeti feltétel az volt, hogy ismert 
legyen a sokasági átlag és a sokaság egyedeinek száma. Mivel a sokaság 
értékösszege 390 és egyedeinek száma 9, továbbá a mintában 4 egyed szerepel, 
amelyek értékösszege 25+50+80+100=255, így a kimaradó egyedek átlaga 
meghatározható: 

&FA3�EE
E = 27. Az így kapott sokaság egyedei a mintában szereplő 

egyedek, valamint a mintában nem szereplő egyedek számtani átlagai lesznek. Ezek 
HHI értéke a következő (a nem ismert értékeket azok átlaga helyettesíti a 
számításban):  

���LLLLLL = � �M
&FA ∙ 100#� + � �M

&FA ∙ 100#� + � �M
&FA ∙ 100#� + � �E

&FA ∙ 100#� + � �M
&FA ∙ 100#� + � EA

&FA ∙ 100#� +
+ � �M

&FA ∙ 100#� + � @A
&FA ∙ 100#� + ��AA

&FA ∙ 100#� =      1523,34.  
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A módszer lényege, hogy egy négyelemű mintavétel segítségével a HHI minimális 
értéke meghatározható lett, a HHI értéke 1523,34-tól nagyobb.  

A fenti példában a szokásosan alkalmazott százaléklábak négyzeteként kalkulált 
HHI értékek kerültek meghatározásra (a hányadosok 100-zal voltak megszorozva), a 
bizonyítás során az egyszerűsítés kedvéért azonban nem a százaléklábak 
négyzeteként adott kifejezések szerepelnek.  

B1 bizonyítás: A tételben megadott jelölések mellett legyen a sokaság egyedeinek 
összege P � ∑ ������ . Legyen továbbá a nem ismert D egyed értékeinek összege � �
∑ ��Q��� , tehát ezek számtani átlaga 

"
Q. Jelölje ���LLLLLL annak a sokaságnak a Herfindahl-

Hirschman indexét, amely egyedei a mintavételből ismert � � D egyed értékei és a 
nem ismert egyedek D db átlaga. A Herfindahl-Hirschman index értékét nem 
befolyásolja a sokaság egyedeinek sorrendje, ezért legyenek a nem ismert egyedek 
az így meghatározott sokaság első egyedeiként jelölve (��, ��, �&,…,�Q), míg a sokaság 
többi, mintavételből ismert egyede legyen �Q��, �Q��, �Q�&,…,��-el jelölve.  
Az állítás szerint ���LLLLLL ≤ ���. 

A ��
Q �  )

" #� + ��
Q �  B

" #� + ��
Q �  '

" #� + ⋯ + ��
Q �  T

" #�
 kifejezése nem negatív, mivel 

minden tagja négyzetre emelt, és a nulla értéket is csak abban az esetben veheti fel, 
ha 

�
Q �  )

" �  B
" ��  '

" � ⋯ �  T
" , ami viszont nem lehetséges, hiszen a tétel szerint 

legalább egy nem ismert egyed értéke eltér egy másik nem ismert egyed értékétől. 

Így felírható a 0 < ∑ ��
Q �  !

" #�Q���  összefüggés. A zárójelet felbontva a következő 

egyenéőtlenség adódik: 0 < ∑ �
QB � �∙ !

Q∙" + � !
" #�Q��� . Ez átrendezése után  

0 < �
Q � �

Q ∑  !
" +Q��� ∑ � !

" #�Q��� . Mivel ∑  !
"

Q��� � 1, ezért 0 < �
Q − �

Q ∙ 1 + ∑ � !
" #�Q��� . 

Mivel 
�
Q − �

Q = − �
Q, ezért 

�
Q < ∑  !BT!()"B . A kifejezést átalakítva D ∙ �"

Q#� < ∑ ���Q���  adódik. 

Az így kapott egyenlőtlenség mindkét oldalát ��
U#�

-el szorozva, és a kifejezést 

átrendezve a D ∙ V W
TU X

�
< ∑ � !

U #�Q���  kifejezés adódik. Az egyenlőtlenség bal oldalán 

álló kifejezésből a 
"
Q éppen az első D egyed értékeinek átlaga. Az egyenlőtlenség 

mindkét oldalához ∑ � !
U #����Q�� kifejezést adva 

D ∙ V W
TU X

�
+ ∑ � !

U #����Q�� < ∑ � !
U #� +Q��� ∑ � !

U #����Q�� .  

Ebből pedig D ∙ V W
TU X

�
+ ∑ � !

U #����Q�� < ∑ � !
U #����� , ami pontosan az állításban 

megfogalmazott összefüggés. 
 

A fenti állítás szerint az Unióban székhellyel rendelkező bankok valamilyen 
szempont szerint (mérleg, vagy eredménykimutatás adat) számított minimális HHI 
értéke meghatározható, hiszen a mintában nem szereplő bankok adatai helyett azok 
átlagát szerepeltetve a HHI értéke csökken. Például két egyedet azok számtani 
átlagára cserélve a koncentrációt mutató érték csökken.  

A mintából kimaradók tagországonként számított átlaga tagországonként más és 
más. A T1 tétel azonban lehetőséget teremt arra is, hogy tagországonként legyen 
számítható a kimaradók átlaga, hiszen tetszőleges számú k egyed esetén – ahol 1 <
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D ≤ � – az egyedek értékét azok átlagára cserélve a HHI értéke csökken, azaz 
tagországonként meghatározható a mintából kimaradó, de a tagországhoz tartozó 
bankok vizsgálat tárgyát képező adatának átlaga. Ezeket a tagországonként eltérő 
átlagokat használva a mintában nem szereplő bankok vizsgálat tárgyát képező adata 
helyett a HHI értéke kisebb lesz attól a HHI értéktől, amely a teljes adatfelvétel 
alapján rendelkezésre álló adatok alapján lenne számítva.   

T2 tétel: Ha egy � ∈ ℤ� elemű sokaság egyedeinek mennyiségi ismérvértékeit 0 <
�� jelöli, ahol � ≤ � és � ∈ ℤ� és a sokaságból vett minta � � D elemű, ahol 1 < D ≤ �, D ∈ ℤ� továbbá � = ∑ ��Q��� , akkor a nem ismert D számú egyedet elhagyva a 
sokaságból, valamint G-vel kiegészítve azt, az így kapott � − D + 1 elemű sokaság  
Herfindahl-Hirschman indexe nagyobb, mint az eredeti, � elemű sokaság Herfindahl-
Hirschman indexe.  

A fenti példánál maradva A= {5;10;20;25;40;50;60;80;100}. Az A kilencelemű, 
amelynek értékösszege 390, HHI értéke 1660,09 

Legyen a kiválasztott minta most is {25;50;80;100} számok halmaza. A módszer 
lényege az, hogy a mintában nem szereplő értékek összegével kiegészítve ezeket a 
számokat a kilencelemű teljes sokaság Herfindahl-Hirschman indexe kisebb az így 
kapott ötelemű sokaság Herfindahl-Hirschman indexétől. Mivel a sokaság 
értékösszege 390 és a mintában 4 egyed szerepel, amelyek értékösszege 
25+50+80+100=255, így a kimaradó egyedek értékének összege 390 − 255 = 135. 
Az állítás szerint az A sokaság HHI-ja kisebb, mint a {25;50;80;100;135} számok által 
alkotott sokaság HHI-ja.  Ezek HHI értéke a következő:  

���LLLLLL = � �E
&FA ∙ 100#� + � EA

&FA ∙ 100#� + � @A
&FA ∙ 100#� + ��AA

&FA ∙ 100#� + ��&E
&FA ∙ 100#� =  2481,92.  

 
A módszer lényege, hogy egy négyelemű mintavétel segítségével a HHI 

maximális értéke meghatározható lett, a HHI értéke 2481,92-től kisebb. 
B2 bizonyítás: A tételben megadott jelölések mellett legyen a sokaság egyedeinek 

összege P = ∑ ������ . A Herfindahl-Hirschman index értékét nem befolyásolja a 
sokaság egyedeinek sorrendje, így legyen a nem ismert egyedeket tartalmazó 
részsokaság a sokaság első k egyede, míg a sokaság ismert egyedei legyenek �Q��, �Q��, �Q�&,…,��. 

Jelölje ���LLLLLL annak a módosított sokaságnak a Herfindahl-Hirschman indexét, 
amely egyedeinek értéke �, �Q��, �Q��, �Q�&,…,�� és legyen HHI az eredeti sokaság 
Herfindahl-Hirschman indexe. 

Mivel az eredeti sokaság egyedeinek értéke minden esetben nagyobb nullától, 
ezért a 0 < 2(���� + ���&+ … + ����+���& + ���G … + ����  + ⋯ + �Q3��Q) állítás 
igaz. Az egyenlőtlenség jobb oldalához a ∑ ���Q��� − ∑ ���Q���  kifejezést (nullát) adva a 
jobb oldal értéke nem változik. Így 0 < ∑ ���Q��� − ∑ ���Q��� + 2(���� + ���&+ … +�Q3��Q), amelyből átalakítással a 0 < (�� + ��+�& + ⋯ + �Q)(�� + ��+�& + ⋯ + �Q) −∑ ���Q���  adódik. Ebből pedig az következik, hogy ∑ ���Q��� < ��. Az egyenlőtlenség 

mindkét oldalát ��
U#�

-el szorozva ∑ � !
U #�Q��� < �"

U#�
. Az egyenlőtlenség mindkét 

oldalához ∑ � !
U #����Q�� -t adva ∑ � !

U #� +Q��� ∑ � !
U #����Q�� < �"

U#� + ∑ � !
U #����Q�� . Így 

��� < ���LLLLLL. Ez pedig pontosan az állításban megfogalmazott összefüggés. 
 

A fenti tételek érvényesek a bankok által közzétett bármely típusú, pénzügyi 
beszámolókban közzétett adatsor koncentrációjának mérésekor. Mivel az Európai 
Központi Bank Statisztikai Adattárházában az uniós szintű aggregát sokasági 



Társadalom, kulturális háttér, gazdaság, ISBN 978-80-89691-33-3 

92 

összegek (például aggregát mérlegfőösszeg, vagy aggregát sajáttőke összege), 
illetve piaci szereplők száma hozzáférhető, az Európai Unió bankpiacára 
megadhatóak a fent említett minimális és maximális Herfindahl-Hirschman index 
értékek. 
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Bevezetés 
 
A világ népességének és gazdaságának folyamatos növekedése egyre több 
természeti erőforrást és energiát igényel és fog igényelni a jövőben is. A jelenlegi 
fogyasztási szokásainkat fenntartva a fosszilis energiahordozó készleteink egyre 
jobban csökkenek, felhasználásukkal komoly környezeti károkat és megoldandó 
problémákat hagyunk a következő generációra. A különböző energiapolitikákat, az 
előre kalkulált energiagazdálkodásokat megállapítható, hogy az energiaszektorban 
jelentős változtatásokra van szükség a jövőben (Harmat et al., 2011).  

Az elmúlt évtizedekben a statisztikai adatok alapján rohamos energiaár-
növekedés következett be a világon, mely mind a fogyasztókat, mint a szolgáltatókat 
rávezette arra, hogy a jelenlegi rendszer egyre inkább fenntarthatatlan mind 
környezeti, mind társadalmi és gazdasági szinten is. Jó példa erre az, hogy a 
lakosság növekedésével egyre nagyobb összeget kell fizetni egy egység energiáért, 
ami az életszínvonal-csökkenéséhez vezethet. Másik sarkalatos pont az lehet, hogy 
az egyes országok különböző adottságokkal rendelkeznek energia kiszolgálás terén 
(egyik ország a másiknak kiszolgáltatottá válhat), mely feszültségeket kelthet és 
gócpontokat alakít ki hosszú távon. 

A környezetben okozott károkat sem szabad szem elől téveszteni, mivel a fosszilis 
energiahordozók kitermelése, szállítása és felhasználása helyén is különböző 
ártalmak alakulhatnak ki (az üvegházhatást fokozó gázok egyre nagyobb mértékű 
terjedése globális hőmérséklet emelkedését okozza).  

Véleményem szerint azonban nagy gondot okoz az, hogy a világ lakossága 
természetesnek tekinti a jelenleg folyamatosan rendelkezésünkre álló elektromos 
áramot, illetve a gépjárműveinket meghajtó üzemanyagokat. Fontos lenne az 
emberiség gondalvilágában mind környezeti, mind gazdasági szempontból tehát 
rendet tenni, mivel a jelenlegi hagyományos energiaforrások mellett a hatékonyság 
növelése érdekében lehetőség van megújuló energiaforrások bevonására is az 
energiagazdálkodás jobb fenntarthatósága miatt (Munkácsy, 2011). 

Fontosnak tartom tehát, hogy hazánkban is kellő figyelmet fordítsunk az alternatív 
energiahordozókban rejlő lehetőségekre. Véleményem szerint jelenleg 
Magyarországon a természeti adottságokhoz képest alárendelt szerepet tölt be a 
biomassza. 

Kutatásomban ezért egy alternatív lehetőségét kívánom bemutatni az energia 
előállításának, mellyel a környezetünket jobban óvhatjuk a jelenlegi hagyományos 
energiaforrásokkal szemben, illetve óvhatjuk a környezetünket. Ezen energiaforrás 
felhasználásával csökkenthetjük a jelenlegi energiafüggőségünket is.  
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A megújuló energiaforrások jelenlegi, Európai Uniós helyzete 
 
Az energiagazdálkodáson belül az energiabiztonságnak egyre nagyobb szerepe van 
az Európai Unióban, s ezen belül Magyarországon is. Jelenleg azonban az 
energiabiztonságért tett lépések leginkább a megújuló energiaforrások nagyobb 
arányú felhasználását jelenti, illetve az energiatakarékosságra való figyelemfelhívást. 
A GI adatai alapján az Európai Unió energiafüggősége 54% 2015. évben, azonban a 
megfelelő intézkedések hiányában 2030-ra ez az érték 70%-ra is felnövekedhet 
(Szergényi, 2001; Pálfiné Sipőcz, 2011; Alföldy-Boruss, 2012).  

Az energiafüggőség tekintetében az Európai Unió számos országában a függőség 
magasnak tekinthető: legmagasabb függőség Máltán és Luxemburgban van (97-
100%), ezt követi Ciprus és Írország. Magyarország ezen rangsorban is a 
középmezőnyben szerepel a maga 53,8%-os  energiafüggőségével (1. ábra). 
 

1. ábra. Energiafüggőség napjainkban, az EU tagállamaiban 

 
Forrás: Saját szerkesztés a KSH (2013) adatai alapján 

 
Az Európai Unió minden tagországa egyetért azzal, hogy a megújuló 

energiaforrásokat minél nagyobb mértékben hasznosítani kell az 
energiagazdálkodásban, az energiafüggőség csökkentése/mérséklése érdekében. 
Minden tagországnak arra kell törekednie, hogy minél nagyobb mértékben a saját 
erőforrásaiból oldja meg az energiaelőállítását. Természetesen folyamosan 
szükséges figyelni, hogy olyan technológiákat alkalmazzunk az energianyeréshez, 
melyek CO2 semlegesek.  

Azt, hogy melyik tagállamnak melyik technológiát célszerű használni nagyban 
befolyásolja az, hogy milyen természeti potenciállal, gazdasági helyzettel, 
fejlettséggel, illetve technikai színvonallal rendelkezik.  
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Az EU28 tagállamait vizsgálva megállapítható, hogy a megújuló 
energiafelhasználásban jelentős különbségek vannak. Ezen különbségeket jól lehet 
érzékelni a Kiotói Jegyzőkönyvben (1997) tett vállalásokkal is.  

A megújuló energiaforrások felhasználását tekintve az EU tagállamai közül 
Magyarország egy átlag alatti mutatószámmal jellemezhető. Vannak kihasználatlan 
energia potenciálok még Magyarországon, melyekkel az átlag felé lehetne kerülni 
(Munkácsy, 2011). 

Jelenleg a legnagyobb kihasználatlan potenciál a biomasszában van, gondolva itt 
a mezőgazdasági melléktermékekre, illetve a megtermelhető energia alapanyagokra 
(energiaültetvények, energianövények). Természetesen ezen energianövények 
(energiaültetvények) tervezése során szem előtt kell tartani, hogy ezen növények 
létjogosultsága csak azon termőterületeken lehet, ahol kivonással nem 
veszélyeztetik az élelmiszertermelést, illetve a környezetvédelmi szempontból is 
megfelelnek a fenntartható elvárásoknak.  

Előrejelzések alapján a villamosenergia szektorban a megújuló energiahordozók 
részarányán belül a biomasszának van a legnagyobb hányada a maga több mint 
60%-os értékével. Ezt követi nagy lemaradással (17%) a geotermikus energia, majd 
az egyéb energiahordozók (2. ábra). 
 

2. ábra. A villamos energia és hűtés-fűtés szektorokban felhasznált megújuló 
energiahordozók megoszlása (2020) 

 
Forrás: Saját szerkesztés az NFM (2011) adatai alapján 
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energiafüvek, illetve a kínai nád. Az egy éves növényeknél jelentősek a cirokfélék, a 
a szudáni fű, a rostkender, a repce, a napraforgó, illetve a gabonafélék.  

A lágyszárúak mellett a másik csoportot a fás szárú energianövények alkotják. A 
fás szárú energetikai ültetvényeket legjobban a 71/2007. (IV.14) kormányrendelet 
fogalmazza meg, miszerint a külön jogszabályban meghatározott fajú, illetve fajtájú 
fás szárú energianövényekkel létesített, biológiai energiahordozó termesztését 
szolgáló olyan növényi kultúra ez, amelynek területe a 1500 m2-t meghaladja. Két 
csoportja létezik: a sarjaztatásos (nagy tőszám /13-15 ezer tő/ha/, 2-5 évenként tarra 
vágják, 5-7-szeri ismétlés) és az újratelepítéses. Magyarországon eddig 
próbálkozások a sarjaztatásos technológiában valósult meg, mely jó technológiai 
elemek alkalmazásával életképesnek tekinthető. Támogatások is a 33/2007 (IV.26) 
és a 72/2007. (VII.27.) FVM rendeletek alapján a sarjaztatásos ültetvényekre 
igényelhető. 

A fás szárú energiaültetvények termesztésének létjogosultsága csak akkor valós, 
ha az ültetvény energetikai megtérülése (EROI értéke) megfelelő. Ez az érték az 
ültetvényen való gazdálkodás során felmerült energiamennyiség és a termelt 
dendromasszából kinyerhető energia arányát jelenti. A szakirodalomban az 
elfogadásra egy 2-58 közötti elfogadási értékintervallumot találtam, mely elég nagy 
spektrumu mozgást jelent (Fiala et al., 2010).  

Figyelembe véve a fafajokat, az ültetvény termesztési technológiáját, a 
dendromassza hozamot, a különböző alkalmazott technológiákat a hazai termőhelyi 
viszonyok alapján 5-15 közötti értéket kaptam eredményként. Hasonló kalkulációkat 
végzett Hajdú egy 2009. tanulmányában is, ahol a kalkulált értékek 2,3-18,5 között 
alakultak. Természetesen ezeket csak közelítő jelleggel szabad értelmezni, mivel a 
szállítás során felmerült energiafelhasználással még egyik kalkuláció sem 
foglalkozik. A kalkuláció összeállításakor megállapítottam, hogy a megfelelő 
termőhelyek kiválasztásával nagymértékben csökkenteni lehet a bevitt 
energiamennyiséget. Egy rosszabb talajadottságú terület talajerő-utánpótlása az 
összes energiafelhasználás 40-50%-át is adhatja.  

A szén-dioxid egyensúly megtartása is fontos szempont lehet a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia esetében, mivel a gépi munkaerőnél és a 
faanyag szállításánál is a teherautók fosszilis energiaforrásokat használnak fel.  
A különböző hatások és egyensúlyok vizsgálatát követően a megtérülést szükséges 
megvizsgálni, mivel egy termelőnek is az ültetvénybe fektetett pénz visszanyerése az 
elsődleges célja. Korábbi tanulmányomban az akác, a nyár és a fűz műveleti 
technológiáit összehasonlítva megállapítottam, hogy az akác és a fűz 6 év, míg a 
nyár 4 év alatt térül meg egy átlagos területi adottságú területen támogatás 
igénybevétele mellett (3. ábra).   
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3. ábra. Az akác, a nyár és a svéd fűz energiaültetvények kumulált NPV értékei a vizsgált 12 
év alatt a területalapú támogatás figyelembevétele nélkül 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 
Támogatások figyelmen kívül hagyása mellett megállapítható, hogy a nyár 

esetében az első 4, míg az akác és a fűz esetében az első 6 év a termelő számára 
csak kiadásokkal jár (3. ábra). Ezért az energiaültetvényeket csak az tudja 
fenntartani, akinek más egyéb bevétele is van, azaz előre meg tudja finanszírozni a 
felmerülő költségeket (4. ábra).  

Természetesen a területlekötés sem hanyagolható el, mivel egy ültetvény 
telepítésekor fajtától függően 15-20 évre is leköthetjük a területünket. Ezen magas 
évlekötés miatt ilyen ültetvényeket csak saját területeken célszerű megvalósítani, 
mivel a 20 évre előre bérbe vett területek adminisztrációs problémákat jelenthetnek.  

Az összes szempontot figyelembe véve a fás szárú energiaültetvények társadalmi 
hatása pozitívnak tekinthető. Az energetikai ültetvény ápolása Dobos et al (2006) 
szerint egy átlagos területi adottságú területen 4-5 fő munkahely megteremtését 
jelentheti. Hasonló kalkulációk alapján Ivelics (2006) szerint 15-20 hektár után lehet 
egy személy élőmunkát elszámolni.  
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4. ábra. Az akác, a nyár és a svéd fűz energiaültetvények kumulált NPV értékei a vizsgált 12 
év alatt a területalapú támogatás figyelembevételével 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 
Elterjedési lehetőségei ma Magyarországon a fás szárú energiaültetvényeknek 

jónak tekinthetők, mivel a mezőgazdasági művelés alatt álló területek aránya 
megközelítőleg 2x-e az EU28 átlagának, illetve a 2007. évi jogszabályváltozások 
hatására a rövid vágásfordulójú faültetvények mezőgazdasági területen való 
termesztése állami támogatásban részesülhet. Jelenleg azonban a hozamok 
elmaradása miatt a nyugathoz képest lemaradásaink vannak termésátlagban. Ezen 
lemaradása oka, hogy alacsony hozamú földeken kezdték meg a termeléseket 
(Dobos, 2006). Természetesen az ültetvények létesítését csak az élelmiszer 
alapanyag termelés fenntartása mellett szabad megvalósítani. Ezért is lehet hallani 
szakemberektől, hogy az energia-alapanyag előállítását megkezdeni csak ott 
célszerű, ahol gazdaságilag és ökológiailag is indokolatlan az intenzív kultúra 
fenntartása. A művelési ág váltásával egy fenntartható földhasználatot lehet 
kialakítani, melynek egyik fontos növénye lehet a fás szárú energiaültetvény.  

Szakirodalmi feldolgozás során ma a telepített ültetvények nagysága összesen 
2100 hektár körül van, melynek 65%-át a nyár, 23%-át a fűz, míg a fennmaradó 
minimális (12%) mennyiséget az akác teszi ki.   
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1. táblázat. A fás szárú energetikai ültetvény telepítésére alkalmazott fajok és fajták területi 
megoszlása hektárban Magyarországon a 2013. évben 

Faj Fajta 
Megvalósult Tervezett  

terület (ha) terület (ha) 

Nyár AF2 743,26 768,25 

  Monviso 408,63 408,76 

  I214 11,16 11,16 

  Pannonia 82,06 82,06 

  Koltay 64,27 71,99 

  Kopeczky 32,86 53,91 

  BL 2,79 2,79 

Fűz I-4/59 0,3 0,3 

  Express 46,59 50,28 

  Inger 90,14 91,1 

  Tora 15 15 

  Tordis 9,02 9,02 

  Macsi2003 4,7 4,7 

  EN-001 60,41 60,41 

  Kosárfonó fűz 251,3 251,3 

Akác Fehér akác 257,18 259,74 
Összesen 2079,67 2140,77 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
 

A megvalósult fás szárú energiaültetvények összesen 420 egybefüggő parcellát 
jelent 103 településen, melyet az 5. ábrán mutatok be. Ennek száma a jövőben 
várhatóan nőni fog az európai uniós támogatásoknak köszönhetően, illetve a gazdák 
jobb meglátásai miatt.  
 
5. ábra. A Magyarországon található fás szárú ültetvények elhelyezkedése település szerint 

 
Forrás: Saját szerkesztés NÉBIH Erdészeti Igazgatóság alapján 
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Összefoglalás 
 
A hazai energiagazdálkodás áttekintését követően megállapítható, hogy a 
magyarországi energiatermelés egyre jobban csökken, s ezzel szemben az 
importfüggőségünk fokozatosan növekszik. Ezen információk is azt ösztönzik, hogy 
egy megújuló energiaforrásokra alapuló zöld gazdálkodást kellene alkalmazni a 
jelenlegi energia előállításban. A legújabb adatok alapján hazánk megújuló energia 
potenciáljának (2600-2700 PJ/év) reálisan hasznosítható értéke 450-600 PJ/év 
(KSH, 2016), mely az energiaigények csaknem felét fedezni tudná. Azonban ezen 
igényeket hosszútávon csak a biomasszával tudjuk elérni, mivel szem előtt kell 
folyamatosan tartani a versenyképességet, a vidék- és agrárfejlesztés fenntartását, 
illetve a megvalósíthatóságát.   

Összegezve megállapítható, hogy kis mértékben ugyan, de növekedés 
tapasztalható a fás szárú energetikai ültetvények területfoglalását illetően 
hazánkban. A KSH adatai alapján láthattuk, hogy 2009 óta jelenleg is a nyárfajták 
rendelkeznek a legnagyobb területtel és a sarjaztatásos technológia dominál az 
ültetvényeknél. Az ültetvények nagy része három megyében található.  

Az igények folyamatos növekedése miatt az elkövetkező években remélhetően 
több tízezer hektár fás szárú energetikai ültetvény telepítése várható 
Magyarországon. Ezen telepítések csak megfelelő színvonalú termesztés-
technológia mellett képzelhetők el a kívánt ütemben.  
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Introduction 
 
Mainstream economics became one-sided in its method; despite every worthwhile 
criticism, positivism „is” the only scientific method in the academic sphere. However 
the history of theoretic economics – including modern paradigms – warns us: „there is 
no system, without method”. 

In this paper we draw attention to positivism, as a method, which dominates over 
every alternative scientific methods now, and keeps them on the periphery of the 
intellectual world. We are committed to diversity of the systems and methods of 
economic culture, which cope with the biggest challenges of modern economy (such 
as devastated ecological living terms, extreme wealth and income inequality, and the 
unreasonable indebtedness of many countries in the world). 

Firstly we introduce the stations of positivistic recognition and give adequate 
criticism to them. We points out that positivism – oppositely to it’s self-determination – 
cannot fulfil the requirements of exactness, either verifiability, moreover objectivity is 
only the apologetics of the actual global libertarian mixed economy. Analyzing the 
steps of positivistic cognition reveals that there are such traditional methods (we take 
hermeneutics into the forefront) which are necessary even in the positivistic view.  

Those methods what are definitely opposite to positivism are listed to the methods 
of alternative economics. We would like to point out the importance of the aforesaid 
hermeneutics, evolutionary economics and so on. These gnoseological ways could 
enrich normative and positive economics, so it could make for renewing education, 
political economy and business practice. 

 
The way of scientific recognition 
 
Science is a non-crucial phenomenon, a sheer historical formation. Greeks came to 
the nearest of the so called scientific sphere: this independent and precondition-free 
phenomena. According to the latest characteristics, science cannot be against for 
nations, folks or humans, moreover it cannot depend on authority, profit or vanity. This 
degradation is discoverable at every turn of the late modern science. Despite these 
facts (according to Heidegger), if science wants to fit it’s self-determination, it could 
exist for us and by us. In this approach science originates from philosophy. The Aegean 
miracle is that Greeks – with their own language and tribal starting position –could face 

                                                           

1 This study is supported by Pallas Athéné Domus Animae Foundation. 
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the whole spectrum of the existence (see Herman Daly’s Ends and Means pyramid2), 
and then captured and analyzed it. We would like to enhance the unavoidable affection 
of scientific recognition for philosophical anthropology, ontology, axiology, ethics and 
gnoseology. „Every science is philosophy, either that know it or not.” (Heidegger, 
1992:63) The incompleteness theorem of Gödel is valid until know: „for any consistent, 
effectively generated formal theory that proves certain basic arithmetic truths, there is 
an arithmetical statement that is true, but not provable in the system” (1931:173-198). 
Positivism – which was started by the Cartesian revolution and born in the spirit of 
Enlightenment – wanted to make science almighty, so the Gödel-theorem has thrown 
back. The spiritual, mental and social conditions of the world and it’s ecological 
environment would be very different, if the modern scientists understood the essence 
of Greek knowledge: knowledge is so powerless compared with necessity. The 
essence of Greek knowledge – unchanged in the elapsed 2000-2500 years – is such 
a theoretical mental constitution which is relating to the matters of it’s investigation as 
they require (human psyche, society and the harmony of the nature have so strict 
preconditions, that devastating and threatening analysis has no reason for existence). 

We divide the way of scientific recognition into ten stations. It will broaden 
gnoseological borders providing a place for sociological approaches (see figure 1!). 
First step (S1): the ends of the research are originate from the value system of the 
researcher. Second step (S2): researchers draw up assumptions about the analyzed 
economic phenomenon – these are the so called hypotheses. Third step (S3): for 
verification firstly man can review prior knowledge (TRADITION), that provide a 
framework to the study. It includes discovering previous theoretical essays on the 
investigational area, social habits, historical experiences etc. Fourth step (S4): sorting 
categories, theories and standards from prior knowledge, what are describing the 
theme of the research. These chosen items are previously verified so acceptable 
without control. Fifth step (S5): problematization. It involves collecting matters, 
measuring, specifying previous categories and terms (the latest can be called as 
operationalization). This step shows inordinate information (statistical data, opinions, 
comments, criticism etc.) which can verify, revise or reject assumptions. Sixth step 
(S6): from the knowledge basis of S5 researchers committed to make a clear idea – 
conducting relationships, regularities and principles. In Greek term this step called 
heuristic station, this is the art of discovering, creation of a new theory. Theory is the 
complexity of exactly (with deductive logic) conducted theorems, which originate from 
consistent assumptions. 
 
  

                                                           

2 Daly, H. – Farley, J. (2004). Ecological economics. Washington DC: Island Press 
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Figure 1. Ten steps of scientific recognition 

 
Seventh step (S7): pre-valuation – researcher compare the result with previous 

hypothesis. Logically there are several outcomes: a) Hypothesis is verified by the result 
of the heuristic station. b) It is partially verifiable. c) The result contradict to the 
assumption. In case b) and c) researcher should make a decision: 1) Rejecting the 
hypothesis, 2) Modifying assumptions according to the result, 3) Walk again on the first 
seven steps of scientific recognition hoping that new information could verify 
hypothesis. After the feedback man can verify the new or modified assumption or reject 
it. Eighth step (S8): epistemology call this station prediction or forecast. In this form the 
research can be revealed. It will be available for professionals and the public at large 
through journals, books and electronic databases. Ninth step (S9): the community of 
scholars accept the publicized research. Tenth step (S10): filter or the whole society. 
When professionals accepted the results, society make the eventual decision about 
application. 

According to positivism those intellectual products are scientific, which meet two 
criterions: on one hand (mathematically) exactness, and on the other hand verifiability. 
After completing these criterions, positivistic science declare „what is” and predict 
„what become”. Achieving these criterions in fact is likely to provide objectivity. In 
certain cases either we should accept this approach, mentioning about reduced 
economic questions. 

Positivisms grammatically originates from the term of makings (lat. positivum). 
Originally it spells such a philosophical and theological direction that regards „makings” 
and „principles” as the criteria of professionalism. Mainstream social studies – 
concentrating on economics – willy or unawares, knowingly or unwittingly but 
absolutize this way of scientific recognition. In our view this method – the positivism – 
is only apologetics of an absolutized economic system (a global libertarian technocrat 
mixed economy (Somogyi, 2015), expanded worldwide by the United States of 
American in the last two centuries). Here we cannot speak about unsustainability and 
social tragic of this system, only we want to criticize its absolutized method: positivism. 
We note some questions about it, through the steps of scientific recognition (see at 
figure 1). 
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- On what a philosophical-anthropological basis the values, ends and needs 
of positivistic economists stand? Behind its statements we could find mostly 
hedonistic-materialistic elements (Mueller, 2016) and the economically 
depraved form of this conception: „homo oeconomicus”.3  

- Material, power and vanity interests are unfortunately discoverable behind 
scientific life. We saw it in ethical incompatibilities when academic consultants 
appeared on the backstage of financial and other well-profitable business 
areas.4 Societal and ethical questions are inevitable at the first step of 
recognition. 

- Hypothesis is such a cerebral work, which is still unopened by progressive 
brain research. Exactness and controllability are also hardly interpretable at 
this stage of the process. 

- Prior knowledge and tradition of the research are so meaningful, that 
professionals or a group of scholars cannot strain or verify the whole 
attainments. Available principles and categories often inaccurate or 
inadequate, so in social studies we cannot handle them like the discrete laws 
of physics and mathematics. Researchers should keep in mind, that 
economics is definitely a social science. 

- On the station of problematization we faces a lot of shortcomings, in 
context of our own measures or the database we use. Not to mention the 
number of researches, which operate with surveying uninformed people to 
raise sample size. 

- At heuristic stage methodologically diversity is inevitable. Mainstream 
economics often use econometrical models for the sake of professionalism, 
but they reduce real conditions so much that the result is being unusable in 
economic practice.  

- Step Seven shows us new researcher’ tricks what evidently undermine 
exactness and controllability. Determinant part of researchers modify their 
original hypotheses during analysis to accommodate assumptions with 
findings. This additional practice leads to serious ethical doubts about the 
research.  

- Without social institutional nets the publication and filtering process is 
impracticable, so on the ninth and tenth station objectivity is impossible. 

 
Beyond positivism 
 
According to the Greeks science should rooted on the cultural-spiritual background of 
the examined area, so we cannot go without normative approaches. Normative 
economics committed to represent values and moral considerations. It deals with “what 
is” and “what is ought to be”. 

When we do not absolutize the way of positivistic scientific recognition, we open 
new methods for intellectual thinking. In this way perhaps we discover that there is 
impossible to grow endlessly in a finite space, that utilitarianism is not the most 
effective decision making behavior, that people have not only rational thinking and 
moral cannot be dismissed from science henceforward (and so on). These themes still 

                                                           

3 You can find the criticism of „homo oeconomicus” conception here: Petőné Csuka Ildikó – Majoros 
András – Somogyi Ferenc (2008). A „homo oeconomicus” fogságában. Polgári Szemle, 2008. 2. sz.  
4 It’s revealed by the shocking documentary of Charles Ferguson (2010). Inside Job.  



Társadalom, kulturális háttér, gazdaság, ISBN 978-80-89691-33-3 

106 

without explanations suggest us changing methods is actual and indicate to research 
at different ways. We could make out our case at every positivistic steps of scientific 
recognition, but we concentrate now on two steps only. 

On heuristic station (S6 on figure 1) professional manage to synthetize previously 
collected relationships, principles and regularities. The method of mainstream 
economics is a single scheme. 1) The scholar sets assumptions directing for the 
examined subject (not so humbly these called axioms in microeconomics). 2) For a 
short period and a narrow domain they set up concrete hypotheses. 3) According to 
their experiences they fix a terminology. 4) They reduce phenomenon to mathematize 
and then 5) post some results of mathematical transformation based on tautology. 6) 
At least they are waiting for the confirmation of like-minded associates. After the 
research confirmed – among the frames of positivism – it considered as verified truth. 
If reality shows similar phenomenon to the verified hypothesis, academic institutions 
will dedicate this intellectual product scientific. 

In terms of methodologically pluralism – despite we have reservations about it – we 
accept the reason for existence of positivism. In narrow delimited research themes it 
could lead to useful results. Our most important criticism about positivism is on 
sounding value-neutrality, what is only about serving the current economic system. 

At heuristic station there are also different, occasionally more universal methods. 
We suppose significantly the most important method of them: ecological hermeneutics. 
Hermeneutics is the art of recognition. It is the most universal method, which is 
inevitable for every other methods. The steps of hermeneutical cycle are the following: 
1) Previous orientation (valuation) on the examined issues. Here we should take into 
account philosophical anthropological, ontological, axiological, gnoseological and 
ethical approaches to discover cultural-spiritual dimensions. 2) Values from the first 
station steep economics and incorporated in the study. 3) This incorporation or reaction 
support recognition. 4) Recognition contribute to renewing anthropological, social-
ontological, axiological and ethical basis, establishing new researches on economic 
fields. This is a cycle, so we should come around so long as we get into evidences 
(see figure 2!). 
 

Figure 2. Hermeneutic cycle of recognition 

 
Evidence: it comes natural for a healthy average adult that will not take further 

explaining. The process could start from any pole, when the arrows are controversial. 
Completing the requirements of philosophical anthropological, axiological, 
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gnoseological and ethical approaches encumber the scholar’s tasks. It would made so 
hard barriers on professional selection that will open the road only for geniuses. 
Cultural and civilizational regression in these days definitely caused by faulty scientific 
selection mechanism. The massification of scholars make science a new industry, 
where uncontrolled mental products stream the marketplace. These “mental products” 
dispense with philosophical anthropological, ontological, gnoseological, axiological 
and ethical grounding, so no wonder that this material degrade mankind through 
capitalism and global libertarian technocrat system, estranging people from their 
distinctiveness: the spirit. At heuristic stage we mention the ever hotter method of 
evolutionary economics. 
 

Figure 3. Process of cultural evolution 

 
This method built on the analogy of biological evolution. There are three determining 

phenomenon in this system: a) gene or replicator, b) mutant, c) environmental factors. 
In every “biological machine” (vegetable, animal and human) the features of genes are 
very insistent: 1) long life (not in specimen but in species or copies), 2) fertile 
(reproducing in favorable living space), 3) reliable duplication capacity (it could perform 
self-reproduction correctly). According to Mendel-principles genes are discrete 
independent units, thus nature has eliminated the threat of attenuation and uniformity 
through mutation and natural selection. The method of cultural or economic evolution 
– as analogy of biological evolution – should find the gene (replicator), this is meme5 
in social-economic researches (Dawkins, 1986). Then man should define 
environmental factors, and account with effects of mutation, such as utopias and 
scenarios – tendencies overarching from past to future.  

On problematization station we should recognize the order in collected data, 
categories, principles etc., a correct hypothesis. This “tidying” want new methods in 
the case of a difficult problem, exactly a method-combination of well-known methods. 
Beside hermeneutics we could line up evolutionary economics, the whole analytic 
resources of positivism (statistical methods), essay technique, descriptive-explaining 
theories, action theory etc. We wanted to attract attention for this diversity of 
methodology.  

The ninth step of scientific recognition (the filter of professional community) 
strengthen the fact that positivistic monopoly is untenable. Epistemological literature 
keep count of only few theories what can judge the justice of new examinations. 1) 
Logical positivism – according to the Hungarian Imre Lakatos – say that we can 
achieve righteousness in small steps, when the researcher hasn’t got any value-
                                                           

5 R. Dawkins has created the definition of meme. He wanted to capture the unit of cultural 
transmission, mimicry and intuition, so he shortened the Greek term of mimema to meme.  
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assumptions, analyzing the subject objectively, using mathematical exactness, 
methods and conclusions are controllable, and it is verifiable by reality. Two conditions 
of “truth” are exactness and controllability on every steps of recognition. 2) According 
to falsification-verification approach (by Karl Popper) the community of professionals 
should canvass the whole way of scientific recognition from assumption to prediction, 
and if they have found a contradiction, the theory is rejected, it is false. If they have not 
found (under the mainstream culture) such a false element in the conduction, the 
theory is verified. Certificated research is not “the right” theory, but it is allowed as right 
theory as long as we find a better explanation. Popper (1989) would like to classify 
social studies as natural sciences which have theories controlled by testing, but 
philosophy of science pulls out. The essential problem is that Popper did not 
recommend where is the border between certain knowledge and believes. 3) The light 
publication of a free-spoken researcher give us the point of reference about a true 
theory – this is paradigm-theory by T. S. Kuhn. Paradigm-theory determine the criteria 
of the so called normal science. According to Kuhn (1984:29) this research is “definitely 
built on one or several scientific results of the past, such results which are allowed by 
a community of professionals as the basis of their activity.” For economics such basic 
results are the books of A. Smith (1776), D. Ricardo (1817), J. S. Mill (1848), A. 
Marshall (1890) and in these days Economics by P. A. Samuelson (1948). These were 
points of reference for several economists in the past. Thousands of economists have 
grown up on their definitions, principles, methods, models and theories, so it marked 
the framework of normal science. Kuhn (1984:30) highlighted two features of these 
pioneers: “Their processing manner was so modern thereto find stable followers 
against the competing methods, and so open-minded to leave undecided problems for 
the upcoming professionals.” With these characteristics – modern and open-minded – 
featured theories called paradigms by Kuhn. If reality back out from the net of 
mainstream theory, crisis will come. This situation has a break on normal science 
whereon revolution comes on a new ideological basis. If this “mutant” (see back figure 
3) is viable, the community of scholars will accept and serve it. The new paradigm – 
also verified by the whole society – is being a part of normal science. It gives new 
problems and tasks to professionals… 4) At least there is the anarchist concept of P. 
Feyerabend. Community of scholars have such self-irony that account this conception 
as the most outstanding testing theories. According to Feyerabend (2002:57) there is 
no scientific method; professional “progress” and “truth” are myths: “anything goes” – 
he said. 

 
Summary 
 
After clearing the steps of scientific recognition (see figure 1) we gave the criticism of 
positivism. It is really not only about querying the absolutism of this cognitive process. 
If we sprang from this sentence: “There is no system without method”, we criticized not 
only a method but a system also. Global libertarian technocrat system break to 
autocracy today, their apologetics are ready to strengthen itself by positivism. Every 
other theories what are different from the mainstream are marked as utopias. Karl-Otto 
Apel (1993) draw attention to utopists in this manner: “who believes – for example in 
sight of ecological crisis – that could turn off from mainstream so that represent 
alternative ends on public discourses” (Apel, 1993:36-37). 

We have dwelled on for some length two stations of scientific recognition, because 
– from our point of view it is very seasonable – we wanted to argue on the necessity 
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of methodological pluralism in social studies and philosophy of science. At the stage 
of hermeneutics (S6) and filter of professionals (S9) we showed that challenges in 
these days remain unanswerable without methodological diversity. 
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A négyszintű költségrendszerek elmélete 
 
Kaplan és Cooper (2001) megközelítésében a költségszámítási rendszereknek három 
fő funkciónak kell megfelelniük: 

− a pénzügyi jelentésekben szereplő készletek értékelése, (valamint a készletek 
eredményre gyakorolt hatásának bemutatása), 

− a tevékenységek, termékek, szolgáltatások és a vevők költségeinek 
figyelemmel kísérése, 

− visszacsatolás a folyamatok hatékonyságáról a vezetők, a folyamatokért felelős 
személyek számára. 

 
Kaplan és Cooper a költségszámítási rendszerek négy szintjét különbözteti meg. Az 

első szintű rendszerekben a gazdasági események rögzítése hiányos vagy hibás, a 
könyvek zárása idő- és erőforrás-igényes, a rendszer alkalmatlan a pénzügyi 
jelentések összeállítására. A rendszer átláthatatlan, karbantartása nehézkes. 

A felmérések alapján a vállalkozások többsége második szintű, a pénzügyi 
beszámolót középpontba állító rendszerrel rendelkezik. A rendszer megfelel a 
pénzügyi beszámolás követelményeinek, alkalmas a készletértékelésre, az eredmény 
megállapítására, a beszámoló összeállítására. A költségek gyűjtése során felelősségi 
egységekre, gyártási, összeszerelési, karbantartási valamint egyéb, az előállítási 
tevékenységet támogató költséghelyekre épít. A termékre csak az üzemi és egyéb 
gyártási költségeket osztják fel, rendszerint a közvetlen munkavégzés, esetleg az 
anyagköltség vagy a gépóra alapján. A második szintű rendszerek megfelelnek a 
pénzügyi számvitel követelményeinek, alkalmatlanok azonban a második 
(termékköltség meghatározása) és a harmadik (visszacsatolás) funkciók ellátására. A 
felelősségi elvű számvitel koncepciójának megfelelően kiemelt szerepet kap a 
költségek költséghelyekhez rendelése. A tevékenységek, folyamatok, termékek, vevők 
költségeinek meghatározása és ebből következően a tevékenységek fejlesztése, a 
minőség javítása nem élvez prioritást. A rendszer hiányossága elsősorban a közvetett 
költségek termékekhez történő hozzárendelésében nyilvánul meg. A költségek 
felosztásánál alkalmazott mutatókat a vállalatok ugyan következetesen használják, 
azonban a felosztás eredménye pontatlan, a döntéshozók félrevezető információkhoz 
jutnak. A második szintű rendszerek a költségeket költséghelyekhez, nem pedig 
tevékenységekhez, folyamatokhoz rendelik. A rendszer pontatlansága mellett fontos 
kiemelni a jelentések, visszacsatolások aktualitásának hiányát és a pénzügyi mutatók 
túlsúlyát. Tehát a második szintű rendszerek által szolgáltatott információk nem 
pontosak, nem aktuálisak és korlátozottan alkalmasak a vezetői információs igények 
kielégítésére. 

A harmadik szintű rendszerek testreszabottak, mindhárom funkciót ellátják, de nem 
integrált rendszerek. Egyaránt megjelenik bennük a hagyományos pénzügyi számviteli 
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rendszer, a tevékenység alapú költségszámítási rendszer, illetve az operatív 
visszacsatolási rendszer. A harmadik szintű rendszerek egyaránt alkalmasak a 
tevékenységek, folyamatok, termékek, vevők pontos költségeinek meghatározására és 
a pénzügyi illetve nem pénzügyi információkat is tartalmazó, operatív, a tanulást és 
fejlődést elősegítő visszacsatolásra. A rendszer tartalmaz egy hagyományos pénzügyi 
rendszert, amely ellátja a pénzügyi számviteli és ügyviteli funkciókat, értékeli a 
készleteket, elkészíti a pénzügyi beszámolókat, kielégíti a külső érintettek – például 
befektetők, hitelezők, adóhatóság – információs igényeit. A rendszerhez tartozik 
legalább egy tevékenység alapú költségszámítási rendszer, amely a hagyományos 
pénzügyi rendszer és az esetleg meglévő egyéb vállalati információs rendszerek adatait 
használja fel a tevékenységek, termékek és a vevők pontos költségeinek 
meghatározásához. A rendszer harmadik eleme az operatív visszacsatolást biztosítja. A 
vezetők, döntéshozók, az első vonalban dolgozó alkalmazottak számára biztosít aktuális 
és pontos pénzügyi és nem pénzügyi információkat a folyamatok minőségéről, átfutási 
idejéről, hatékonyságáról. Ezen a szinten a vállalatok megtartják a hagyományos – 
második szintű – pénzügyi számviteli rendszerüket, és a már meglévő információkat 
alakítják át a vezetők számára hasznos információkká. A harmadik szintű rendszer 
második és harmadik elemét új számítástechnikai háttér kiépítése nélkül is ki lehet 
alakítani, a pénzügyi rendszer, valamint a vállalat többi információs rendszere 
jellemzően már tartalmazza azokat az adatokat, amelyek a rendszer többi eleme 
(tevékenység alapú költségszámítási rendszer, operatív visszacsatolási rendszer) 
számára szükségesek. A harmadik szint jelentősége pontosan abban rejlik, hogy a 
döntéstámogatók – csekély többletráfordítással – munkájukhoz olyan adatokat is 
igénybe vehetnek, amelyeket a szervezetben már korábban összegyűjtöttek. 

A harmadik szintű rendszerekben több rendszer működik egymás mellett. Csábító a 
rendszerek számának csökkentése, a tevékenység alapú költségszámítási rendszer 
és az operatív visszacsatolási rendszer összevonása, azonban ez veszélyekkel jár. A 
tevékenység alapú költségszámítási rendszerek alkalmasak a folyamatok 
fejlesztésére, a stratégiai döntések előkészítésére, azonban alkalmatlanok az operatív 
ellenőrzés és döntéshozatal támogatására. A két rendszer eltérően kezeli a költségek 
változékonyságát, a jelentések gyakoriságát, pontosságát, a jövőbeni költségek 
becslését. Az összevonás olyan rendszert eredményezne, amely a kitűzött célok 
egyikét sem érné el. Azon vezetőknek, akiknek zavaró az, hogy a rendszerek 
egymásnak ellentmondó információkat tartalmaznak például a termékek 
jövedelmezőségéről, ajánlatos megismerniük a negyedik szintű költségszámítási 
rendszereket. 

A negyedik szinten egymáshoz kapcsolódva jelenik meg a tevékenység alapú 
költségszámítási rendszer és az operatív visszacsatolási rendszer, a pénzügyi jelentés 
pedig a két rendszerre építve készíthető el. A tevékenység alapú költségszámítás 
módszertana felhasználható az általános költségek pénzügyi számviteli előírásoknak 
is megfelelő felosztására. Azokat a költségeket, amelyeket a tevékenység alapú 
költségszámítás a termékhez rendel, ám a számviteli előírások alapján nem részei a 
bekerülési értéknek, a rendszer automatikusan figyelmen kívül hagyja. Az operatív 
visszacsatolási rendszer a tényleges működésről folyamatosan gyűjti az adatokat. A 
rendszer pénzügyi adatait kinyerve, időről-időre elkészíthető a pénzügyi jelentés. Ily 
módon a vezetői célokat szolgáló tanulási-visszacsatolási rendszer és a külső 
érintettek számára pénzügyi jelentéseket készítő pénzügyi rendszer összekapcsolódik. 
A hangsúly a korábbiakhoz képest azonban eltolódik. A második szinten a pénzügyi 
jelentéseken, a negyedik szinten azonban már a vezetők, a döntéshozók informálásán 
van a hangsúly. Korábban a vezetők sérelmezték, hogy a pénzügyi számvitel nem látja 
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el őket megfelelő információkkal. A könyvelők válasza erre az volt, hogy minden 
szükséges információ benne van a jelentésekben, mindössze azt kell tudni, hogy hol 
keresse azokat benne az ember. Az integrált rendszerek időről időre információkat 
adnak a könyvelőknek, akik a kapott adatokat összehangolják a pénzügyi számviteli 
elvárásokkal. Amikor a könyvelők az adatok összehangolásának nehézsége miatt 
panaszkodnak akkor elképzelhető a következő válasz: „Ezek azok az adatok amelyek 
alapján működtetjük a vállalatot. Tanuljátok meg, hogy hogyan kell azokat felhasználni 
a pénzügyi jelentések elkészítéséhez.” (Cooper & Kaplan, 1999:46) 

 
A mezőgazdasági vállalkozások költségrendszerei 
 
A mezőgazdasági vállalkozások költségrendszereit, költségelszámolási, 
önköltségszámítási gyakorlatát az elmúlt években két lépésben vizsgáltam. Első 
lépésben a társas mezőgazdasági vállalkozások körében kérdőíves felmérésre került 
sor. Az önkitöltő kérdőívet 150 vállalathoz jutattam el, amelyek közül 74-től kaptam 
válaszokat. A kutatási folyamat második szakaszában került sor a kérdőívek 
feldolgozására. 

Az elmúlt öt évtized költséghelyek, költségviselők kialakítására vonatkozó 
ajánlásait, előírásait vizsgálva kijelenthetjük, hogy a szakirodalom a számvitel 
törvényi szintű szabályozásának időszakában is az állami gazdaságokra, 
termelőszövetkezetekre kidolgozott eljárásokra, módszerekre épít (vö. György, 1964; 
Páli, 1973; Tóth et al., 1987; Sutus, 1992, 2002; Miklósyné Ács et al., 2006). A társas 
mezőgazdasági vállalkozások a költségeik csoportosítása során előtérbe helyezik a 
számviteli előírásokat, nagymértékben követik a szakirodalmi ajánlásokat. Azaz a 
megjelenési forma szerinti csoportosítás mellett a vállalkozások többségénél 
csoportképző ismérvként jelenik meg az elszámolási mód, a felmerülés helye, illetve 
a költségviselő (97%). A pénzügyi számvitel szempontjából irreleváns 
csoportosítások közül mindössze a volumenhez való kapcsolat szerinti 
megkülönböztetést említi meg a vállalkozások 21%-a. A mezőgazdasági 
tevékenység sajátosságait magukon hordozó főbb költséghelyek és költségviselők a 
vállalkozások döntő többségénél megjelennek a számlatükörben. A vállalkozások 
közel 90%-ánál találhatunk fenntartóüzemet, segédüzemet. Az általános költségek 
két meghatározó csoportja a főágazati, illetve a központi irányítás általános költségei. 
Költségviselők esetében két rendezőelv figyelhető meg. Egyrészt egy-egy főtermék 
egy-egy költségviselőt képez, a melléktermékek általában nem jelennek meg 
költségviselőként. Másrészt a mezőgazdasági tevékenység jellege, az értékesítés 
(termelés) szerkezete – a mezőgazdasági szolgáltatások kivételével – egyértelműen 
hatást gyakorol a költségviselők struktúrájára. 

A vállalkozások döntő többsége (92%) az önköltségszámítás legfontosabb 
feladataként a saját termelésű készletek értékelését emelte ki. Az igen válaszok 
aránya alapján az önköltségszámítás második legfontosabb feladata az elszámoló ár 
kialakítása (88%). Az önköltségszámítás elsődlegesen a pénzügyi számvitel és ezen 
keresztül a beszámoló információigényét elégíti ki. Az adatok felhasználásának 
másik kiemelt területe a döntéselőkészítés, a vezetői célú felhasználás. A válaszok 
alapján a cégek mintegy 80%-a használja fel az önköltségadatokat tervezésre, 
elemzésre, ellenőrzésre és gazdasági kalkulációk készítésére. Az árképzés és a 
belső teljesítmények mérése – a többi tényezőhöz képest – nem tekinthető kiemelt 
területnek. 
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1. táblázat. A tényező fontossága a költségrendszer működtetése során 

Tényező Válaszok 
száma Átlag Szórás Relatív 

szórás 
megbízható adatszolgáltatás 65 4,78 0,45 9% 
egyértelmű adatszolgáltatás 63 4,60 0,66 14% 
a döntéshozatalban 
hasznosítható adatszolgáltatás 

62 4,55 0,65 14% 

egyszerű működtetés 61 3,93 1,00 25% 
naprakész adatszolgáltatás 64 3,86 0,92 24% 
olcsó működtetés 61 3,85 1,08 28% 
gyors adatszolgáltatás 65 3,83 0,98 26% 

(Forrás: saját szerkesztés) 
 

A költségrendszerrel kapcsolatos fontossági tényezőket – lásd 1. táblázat – két 
csoportba sorolhatjuk. Nagyon fontosnak tekintik a vállalkozások a megbízható, 
egyértelmű, a döntéshozatalban hasznosítható adatszolgáltatást. Fontos besorolást 
kapott a rendszer egyszerű és olcsó működtetése, a naprakész és gyors 
adatszolgáltatás. E kategóriához azonban jóval magasabb szórás és relatív szórás 
társul, a válaszadók kevésbé egyértelműen ítélik meg ezeket a tényezőket, mint a 
nagyon fontos csoport elemeit. 
 

2. táblázat. A költségrendszer megítélése 

Tényező Válaszok 
száma Átlag Szórás  Relatív 

szórás  
megbízható adatszolgáltatás 64 4,39 0,61 14% 
a döntéshozatalban 
hasznosítható adatszolgáltatás 

62 4,34 0,77 18% 

egyértelmű adatszolgáltatás 61 4,25 0,77 18% 
egyszerű működtetés 61 3,62 1,00 28% 
olcsó működtetés 59 3,59 1,02 28% 
naprakész adatszolgáltatás 61 3,23 1,07 33% 
gyors adatszolgáltatás 62 3,21 1,18 37% 

(Forrás: saját szerkesztés) 
 

A fontosság megítélésének kategóriái visszaköszönnek a rendszer értékelése során 
is. Jó minősítésű kategóriába sorolhatjuk a megbízhatóságot, egyértelműséget és 
hasznosíthatóságot, közepes minősítésű kategóriába pedig az egyszerűséget, 
olcsóságot, naprakészséget és gyorsaságot. Az önértékelés alapján tehát a 
költségrendszer pontos, hasznosítható, ám nem gyors, nem naprakész, azonban ez 
utóbbi két tényező fontosságát tekintve elmarad az első két tényezőtől. (Lásd 2. 
táblázat.) 

 
A költségrendszer fejlesztése, mint társadalmi innováció 
 
A magyar mezőgazdasági vállalkozások költségrendszerei több szempontból is 
megfelelnek a Kaplan és Cooper féle második szintű rendszernek. Ellentmondás 
feszül azonban a Kaplan és Cooper által megfogalmazott rendszerjellemzők és a 
mezőgazdasági vállalkozások véleménye között. (Lásd 3. táblázat.) Ugyanis a 
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vállalkozások önértékelése szerint költségrendszerük lassan ugyan, de pontos és 
hasznosítható adatokat szolgáltat. Nagyon fontosnak tekintik a megbízható, 
egyértelmű, hasznosítható adatokat, és önértékelésük szerint e kritériumoknak saját 
költségrendszerük jó szinten eleget is tesz. A naprakész, gyors adatszolgáltatás, az 
olcsó és egyszerű működtetés másodlagos fontosságú. Elutasítják a költségszámlák 
struktúrájának, tartalmának módosítását, a vetítési alapok megváltoztatását. 
Alapvetően elégedettek a meglévő költségelszámolási, önköltségszámítási 
rendszerükkel, az adatszolgáltatás egyszerűsítése, gyorsítása, a szolgáltatott adatok 
hasznosíthatóságának, megbízhatóságának növelése a cégek felénél-harmadánál 
indukál változtatási szándékot. Amennyiben a szolgáltatott adatok egyértelműsége, 
megbízhatósága, hasznosíthatósága növelhető, akkor a gazdálkodók kismértékű 
hajlandóságot mutatnak új költségszámítási eljárás bevezetésére, a költségszámlák 
tartalmának módosítására, új költségfelosztási technikák, vetítési alapok 
alkalmazására. 
 

3. táblázat. A mezőgazdasági vállalkozások költségrendszereinek és a második szintű 
költségrendszerek összehasonlítása 

Megnevezés Mezőgazdasági vállalkozások 
költségrendszere 

Második szint ű 
rendszerek 

Kaplan-Cooper alapján  
felelősségi elv  igen  igen  
költségfelosztás  gépóra  munka, gépóra  
kalkulációs egység  tevékenység lehet (számolják, de 

közvetlenül nem gyűjtik)  
tevékenység nem  

adatszolgáltatás  megbízható 
egyértelmű 
hasznosítható 
lassú 
nem naprakész  

pontatlan 
korlátozottan 
hasznosítható 
lassú 
nem naprakész  

(Forrás: saját szerkesztés) 
 

A Kaplan és Cooper által értelmezett harmadik szintű rendszer előnye abban 
rejlik, hogy jellemzően olyan adatokra épít, amelyet a korábbi rendszer(ek) már 
tartalmaznak. Nagyvállalati közegben ez azt jelenti, hogy a költségrendszer a 
meglevő számviteli nyilvántartások alapján továbbfejleszthető, a vállalkozások a 
második szintről a harmadikra léphetnek. Ezek a gondolatok a mezőgazdasági 
tevékenység esetében azonban nemcsak a nagyvállalati közegre értelmezhetők. A 
továbblépés lehetőségét a mezőgazdasági tevékenységet folytatók által vezetendő 
gazdálkodási napló jelenti. A vállalkozások többségének részletező nyilvántartásaiból 
− elsősorban, de nem kizárólagosan a gazdálkodási naplóból – megállapítható 
ugyanis az egyes táblák, parcellák hozama, a táblákon elvégzett műveletek 
mennyisége, a főbb anyagfelhasználások. 

A mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodók költségrendszerei tehát – 
csekély többletráfordítással – fejleszthetők. A fejlesztési lehetőségek feltárása, új 
innovatív megoldások kidolgozása érdekében 2015 nyarán társas és egyéni 
gazdálkodók, mezőgazdasági termékeket feldolgozó vállalkozások megkeresésére 
került sor. 

A társadalmi, gazdasági és jogszabályi környezet változása ellenére a 
mezőgazdasági (vezetői) számvitellel foglalkozó szakirodalom napjainkban is az állami 
gazdaságokra, termelőszövetkezetekre kidolgozott költséggyűjtőkre, eljárásokra, 
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módszerekre épít. Továbbra is meghatározó a költségek két dimenzió (költségnem – 
költséghely, költségviselő) szerinti gyűjtése. A birtokméret és a tevékenység 
komplexitásának csökkenésével ugyanakkor – a mélyinterjúk és a visszajelzések 
alapján – a gazdálkodók jelentős részénél az információs igények a költségek egy 
dimenzió szerinti gyűjtésével is kielégíthetők, miközben a vegyes profilú, nagyobb 
méretű gazdaságoknál felmerül a folyamatköltségek mérési igénye is. 

Kutatásomat folytatva indokolt lenne tehát a mezőgazdasági – nem csak társas – 
vállalkozások, gazdálkodók költségekre, hozamokra, eredményekre vonatkozó 
információs igényeinek differenciáltabb felmérése. Ezt követően pedig a 
költségrendszerek kialakítására és működtetésére vonatkozó módszertan, valamint a 
szakirodalmi ajánlások elvárásokhoz, igényekhez illesztése. A jelenlegi ajánlások 
komplexitása meghaladja a potenciális felhasználók igényeit, miközben nemzetközi 
felmérések igazolják, hogy a számviteli – így a költség – adatok döntési célú 
felhasználása érzékelhető előnyökkel jár. Például Argilés és Slof (2003) kutatásai 
kimutatták, hogy azok a gazdálkodók, akik csatlakoztak a Mezőgazdasági Számviteli 
Információs Hálózathoz (Farm Accountancy Data Network, rövidítve: FADN), 
megpróbálták a FADN-nak szolgáltatott adatokat felhasználni a döntéshozatalban. 
Felismerték a számvitel fontosságát, és gyarapították ismereteiket, gazdaságukat. 

A gazdálkodókkal és a könyvelőkkel lefolytatott interjúk alapján feltételezhető, 
hogy a kistermelői körben, illetve a kistermelői körhöz kapcsolódó ügyviteli 
szolgáltatások terén van lehetőség a munkaerőpiaci szolgáltatások illetve az eddig 
foglalkoztatási keretek, munkakörök bővítésére. Hiszen ebben a körben is 
érvényesül a négyszintű költségrendszerek elmélete, azaz a meglevő 
nyilvántartásokban jóval több információtartalom van, mintsem azt első ránézésre 
egy gazdálkodó vagy könyvelő gondolná. Így lényegi erőforrás-felhasználás nélkül 
bővíthetők a meglevő munkakörök, a hagyományos ügyviteli, gazdálkodási 
munkakörbe beintegrálhatók a döntéstámogatáshoz szükség feladatok is. A 
döntéstámogatás fejlesztésével a teljes agrobiznisz is fejleszthető, 
versenyképessége erősíthető. Ezáltal nemcsak a hatékonyság, hanem a kibocsátás 
és a helyi foglalkoztatás is növelhető. (Vö. Udovecz, 2014.) 

Ugyanakkor sejtésként megfogalmazható, hogy az ügyviteli – elsősorban 
könyvviteli – szolgáltatást nyújtók köre egyszerre jelenik meg a társadalmi innováció 
gátjaként és egyik feltételezett hajtóerejeként is. Akadályozó tényezőnek tűnik az, 
hogy a szolgáltatók nem mutatnak nagy hajlandóságot a megszokott ügyviteli 
folyamatoktól, informatikai megoldásoktól való eltérésre. Az interjúk alapján ez 
részben kényelmi („ezt már megszoktuk”), részben terheltségi („annyi munkánk van, 
hogy nincs idő újat betanulni”) okokra vezethető vissza. Az élesedő verseny, az 
ügyviteli szolgáltatások centrumba áramlása azonban életre kelthet és életben tarthat 
innovatív megoldásokat. 
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Az Európai Unió (EU) a 2014-2020 időszakban (ismét) lehetővé teszi a pénzügyi 
eszközök alkalmazását a vidékfejlesztési programokban. A pénzügyi eszközök a 
visszatérítendő támogatások bizonyos formái, amelyek célja a finanszírozási források 
bővítése. Az Európai Bizottság célja, javaslata, hogy a pénzügyi eszközök használata 
a következő programozási időszakban tovább bővüljön, mivel a hagyományos 
támogatási forma mellett ezt egy hatékonyabb és fenntarthatóbb alternatívának tekinti. 

Magyarországon e finanszírozási forma alkalmazását különösen indokolja, hogy a 
pénzügyi válság hitelezésre gyakorolt hatása igen jelentős volt. A kínálati korlátok miatt 
a kockázatosabb ügyfelek nem, csak a nagyon jó hitelképességű vállalati ügyfelek 
juthatnak hitelhez. A pénzügyi válság a mezőgazdaság mellett az élelmiszeripart is 
fokozottan érintette a források beszűkülése miatt. Az ezekben az ágazatokban 
tevékenykedő vállalkozások számára a piaci források nem, vagy nem elégséges 
mértékben érhetőek el. A pénzügyi eszközök célja lényegében e rés kitöltése, amely 
ezen ágazatok számára különösen nagy jelentőséggel bír. 

A pénzügyi eszközök szükségességét megalapozandó első lépésként ex ante 
elemzést (gap elemzést) végeztünk, amelynek célja az optimálistól elmaradó 
befektetési lehetőségek beazonosítása és a már említett finanszírozási hiányosságok 
feltárása, amelyet a tervezett piaci eszköznek indokolt kitöltenie. 

Jelen tanulmányban az élelmiszeriparra vonatkozó megállapításainkat közöljük 
összefoglalva. 

 
Bevezetés 
 
A mezőgazdaság és az élelmiszeripar közös jellemzője, hogy finanszírozási 
szempontból mindkettő nehezebb helyzetben van, mint a többi nemzetgazdasági 
ágazat. A háttérben meghúzódó okok a két ágazat esetében azonban eltérőek. 

A mezőgazdaság finanszírozási gondjai annak nagyobbrészt termelési és erőforrás 
szerkezeti sajátosságaival függnek össze. Az agrárágazat a többi nemzetgazdasági 
ágazatban megszokottól eltérő finanszírozási megoldásokat is igényel (pl. integrátori 
finanszírozás, tagi kölcsön meghatározó súlya az egyéni gazdaságok esetében) (Bíró, 
2009). Számos európai országban az agrárfinanszírozás különböző rendszere alakult 
ki (Francsovics, 2006). 

Az élelmiszeripar finanszírozási nehézségei kevésbé az ágazati sajátosságokra 
vezethetők vissza. Itt is jellemző a termelés ciklikussága –elsődlegesen 
mezőgazdasági termékeket feldolgozó szakágazatoknál –, az időjárásnak és 
természeti tényezőknek való alacsonyabb kitettség miatt azonban a kockázat 
lényegesen kisebb. Az EU-csatlakozással egyidőben elindult negatív folyamatok 
eredményeképpen az ágazat fokozatosan nehéz helyzetbe került, s periférikussá vált. 
Az ágazat finanszírozása a magas eladósodottság, az alacsony jövedelmezőség, a 
piaci problémák miatt már 2008 előtt is problematikus volt. 



Társadalom, kulturális háttér, gazdaság, ISBN 978-80-89691-33-3 

121 

A pénzügyi válság finanszírozási nehézséggel küzdő élelmiszeripari ágazatot is 
igen hátrányosan érintette. Annak talán legmeghatározóbb következménye a 
rendelkezésre álló források beszűkülése, a kamatok emelkedése és az 
árfolyamváltozás volt. A pénzügyi szereplők gondolkodása alapvetően megváltozott, 
a kockázatok kerülése érdekében óvatosabban kezdtek viselkedni, miközben a 
gazdaság forrásszűke miatt egyre nehezebb helyzetbe került (Fábián et al., 2010). 

 
Pénzügyi eszközök bevezetése 
 
Az Európai Unió (EU) a 2014-2020 időszakban (ismét) lehetővé teszi a pénzügyi 
eszközök alkalmazását a vidékfejlesztési programokban. A pénzügyi eszközök a 
visszatérítendő támogatások bizonyos formái, amelyek célja a finanszírozási források 
bővítése. A pénzügyi eszközök révén olyan vállalkozások juthatnak forráshoz, 
amelyek jövedelmező tevékenységgel foglalkoznak, ugyanakkor valamilyen okból 
piaci alapon mégsem finanszírozhatók (Bató, 2013). Az Európai Bizottság célja, 
javaslata, hogy a pénzügyi eszközök használata a következő programozási 
időszakban tovább bővüljön, és erősödjön, mivel a hagyományos támogatási forma 
mellett ezt egy hatékonyabb és fenntarthatóbb alternatívának tekinti. Magyarországon 
e finanszírozási forma alkalmazását különösen indokolja, hogy a pénzügyi válság 
hitelezésre gyakorolt hatása jóval nagyobb mértékű volt, mint Bulgáriában, 
Romániában vagy Csehországban. A kínálati korlátok miatt a kockázatosabb ügyfelek 
nem, csak a nagyon jó hitelképességű vállalati ügyfelek juthattak/juthatnak hitelhez 
(Fábián et al., 2010). 

A pénzügyi eszközök szükségességét megalapozandó első lépésként a 
tagállamoknak ex ante elemzést (gap elemzést) kellett végezniük. Kutatásunk alapját 
tehát a gap elemzés jelentette, hiszen az elégtelen finanszírozással küzdő területek 
pontos behatárolása egyben biztosítja, hogy az eszközök révén nem keletkezik 
kiszorítási hatás, vagyis a pénzügyi eszköz kiegészíti, nem helyettesíti a piaci 
eszközöket.  

A gap elemzéssel összefüggésben hipotézisünk, amelyet vizsgálatainkkal 
ellenőrizni kívánunk, hogy a válság miatt a hitelezési kínálatban jelentkező visszaesés 
nem érintette egyformán az élelmiszergazdaságot. A területalapú támogatások a 
kedvezményezett ágazatok számára védőernyőt jelentettek, két szempontból is. A 
területalapú támogatásban nem részesülő vállalkozások ezzel szemben a pénzügyi 
válság hatásait teljes mértékben elszenvedték (Tanító et al., 2013). 

Jelen cikkben a kutatásunk csak egy kisebb részét kívánjuk bemutatni, mégpedig 
az élelmiszeriparra vonatkozó megállapításaink összefoglaló eredményeit. 

 
Adatok és módszertan 
 

Kutatásunk során az élelmiszeripari vállalkozások vizsgálatánál elsősorban a NAV 
társasági adóbevallások adataira támaszkodtunk, amely részletesen tartalmazza a 
kettős könyvvitelt vezető vállalkozások mérleg- és eredményadatait. 

A gap elemzés során megvizsgáltuk a kínálati és keresleti oldal lehetőségeit. 
Kínálati oldalról a finanszírozási lehetőségeket tekintettük át, amelyek forrást 
biztosíthatnak az élelmiszeripar vállalkozásainak számára. A keresleti oldalról pedig 
megvizsgáltuk az élelmiszeripar vállalkozásainak alapvető eredményeit, illetve 



Társadalom, kulturális háttér, gazdaság, ISBN 978-80-89691-33-3 

122 

pénzügyi helyzetét. Külön vizsgáltuk az egyéni és társas gazdaságokat, hiszen eltérő 
tulajdonságokkal és igényekkel jellemezhetők. A kutatást kiegészítettük kérdőíves 
felméréssel is, amely a konkrét lehetőségeket és igényeket tárta fel a két oldal 
tekintetében. Kutatásunk további részében csak a keresleti oldalt érintő vizsgálatok 
összefoglaló eredményét ismertetjük. A tanulmány lényegében helyzetfeltáró kutatás, 
eszköztárát tekintve pedig leíró jellegű, elsősorban bemutatásra irányul. 

 
Eredmények 
 

Kutatásunk egyik alapvető célja volt az élelmiszeripari ágazatokban a pénzügyi 
eszközök szempontjából potenciálisan érintettek körének feltérképezése. A pénzügyi 
eszközök tekintetében a hitelképes, de nem bankképes vállalkozások lehetnek 
relevánsak. Azon vállalkozások tekinthetők ilyennek, amelyek megalapozott és 
fejlődőképes üzleti tervvel rendelkeznek, jövedelemtermelő tevékenységet folytatnak 
és jövedelmezőségük színvonala lehetővé tenné hitel felvételét és annak törlesztését, 
valamilyen okból azonban mégsem jutnak banki finanszírozáshoz. Jelen kutatási 
anyagunkban –terjedelmi korlátok miatt– nem mutatjuk be a teljes agráriumra tett 
megállapításainkat, csupán arra teszünk kísérletet, hogy rávilágítsunk az 
élelmiszeripari vállalkozásoknál található finanszírozási résre. Az adatok 2013-ra 
vonatkoznak, mivel a kutatás végeztével már erre az évre is álltak rendelkezésre 
részletes adatok. A kutatás lezárása után eredményeinket folyamatosan frissítjük a 
2014. évi adatokkal.  

 
Pénzügyi mutatók az élelmiszeriparban 
 
A magyar mezőgazdaság (ideértve az erdőgazdasági és halászati ágazatot is) a 
nemzetgazdasági GDP-hez 2013-ban 4,0 százalékkal járult hozzá. Az ágazat 
részesedése ennél nagyobb volt a beruházásokból, 5,7 százalék, és a 
foglalkoztatásból, 4,9 százalék [6]. Az ágazat valós jelentősége – számokban mérve 
is – lényegesen nagyobb, mint a bemutatott arányok. A mezőgazdaságra épülő 
élelmiszeripar és az ezekhez szorosan kapcsolódó, inputokat biztosító 
tevékenységek, valamint feldolgozó és forgalmazó tevékenységek együttes súlya az 
előbbi értékeket lényegesen meghaladja. Az ún. agrobiznisz (melynek az 
élelmiszeripar is részét képezi) a kibocsátásból 15,8-16,3 százalékkal, a GDP-ből 
11,8-12,5 százalékkal, a foglalkoztatásból 13,4-13,7 százalékkal részesedik. 

Az élelmiszeripar tőkeellátottsága szempontjából nagy jelentőséggel bírt a külföldi 
tőke. A külföldi tőke megtorpanásával azonban a vállalatok saját tőkéjének 
növekedése is megállt, és azóta lényegében csökkent az értéke. Az ágazat külső 
finanszírozása 2013-ban 57,7 százalékos volt, vagyis a további hitelek felvételéhez 
már nem rendelkezik elegendő fedezettel. Összehasonlításképpen érdemes 
megemlíteni, hogy a feldolgozóipar egészére vonatkozóan ez az arány 45 százalék 
alatt volt. Az eladósodottság szempontjából a mikro- és középvállalkozások voltak a 
legkritikusabb helyzetben. Az ágazat jövedelmezőségi mutatói sem kedvezőek. Az 
árbevétel-arányos jövedelmezőség közel harmada a mezőgazdasági társas 
vállalkozások hasonló mutatójának. Az ágazat mutatóinak értékét jelentősen 
befolyásolta az eltérő jellemzőkkel bíró szakágazatok. 
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1. táblázat. Az élelmiszeripari ágazat társas vállalkozásainak pénzügyi mutatói 
méretkategóriánként, 2013 
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Mikrovállalkozások 36,6 59,9 -0,4 -0,2 -0,1 

Kisvállalkozások 42,8 52,6 10,6 3,5 4,6 

Középvállalkozások 35,6 60,7 12,4 3,2 4,4 

Nagyvállalkozások 39,4 56,8 7,3 1,6 2,9 

Összesen 38,4 57,7 8,7 2,2 3,3 
Forrás: NAV-adatok alapján saját szerkesztés 

 
Finanszírozási csatornák az élelmiszeriparban 
 
Az élelmiszeripar finanszírozási lehetőségei lényegesen szűkebbek a 
mezőgazdaságénál. A forrásszerzési lehetőségek közül az integrátori hitel, a tagi 
kölcsön és a takarékszövetkezeti hitel nem vagy csak korlátozottan áll az ágazat 
rendelkezésére. A finanszírozás elégtelenségének azonban nem ez az oka. Az ágazat 
kedvezőtlen pénzügyi mutatói, a rendszerváltás óta lezajlott folyamatok, az ágazat 
perspektívájának hiánya, valamint a pénzügyi válság okán óvatossá vált hitelintézetek 
mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy az élelmiszeripari vállalkozások nem vonzóak a 
bankok számára. A mezőgazdasághoz képest a legnagyobb különbséget a vissza 
nem térítendő támogatások hiánya jelenti. Míg a mezőgazdaság kiemelt szegmensei 
évente több mint 300 milliárd forint visszafizetési kötelezettség nélküli, jövedelempótló 
támogatásba részesülnek, addig az élelmiszeriparban ennek nagysága mindössze 5-
7 milliárd forint. A mezőgazdaság támogatott ágazati számára ez nemcsak közvetlen 
bevételforrást jelent, hanem fedezetként szolgál hitelfelvételkor, vagy akár 
faktoráltatható is. Az élelmiszeripar mindkét előnytől elesik. 

Az ágazat kötelezettségállománya több mint 1300 milliárd forint, amely közel 60 
százaléka a teljes forrásállománynak. A beruházási és fejlesztési hitelek, egyéb 
hosszú lejáratú hitelek és rövid lejáratú hitelek 2008-ban még az összes forrás közel 
egyötödét tették ki, 2013-ban már csak a 14,5 százalékát, ami egyértelműen a 
pénzügyi válság következtében beszűkült finanszírozási lehetőségeknek 
tulajdonítható. 

Az élelmiszeripar külső finanszírozási csatornái sorrendben a bankok, a szállítók, 
az egyéb kötelezettségek és a tulajdonosok által nyújtott kölcsönök. Az ágazat 
forrásszerkezetében összességében alapvető változás nem következett be. Ez 
egyfelől a magas eladósodottsággal magyarázható, másrészt pedig az ágazat rossz 
jövedelmezőségével, amely nem biztosít belső tőkebővülést a vállalkozásoknak. 

Az élelmiszeripar hitelállománya 2008 óta folyamatosan mérséklődik. Az akkor 
433,1 milliárd forintos hitelállomány 2013-ra 337,1 milliárd forintra esett vissza, vagyis 
több mint 20 százalékkal csökkent. A mezőgazdasággal szemben e tendenciában a 
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Növekedési Hitelprogram sem hozott érdemi változást. Átmenetileg ugyan 2013. 
június és szeptember között tapasztalható volt mintegy 25 milliárd forintos 
állománybővülés. 

Az élelmiszeripar esetében a beruházási és fejlesztési hitelek állománya is 
csökkenő tendenciát mutatott az elmúlt években, még nominálértéken is. Az alacsony 
támogatási potenciállal rendelkező élelemiszeripart különösen sújtotta, hogy a válság 
után a bankok erőteljesen visszafogták hitelkínálatukat, illetve azzal egyidejűleg az 
ágazat hitelképessége is folyamatosan romlott. 

Az ágazat esetében a fejlesztési hajlandóság és képesség csökkenése, valamint a 
beruházások jelentős tőkeigénye együtt járult hozzá ahhoz, hogy a hitelek iránti 
kereslet alacsony, valamint a kínálat korlátozottan áll csak rendelkezésre. 

 
2. táblázat: Az élelmiszeripari ágazat társas vállalkozásainak forrásszerkezete, 2013 

Forrás 
Társas vállalkozások 

milliárd forint százalék 

Saját tőke 890,5 38,4 

Kötelezettség 1337,4 57,7 

Banki hitel 337,1 14,5 

Szállítók 342,7 14,8 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 211,0 9,1 

Egyéb források 89,9 3,9 

Összesen 2317,8 100,0 

Forrás: NAV-adatbázis alapján saját szerkesztés 
 
Kutatásunk során a fentieken túl számos területet áttekintettünk és elemeztünk, 

amely segítségével pontosan meg tudtuk határozni a mezőgazdaságban és az 
élelmiszeriparban a nem bankképes vállalkozási csoportokat, amelyek piaci alapon 
nem jutnak, vagy nem a szükséges mértékben jutnak finanszírozási forrásokhoz, és 
így a pénzügyi eszközök címzettjei lehetnek. 

Az élelmiszeripar jelenlegi helyzetét tekintve lényegében a teljes ágazatról 
elmondható hogy piaci alapon nem, vagy csak nagyon nehezen finanszírozható. 

 
Következtetések 
 
Az új pénzügyi eszközök kidolgozásánál a GAP elemzés megállapításaiból indultunk 
ki. Sorra vettük azokat a vállalkozási csoportokat, amelyek piaci alapon nem tudnak a 
fejlődésükhöz szükséges forrásokhoz hozzájutni. Megvizsgáltuk az érintett üzemeket 
méret, tevékenység, jogi forma alapján. Az élelmiszeriparban a KKV szektor súlya 
alacsony, alulreprezentáltak az egyes finanszírozási csatornák tekintetében. 

Az élelmiszeriparban a vállalkozások nagy része nem rendelkezik elegendő saját 
forrással fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához, nem rendelkezik elegendő 
fedezettel, vagyonnal normál bankhitelhez. 

A mezőgazdasági fejlesztés szempontjából azonban kulcskérdés az élelmiszeripar 
fejlődése. Ezért olyan pénzügyi eszközt kell kialakítani, amely alkalmas az optimálistól 
elmaradó befektetési helyzetek kezelésére. Felhasználhatóak olyan vállalkozások 
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által megvalósítandó projektek finanszírozására, amelyek pénzügyileg életképesek, 
de valamely oknál fogva nem jutnak megfelelő és elegendő finanszírozási forráshoz a 
piacról. 
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Összefoglalás 
 
A rendelkezésünkre álló reprezentatív adatok alapján megállapítottuk, hogy 2014-
ben, a megelőző évekhez hasonlóan Magyarország akvakultúrás haltermelésének 
közel 80 százalékát elsősorban három régió szolgáltatta: az Észak-Alföld, a Dél-
Dunántúl és a Dél-Alföld. 

Az utóbbi évek kampányai ellenére a hazai halfogyasztók továbbra is nagyrészt 
pontyot fogyasztanak, ezzel keresletet teremtve a pontytermelésre. Az ország a 
pontytermelés szempontjából kedvező természeti adottságokkal rendelkezik, s ebből 
adódóan a hazai piac kielégítése mellett külföldi piacokra is termel. Ennek ellenére, 
míg az Unióban átlagosan 20-22 kg körül alakul az egy főre jutó éves átlagos 
halfogyasztás (kg/fő/év), addig a magyarországi fogyasztás ettől jelentősen elmarad, 
az import tengeri hallal együtt is csak 5 kg/fő/év körüli. 

Hosszú távon termelékeny és víztakarékos, környezet- és természetbarát 
akvakultúra rendszereket célszerű kialakítani, illetve érdemes a termelőknek ilyen 
módon átalakítaniuk már meglévő tavaikat. Kívánatos a szolgáltatások bővítése, 
multifunkcionális halgazdaságok működtetése (pl. haltermelés, horgásztó, halbolt, 
étterem, rekreációs tevékenység egy helyen működjön). 

A kutatás-fejlesztésnek az oktatással, a halgazdálkodókkal és a szakpolitikával 
együttműködve vízi erőforrásaink felelősségteljes hasznosítására és védelmére kell 
összpontosítania, az egészséges táplálkozás fejlesztése és az életminőség javítása 
érdekében. 

 
Bevezetés 
 
A FAO legfrissebb 2014-es kiadványa alapján a globális halászati és akvakultúra 
termelés összesen 158 millió tonnát tett ki 2012-ben, körülbelül 10 millió tonnával 
többet, mint 2010-ben. Már az 1980-as években a halászati termelés részesedése az 
élelmiszeripari felhasználásban mintegy 70 százalékot tett ki, míg 2012-ben rekord 
magas volt, már meghaladta a 85 százalékot (136 millió tonna). Ugyanakkor az egy 
főre jutó halfogyasztás is jelentősen nőtt az elmúlt évtizedek során, 1960-as évekbeli 
10 kilogrammról 2012-re közel megduplázódott, 19 kilogrammra nőtt. A világ 
fehérjebevitelének már 17 százaléka származik halból (FAO, 2014). Az Európai 
Unióban átlagosan 20-22 kg az egy főre jutó éves átlagos halfogyasztás (kg/fő/év), 
míg Magyarországon az import tengeri hallal együtt 5 kg/fő/év körüli. A Kormányzat 
terve a 2020-2030-as időszakra, hogy az egy főre jutó halfogyasztást Magyarországon 6 
kg/fő/év mennyiséggel növekedjen. 

Az elmúlt évtizedeket tekintve tehát megállapítható, hogy az akvakultúra a világ 
állattenyésztésen alapuló élelmiszertermelésének leggyorsabban növekvő ágazata. 
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Azonban Európa akvakultúrája nem fejlődik olyan mértékben, mint ahogy az a világ 
többi részén tapasztalható, mint például Ázsia akvakultúrája. A tengeri és édesvízi 
természetes halállományok túlhalászottak vagy éppen a még biológiailag 
fenntartható halászati szintjük határán vannak, ennél fogva a halászati hozamok már 
nem növelhetők tovább, így a világ népességének halhús iránti keresletét egyre 
inkább csak az akvakultúrás termelés elégítheti ki. Mára egyértelműen látszik, hogy 
az akvakultúra sokkal többet jelent, mint egyszerű haltermelés. 

Hazánk fontos szerepet játszik Európa édesvízi haltermelésében. Ez köszönhető 
az ország kedvező vízrajzi adottságainak és termelési hagyományainak is. Fontos 
megemlíteni, hogy az agrárgazdaságban a haltermelés szektor volt az egyetlen, 
amely a rendszerváltás idején sem vált veszteségessé és meg tudta őrizni 
(hagyomány és kultúrateremtő) értékeit, szemben a többi állattenyésztési ágazattal. 
Sikerült ez mindazok ellenére, hogy a halászati ágazat a teljes nemzetgazdaság 
bruttó hozzáadott értékének 0,015 százalékát, a mezőgazdaság 0,34, az 
állattenyésztés 2,4 százalékát adja. Továbbá, a halászat ágazatban dolgozók 
jövedelmi helyzetét jól mutatja, hogy az alkalmazásban állók nettó átlagkeresete nem 
érte el a nemzetgazdasági átlag 75 százalékát az elmúlt 10 évben. 

 
Anyag és módszer 
 
Felhasznált adataink több forrásból származtak. Az 2014-2020-as programozási 
időszakra vonatkozó Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 
elindításához szükséges ágazati statisztikai adatokat (lehalászás, halászati 
tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei, a merőgazdasági beruházások és 
pénzügyi mutatók alakulása) a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvénynek (Stt.) 
megfelelően az Agrárgazdasági Kutató Intézetben (AKI) gyűjtöttük. Az 
adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai 
Adatgyűjtési Program (OSAP) keretein belül történt. A Földművelésügyi Minisztérium 
jelentőszolgálatának keretében a halastóval és intenzív haltermelő üzemmel 
rendelkező természetes személyek és jogi személyek adatait használtuk fel. Egyik 
legfontosabb forrásunk a statisztikai adatgyűjtési feladatokat ellátó Agrárstatisztikai 
Információs Rendszer (ASIR) volt. Az akvakultúra, a termelői-/tóparti-, fogyasztói 
árak elemzéséhez saját (AKI-s) adatokat használtunk fel, csupán a természetes 
vizek- és a nemzetközi adatokat esetében használunk külső forrásból származó 
adatokat. Előbbi esetben a NAIK-HAKI, míg utóbbiban a FAO adatai álltak 
rendelkezésünkre. 

Kutatásainkat primer piackutatással végeztük kvantitatív és kvalitatív módszerrel, 
standardizált kérdőívek és mélyinterjú együttes alkalmazásával. Alapsokaságnak az 
összes halastóval rendelkező gazdálkodó szervezetet és egyéni gazdaságokat 
tekintettük, akik vízjogi engedéllyel rendelkeznek. Módszertanilag a mintavétel 
reprezentatívnak tekinthető akár az üzemelő tóterület nagyságát, akár a haltermelés 
mennyiségét vesszük figyelembe, mivel... A felmérésben résztvevő cégek 
kiválasztásánál a hazai haltermelés közel 80 százalékát lefedtük. 
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Eredmények 
 
A lehalászási adatgyűjtés keretein belül beérkezett és feldolgozott adatok szerint 
2014. évben halastó művelési ágban 29 349 hektár tóterület szerepelt a 
nyilvántartásban, ebből 24 033 hektáron zajlott haltermelés. Az elmúlt esztendő 
során 50 hektár új halastó létesült és 697 hektár tóterületet rekonstruáltak (Error! 
Reference source not found. ). 

A tógazdaságok és intenzív haltermelő üzemek bruttó haltermelése együttesen 21 
807 ezer tonna volt 2014-ben (Error! Reference source not found. ). A 
magyarországi akvakultúrás haltermelés mintegy 80 százalékát az elmúlt évek során 
és a tavalyi évben is ugyanaz a három régió adta: Észak-Alföld, Dél-Dunántúl és a 
Dél-Alföld. 

Az elmúlt éveket szemlélve az étkezési (piaci) halak előállításában ponty 
dominancia mutatkozik, amely a hazai fogyasztási szokásokra vezethető vissza. 
2005 és 2014 között az étkezési halak termelésében csökkenő tendencia 
mutatkozott. 2014-ben megközelítőleg azonos mennyiséget – 15 364 tonnát − 
termeltek, mint egy évvel korábban (Error! Reference source not found. ) 
 

1. táblázat. A magyar halászati ágazat 2014. évi termelési mutatói 
Megnevezés 2010 2011 2012 2013 2014 
 Tógazdaságok és intenzív üzemeka) 

Halastó-üzemelt terület (hektár) 23 639 24 364 26 083 24 608 24 033 

Étkezési haltermelés (tonna) 14 244 16 348 15 512 14 917 15 364 

 Természetes vizek és víztározókb) 

Hasznosított terület (hektár) 140 402 140 998 141 237 141 545  146 148 

Teljes zsákmány (tonna) 6 216 7 047 6 717 6 466 7 464 

Ebből étkezési hal (tonna) 6 006 6 790 6 294 6 153 7 165 

Összes étkezési hal (tonna) 20 250 23 138 21 806 21 070 22 529 

 
Az akvakultúrás haltermelés a hazai fogyasztói szükségleteket teljes mértékben 

kiszolgálja. A magyarországi tógazdasági termelés fő halfaja a ponty (Cyprinus 
carpio), amely a piaci hal 67 százalékát teszi ki. A vízi növényzetet ritkító amur 
(Ctenopharyngodon idella) a lehalászás 4 százalékát, a planktonnal táplálkozó busa 
(főként fehér busa Hypophthalmichthys molitrix), pedig 9 százalékát adta 2014-ben. 
A tógazdasági termelő egységekben 2014-ben a ragadozó halak összes mennyisége 
15 százalékkal kevesebb volt az előző évihez képest, mely elsősorban a lehalászott 
harcsa (Silurus glanis) mennyisége jelenetős csökkenésének tudható be. A csuka 
(Esox lucius) lehalászása 9, a fogassüllőé (Sander lucioperca) 19 százalékkal nőtt, 
míg a harcsáé 25 százalékkal esett vissza (1. ábra). 
 



Társadalom, kulturális háttér, gazdaság, ISBN 978-80-89691-33-3 

129 

1. ábra. A 2014. évi étkezési haltermelés faji megoszlása a lehalászásban 

 
 

2. táblázat. Magyarország pontykülkereskedelme 2010-2014 közöt 

Év 
Pontyexport  Pontyimport 

tonna ezer EUR  tonna ezer EUR 
2010 782,2 1 614,2  58,6 97,5 
2011 1 249,5 2 558,5  227,9 373,3 
2012 890,0 1 767,7  194,5 329,9 
2013 1 393,1 2 538,0  239,2 363,1 
2014 1 196,2 2 151,9  247,2 441,4 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 
 

Halexportunk és importunk az elmúlt évek tendenciáját követve mennyiségben és 
értékben is nőtt 2014-ben. Halexportunk célországai jellemzően Ausztria, 
Németország (ragadozók), Románia (ponty), Lengyel-ország (busa). Ponty exportunk 
és importunk jelentősen nem változott az elmúlt években, mindössze 2012-ben 
mutattak átmeneti csökkenést (Error! Reference source not found. ). 

Afrikai harcsa (Clarias gariepinus) termelésével Magyarország Európa 
élmezőnyébe tartozik (Error! Reference source not found.), mint a korábbi években 
2014-ben is ennek a halfajnak a termelése adja az intenzív haltenyésztés 89 
százalékát. 
 

3. táblázat. Főbb európai országok afrikai harcsa termelése 2012-2013. 

Terület 
Termelt mennyiség 

tonna ezer USD 

2012 2013 2012 2013 
Bulgária 0 30 0 203 
Németország 430 695 675 1 091 
Magyarország 1 852 2 050 5 352 5 042 
Ausztria 263 290 1 116 1 155 
Hollandia 1 200 1 200 1 543 1 594 

Forrás: FAO - Fisheries and Aquaculture Information and Statistics Service 
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A tavak 67,7%-a terül el Magyarország valamely hátrányos helyzetű 

kistérségében, ahol az üzemelt tóterület közel 70%-át körtöltéses tavak adják, 
amelyek közel harmada Natura 2000 besorolású. Jelentősebb Natura 2000 
besorolású halastó-területek a szegedi, a sarkadi, a csongrádi és a ráckevei 
kistérségekben találhatók. 

A halastavak 72 százaléka a Dunántúlon létesült. A két meghatározó tótípus a 
völgyzárógátas (41%) és a körtöltéses (27%). Előbbire jellemző, hogy nagyrészt a 
Dunántúlon találhatóak (96%) és összesen 6,2 ezer hektár tóterületet tesznek ki, 34 
hektáros átlagterület mellett. A teljes lehalászott halmennyiség 32 százaléka a 
völgyzárógátas tótípusokban történt. A körtöltéses halastavak jellemzően az Alföldön 
(51%) fordulnak elő, összesen 18 ezer hektáron (148 hektáros átlagterület). Az itt 
lehalászott halmennyiség a teljes lehalászott halmennyiség 61 százaléka (2. ábra). 

Az előző évekhez hasonlóan alakultak a foglalkoztatás mutatói. A haltermelő 
adatszolgáltatók 2014-ben mintegy 1403 főnek, zömmel (82,8%) férfi munkaerőnek 
kínáltak rendszeres munkát. A rendszeres munkát végzők többsége (86,6%) teljes 
munkaidős főállású foglalkoztatott. Magyarország hátrányos helyzetű kistérségeiben 
foglalkoztatták a halgazdaságokban dolgozó állandó munkaerő közel 70 százalékát 
(3. ábra). 
 

2. ábra. Halastavak tótípus szerinti darabszáma 
 

3. ábra Foglalkoztatás gazdálkodási formák szerint (2014) 
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Perspektívák 
 
Az akvakultúra a világ állattenyésztésen alapuló élelmiszertermelésének 
leggyorsabban növekvő ágazata. A tengeri túlhalászás következményeként az 
egészséges élelmiszer (halhús) fogyasztást egyre inkább csak az akvakultúrás 
haltermelés elégítheti ki. A nemzetélelmezésben előkelőhelyet fog képviselni az 
ágazat. 

Nagy fejlődésen megy keresztül 2014-2020 között az akvakultúra. Kitörési pont, 
ha nagyobb hangsúlyt fektet az ágazat a geotermikus energiára alapozott 
haltermelésre, amely elsősorban az afrikai harcsa termelésnek nyújt kiváló 
lehetőséget. A szolgáltatások bővítése, a multifunkcionális halgazdaságok működése 
(pl. haltermelés, horgásztó, halbolt, étterem, rekreációs tevékenység egy helyen 
működjön) is sok potenciált rejt magában. A hazai haltermelők egyre inkább 
felismerik a jelentőségét és szorgalmazzák a haltermelés mellett a rekreációs és 
turizmus szolgáltatások jelenlétét, amely többletbevételt eredményez nekik, illetve a 
több lábon állás biztosítja a termelők megélhetését, és növeli a foglalkoztatottságot. 

Reneszánszát élheti a busa termelés, amely a közétkeztetésben játszhat nagy 
szerepet, a belőle készült ételek heti rendszerességgel megjelenhetnének az 
iskolákon, óvodákon kívül az üzemi konyhákon, menzákon is 
Termelékeny és víztakarékos környezetbarát akvakultúra rendszereket célszerű 
kialakítani, illetve átalakítaniuk a termelőknek a meglévő tavaikat. Az állam egyre 
jobban támogatja a halastavakon történő szakmai gyakorlatokat, oktatást, kutatást, 
fejlesztést. A diákok, kutatók élesben, terepen végezhetik tanulmányaikat. 

 
Következtetések 
 
A sikeres halas múltunk ellenére mára az ágazat mégsem rendelkezik olyan 
felkészültséggel, hogy a nemzetközi kihívásoknak könnyedén megfelelne. Nehezen 
igazodik az ágazat a fogyasztói szokások változásához, az értékesítési csatornák 
alakulásához, a vízierőforrásokért folytatott versenyhez. Továbbra is nehéz elérni, 
hogy az itthon megtermelt halak versenyképesek legyenek külföldön, de akár itthon 
is a tengeri halakkal. A multinacionális kiskereskedelmi láncoknál nagyon gyenge 
alkupozícióval bírnak a hazai termelők. 

A tervezési évekre elnyert EU-s pénzeket az ágazaton belül olyan sikeresen és 
célzottan kell felhasználni, hogy több csak halfeldolgozással foglalkozó, nagy 
kapacitással bíró üzem létesüljön. Hazánk akvakultúrás termelésének döntő hányada 
már itt kerülhet feldolgozásra olyan fogyasztó barát módon (szálkamentes, félkész és 
késztermékek széles választéka), hogy a kínált termékek szinte teljesen kiszorítják a 
gyenge minőségű, importból származó halászati termékeket. 

A munkaellátottság és a fizetés tekintetében sem versenyképes az ágazat a hús-, 
vagy a baromfiiparral. Az ágazatban nincs szakmunkásképzés. Az uniós fejlesztési 
források a hazai halágazatban látványos fejlődést indukáltak, a további fejlesztések 
ütemét azonban lassítja a pályázati önrész magas aránya. A szakágazat egészére 
jellemző hogy hiányzik a piaci szereplők között az együttműködés, az összefogás. 
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Bevezetés 
 
Horvátország 2013-ban történt csatlakozását követően az Európai Unió külgazdasági 
politikájának irányítói nyíltan deklarálták, hogy elhúzódó tárgyalási folyamat vár a 
belépni szándékozó, uniós terminológiával élve, nyugat-balkáni államokra és ezzel 
egyidőben kulcsfontosságú országnak ítélték meg Szerbiát mérete, stratégiai 
elhelyezkedése és geo-kulturális adottságai miatt. 

Mindmostanáig igaz, hogy a legutóbbi délszláv háborúban elkövetett háborús 
bűnök valamint Koszovó rendezetlen helyzete jelentette, jelenti a legfontosabb 
politikai akadályokat déli szomszédunk EU-hoz való csatlakozása előtt. 

A tárgyalási folyamat szakmai egyeztetések és politikai alkuk eredményeként 
halad előre, a hivatalosan meghatározott 35 tárgyalási fejezet végleges lezárása 
jelentheti majd a folyamat jogi befejezését. 

 
Szerbia és az eu kapcsolatrendszere 
 
Szerbia 2012. március elsején vált az EU tagjelölt országává, ez a státusz azt jelenti, 
hogy az ország az Európai Bizottság értékelése alapján olyan állapotban van, hogy 
meg lehet kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat, a mélyebb szintű jogharmonizációs 
tevékenységet. Szerbia és az EU kapcsolatrendszere azonban nem ehhez az egy 
dátumhoz kötődik csak, ez egy korábbi fázis lezárásaként és egy új szakasz 
megnyitásaként értelmezhető. 

Ahogyan igaz ez a 2004-ben és 2007-ben belépett országok csatlakozási 
folyamataira, ugyanúgy jellemző Szerbiára és a nyugat-balkáni államokra is az, hogy 
az Unió az Európai Tanács meghatározó csúcsértekezletein rakta le a bővítés 
mérföldköveit. Az intézményesített kapcsolatok az EU, valamint akkor még 
Jugoszlávia között az Európai Tanács feirai csúcsértekezletéig nyúlnak vissza, 
amelyet 2000 nyarán tartottak. Ezt követően a szintén 2000-ben tartott zágrábi, 
valamint a 2003-ban tartott thesszaloniki csúcsértekezlet jelentette azokat a politikai 
vezetői konferenciákat, melyek során az EU egyértelmű csatlakozási jövőképet, és 
amelyek alapján előcsatlakozási támogatásokat nyújtott a térség országai, így 
Szerbia számára is (Losoncz, 2011). Mindezt a legutóbbi délszláv háború befejezése 
és Jugoszlávia szétesése utáni történelmi helyzetben (Juhász, 1999). 

Szerbia és az EU intézményes kapcsolatrendszerének ezt követő mérföldköveit 
több forrásra alapozva is bemutathatjuk. A részletesebb ismertetések a szerb fél 
uniós integrációval foglalkozó intézményeinek dokumentumai, honlapjai segítségével 
érhetők el.  Az Európai Unió szerbiai delegációjának honlapja alapján1 a 
következőkben ismertetem röviden a meghatározó lépcsőfokokat. Ezt követően 

                                                           
1 A delegáció pontos internetes elérhetősége: http://europa.rs/eng/serbia-and-the-european-union/  
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azonban egy hosszú összegző táblázatban döntően a szerb kormány európai 
integrációs hivatalának2 – Government of the Republic of Serbia European 
Integration Office, az egyszerűbb hivatkozhatóság miatt a későbbiekben SEIO – és a 
szerb külügyminisztérium hivatalos oldalának3 információira támaszkodva mutatjuk 
be a két fél intézményesített kapcsolatrendszerének mérföldköveit, kronológiai 
sorrendben. 

Az előzőekben említett három EiT csúcsértekezletet követően Szerbiának is végig 
kellett és végig kell járnia azokat a lépcsőfokokat, melyek elvezetnek ahhoz, hogy 
egy adott ország megkezdhesse a csatlakozási tárgyalásokat az Unióval (Sinka, 
2013). A csatlakozási tárgyalások konvencionális, dokumentációs előfeltétele az, 
hogy egy ország rendelkezzen aláírt és a tagállamok által ratifikált stabilizációs és 
társulási megállapodással, tagjelölti státusza legyen (azaz a potenciális tagjelölti 
státuszból, melyet a feirai csúcs automatikusan garantált minden nyugat-balkáni 
államnak, lépjen eggyel följebb-közelebb az EU-hoz), és tegyen eleget olyan – 
kifejezetten a régió országaival szemben megfogalmazott politikai – előfeltételeknek, 
melyeket megszabtak az országgal szemben. Szerbia esetében az ICTY-vel 
(International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, magyarul: A volt 
Jugoszláviával foglalkozó Nemzetközi Büntető Törvényszék) való teljes 
együttműködés volt az egyik évekig nem teljesített előfeltétel (Illés, 2010), valamint 
Koszovó rendezetlen helyzete jelentette, jelenti a legfontosabb politikai akadályokat 
ma is. 

2008 áprilisában sikerült Luxembourgban aláírni a stabilizációs és társulási 
megállapodást Szerbia és az EU között. 2009 decemberében nyújtotta be déli 
szomszédunk tagfelvételi kérelmét az EU-hoz. 2012 márciusában döntött úgy az 
Európai Bizottság, hogy megkaphatja Szerbia a tagjelölti minőséget. Miután 2010 
júniusában megkezdődött a STM ratifikációs folyamata, 2013. szeptember elsején 
lépett hatályba a megállapodás. 2014 januárjában jelent meg a bizottsági közlemény, 
amelyben hivatalosan is kijelentik, hogy a csatlakozási tárgyalások megkezdődtek a 
két érintett fél között. Innentől kezdve az évenként megjelenő, a Bizottság által 
publikált előrehaladási jelentések, a szintén Bizottság által publikált bővítési stratégiai 
dokumentumok, az adott tárgyalási fejezetekhez kapcsolódó különböző jelentések 
tartalmazzák a csatlakozási tárgyalások helyzetértékelését az Unió szemszögéből. A 
tárgyalási folyamat szakmai egyeztetések és politikai alkuk eredményeként halad 
előre, a hivatalosan meghatározott 35 tárgyalási fejezet végleges lezárása jelentheti 
majd a folyamat befejezését (Lőrinczné, 2013). 

A csatlakozási folyamat bonyolultságát a bővítési politika jogi elemeit ismertetve is 
be lehet mutatni, de mindezen túlmenően a kronológiai kapcsolatok is 
meghatározóak. Ebből az következik, hogy az STM elfogadtatása, ratifikációs 
folyamata mellett természetesen egyéb lépések is történtek Szerbia, annak jogelődei, 
azaz a JSZK, Jugoszlávia, Szerbia és Montenegró viszonylatában a 1999-től fennálló 
kapcsolatrendszerben. A következő, 1. táblázat tartalmazza a legfontosabb 
lépcsőfokokat időrendi sorendben. 
 

                                                           
2 A hivatal pontos internetes elérhetősége: http://www.seio.gov.rs/home.50.html  
3 A külügyminisztérium pontos internetes elérhetősége: http://www.mfa.gov.rs/en/  
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1. táblázat. A Szerbia és EU közötti kapcsolatok legfontosabb eseményei, mérföldkövei 

Időpont, 
időintervallum Fontosabb mérföldkő, esemény 

1999. június  A Stabilizációs és társulási folyamat elindul, a JSZK nem vesz benne 
ekkor részt. 

1999. 
december 

A feira-i csúcs uniós perspektívát kínál a folyamatban részt vevő 
államoknak 

2000. október 
5. Nyugati értelemben vett demokratikus fordulat Szerbiában 

2000. 
november Zágrábi EU-csúcs - a JSZK hivatalosan is résztvevő. 

2000. 
december Az EU kiterjeszti az autonóm kereskedelmi intézkedések körét a JSZK-ra 

2002. február 
A Belgrádi egyezmény értelmében a JSZK átalakul Szerbia és 

Montenegró államközösségévé, innentől kezdve a JSZK nem részese az 
STF-nek. 

2003. február Megalakul Szerbia és Montenegró uniója, ezen kívül elhatározzák, hogy 
egységes piacot alakítanak Szerbia és Montenegró között. 

2003. június 
A Thesszaloniki EiT csúcstalálkozója megerősítette a Nyugat-Balkán EU-s 
perspektíváját, ezen kívül elfogadták a regatta-elvet, melynek értelmében 

az egyéni teljesítmények dominálnak a csatlakozási tárgyalásokon. 

2004 közepe Szerbia és Montenegró között nem jön létre a tervezett egységes piac, 
ebből fakadóan nem tudják közösen kidolgozni az STF gazdasági részét. 

2005. október 
10. 

Tárgyalások kezdődnek Szerbia és Montenegró, valamint az EU között az 
STF lezárásáról. 

2006. május 
3. 

A tárgyalásokat felfüggesztik Szerbia és Montenegró államalakulattal, 
ennek oka a nem megfelelő együttműködés a Hágai Törvényszékkel. 

2006. május 
és június 
fordulója 

Montenegró sikeres népszavazást követően kikiáltja függetlenségét. 

2006. 
december 19. 

A CEFTA 2006 nevű egyezménnyel létrejön a nyugat-balkáni és a Balkán-
félsziget egyéb országaival, valamint Moldovával kialakított új CEFTA. 

2007. június 
13. 

A tárgyalások újrakezdődnek Szerbia és az EU között, miután új kormány 
alakul Szerbiában. 

2008. február 
17. 

Koszovó - akkori megnevezés szerint Koszovó az ENSZ BT. 1244-es 
határozata alapján - egyoldalúan kikiáltja függetlenségét, amelyet a 

legtöbb EU-tag azóta elismert. 
2008. április 

29. 
Aláírják az STF-et Szerbia és az EU között, de az ideiglenes kereskedelmi 

megállapodást nem hajtják végre. 

2009. 
december 22. 

Szerbia benyújtja EU-tagság iránti kérelmét. 

2010. június 
14. 

Az EU határozatban döntött a Szerbia és EU közötti STF ratifikációs 
folyamatának megindításáról. 

2011. október 

Az Európai Bizottság közzétette éves bővítési csomagját, amelyben 
javasolta Szerbia tagjelöltként való kezelését. A Bizottság egyben azt is 

javasolta, hogy kezdjék el a tárgyalásokat Szerbiával, amint sikerül 
rendezni a viszonyt Belgrád és Pristina között. 
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2012. 
március 1. Az Európai Tanács megadta Szerbiának a tagjelölti státuszt. 

2013. április 
22. 

A Bizottság ajánlása alapján megkezdődhetnek a csatlakozási tárgyalások 
Szerbia és az EU között. 

2013. június 
28. 

Az európai vezetők a brüsszeli ülésen úgy döntöttek, hogy a csatlakozási 
tárgyalásokat Szerbiával 2014. januárban megkezdik. 

2013. július 
22. Az STF hatályba lépett. 

2013. 
szeptember 

1.  
Az EU befejezte az STF ratifikációs folyamatát. 

2013. 
november 

Elkészül a csatlakozási tárgyalások 32. fejezetének - pénzügyi ellenőrzés - 
átvilágítási jelentése, mindez a hivatalos tárgyaláskezdés előtt. 

2014. január 
21. 

Brüsszelben került sor az első kormányközi konferenciára, amely a 
hivatalos kezdetét jelentette Szerbia csatlakozási tárgyalásainak. 

2015. 
december 14. 

Az első két csatlakozási fejezet megnyitásakor (32-es számú és 35-ös 
számú) elsődlegesen Koszovó és Szerbia viszonyáról esett szó. 

2011. 
márciusától 
napjainkig 

Politikai dialógus Koszovó és Szerbia között politikai, kisebbségvédelmi, 
gazdasági, politikai státuszt érintő kérdésekben. 

Forrás: Saját szerkesztés a SEIO és a Szerb Külügyminisztérium hivatalos oldalai alapján 
 

A fenti táblázat jelentős mennyiségű eseményt és lépcsőfokot nevez meg a két fél 
kapcsolatában. Az mindenképpen meghatározó vonása volt ennek a kapcsolatnak, 
hogy kétszer is olyan átalakuláson ment keresztül az adott időszakban az ország, 
amely érintette területét és államformáját. Montenegró kiválása az STF végleges 
formájának elfogadását késleltette, Koszovó kiválása pedig a tárgyalások 
megkezdését nehezítette és azok lefolytatását nehezíti, hiszen a Szerbia és Koszovó 
közötti párbeszéd az előrelépések ellenére nem tekinthető befejezettnek (Pámer, 
2012).  

2008. február 17-én Koszovó egyoldalúan kikiáltja függetlenségét. Ez a kiválás 
érzékenyebben érintette Szerbiát, mint Montenegróé. Szerbia mind a mai napig nem 
ismeri el önálló országként Koszovót, a NUTS-2-es rendszerében is régióként van 
feltüntetve – adatok nélkül. Az EU öt tagállama – Szlovákia, Románia, Ciprus, 
Spanyolország, Görögország – sem ismeri el Koszovót független országként. 

Az Európai Unió által 2011 tavaszától támogatott és keretbe foglalt párbeszéd 
célja az volt és mind a mai napig az, hogy a két fél, Belgrád és Pristina, másképpen 
Szerbia és Koszovó békés úton rendezzék vitás kérdéseiket. 2013. április 19-én 
kötötte meg a két fél az úgynevezett brüsszeli megállapodást, amely 15 pontban 
rendezte elviekben Észak-Koszovó szerb többségű területeinek státuszát. A 
megállapodás címéből – First Agreement of Principles Governing the Normalisation 
of Relations, tehát Az első megállapodás a kapcsolatok normalizálásának elveiről – 
és az azt követő további tárgyalásokból arra a következtetésre juthatunk, hogy 
évekig tartó tárgyalásokra lehet számítani. A kezdeti hurráoptimizmust követően 
Szerbia geopolitikai felértékelődése, a gazdaságpolitikai és privatizációs kérdések 
eltérő megítélése csak tovább erősíti a tényleges megállapodás elhúzódásának 
valószínűségét (Orosz, 2015). 
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Mindezen túl arra is rá kell mutatni, hogy a fent említett akadályok elhárítását 
követően a szerb belpolitikai fejlemények, az elhúzódó ratifikációs folyamatok, 
valamint az elnyúló kérdőíves felmérés is hátráltatatta az előrelépést, nem beszélve 
arról, hogy a 2013-ig érvényben levő forrástranszfer-szisztéma erőteljesen 
differenciált a tagjelölt és a potenciális tagjelölt országok között, Szerbia pedig 
pontosan az időszak végén kapta csak meg a tagjelölti státuszt. Ez megnehezítette a 
finanszírozási háttér átláthatóbbá tételét. 

A 2014 januárjában megtartott kormányközi konferenciát követően hivatalosan is 
megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások Szerbia és az Európai Unió között. Ez 
azonban nem jelentette azt, hogy nagy lendülettel vetették volna bele magukat az 
érdekelt felek a fejezetek megnyitásába. 2015 nyaráig mindösszesen három fejezet 
átvilágítási jelentése mutatja, hogy ténylegesen megkezdődtek a tárgyalások az igen 
szigorúan meghatározott keretfeltételek szerint, a konkrétan definiált 35 tárgyalási 
fejezet által kijelölt területeken. Az Európai Bizottság Szomszédságpolitikával és a 
bővítési tárgyalásokkal foglalkozó főigazgatósága részletesen kifejti az egyes 
fejezetek pontos megnevezését, tartalmát és érintkezési felületeit. 

A szerb csatlakozási folyamat szempontjából tehát ezek a fejezetek jelentik a 
leginkább meghatározó kérdéseket. Megjegyezhetjük még, ahogyan azt már 
korábban kifejtettük, az Európai Bizottság illetékesei folyamatosan ellenőrzik a 
történéseket és összegzik a monitoring eredményeit különböző dokumentumokban. 
A dokumentumok általában a tárgyalási fejezetekhez közvetlenül kapcsolódva 
tárgyalják az adott tagjelölt vagy potenciális tagjelölt ország erőfeszítéseit. Ez alól a 
2008-ban aláírt és 2013-ban hatályba lépett stabilizációs és társulási megállapodás 
szerkezeti felépítése sem kivétel. A mellékletekkel együtt 834 oldalas dokumentum 
(Stabilization and Association, 2008) 10 főcímre és azokon belül cikkelyekre lebontva 
ismerteti a társulás fontosabb részleteit, a felvételi kritériumokat és a tárgyalási 
fejezeteket. Igen részletesen kifejti az EU tagállamok által már elfogadott statisztikai 
kódok, forgalomban lévő termékek és szolgáltatások pontos kódjait, paramétereit, a 
piaci szabályozás operatív elemeit. 

Az évenként ősszel publikált előrehaladási jelentések címe 2006 óta csak 
Szerbiára vonatkozik, előtte természetesen Szerbia és Montenegró értékelését 
tűzték ki célként a Bizottság szakemberei. Ezek a jelentések részletesen kifejtik 
Szerbia megtett lépéseit, reformjait, bár inkább verbális kifejtés jellemzi azokat. A 
2014-es dokumentum felépítése, szerkezete teljes mértékben megegyezik a 
korábban publikált változatokkal, a tartalmi megállapításokban természetesen 
történtek változások. Az előrehaladási jelentős, első nagyobb részében 
emlékeztetnek Szerbia és az Európai Unió közötti kapcsolatok felvételének 
meghatározó momentumaira, ezt követően pedig a legvitatottabb kérdésről, a 
Szerbia és Koszovó közötti viszonyról értekeznek (European Commission, 2014b).  

Ezután a koppenhágai kritériumoknak megfelelően elemzik a szerb helyzetet; a 
politikai kritériumok között a joguralom elvének és a demokratikus értékeknek az 
érvényesülését, az emberi jogok és kisebbségi jogok helyzetét, valamint a regionális 
kérdéseket és a nemzetközi kötelezettségeket vizsgálják. A regionális kérdések alatt 
ebben az összefüggésben a balkáni régió országaival ápolt kapcsolatokat kell 
értenünk. 

A jelentés következő részében a gazdasági szerkezetváltás kritériumait vizsgálják. 
A működő piacgazdaság kritériumainak elemzésekor a költségvetési politika 
hatékonyságát, a kibocsátási szerkezet vizsgálatát, a tulajdonosi szerkezeteket, a 
külföldi működő tőke áramlását és munkaerő-piaci helyzetet tárják föl. A szerb 
gazdaság versenyképességének vizsgálatakor pedig az EU-s piacokba való 
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integráltságot, valamint az állami támogatások gazdaságban betöltött szerepét 
ellenőrzik. 

A Szerbiának a jövőbeni tagságával járó kötelezettségeinek teljesítési képességét 
mérő részben pedig egyenként vizsgálják a tárgyalási fejezeteknek való megfelelést. 
Az elemzést segítő statisztikai mellékletek pedig a kulcsfontosságú makroökonómiai 
mutatókat (GDP, GNI adatok, munkaerőpiaci adatok, fiskális politikai indikátorok, 
monetáris politikai mutatók, külpiaci kitettség), valamint az egyéb, 
társadalompolitikailag fontos mutatókat (demográfia, környezeti tényezők, 
infrastrukturális fejlettség, energiapolitika, K + F adatok) tartalmazzák. 

A 2. táblázat mutatja a Szerbiának közvetlenül szánt fejlesztési összegeket és 
felhasználási területeket (European Commission, 2014a). Ezek az összegek 
természetesen a 2014 és 2020 közötti uniós költségvetési időszakban érvényes IPA 
II-es rendszerben kerültek meghirdetésre. 

A már érvényben levő IPA II-es rendszer lényegi vonása Szerbia tekintetében az, 
hogy egyrészt a politikai intézményrendszer reformját szolgáló források jelentik a 
legjelentősebb tételt. A B jelű prioritási terület, amely a társadalmi-gazdasági és 
regionális fejlődés címet viseli, több nagy politikai területet érint, a közlekedési 
hálózatok fejlesztése, valamint a környezetvédelem, klímavédelem és az 
energiahálózatok fejlesztése kiemelkedő közösségi támogatást élvez az új 
költségvetési időszakban, a régiók gazdasági szereplőinek versenyképességét, a 
belső emberi erőforrásokon nyugvó fejlődési pályát lehetővé tevő tényezőket viszont 
kevésbé részesíti előnyben a tervezet. 
 
2. táblázat. Az IPA II-es rendszer Szerbiára vonatkozó indikatív pénzügyi keretszámai millió 

euróban 2014 és 2020 között 

Szerbia évenkénti részesedése az IPA 
II területeiből 2014 2015 2016 2017 2018-

2020 

Összesen 
2014-
2020 

A Az uniós tagságra való felkészülést 
szolgáló reformok 95,1 61,4 77,9 78,4 230,2 543 

Demokrácia és kormányzás 177,8 100,2 278 
Jogállamiság és alapvető jogok 135 130 265 

B Társadalmi-gazdasági és regionális 
fejlődés 85 75 85 80 240 565 

Környezet és klímaváltozás 85 75 160 
Közlekedés 90 85 175 

Energia 80 45 125 

Versenyképesség és innováció 70 35 105 
C  Foglalkoztatottság, 

társadalompolitikák, oktatás, nemi 
egyenlőség és humánerőforrás-

fejlesztés 

15 40 20 27 88 190 

D Mezőgazdaság és vidékfejlesztés 0 25 25 30 130 210 

Összesen 195,1 201,4 207,9 215,4 688,2 1508 
Forrás: European Commission 2014a:40. 

 
A C és D jelű prioritási területekről egyelőre részletesebb információkkal nem 

rendelkezünk, a szerb vidéki térségek előreláthatólag növekvő támogatási 
keretösszegekben részesülhetnek. 
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A pénzügyi támogatások összetételét és a csatlakozási folyamat lépcsőit 
szemlélve arra a következtetésre juthatunk, hogy nem veszik kellő mértékben 
figyelembe az Unió részéről a térség országainak, jelen esetben Szerbiának 
fejlődéstörténeti örökségét, kulturális és intézményes adottságait, geopolitikai 
helyzetét (Héber, 2007). 

 
Összegzés 
 
Szerbia csatlakozási folyamata elhúzódó lehet, amennyiben nem történik jelentős 
változás a nyugat-balkáni térség geopolitikai értékének megítélésében. Amennyiben 
ilyen változás nem áll be, akkor az ebben a tanulmányban bemutatott értékelési 
eljárások és dokumentumok, valamint jogszabályi háttér fogja az alapját jelenteni déli 
szomszédunk integrálódásának. 

Egyértelműen kiemelkedő konfliktusforrásként nevezhetjük meg Koszovó 
nemzetközi és szerb megítélésének kérdését, az álláspontoknak ebben az ügyben 
mindenképpen közelíteniük kell egymáshoz. 

A főképpen a keleti bővítés során és azt követően kialakult, Szerbiával 
összefüggésben is alkalmazott bővítési keretrendszer az, amely a csatlakozási 
folyamat alapját képezi. Ez egy kiforrott, egzakt, de rendkívül komplex keretrendszer, 
amely időben elnyújthatja a csatlakozási tárgyalásokat, mert az uniós normáktól 
egyre inkább eltérő államok kerülnek az EU-tagság közelébe. Ezt az ellentmondást 
egy gyorsan meghozott politikai döntés – akár negatív, akár pozitív – feloldhatja, az 
ilyen döntések azonban a térség egészére hatást gyakorolhatnak. 
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Bevezetés 
 
Az Európai Unió transznacionális programjain belül az elmúlt években több olyan 
projekt került megvalósításra, melyek érdemben hozzájárultak az Európai Duna 
Regionális Stratégia (EDRS) előmozdításához, valamint a Duna-menti térségek 
stratégiaalkotásához. Jelen tanulmányban bemutatásra kerül a Donauregionen+ 
projekt és annak eredményei, melyek Magyarországon 2014-től érdemben 
hasznosulhattak az érintett megyei önkormányzatok koncepció és 
stratégiaalkotásában, valamint az országos tervek kialakítása során.  

 
Nemzetközi stratégiaalkotás kibontakozása 
 

A projekt jogi és szervezeti keretei 
 
A Donauregionen+ projekt1 az Európai Regionális Fejlesztési Alap „South East 
Europe” programjának keretein belül valósult meg. A projekt egy tudatos 
területfejlesztési projektsorozat részét képezte, hiszen a korábban befejezett 
Donauregionen projekt folytatása, amelynek előzménye pedig az ARGE 
DONAULANDER projekt volt. A Donauregionen+ projektben Magyarországról a 
szakmai feladatokat a Területfejlesztési Tudományos Egyesület (TFTE) látta el. Az 
Egyesületet 2005 márciusában hazai, regionális kutatási területen elismert 
szakemberek alapították.2 

Az Egyesület alapvető célja a regionális tudomány, valamint a hozzá kapcsolódó 
társtudományok (gazdaságföldrajz, közgazdaság, terület-, vidék- és 
településfejlesztés, regionális gazdaságtan, környezetgazdaságtan, közlekedés, 
turizmus, szociológia stb.) eredményeinek folyamatos figyelemmel kísérése, és a 
tudományos eredmények gyakorlati alkalmazásának elősegítése. Az Egyesületnek 
mintegy 50 magánszemély a tagja az ország legkülönbözőbb térségeiből.  

A Donauregionen+ projekt megvalósításában részt vettek különböző állami, 
regionális és szakmai tervező szervezetek Szlovákiából, Magyarországról, 
Horvátországból, Szerbiából, Romániából, Bulgáriából, Moldáviából és Ukrajnából. 
Magyar részről a projektben az Egyesület mellett Pest Megye Önkormányzata és a 
Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. is részt vett. 
 

                                                 
1 A projekt teljes neve „The Spatial Development Concept of Interregional Co-operation in the Danube 
Space”, EOL referencia kódja: „SEE EoI/A/246/4.2/X. 
2 Több információ a www.tfte.eu oldalon. 
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A Donauregionen+ projekt tartalmi elemei 
 
A projekt célja egy olyan összetett, a Duna-menti térségek potenciális fejlesztési 
lehetőségeire, valamint az interregionális kapcsolatokra vonatkozó komplex 
tudásbázis előállítása, továbbá a Duna-menti térségek fejlesztési potenciáljának 
átfogó értékelése volt, amely által további lehetőségek nyíltak a határon átnyúló 
együttműködések kezdeményezésére, ösztönzésére.3  
 

1. ábra. A tervező rendszer struktúrája 
 

 
Forrás: Donauregionen+ project, Final Report 6. oldal alapján a szerző saját szerkesztése 

 
A Donauregionen projekt (2006-2008) az érintett országokban lévő Duna-menti 

megyék helyzetének analízisével zárult le, ezért a stratégiakészítés izgalmas 
feladata a Donauregionen+ projektre hárult (2. ábra).  

Az együttműködő partnerek a közös munka folytatását a 2014-2020 EU 
támogatási ciklusban a releváns pályázati lehetőségek felhasználásával tervezték. 
Ezek közül is kiemelhető a Duna Transznacionális Program (DTP), valamint a 
Central Europe, továbbá a 2 és 3 oldalú határmenti (ETE – CBC) programok 
lehetőségei. 
 

                                                 
3 A projektvezető szlovák szakemberek és a magyar stratégiai tervezők javaslatára egy tervezési 
„trilógia” alakult ki (1. ábra). 



Társadalom, kulturális háttér, gazdaság, ISBN 978-80-89691-33-3 

145 

2. ábra. A Donauregionen+ projekt érintett területe (2012) 

 
Forrás: Donauregionen+ Final Report (2012) 

 
A Donauregionen+ projekt támogatja az Európai Duna Regionális Stratégiát, 

hiszen nyolc kelet-közép-, délkelet- és kelet-európai ország Duna-menti területével 
foglalkozott. A projekt térségét Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Szerbia, 
Románia, Bulgária, Ukrajna és Moldova összesen 46 NUTS 3 régiójának, azaz 
megyéjének területe jelentette. 

Magyarországon ez nyolc megyét foglalt magába, melyek az ország területének 
összesen majdnem 36,77%-át, lakosságának (53,1%) és gazdasági potenciáljának 
(68,7%) viszont több mint felét teszik ki! 4 

 
Nemzetközi együttműködés 
 
A Projekt egyértelműen nemzetközi együttműködésre, a közös nevező keresésére 
épült. A projekt elkészítésében nyolc országból. Sok partner dolgozott együtt, 
különböző tématerületek szakértői horizontális partneri együttműködése valósult 
meg. A sokszínűség, az eltérő tervezési gyakorlatok, jogi, szabályozási környezet és 
az eltérő terminológia mind csak még izgalmassá tették a közös munkát. Ezekből 
fakadt a projekt menedzsment speciális felelőssége, hiszen a kulturális, szakmai 
tradíciókat mind figyelembe kellett, hogy vegye. A különbözőségek mellett azonban 
előbb-utóbb mindig sikerült megtalálni a közös pontokat.  

 

                                                 
4 A Központi Statisztikai Hivatal 2009-es adatai alapján. 
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Stratégiai tervezés új közösségi módszertana 
 
A projektben a stratégiai tervezés nem egyszerűen egy megvalósítandó cél 
érdekében elvégzendő lépések egymásutániságát, hanem egy újfajta gondolkodást 
és szemléletet jelentett, amit a partnerek kezdettől fogva érzékeltek.  

Hogy mi legyen a stratégiai tervezési módszertana, és hogy mely 
tevékenységeket és milyen sorrendben kell közösen elvégeznünk, az javarészt az 
eltérő tervezési hagyományokból fakadóan sok partner számára kérdéses volt. A 
projekt stratégiai tervezés munkacsomagját irányító Területfejlesztési Tudományos 
Egyesület ezért a tervezés módszertanát a Hazai Térségfejlesztő Zrt. 
„Stratégiaalkotás és programkészítés a területfejlesztésben” c. könyvében 2006-ban 
publikált tervezési alapokra építette. Ez a módszertan ma már a szlovák vezető 
partnerrel közösen adaptált és informatikai háttérrel megtámogatott nemzetközi 
tervező rendszerként működik.  

A stratégiaalkotás egyik legfontosabb momentuma volt, hogy minden egyes 
térségre vonatkozóan meg kellett határozni a „stratégiai pilléreket”, melyek kijelölik 
azokat a tématerületeket és fejlesztési irányvonalakat, melyekre a stratégiai 
célrendszer épül (3. ábra). Ezt a részletes SWOT analízis alapozta meg. 

A stratégiakészítés másik érdekes mozzanata a 2020-as célállapotok 
meghatározása volt. Ennek érdekében sor került a célállapotok minőségi 
(koncepcionális, funkcionális) és mennyiségi jellemezőinek meghatározására is. A 
módszertan konkretizálásakor – izgalmas szakmai viták után – kiválasztásra került 
mintegy 25 indikátor,5 melyeket minden résztvevő régióra meg kellett adni a 1996-
2008 közötti időszakra vonatkozó bázisadatokként, és ezekhez viszonyítottuk a 
tervezett 2020-as célállapot értékeit.  
 

                                                 
5 Minden országban rendelkezésre álló és azonos tartalmú. 
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3. ábra. A Donauregionen+ stratégiaalkotás folyamatábrája 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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Jelen tanulmányban alkalmazott indikátorok 
 

1. táblázat. Indikátorok felsorolása 
Tervezési 
struktúra Indikátor 

T
er

m
és

ze
ti 

té
ny

ez
ő
k 

Vízszennyezési index 
SO2 szennyezés - tonnában 1000 lakosra 
NOx szennyezés - tonnában 1000 lakosra 
Szálló por szennyezés - tonnában 1000 lakosra 
CO szennyezés - tonnában 1000 lakosra 
Hulladéklerakók kapacitása - tonnában 1000 lakosra 

T
el

ep
ül

és
-

há
ló

za
t é

s 
H

um
án

 
E

rő
fo

rr
ás

 

Lakások száma 1000 főre 
Diplomások száma 1000 főre 

Regionális vitalitási index 

K
öz

le
ke

dé
s 

és
 M
ű
sz

ak
i 

In
fr

as
tr

uk
tú

ra
 

Közúti közlekedés - autópálya sűrűség 
Vasúti közlekedés - vasút hálózat 
Vízi közlekedés - teherforgalom nagysága 
Villamos energia ellátás 
Gáz ellátás 
Szélessávú internet ellátottság 
Ivóvíz ellátás 
Szennyvízkezelés 
Megújuló energiaforrások nagysága 

G
az

da
sá

g 

Regionális GDP vásárlóerő paritáson egy főre az EU 27 átlagában (%) 
Foglalkoztatottsági ráta (%) 
Munkanélküliség aránya (%) 
Tercier szektorban dolgozók aránya (%) 
Érettségivel rendelkezők aránya (%) 
Turizmus - átlagos tartózkodási idő 
Turizmus - külföldi látogatók száma 1000 lakosra 

Forrás: Donauregionen+ Final Report (2012) 

 
Szempontok a célok rendszerének kialakításához 
 
A stratégia kialakítása során konkrétan megfogalmazódott a térségek belső tényezői 
valamely értékeinek megváltoztatási igénye, illetve ennek szükségessége. Az igény 
minden egyes tényező esetében a tervezett új állapot elérését jelentette. A célok 
rendszere tehát részleteiben és egészében is a térség adottságaiból kiinduló, 
valamint a külső lehetőségek által meghatározható valamely jövőbeni állapotot 
fogalmazott meg. Területpolitikai szempontból ajánlásként megfogalmazható 
követelmények voltak a stratégiai célrendszerrel szemben (Korompai, 1995): 

• perspektivikusan működőképes legyen (stabilitás); 
• folyamatosan tudjon alkalmazkodni a változó piaci viszonyokhoz (flexibilitás); 
• erősítse a regionális/lokális tudatot, kötődést; 
• biztosítsa az életviszonyok folyamatos javulását (környezet, jövedelem); 
• tegye elérhetővé a regionális kapcsolatok különböző (országos, nagytérségi és 

globális) szintjeit. 
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A célok kialakítása során legalább négy vizsgálati területet6 volt szükséges 
számba venni: 
⇒  Természet (természeti környezet) 
⇒  Társadalom 
⇒  Gazdaság 
⇒  Infrastruktúra (épített környezet) 
 
A kutatásaink fontos következtetése volt, hogy az intézményrendszer 

kialakításával, fejlesztésével összefüggő feladatokat programszinten (intézkedés, 
javaslat) szükséges szerepeltetni. A regionális intézmény (rendszer) nélkül nem 
működhet maga a regionális területi egység sem. Ezen keresztül valósulnak meg a 
kötelező és vállalat feladatok és önmagában hordozza a további fejlődés 
lehetőségeit is (közigazgatás, civil szervezeti rendszer). Az intézményeken keresztül 
valósul meg adott térségi szinten az élet négy fő területének (természet, társadalom, 
gazdaság, infrastruktúra) szimbiózisa. A 4. ábra ezt a kapcsolatrendszert mutatja be 
az ún. gömb-modellen.  
 

4. ábra. A regionális intézmények összekötő szerepe 

 
Forrás: Veres, 2000. 

 
A modell valójában térben ábrázolja az említett négy vizsgálati egységet, 

amelyeket gömbszerűen köti össze az információs közmű (hálózat), a középpontban 
pedig az intézmények helyezkednek el. E szerint az intézményekhez is az 
információs közműveken keresztül jut el a szükséges információ, amely alapján 
irányítható, menedzselhető, ellenőrizhető a folyamat. 

                                                 
6 Négy vizsgálati terület: A fenntarthatóság kérdéseivel foglalkozó nemzetközi konferenciák és a 
nemzetközi szakirodalom globális és makro elemzései során csupán három szférát említenek 
(Gazdaság-Társadalom-Környezet). Az épített és a természeti környezet különálló megközelítése, 
elemzése és értékelése, lehetőséget nyújt a speciális hatások értelmezésére, ami elősegíti a 
regionális tervezést. 
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A pillérek 
 
A NUTS-3 térségek részletes SWOT analízisét követően a tervezők kiemelték azokat 
az elemeket, amelyekre a stratégia építhető. Ezeket az összetevőket, fő cselekvési 
irányokat neveztük pilléreknek. Attól függően, hogy a helyzetértékelésben melyek 
voltak a kritikusnak minősített területek pl. veszélyhelyzetek, gyengeségek, 
melyeknek az elkerülését tűzhetjük ki célul, vagy az erősségek és nagyon lényeges 
lehetőségek hasznosításában pedig ezekre az elemekre építhetünk, mint stratégiai 
pillérekre. 

Az alkalmazott stratégiai tervezési módszertan szerint első lépésben a pilléreket 
alakítottuk ki, ezekre építettük fel a célrendszert és ezt követően a célok 
megvalósításának eszközrendszerét, a prioritásokat és az intézkedéseket, vagyis a 
programot (5. ábra). 
 

5. ábra. Stratégiai tervezési struktúra 

 
Forrás: Donauregionen+ Final Report (2012) 

 
Minden NUTS-3 stratégia esetében az ún. célpiramis csúcsán a jövőkép (globális 

cél) szerepelt, ami a nagytávlatú előrejelzések, és tervek figyelembe vételével a 
térség olyan új állapotát fogalmazza meg, amely az elmozdulás irányában magasabb 
szintű és „pozitív” értékkel jellemezhető.  

 
Szcenáriók 
 
A projektben nevesítésre kerültek olyan, ma még akár távolinak tűnő, vagy gyakran 
vitákat kiváltó intézkedéseket, melyek kulcsfontosságúnak tekinthetőek a 
területfejlesztés szempontjából. Az egyes intézkedések különböző valószínűséggel 
rendelkeztek, és több olyan alternatív „vagy-vagy” jellegű megoldás is felmerült, 
melyek meghatározó jelentőséggel bírhatnak. A valószínűség megbecsülésének 
külön érdekessége volt, hogy a projekt során is változtak a makro körülmények, így 
állandóan újra kellett gondolni a stratégia egy-egy elemének lehetséges szerepét. 
Szakértők segítségével egy szinergiákat, és intézkedések egymáshoz való viszonyát 
feltáró részletes hatásvizsgálattal megbecsültük, hogy egy-egy intézkedés milyen 
hatással lesz a térségekre, és ugyanígy különböző intézkedések kombinációit is 
kielemeztük. Ennek a folyamatnak a során jöttek létre azok a szcenáriók, melyek 
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meghatározták, hogy mi lehet a következő évek fejlesztéseinek különböző 
összetételének hatása, és egy-egy intézkedés megvalósításával milyen egyéb 
beavatkozásra lehet szükség. Nem jó és rossz forgatókönyvek jöttek tehát létre, 
hanem intézkedések olyan kombinációi, melyek segítséget nyújtanak a vezetőknek a 
célszerű döntések meghozatalához. A szcenáriók a jövő lehetséges változatait 
eseményláncok, vagy állapotok logikai úton történő összekapcsolásával jelenítik 
meg. A történetek mindegyike lehetőleg konzisztens, ugyanakkor az egyes 
forgatókönyvek egymás alternatíváit7 is jelenthetik. A forgatókönyvek logikai 
felépítése abból indult ki, hogy a környezet a változások szempontjából egyaránt 
tartalmaz konstans (állandó), előre jelezhető és előre nem jelezhető tényezőket (7. 
ábra): 

� Állandó (konstans) tényezők azok, amelyek értéke a szcenárió által vizsgált 
időhorizonton belül nem változik. Amennyiben az adott tényező nem 
számszerűsíthető, maga a tényező tekinthető állandónak. 

� Előre jelezhető tényezők azok, amelyek értéke valamely valószínűséggel 
számítható vagy becsülhető a vizsgált időhorizonton, vagy trend formájában 
kerülnek kifejezésre. 

� Az egyes szcenáriók közötti eltérések alapvetően az előre nem jelezhető 
tényezőkből adódnak. Ezekre a tényezőkre vonatkozóan, feltevésekkel 
(hipotézis) élhetünk.  

 
Egy adott esemény bekövetkezésére vonatkozóan két feltevés (igen-nem) két 

alternatívához vezet. Az előre nem jelezhető események tovább bonthatók 
kulcsváltozók és közvetett változók csoportjára: 

–  Kulcsváltozók a ténylegesen független változók, amelyeknek valamennyi 
lehetséges kimenetelét (számszerűsíthetőség esetén az értékét) figyelembe 
kell venni. Ezek a változók adják a szcenáriók magját. 

–  A közvetett változók szintén nem jelezhetők előre, de a kulcsváltozóktól 
függenek, így minden kulcsváltozóhoz hozzárendelhető közvetett változó is. 

 
A konzisztencia érdekében néhány fontos követelménynek teljesülnie kell az 

egyes szcenáriókban: 
• A konstans tényezőket valamennyi szcenáriónak tartalmaznia kell. 
• Az előre jelezhető tényezőket szintén valamennyi szcenáriónak tartalmazza.  
• Az előre nem jelezhető tényezők különböző értékei különböző szcenáriókban 

jelennek meg. 
• Egy szcenárióban a kulcsváltozók csak egy meghatározott értéket vehetnek fel. 

 
A szakértők a projektben a javasolt prioritások mentén minden intézkedés 

esetében meghatározták a releváns indikátorokra gyakorolt hatást (lásd 6. ábra) 
 

                                                 
7 Az alternatíva itt vagy-vagy relációt és az egymástól eltérő megoldások kombinációját jelöli. 
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6. ábra. A szcenáriók logikai felépítése 

 
Forrás: Veres, 2006 

 
A tervezett 2020-as célállapotok  
 
A különböző szcenáriók kialakítási lehetőségét a szakértők úgy oldották meg, hogy a 
tervezésbe bevont indikátorok 2020-as célértékeinek meghatározásakor minden 
tervezett intézkedés esetében figyelembe vették a megvalósítás valószínűségét és a 
változás várható értékeit. Minden intézkedés esetében a szakértők a 2008-as 
bázisértékhez viszonyítva megadták a módszertanban szereplő indikátorokra 
gyakorolt hatás értékeit a következőképpen: 

• Az intézkedés bekövetkezésének és hatásának valószínűsége, amely a 
következő értékeket veheti fel: 25, 50, 75, 100 %. 

• Az intézkedés hatása az egyes indikátorértékekre egy minimum és egy 
maximum érték megadásával. 

 
Így a 2020-as célállapotok a szcenáriótervezési logika szerint különböző 

valószínűséggel és értékekkel jellemezhetők. 
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7. ábra. Példa egy intézkedés hatásainak szakértői becslésére a releváns indikátorok 
esetében 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
A Nyitra megyét és Komárom-Esztergom megyét érintő projekt 
eredmények bemutatása 
 
A projektben folytatott stratégiaalkotás legkonkrétabb eredményei a NUTS 3 szintű 
stratégiák lettek. Minden területi egységre vonatkozóan részletes elemzés készült, 
szakterületenként az indikátorok bemutatásával (1996, 2001, 2005, 2008 adatokkal). 
A szakterületi SWOT analízis főbb megállapításai alapján a szakértők kijelölték a 
stratégiai pilléreket. A megyei elemzések és stratégiaalkotás eredményeire építve 
készültek a Dunán Átnyúló Térségek (CDR) fejlesztési stratégiái. 

A Donauregionen+ projekt egyik újdonsága volt, hogy természetes vonzáskörzeti 
sajátosságaik alapján lehatárolásra kerültek az elmúlt évtizedek fejlesztéseikor 
(gyakran tudatosan) elhanyagolt Dunán – és sokszor határon – átnyúló fejlesztési 
térségek, és ezekre vonatkozóan is külön-külön fejlesztési stratégiák készültek. A 
magyar érintettséggel rendelkező határon átnyúló fejlesztési zónák, vagy a projekt 
terminológia szerint „Cross Danube Regions” (CDR)8  

                                                 
8 Cross Danube Regions (CDR) = Határon átnyúló térségek. 
http://gis.donauregionen.net/GS_Summary/default.aspx [2016.04.12.] 
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2. táblázat. Nyitra és Komárom-Esztergom megyék SWOT analízise a Nové Zánky – 
Komárno/Komárom – Tatabánya térségben (CDR) 

 Erősségek Gyengeségek 

T
er

m
és

ze
ti 

E
rő

fo
rr

ás
ok

 Változatos táj dombos és sík 
területekkel. 
Gazdag állat- és növényvilág. 
Figyelemre méltó felszíni vízforrások. 
Hatalmas mennyiségű talajvíz (termál 
és karsztvíz). 

Magas szintű légszennyezettség. 
Nagy kiterjedésű erősen szennyezett területek. 
Szennyezett beáramló folyók (Duna, Vág). 
Részben vagy nem megoldott 
hulladékgazdálkodás. 
Fejletlen árvízvédelem. 

T
el

ep
ül

és
 

S
ze

rk
ez

et
 +

 
H

um
án

 E
rő

fo
rr

ás
 Kiegyensúlyozott településhálózat 

közepes méretű falvakkal. 
Kis- és középvárosok egyenletes 
eloszlása. 
Előnyös pozíció a Budapest-Bécs 
innovációs tengelyen. 
Stabil oktatási háttér (általános és 
középszinten). 

Lényeges regionális központok hiánya. 
Környező regionális központok vonzóereje: 
Nyitra, Budapest, Győr, Székesfehérvár. 
Gyenge felsőoktatási potenciál (kis főiskolák, 
egyetemek). 
High-tech oktatási osztályok alacsony száma 
másodlagos szinten. 

K
öz

le
ke

dé
si

 - 
M
ű
sz

ak
i 

In
fra

st
ru

kt
úr

a 

Fontos vasúti és autópálya utak 
régió-szerte (magyar oldalon) – 
Bécs-Budapest innovációs tengely. 
Fejlett elektromos- és vízhálózat. 
Természetes gázhálózathoz kapcsolt 
háztartások magas száma a 
falvakban és külvárosokban. 
Bérházak legnagyobb része 
távfűtéshez van csatolva. 

Fejletlen szennyvízhálózat. 
A kisebb (helyi) úthálózat minősége nem 
megfelelő. 
Komárno régió nem kapcsolódik szlovák 
nemzetiséghez. 
Mobil hálózat lefedettség hiánya különösen az 
épületekben. 
Magas határon átnyúló telekommunikációs 
költségek. 
Fel nem újított társasházak magas aránya. 

G
az

da
sá

g 

TNV-k9 magas száma a régióban 
(főleg a magyar oldalon). 
Viszonylag alacsony bérek. Mobilis 
munkaerő (ingázó dolgozók). 
A mezőgazdaság és ipar tradíciói 
(hallgatólagos tudás) a határ mindkét 
oldalán. 

Alacsony aktivitási ráta (különösen 
Magyarországon). 
Magas munkanélküliségi ráta. 
Képzett munkaerő alacsony szintje 
(végzettséggel vagy technikai tudással). 
Magas mozgékonyság a nagy regionális köz-
pontok felé (Győr, Budapest, Nyitra, Pozsony). 

 Lehetőségek Veszélyek 

T
er

m
és

ze
ti 

E
rő

fo
rr

ás
ok

 

Határon átnyúló természetvédelmi 
területek alapítása. 
Egyre népszerűbb öko- és 
vadászturizmus a régióban. 
Magasabb kereslet a megújuló 
energiaforrásokra. 
Kereslet ökofarmok termékeire. 
Helyi élelmiszer kínálat fejlesztése. 

Növekvő lég- és/vagy vízszennyezettség a 
régión kívül. 
A szelektív hulladékgyűjtés késleltetése. 
Erős árvízkárok (elégtelen védelmi rendszer). 
Beérkező ökoturizmus csökkenése. 

T
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 Helyi falusi hálózat lokásságának 

stabilizálása. 
Kis és közepes városok közötti 
együttműködési terek növekvő 
száma. 
Állami források a középszintű oktatás 
alkalmazkodására a munkaerőpiaci 
kereslethez. 

Regionális központok növekvő vonzóereje. 
Csökkenő népesség – fogyatkozó piac. 
Oktatási rendszer nem megfelelő fejlődése. 
Fejletlen kétnyelvű oktatás (Szlovákiában). 
Együttműködés hiánya az oktatási 
programokban mindkét oldalon. 

                                                 
9 TNV – Transznacionális vállalat. 
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Növekvő források a helyi 
infrastrukturális fejlődéshez 
(szennvyízkezelés). 
EU-s források további határokon 
átnyúló infrastrukturális fejlődéshez 
(alternatív útvonal, új híd). 
Nemzetközi kikötő fejlesztés 
Komárnóban és Komáromban. 
Új komp útvonalak kijelölése a Duna 
hídjai közötti szakaszokon. 

Csökkenő források az infrastrukturális 
fejlődéshez lokális szinten. 
Fogyatkozó állami és EU-s források, EU-
prioritások változása 2014-től. 
A Duna csökkenő szerepe, mint nemzetközi 
kereskedelmi útvonal (hajózhatóság). 
Lemaradás a lakások fejlesztése mögött. 
 

G
az

da
sá
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A gazdaság diverzifikációja új külföldi 
befektetésekkel. 
KKV szektor fejlesztése. 
A tényezőellátottság eredményesebb 
hasznosítása. 

Nagy TNV-k bezárása (pl. Nokia). 
„Duális gazdaság” további fejlesztése. 
Oktatási rendszer halogató reformjai, elavult 
tudás terjedése. 
Regionális központok erős vonzereje 
(növekedési pólusok). 

Forrás: Donauregionen+ Final Report (2012) 

 
A tervezőmunka átfogó értékelése 
 
A Donauregionen+ projekt egyik eredményeként a Pozsonytól Odessáig terjedő 
Duna-menti térség vizsgálatba bevont NUTS3 területi egységei elsősorban komplex 
fejlettségük alapján különböző csoportokba kerültek besorolásra. Az indikátorokból 
képzett komplex mutató értékei (Total) -3 és +3 közötti sávban kerültek elhelyezésre, 
ahol a -3 a mutató minimum értéke volt, a +3 pedig a mutató maximum értéke. „A” 
csoportba lettek besorolva a fejlett régiók, „B” csoportba a stabilizált régiók, „C” 
csoportba a stagnáló régiók és „D” csoportba pedig az elmaradott régiók (Typology). 
A besorolás során az „A” csoportba csak 4 régió tartozott. 

A stratégiai tervezés eredményeként a 2020-as célállapotra vonatkozóan 
végrehajtott értékelés átrendezte a régiók besorolását és pozícióját.  
 

3. táblázat: A Duna menti megyék fejlettségi pozícióinak változása 2008. és 2020. között 
a szlovák-magyar határtérségekben 

  
Megyék megnevezése 

2008 2020 
Total Typology Total Typology 

1 Pozsony 3,00 A 2,05 A 
2 Nagyszombat 1,02 B 0,55 B 
3 Nyitra 0,63 B 0,17 B 
4 Győr-Moson-Sopron 0,02 B 2,18 A 
5 Komárom-Esztergom -0,32 C -0,12 C 
6 Pest 0,76 B 1,74 A 
7 Budapest 1,48 B 3,00 A 

Forrás: saját szerkesztés a Donauregionen+ Final Report (2012) adatai alapján 
 

Budapest, Pest megye és Győr-Moson-Sopron megyék elsősorban a gazdasági 
teljesítményük növekedése révén javítják pozícióikat, és így kerülhetnek az „A” fejlett 
régió kategóriába. Tekintettel arra, hogy ugyan a stratégiai tervezési módszertan és 
különösen azon belül a 2020-as indikátor célértékek meghatározása az egyes 
intézkedések hatásaihoz kapcsolva országonként eltérő szakértői csapatokkal 
történt, a 2008 bázishoz viszonyított változásokat oly módon is minősítettük, hogy a 
tervezés során a szakértők mennyiben bizonyultak optimistának, vagy 
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pesszimistának a lehetőségek vonatkozásában. Megállapítható volt, hogy a 
legjelentősebb és szignifikánsan pozitív változásokat a szakértők a magyar régiók, a 
horvát régiók és a román régiók vonatkozásában tervezték. Összességében kevésbé 
volt pozitív a szlovák, a szerb és a román szakértők előrejelzése. 

 
Összegzés 
 
A Donauregionen+ projekt 3 évig tartott, és ha figyelembe vesszük, hogy azt 
megelőzően a Donauregionen projekt szintén 3 évig, akkor összességében 
elmondható, hogy mintegy 7 éves együttműködés keretében 8 ország, több mint 12 
partnere egy közös nemzetközi területi tervező rendszert hozott létre. 

Az együttműködés nehézségei és a kihívások több területen is felmerültek. Ilyen 
volt pl. a különböző szakkifejezések tartalmának értelmezése, a közös terminológia 
kialakítása. Eltérő tervezési módszertanok, adatgyűjtési rendszerek és nyilvános 
adatbázisok léteznek a résztvevő országokban, ezért a tervezés ezen elemeinek 
folyamatos összehangolására volt szükség. Nagy várakozás előzte meg a GIS alapú 
adatok és térképi ábrázolások hasznosítását, azonban az eltérő országos 
rendszerek és adatbázisok miatt nem jött létre egységes, az összes vizsgált területi 
egységre kiterjedő és felhasználható GIS rendszer, ezért a CDR-ok esetében 
megmaradtak a hipotetikus területi lehatárolások és a tervezett TAM (Territorial 
Accessibility Model) rendszer létrehozása az elkövetkezendő évek feladata lesz. 

A projekt konkrét eredményeinek tekinthető, hogy a vizsgált térség valamennyi 
NUTS 3 régiójában elkészültek azok a komplex területi stratégiák, amelyek 
felhasználhatók a 2013-2020 időszakra vonatkozó Európai Uniós tervezéshez mind 
nemzeti szinteken, mind regionális szinteken. A szlovák megyék esetében az 
eredmények közvetlenül hasznosultak, hiszen a területfejlesztés feladatai már 
korábban is ezen a szinten voltak. Magyarország esetében azonban csak 2013-tól 
jelent meg a területfejlesztés és tervezés a megyei önkormányzatok szintjén, ezért a 
projekt eredményei (2014.-től) tudtak illeszkedni. 

A Donauregionen+ projekt keretében elkészült záródokumentumok, 
projekteredmények részben nyomtatott és digitális formában is elérhetővé váltak és 
az Európai Unió transznacionális programja szintjén, valamint az időközben elindult 
Európai Duna Regionális Stratégia szintjén és a nemzeti szinteken is 
hasznosíthatóvá váltak. 
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Bevezetés 
 
Az önkormányzati fejlesztés- és hitelpolitika témában elmélyedve Vigvári András a 
helyi beruházások finanszírozásának hatékonyabbá tétele érdekében 
megfogalmazott javaslatai közül kettő különösképp felkeltette az érdeklődésemet 
(Vigvári, 2011). Az egyik az ideiglenesen kivethető fejlesztési adó, a másik pedig a 
megyei önkormányzatok adókivetési jogának biztosítása volt. Ez mellett pedig az 
önkormányzati feladatok 2012-től történő gyökeres megváltozása indította el bennem 
azt a gondolatot, hogy vajon szakmai alapokon lehetséges-e az önkormányzati 
rendszert a járási/kistérségi szintre is kiterjeszteni Magyarországon? Ugyanis 
számos feladat, fejlesztés indokolhatja az ebben a dimenzióban való elmélkedést is. 

Jelen tanulmány nem ad választ a fenti feltételezésre, viszont egy európai 
kitekintést nyújt a különböző önkormányzati rendszerekről. Meghatározom, hogy 
jelen összehasonlításban mit tekintek járási önkormányzatnak, majd azt, hogy ez 
alapján mely országokban beszélhetünk olyan önkormányzati egységekről, melyek 
megfelelnek a felállított járási/kistérségi kritériumoknak. Végül röviden bemutatom 
Portugália, Dánia, Litvánia és Szerbia önkormányzati rendszereit. Azért ezeket, mert 
ezek azok az országok, ahol léteznek a magyar – és így valamelyest a szlovák - 
járási szinthez leginkább idomuló önkormányzati egységek. 

A dolgozat a magyar járási szinttel hasonlítja össze a különböző országokat. 
Magyarországon 50 ezer, Szlovákiában pedig 70 ezer fő a közigazgatási járások 
átlagnépessége. Ez azért eltér, de mégsem akkora mértékben, hogy a magyar 
járásokra tett megállapítások némi pontosítással, fenntartással ne lennének 
alkalmazhatóak Szlovákia esetén is. 

 
Területi önkormányzás Európa országaiban 
 
Az Európai Unióban nem képezi a közös jog tárgyát a területi közigazgatás és annak 
szintjei. Minden tagállam saját belátása szerint alakítja ki területi beosztását és 
intézményrendszerét. Uniós szintű kötelező erejű rendelkezések és elvárások 
nincsenek (Szabó, 2011). Ezért az önkormányzati és közigazgatási rendszerek 
meglehetősen változatosak Európában. 

Valamennyi államról elmondható, hogy működik legalább egy közigazgatási szint 
a központi- és a települési igazgatás között. Ez alól csak az egészen kis területű 
országok kivételek. A közbeiktatott szint pedig függ az államberendezkedéstől 
(föderális vagy centralizált) és a történelmi hagyományoktól is. Így beszélhetünk 
tartományi, regionális, provinciális, megyei és járási dimenziókról is (Agg, 2001). 

Európában a történelmi hagyományoknak nagyobb jelentősége van, mint a 
közigazgatási racionalitásnak. Éppen a magyar és az angol megyerendszernek 
vannak közel ezer éves hagyományai, de a francia régiók is visszavezethetők a 
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hagyományos tartományokra. Ausztriában és részben Németországban is 
egyértelműen fontosak a tartományok történelmi alapjai. „Az utóbbi esetben a 
tartományi határokat a közigazgatás racionalitás is átszabta, hiszen a német 
államocskák széttöredezett határai nem voltak illeszthetők a modern 
közigazgatáshoz.” (Agg, 2001:245) Az újabb keletű (pl. Románia) és a legújabban 
létrejött (pl. Szlovákia, Horvátország) országok közigazgatási határainak 
meghúzásakor pedig sokszor a nemzetállam érdekei élveznek prioritást az igazgatási 
racionalitással szemben. 

Számos országot találunk Európában, melynek kétszintű önkormányzati 
rendszere van. Ebben az esetben a helyi vagy alapszintet a települések vagy 
település együttesek önkormányzatai adják, területi dimenzióban pedig csak egy 
önkormányzati szint működik. Ilyen Magyarország is, ahol a megye ugyan 
meglehetős szerény hatáskörökkel rendelkezik, mégis önálló önkormányzati szintnek 
számít (Szente, 2001). A regionalizált és föderális államoknál pedig több esetben 
megfigyelhető, hogy két területi önkormányzati szint is működik. 

Főként az angol, walesi és a skót önkormányzati rendszerre jellemző, hogy az 
alapszintű önkormányzatok, a körzetek eleve területi alapon szerveződnek. 
Angliában ezek alatt több mint 8 000 kisközségi tanács működik, melyek azonban a 
csekély hatáskörük miatt nem tekinthetőek önkormányzatnak. Nyugat-Európában 
egyébként több országban lezajlott az az önkormányzati integrációs folyamat az 
1960-70-es években, mely hatására az önkormányzati alapszint gyakorlatilag 
kistérségi területi alapra helyeződött. Így több államban a területi önkormányzatok 
hiányát az integrált alapszint működése indokolja (Szente, 2001). 

 
A járási szint meghatározása 
 
A járási szint meghatározása nem egyszerű, ugyanis ha a régió tágabb fogalmából 
indulunk ki, miszerint már nem lokális, de az állami szintnél alacsonyabb 
területegység, akkor ide tartoznak a járások és a tartományok is. Viszont ha 
figyelembe vesszük azt a megközelítést, miszerint a régiót nem lehet közvetlenül 
megélni, szimbolikus jellege van és az intézményi szférán keresztül jut el az 
egyénhez, akkor a járást már nem sorolhatjuk a régió kategóriájába, hiszen a járás 
inkább egy olyan kistérség, ahol a lakosság mindennapi szükségleteit kielégíti, 
létrejönnek benne a gazdasági, piaci-kereskedelmi, infrastrukturális, közszolgáltatói, 
közigazgatási és társadalmi kapcsolatok. Ezt megerősíti az Európai Unió NUTS-
rendszere is, mely regionális szintnek a NUTS 3-as szintet és az a feletti szinteket 
tekinti. A NUTS 3 pedig egy minimum 150 ezer lakosú területet jelent. Lokális 
szintként jelöli meg a LAU1 (kistérség/járás) és LAU2 (település) szintet. A fentiek 
alapján Szabó Pál 25 ezer és 150 ezer fő közé tette azt az átlagos népességméretet, 
mely a járási szint esetében alkalmazandó (Szabó, 2011). 

A járási, körzeti dimenzió csak néhány ország esetében fordul elő, ott is főként 
államigazgatási területi egységként, mint például Szlovákiában. Szente Zoltán 
szerint: „Az önkormányzati járás hiányának oka minden bizonnyal az, hogy az ilyen 
körzet túl közel lenne a települési szinthez, sőt azokban a főleg nyugat-európai 
államokban, ahol korábban nagymértékű község- illetve önkormányzati 
összevonások voltak, a járási (kistérségi, körzeti) önkormányzat jóformán – egyes 
helyeken, mint pl. Angliában ténylegesen is – egybeesik az integrált helyi 
önkormányzati szinttel. Azokban az országokban pedig, amelyekben az alapszint 
megmaradt a települések szintjén, a körzeti feladatok ésszerűbben és 
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rugalmasabban láthatók el alkalomszerűen létrehozott, célra rendelt önkormányzati 
társulásokkal, szövetségekkel, mint önálló területi önkormányzatokkal.” (Szente, 
2001:95) Véleményem szerint az integrált helyi önkormányzati szintet nyugodtan 
tekinthetjük járási önkormányzatnak, még ha az a rendszer alapszintjét is jelenti. 

Szabó Pál 2011-ben az európai járási szintekről egy nagyon hasznos körképet 
állított össze. A járás fogalmát úgy határozza meg, hogy az: 

• a települési szint feletti első területi-közigazgatási szint (államigazgatási 
és/vagy önkormányzati) 

• közigazgatásilag már nem lokális (felette van a települési önkormányzatnak) 
• átlagos népessége nem éri el a 150 ezer főt. 

 
Ez alapján a járások két típusát különíti el, az államigazgatási járást és az 

önkormányzati járást. A továbbiakban én csak az önkormányzati járásokkal 
foglalkozom. 

Mivel jelenleg azt vizsgálom, hogy Európában hol találhatóak olyan önkormányzati 
szintek, amelyek közel azonos méretűek, mint Magyarország járásai, ezért Szabó 
második kitételétől eltekintek, miszerint van alatta települési önkormányzati szint. 
Találunk több országot, ahol a földrajzi értelemben vett települések egy halmaza 
alkot egy önkormányzatot, alattuk pedig az egyes települések nem rendelkeznek 
önálló önkormányzattal. Tehát akár egy magyarországi járás méretű területi egység 
képezheti az ország önkormányzati rendszerének alapszintjét. Igaz, politikai okokból 
Magyarországon nem tartom lehetségesnek az önkormányzatok olyan formában 
történő integrálását, hogy a járási önkormányzat létrejöttével a településeket 
megfosztják az önkormányzás jogától, ettől függetlenül érdemes megvizsgálni azokat 
az országokat is, ahol a járási méretű önkormányzatok alatt nincs további 
önkormányzati szint. Így felvázolható, hogy járási dimenziókban az egyes országok 
önkormányzatai milyen feladatokat látnak el. Az már egy későbbi lépés, hogy 
Magyarországra vonatkoztatva ezek közül mely feladatokat érdemes települési és 
melyet járási szinten ellátni. 
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Összegezve tehát jelenleg azokat területegységeket tekintem járásnak, melyek: 
• önkormányzati jogokkal rendelkeznek 
• átlagnépességük 25 ezer és 150 ezer fő közé esik 

 
Járási szintű önkormányzatok Európában 
 
Szabó Pál tanulmánya alapján és a saját járási önkormányzatfogalmat használva 
csoportosítottam Európa 29 országát az szerint, hogy van-e az országban járási 
önkormányzat vagy nincs. (1. táblázat) A kis területű államok (pl. Luxemburg, 
Ciprus), Nagy-Britannia országai és néhány kelet- és délkelet-európai ország 
kimaradt az elemzésből. 

Az én önkormányzati járásfelfogásom szerint a vizsgált 29 országból 12-ben 
működik járási méretű önkormányzati szint, Írországtól Macedóniáig bezárólag. 
Tehát mégsem mennek ritkaszámba a járási önkormányzatok Európában. Ezekben 
az országokban található olyan önkormányzati szint, melynek átlagnépessége 25 
ezer és 150 ezer fő között van, függetlenül attól, hogy az LAU 1 vagy LAU 2 
besorolásban található. 

Ha jobban megvizsgáljuk a többi országot, akkor találunk további ötöt, amely 
majdnem belefér a járás kategóriájába. Belgiumban, Lettországban átlagosan 20 
ezer, Finnországban pedig 15 ezer fő alkot egy lokális szintű önkormányzatot, 
ráadásul mind hármójukra igaz, hogy NUTS 3-as szinten nincsenek felettük 
megyei/regionális önkormányzatok. Ezért amolyan „kisjárásnak” nevezhetjük ezeket 
az egységeket, ha tágítunk a járásbesoroláson. 

Ha a felső határ környékét nézzük, akkor hasonló helyzetben vannak 
Németország NUTS 3-as szintű önkormányzatai, az ún. „Kreis”-ok. Ezek 
átlagnépessége 190 ezer fő, melyeket némi jóindulattal „nagyjárásoknak”, vagy 
„kismegyéknek” lehetne nevezni. Bár akkor már megkérdőjeleződik Horvátország 
215 ezer fős értéke is. A két ország NUTS 3-as önkormányzatai jóval meghaladják a 
járások felső határaként szabott 150 ezer fős értéket, és a tényleges járási 
maximumot jelentő 130 ezer főt (Írország), viszont jelentősen elmaradnak az 
Európában alkalmazott legtöbb NUTS 3 szintű önkormányzat értékétől. Ugyanis ha 
Norvégiától és Svájctól eltekintünk, akkor a következő legkisebb átlagnépességgel 
rendelkező NUTS 3-as önkormányzatok Svédországban találhatók (435 ezer fő). 
Norvégia és Svájc NUTS 3-as önkormányzatai nem nevezhetőek „nagyjárásnak”, 
mivel a norvég megyék átlagosan hatalmas területet ölelnek fel, Svájcban pedig 
speciális kantoni rendszer működik. 
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1. táblázat. Az európai országok önkormányzatainak átlagnépessége a NUTS 3, LAU 1 és 
LAU 2 szinteken 

Ország NUTS 3 LAU 1 LAU 2 Járási önkormányzat 

Magyarország (2015)* 490 000 50 000 3 000 nincs 

Szlovákia* 675 000 70 000- 2 000 nincs 

Írország - 130 000 - van 

Lengyelország - 110 000 15 000 van 

Dánia - 55 000 - van 

Litvánia - 55 000 - van 

Szerbia** - 50 000 van 

Hollandia - - 40 000 van 

Portugália - 35 000 2 500 van 

Görögország** 870 000 35 000 van 

Montenegró - 30 000 - van 

Svédország 435 000 - 30 000 van 

Bulgária - 25 000 - van 

Macedónia - 25 000 - van 

Belgium - - 20 000 nincs (kisjárás van) 

Lettország** - 20 000 nincs (kisjárás van) 

Finnország - - 15 000 nincs (kisjárás van) 

Norvégia 250 000 - 11 000 nincs 

Szlovénia - - 10 000 nincs 

Románia 510 000 - 8 000 nincs 

Horvátország 215 000 - 8 000 nincs (nagyjárás van) 

Olaszország 500 000 - 7 000 nincs 

Németország 190 000 - 6 500 nincs (nagyjárás van) 

Észtország - - 6 000 nincs 

Spanyolország 765 000 - 5 500 nincs 

Ausztria - - 3 500 nincs 

Svájc 300 000 - 2 800 nincs 

Franciaország 640 000 - 1 800 nincs 

Csehország 750 000 - 1 500 nincs 

* A LAU 1 nem önkormányzati szint 

**Regionális és lokális szint van megjelölve 

Saját szerkesztés Szabó (2011) és a KSH adatai alapján 
 

Megállapítható, hogy ahol nincs járási önkormányzati szint, ott többségében az 
alapszint felett találunk megyei/regionális önkormányzatokat is. Ez alól kivételt 
képeznek a tág járásértelmezésben „kisjárással” rendelkező országok, a föderális 
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berendezkedésű Ausztria, valamint két kisebb kiterjedésű ország, Szlovénia és 
Észtország. 

Magyarország 490 ezres átlagnépességű megyei önkormányzatai a NUTS 3-as, 
míg 3 ezres átlagnépességű települési önkormányzatai a LAU 2-es kategóriába 
tartoznak. A LAU 1-es szintet ugyan a kistérségek jelenítik meg, de lényegében az 
50 ezres átlagnépességű járásokat is ide sorolhatjuk, melyek azonban nem 
rendelkeznek önkormányzati jogokkal. Az európai országok hasonló átlagértékeit 
ismerve, megtudhatjuk, hogy bizonyos szinten mely országokkal érdemes összevetni 
Magyarországot. 

A magyarországi járások méretéhez hasonló önkormányzatokat találunk 
Dániában, Litvániában és Szerbiában. Az összehasonlítást mindenképpen érdemes 
kiterjeszteni Portugáliára is. Ugyanis lakosságában és területében is hasonló méretű 
ország, valamint járási és települési szinten is működnek önkormányzatok. Igaz, a 35 
ezres átlagnépességű portugál járások azért már kisebbnek mondhatóak magyar 
társaikénál. 

 
Portugália 
 
Portugáliában a LAU 1-es szint 308 járásában (concelhos, ill. munícipios) és a LAU 
2-es szint 4260 településén (freguesia) járási, illetve települési önkormányzatokat 
találunk. A járás élén a tanács áll (assembleia municipal), mely egyrészt a települési 
önkormányzatok vezetőiből, másrészt választott képviselőkből áll. Emellett található 
a végrehajtó tanács (camara municipal), amely tagjait választják, valamint szavazati 
joggal rendelkeznek a vezető tanácsban. A végrehajtó tanács feladata a különböző 
szolgáltatások szervezése és működtetése. A járás első embere a polgármester, aki 
egyben a végrehajtó tanács tagja, és a tanácsi választásokkal egy időben választják. 
Portugáliában a járási szint kompetenciája az egészségügy, a kultúra, a környezet, 
az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, a közmunka és a várostervezés. 
Fontos, hogy általános vagy konkrét célokkal járási társulások is működnek (Szabó, 
2011). 

 
Dánia 
 
Dániában 2007-ben egy nagyszabású közigazgatási reformot vittek végbe. Ennek 
eredményeként 98 helyi önkormányzat (község vagy kommuna) jött létre. Emellett 
csak a régiók jelennek meg önkormányzati szintként. A járási méretű, 55 ezres 
átlagnépességű kommunák komoly szerepet játszanak a közfeladatok ellátásában, a 
kifizetések alapján számított részesedésük 48%. „A 2007-es közigazgatási reform 
után a kommunák feladatköre bővült, bizonyos feladatokat átvettek a megyéktől. Így 
a kommunák feladatai ma az alábbiak:  

o szociális ellátás működtetése és finanszírozása  
o gyermeknevelés biztosítása - általános iskolák működtetése  
o felnőttképzés biztosítása - idősek gondozása - egészségügyi alapellátás 

biztosítása (orvosi rendelő, fogorvos és szociális pszichiátriai intézmények 
működtetése)  

o bevándorlók nyelvoktatása - együttműködés az állami adóügyi központokkal  
o katasztrófavédelem,  
o elhárítás - környezet védelmének biztosítása és helyi tervezés  



Társadalom, kulturális háttér, gazdaság, ISBN 978-80-89691-33-3 

163 

o helyi utak kezelése  
o a régiók által létrehozott regionális közlekedési vállalatokban való részvétel (a 

vállalatvezetés kilenc tagja közül hetet a kommunák, kettőt pedig a régiók 
delegálnak)  

o kulturális intézmények működtetése.” (Szabó, 2011:149) 
 

A kommunák bevételei két fő csoportra bonthatók, a normatív állami 
hozzájárulásokra és a kommunáknak átengedett, legfőképp jövedelem- és 
ingatlanadó bevételekre. Emellett megjelennek a kommunák tulajdonában álló 
vállalatok bevételei is. 

 
Litvánia 
 
Litvánia 10 megyéből és több mint 20 ezer településből áll. Ennek ellenére a 
legkisebb adminisztrációs szint a Seniunija vagy kerület, amelyet a helyi 
önkormányzatok alakítanak ki. Helyi önkormányzatból 60 darab, átlagos 
népességszámuk 55 ezer fő és járási méreteket öltenek. Más önkormányzati szint 
nincs az országban. Az önkormányzatokat irányító tanács tagjait négy évre 
választják. Ez a testület fogadja el a költségvetést, kinevezi a végrehajtási 
feladatokért felelős jegyzőt és létrehozhatja az alacsonyabb szintű közigazgatási 
egységeket. A polgármestert a tanács saját tagjai közül választja. A litván 
önkormányzatok fő kompetenciái közé tartozik az óvodai, alap- és középfokú oktatás, 
az egészségügyi alapellátás, a kultúra, sport és idegenforgalom szervezése, a 
környezetvédelem, munkaerő-piaci intézkedések, a közszolgáltatások szervezése, a 
települési ingatlankezelés és a területi tervezés (Szabó, 2011). 

 
Szerbia 
 
Szerbia jelenlegi önkormányzati és közigazgatási egységeit 2007-es területi törvénye 
nevezi meg. Az általam közölt adatok Koszovó nélkül szerepelnek. A legnagyobb 
területegység Vajdaság autonóm tartomány. Önkormányzati jogokkal pedig Belgrád 
és 145 alsóbb területi szint rendelkezik, melyek 122 községre és 23 városra oszlanak 
(Szabó, 2011). Szerbiában több mint 4700 települést tartanak számon, amelyek 
azonban nem rendelkeznek önkormányzati jogokkal (Nagy et al., 2009). 

Szerbiában tulajdonképpen nem jött létre önkormányzati középszint. Az 
önkormányzati rendszer erősen centralizált, mivel fiskális decentralizáció csak 
korlátozott mértékben valósul meg. Probléma továbbá, hogy a központi hatalomnak 
korlátlan lehetősége van a községek feloszlatására. Üdvözítő tény azonban, hogy 
Szerbia 2007-ben ratifikálta a Helyi Önkormányzatok Európai Chartáját (Pálné 
Kovács & Grünhut, 2010). 

Az önkormányzati jogokat kapott 146 területegység, a községek és városok 
átlagnépessége 50 ezer fő körül van, tehát az megegyezik a magyar járásokéval. A 
szerbiai önkormányzatok közigazgatási funkciót is ellátnak, ami mellett feladatuk a 
turizmus, a tömegközlekedés szervezése, a várostervezés, iskolai létesítmények 
fenntartása, szociális ellátás, valamint a víz- és villamosenergia-ellátás biztosítása. 
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Összegzés 
 
Az európai kitekintés számomra igazolta, hogy igenis van létjogosultsága járási 
szintű önkormányzatban gondolkodni. Szigorúan véve a járáskategóriát is közel a 
vizsgált országok felében volt járási önkormányzat, míg a tág értelmezésben már 
több mint a felében. A magyarországival hasonló méretű európai járásokban pedig 
több esetben megjelentek azok a feladatok, amelyeket a települési 
önkormányzatoktól az Mötv. elvett és megyei/járási szintű dekoncentrált 
szervezetekhez juttatott. Tehát van példa rá, hogy a magyarországi járással 
megegyező méretű önkormányzatok látnak el közoktatási, egészségügyi, területi 
tervezési, intézményfenntartói stb. feladatokat. Ezért érdemes a kutatást tovább 
folytatni abba az irányba, hogy ezek az önkormányzatok alaposabb áttekintésben 
részesüljenek feladat-ellátási, finanszírozási és fejlesztési szempontok szerint. A 
külföldi példák alapos tanulmányozását követően pedig vizsgálható, hogy azok közül 
alkalmazható-e valamely, és ha igen, akkor melyik a magyar gyakorlatban. 
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Ma a világpolitikai események központjában a migrációs válság áll. Ebben a cikkben 
kisebbségjogilag szeretném a helyzetet megvizsgálni. Egyrészt szeretnék foglalkozni 
azzal, hogy a fogadó államok milyen jogi problémával állhatnak szembe az országba 
beáramló „idegenekkel” kapcsolatban, felvet-e ez a helyzet kisebbség jogi 
kötelezettségeket vagy sem. Másrészről az „idegen országba” bevándorló menekült/ 
migráns jogi lehetőségeit is szeretném bemutatni. Ezért fontos, hogy a multikulturális 
társadalom, integráció, asszimiláció, diszkrimináció tartalmak létjogosultságát a mai 
európai társadalomban értékeljük.  

A vizsgálódáshoz mindenképpen tudnunk, ismernünk kell a menekült, gazdasági 
menekült/önkéntes bevándorló fogalmát. Fontos értenünk, hogy a befogadó 
államnak van-e ezekkel az emberekkel szemben valamilyen kötelezettsége. További 
kérdést vethet fel, hogy a befogadott személyek az adott államtól kisebbség jogból 
eredő kötelezettségeket is elvárhatnak. 

Érdekes lehet ez a kérdés, mert a kisebbségi jogok egységes szabályozása 
sajnos odáig nem tudott eljutni, hogy az ENSZ tagállamai nemzetközi 
dokumentumban a fogalom tartalmi elemiben megegyeztek volna. Az „új világba” 
beérkező személyek oldaláról viszont azért lehet a téma érzékeny, mert jogosan 
merülhet fel a kérdés: mennyire tarthatja meg az identitását, mint alapvető emberi 
jogot abban az országban ahol letelepedni kíván.  

Fontos azt is tudatosítani, hogy mennyire kell beilleszkedni, integrálódni, vagy 
akár asszimilálódni a jobb élet reményében az újonnan érkezőknek. Itt jöhet szóba a 
kisebbségi jogok kérdése, ahol egy csoport az adott államtól akár vallási, vagy egyéb 
különbség alapján az adott állam polgáraitól eltérő bánásmódot, megértést 
követelhet. (Jó példa erre a „fejkendő törvény”, mely még a migrációs válság előtt 
született Franciaországban, de most Németországban is felmerült hasonló 
szabályozási igény.)  

Először is érdemes tisztázni, mit értünk kisebbségi jog alatt. Az ENSZ 
Alapítóokmánya (1945) nem foglalkozott a kisebbségek kérdésével. A Polgári és 
Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 1966-ban a 27. cikkben1 már az 
etnikai, nyelvi és vallási kisebbségi jog kifejezést használja, mindezt úgy, hogy a 
kisebbségek definícióját nem adja meg. A „nemzeti kisebbség” kifejezést először 
1992-ben használják a Nyilatkozat a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi 
kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló dokumentumban. Bár az ENSZ 
keretén belül nem foglakoztak vele nyíltan, de a kisebbségek védelmét kezdetektől 
szem előtt tartották. Több tagállam heves tiltakozása miatt azonban nem tudtak - egy 
mindenki által elfogadható - védelmi mechanizmust kialakítani. Az ENSZ képviselői is 
szembesültek azzal a problémával, hogy egy egységes, kisebbségekre vonatkozó 
fogalom nélkül nem lehet igazi védelemben részesíteni a nemzeti és etnikai 

                                                 
1 „Az olyan államokban ahol etnikai, vallási vagy nyelvi kisebbségek élnek, az ilyen kisebbségekhez 
tartozó személyektől nem lehet megtagadni azt a jogot, hogy csoportjuk más tagjaival együttesen 
saját kultúrájuk legyen, hogy saját vallásukat gyakorolják, vagy, hogy saját nyelvüket használják.” 
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kisebbségeket. Bármilyen, kisebbséggel kapcsolatos probléma felmerülésekor az 
érintett tagállam könnyen kibújhatott a felelősségre vonás alól azzal, hogy az 
államában nem élnek kisebbségek, vagyis nem tartja szükségesnek az adott 
nemzetközi szerződés alkalmazását. Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága a 
Diszkrimináció megelőzésével és a kisebbségek védelmével foglalkozó 
Albizottságának2 szakértőjét, Francesco Capotorti professzort kérték fel arra 1977-
ben, hogy a kisebbség, mint csoport fogalmát dolgozza ki. Mára ez a definíció vált 
klasszikussá: „A kisebbség olyan csoport, amely az állam többi népességéhez 
viszonyítva szám szerint kisebbségben van, és nincs domináns helyzetben, tagjai – 
bár ugyanazon állam polgárai – a többségtől nyelvük, etnikai hovatartozásuk vagy 
vallásuk révén különböznek: a csoport saját kultúrája, hagyományai, nyelve és 
vallása megőrzésére és ápolására irányuló szolidaritásérzéssel rendelkezik, még ha 
burkolt formában is.” (Fábián & Ötvös, 2003:23)3 Sajnos, ez a fogalom nem került be 
kötelező erejű dokumentumba, viszont a kisebbségekkel kapcsolatos ügyekben 
egyre többször használták, hivatkoztak rá nemzetközi fórumokon, így egy 
általánosan használt fogalommá vált. Ugyanezen Bizottság 1993-ban, a kisebbségek 
helyzetéről szóló Jelentésében4 - melynek előterjesztője A. Eide szakértő volt - szinte 
megismétli a fenti fogalmat: ”a kisebbségek, olyan személyek csoportja, akik egy 
szuverén államban élnek, létszámuk az ország népességének felénél kevesebb, és 
közösen vonatkoznak rájuk azok az etnikai, vallási és nyelvi ismérvek, amelyek őket 
a népesség többi részétől megkülönböztetik.” (Eide, 1993:7) 

Az ENSZ úgynevezett „Kisebbségek meghatározása és osztályozása” című 
dokumentuma (1949) alapján megkülönböztetünk: faji, nyelvi, etnikai, nemzeti, 
vallási, őslakos, emigráns vagy önkéntes kisebbséget. 

a) „A faji kisebbség megnevezést ma már nem használhatjuk - habár a 
mindennapi életben még most is előfordulnak ilyen alapú megkülönböztetések 
(Dél-Afrika, Amerikai Egyesült Államok) - ugyanis az UNESCO okmányok 
szerint „minden ember egyetlen fajhoz tartozik, és közös elődöktől származik. 
Ők egyenlőnek születtek méltóságban és jogokban, és közösen képezik az 
emberiséget” (Fábián & Ötvös, 2003:38).5 

b) A nyelvi kisebbségek nyelvük szerint mások, mint a többség, de ez a különbség 
általában szoros kapcsolatban van az etnikai, történelmi, kulturális mássággal. 
A kisebbségeknél a nyelv, a még őrzött nyelv a legfőbb, és sok esetben az 
utolsó megkülönböztető jegy marad, ezért is annyira fontos az erre vonatkozó 
jogok minél szélesebb körű biztosítása. Későbbiekben láthatjuk majd, hogy a 
kisebbségek védelmét a főbb nemzetközi szervezetek nagyon sokszor a 
kisebbségi nyelvek védelmére redukálják le. 

c) Az etnikai kisebbség olyan törzset vagy népcsoportot jelent, amely teljes 
egészében kisebbségben él, egy vagy több ország területén (kurdok, de 

                                                 
2 A kérdés fontosságát is mutatja, hogy ezt a bizottságot 1947-ben hozták létre.  
3 „Minority is a group numerically inferior to the rest of the population of a State, in a non-dominant 
position whose members – being nationals of the State – possess ethnic, religious or linguistic 
characteristics differing from those of the rest of the population and show, if only implicitly, a sense of 
solidarity, directed towards preserving their culture, traditions, religion or language”.  
4 Protection of minorities. Possible ways and means of facilitating the peaceful and constructive 
solution of problems involving minorities (10 August 1993). E/CN.4/Sub.2/1993/34. 
5 Jászi Oszkár: A nemzeti államok kialakulása és nemzetiségi kérdés (p. 65): „A faj biológiai 
fogalmának a szociológiába való bevitele teljes abszurdum, mert a zoológiában csak akkor 
beszélhetünk két külön fajról, amikor azok egyedei között, a kereszteződés lehetetlen, avagy meddő 
utódok létrehozásához vezet….A faj szociológiai értelemben tehát legfeljebb egyugyanazon faj 
változatait (fajtákat) jelentheti…”  
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sokszor ilyennek tekinthetik a romákat is). Nagyon fontos kritérium, hogy nincs 
olyan állam, melyben többségként élnének, vagy amelyikben a politikai hatalom 
birtokosai lennének. 

d) A nemzeti kisebbség alatt olyan népcsoportot értenek, amelyek, bár egy 
bizonyos ország vagy több ország területén kisebbségben is élnek, valamikor 
egy, jelenleg is saját állammal rendelkező nemzet részei voltak (magyarok, 
oroszok).6 

e) A vallási kisebbség a kisebbségek legrégebben elismert formája. A vallási 
különbség annyira erős tud lenni, hogy a délszlávok esetében például csupán a 
vallási eltérések miatt alakult ki a szerb (ortodox), horvát (katolikus) és bosnyák 
(muzulmán) nép. Vannak olyan országok, főleg Ázsiában, ahol ma sem 
ismernek el népszámláláskor etnikai kisebbségeket (India, Thaiföld, arab 
országok), csak vallási kisebbségeket: keresztény, muzulmán (szunnita, síita). 

f) Az őslakos kisebbség, mint kisebbségfajta főleg a Dél- és Észak-Amerikai 
kontinensre jellemző, ahol az indiánok és az eszkimók, mint alacsonyabb 
civilizációszinten élő emberek, saját szülőföldjükön áldozatává estek a 
magasabb fegyvercivilizáció szintjén álló hódító, idegen népnek, amelyből 
később kialakult a többség. Itt a magasabb civilizációs szint csakis a fegyverek 
minőségi különbségére értendő. Ez vezetett oda, hogy mára a behatoló, de 
fizikailag erősebb idegenek többségbe kerültek a bennszülött népcsoportokkal 
szemben. Ilyen fajta kisebbségekkel találkozhatunk még Afrikában és 
Ausztráliában is, ahol az erősebb, de időben később érkezett népek leigázták a 
gyengébbeket, elfoglalták ezek lakóterületeit, és kisebbségi sorsba 
kényszerítették őket. De többek szerint az asszírokat, akiknek a leszármazóik 
alkothatják, a mai szírek egyik csoportját szintén ilyen típusú kisebbségnek kell 
tekinteni. 

g) utolsó – és igencsak vitatott – fogalomként meg kell említeni az önkéntes 
kisebbségeket, akiket emigránsoknak (bevándorlóknak) vagy 
vendégmunkásoknak is neveznek. Ők leginkább gazdasági okokból, önként 
hagyják el hazájukat, a jobb megélhetés reményében. Ott letelepednek, így a 
többségtől eltérő nyelvű, vallású, kultúrájú csoportot alkotnak. Azért vitatott 
ennek a kisebbségi formának az elismerése, mert a helyzet kialakulása az 
érintett személyek szabad választásán alapszik (legtöbbször jobb 
életkörülmények megteremtése a cél). A szülőföldje elhagyására vonatkozó 
döntés meghozatalakor tisztában kell lennie azzal, hogy egy teljesen más 
értékrendű közegben fog élni. Az önkéntesség alapján ezektől a személyektől 
joggal elvárható, hogy vegyék figyelembe annak az országnak a jogi 
környezetét, értékrendjét, ahova bevándorolni kíván. Ilyen értelemben nagyon 
sok állam ezektől a személyektől eleve megtagadja a kisebbségként való 
kezelést, megkövetelve tőlük a teljes beilleszkedést. A beilleszkedés pedig arra 
a kötelezettségre utal, hogy egy már meglévő rend szabályai szerint kell az 
életüket megszervezni. Ebben az értelemben ezektől a személyektől a 
befogadó állam integrációt követel meg. Bár az integráció mértéke az egyes 
országokban igen eltérő lehet. Az 1970-es és 1980-as években, Európában a 
multikulturalizmus meghirdetése mindenképpen tágabb körben engedte az 
országokba a letelepedni kívánó személyeknek, hogy megtartsák saját 
identitásukat. Mára azonban többször halljuk azt, hogy a multikulturalizmus 
eszménye halott. Az integráció alatt azt értik, hogy az önkéntes bevándorlóknak 

                                                 
6 Sokszor használják erre a helyzetre az anyaország kifejezést. 
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a befogadó ország szabályait el kell fogadni, és legfeljebb a magánélet szűk 
részében tarthatják meg korábbi identitásukat. Ebben az értelemben közjogi 
szempontból nem jelenhet meg a többségtől eltérő másságuk!  

 
„A menekülteknek a beilleszkedés nem lehetőség, hanem kötelesség. Aki 

elutasítja az integrációt és nem tiszteli a nőket az eltévesztette az országot.”7 
Kezdetben ezzel nem is volt gond, hiszen ezek az emigráns csoportok tényleg csak 
azzal törődtek, hogy minél jobb megélhetést biztosítsanak maguk, illetve 
családjuknak. 

A probléma akkor keletkezik, amikor egyre nagyobb lélekszámú lesz az adott 
országban az azonos nemzetiségű vagy vallású emigráns csoport. Ezek a csoportok 
egymással saját nyelvet beszélnek, saját kultúrával, hagyományokkal, ünnepekkel 
rendelkeznek. Egyre inkább megkövetelik a befogadó államtól, hogy kezelje őket a 
többségtől eltérően,8 és biztosítson számukra kisebbségi jogokat.  

Nagyon sok ország ezeket a csoportokat, azonban eleve kizárja a kisebbségi 
jogok személyi hatálya alól, de az önkéntes kisebbségekben élők létszámának 
növekedése egyre inkább arra készteti az államokat, hogy foglalkozzanak ezeknek a 
csoportoknak az igényével.9  

A napi európai politikában érdemes megfigyelni az Unió tagállamai, melyik 
kifejezést használják ugyanarra a helyzetre utalva, hiszen maga a kifejezés menekült 
vagy migráns nagyon sok eltérést takar. Németországban eddig a „Füchtlinge” 
kifejezés volt a hangsúlyos, míg Magyarországon nem menekültekről, csakis 
migránsokról beszélnek.  

A menekült valamilyen ”esemény következtében faji, vallási okok, nemzeti 
hovatartozása, illetve meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása, avagy 
politikai meggyőződése miatti üldözéstől való megalapozott félelme miatt az 
állampolgársága szerinti országon kívül tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldözéstől 
való félelmében nem kívánja annak az országnak a védelmét igénybe venni; vagy aki 
állampolgársággal nem rendelkezve és korábbi szokásos tartózkodási helyén kívül 
tartózkodva ilyen események következtében nem tud, vagy az üldözéstől való 
félelmében nem akar oda visszatérni.”10 

A migránsok ezzel szemben olyan személyek, akik önként hagyják el országukat, 
hogy máshol telepedjenek le. Bár azt is érdemes megjegyezni, hogy kevesen 
hagyják el az országukat, amit hazájuknak éreznek, önkéntesen vagy kalandvágyból. 
Ennek a fontos döntésnek a meghozatala biztos, hogy nagyon nyomós érveken 
nyugszik.  

Bár sokszor nagyon nehéz élesen szétválasztani az üldöztetéstől való félelmet 
attól a félelemtől, hogy az adott államban az adott csoporthoz tartozó személy 

                                                 
7Angela Merkel fogalmazott így a mostani kampányt lezáró beszédében 2016. március 12-én. 
8 Így alakulhatott ki, például Ausztriában olyan helyzet, hogy az alapvetően katolikus ország egyik 
kisvárosában, a kb. 3000 fős török kisebbség jogot kapott arra, hogy minaretet építsen. (Bár a torony 
magasságát korlátozták, és nem hívhat belőle imára az imám.) 
9 Magyarország a nemzetiségi törvényben kifejezetten csakis történelmi kisebbségekről beszél, és 
minimum 100 éves itt tartózkodást ír elő számukra kötelezően. Svédország azonban kisebbségi 
jogokat biztosít a számukra. 
10 1989. évi 15. törvényerejű rendelet a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28. 
napján elfogadott egyezmény, valamint a menekültek helyzetére vonatkozóan az 1967. évi január hó 
31. napján létrejött jegyzőkönyv kihirdetéséről. 
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létbizonytalanságban van. Ez a létbizonytalanság eredhet az ivóvíz hiányából, vagy 
faji alapú rejtett diszkriminációból11, vagy egy háború kiteljesedésétől.  

A humanitárius nemzetközi jog a menekültek befogadását kötelezővé teszi, a 
menekült jogállás pedig egy quási állampolgársági státuszt tesz lehetővé. Ahhoz, 
hogy valaki ezt a státuszt megkapja, komoly feltételeknek kell megfelelnie. Nem 
biztonságos országból kell származnia és az üldöztetés tényét is bizonyítani kell. A 
befogadó ország, ha a menekült státuszért folyamodónak megadta a jogot, hogy 
maradjon, akkor a diszkriminációs nemzetközi tilalmak miatt, nem tehet különbséget 
saját állampolgára és a menekültként befogadott személy között. Ez azonban nem 
jelenti automatikusan, hogy kisebbségi jogokat is kapjon, csakis a jogegyenlőség 
általános követelményét írja elő.  

Az alkotmányos jogok egy államban minden állampolgárt ugyanolyan mértékben 
kell, hogy megillessenek, minden mástól függetlenül. Itt egyetlen közös pontot 
figyelhetünk meg: az adott közösség tagjai mindannyian azonos állampolgársággal 
bírnak. Sokan az alkotmányos jogok általános egyenlőségére való hivatkozással 
egyenesen tagadják, illetve elutasítják a nemzeti etnikai kisebbségi jogok létezését. 
Az „egyenlőséghez való jog” mindenkit megillető, nem korlátozható kategória. A fenti 
teória alapján az adott kisebbséghez tartozó személy semmilyen speciális elbánást, 
jogosultságot nem követelhet meg magának. Jól jellemzi a helyzetet a következő 
francia diplomáciai érvelés, mely az ENSZ Emberi Jogi Bizottságában hangzott el: ”A 
Köztársaság garantálta az összes francia állampolgárnak a személyisége 
kiteljesítéséhez szükséges jogokat és szabadságokat. Az Egyezségokmány 27. 
cikkelye egyébként a 26. cikkely rendelkezéseivel szemben áll, mivel a ’kisebbség 
koncepciója’ közvetlenül a ’diszkrimináció’ fogalmához vezet. Franciaország 
ellenezte a diszkrimináció minden formáját ezért nem tudta elfogadni a jogi 
’kisebbség’ fogalmát.” (Kovács, 1996:3) Természetesen, felmerülhet a kérdés ebben 
az esetben beszélhetünk-e egyáltalán valódi integrációról, és nem csak az 
asszimiláció megvalósításával teremthető meg az államok által várt jogegyenlőség12. 

A migráns/bevándorló kifejezés nem ír elő a befogadó államnak jogi 
kötelezettséget. Az állam dönti el, hogy az adott „gazdasági menekültet” beengedi –e 
vagy az országból kiutasítja.13 Ebben az esetben nem a humanitárius jog, hanem 
csak az emberi humánum belső parancsa írhat elő kötelezettségeket. A jelenlegi 
helyzetre reagálva Ferenc pápa minden alkalmat megragad, hogy az európai 
döntéshozók, emberek figyelmét felhívja „ne zárják be az ajtót azok előtt, akik egy 
jobb élet reményében más országokban keresnek menedéket.”  

Az emberek azonban félnek, féltik az egzisztenciájukat, a terrorizmus terjedésével, 
féltik az életüket, a vallási, kulturális különbségek megjelenésével, féltik a vallásukat, 
európaiságukat. 

Ezért mára láthatjuk, hogy a kezdeti éles különbség menekült és migráns között 
kezd összemosódni, és az európai döntéshozók a nemzetközi jog által előírt 

                                                 
11 Ebben az esetben az állam bizonyos területeket nem fejleszt, ez pedig egybe esik azokkal a 
területekkel ahol bizonyos csoportok nagyobb számban élnek. 
12 Az asszimiláció egy népcsoport más népbe történő beolvadási folyamatát jelenti, amely 
megvalósulhat természetes, önkéntes vagy erőszakos úton. Az integráció során a kisebbségi 
lakosság, megtartva nemzetiségi, etnikai sajátosságait, beilleszkedik annak az államnak a társadalmi, 
gazdasági, politikai viszonyaiba, amelyben él. Akkulturáció lényegében kultúraátvételt jelent, melynek 
során a különböző kulturális hagyományú társadalmak egymással kapcsolatba kerülve 
mesterségeket, szokásokat és hiedelmeket cserélnek. 
13 A II. világháború után Németországban égető szükség volt férfiak fizikai munkaerejére, így nem volt 
kérdéses, hogy a jobb megélhetés reményében megjelenő török vendégmunkásokat egyáltalán 
beengedjék-e. 
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humanitárius kötelezettségeket úgy kívánják teljesíteni, hogy meg próbálják a vitatott 
státuszú embertömeget Európa határaitól minél messzebb tartani. Az Iszlám Állam 
által elkövetett brutális párizsi és brüsszeli terrortámadás óta pedig csakis az 
európaiak biztonsága az egyetlen védendő érték! Az európaiak biztonságos élethez 
való joga, emberi jogilag is mindent felülír, így a beérkező csoportok kisebbségi joga 
szóba sem kerül. 
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Az utóbbi 10 évben jelentősen megnőtt azon fiatalok aránya, akik hosszabb vagy 
rövidebb időre, de külföldre mentek dolgozni vagy tanulni. Ezen fiatalok külföldre való 
távozása – amennyiben nem térnek haza – jelentős károkat okozhat a magyar 
gazdaság és szociális rendszer számára. Empirikus kutatásom során arra kerestem a 
választ, hogy a középiskolások körében mekkora a külföldre vándorlási szándék 
továbbá, hogy ezen fiatalok milyen időtávban gondolkodnak külföldi kiutazás 
esetében.  

A Magyarországról külföldre irányuló migráció nem új keletű folyamat. Már a 
középkorban is jelen volt. Minden nagyobb történelmi vagy gazdasági esemény újabb 
és újabb migrációs hullámot indított el hazánkban. Ilyen történelmi esemény volt az 
1848-49-es szabadságharc, az I. világháború utáni Trianoni békeszerződés, az 1929-
32-es világválság, a II. világháború és az 1956-os forradalom is. A jelenkori migrációs 
folyamatokra az Európai Unióhoz való csatlakozásunk, az Uniós munkaerő-piaci 
korlátok megszűnése vagy a 2008-as gazdasági világválság hatott leginkább. Egyes 
becslések szerint 2008 és 2015 között a külföldre kivándoroltak száma elérte az 500 
ezer főt. A jelenlegi módszerekkel akár a hazai, akár a nemzetközi statisztikai 
módszereket nézzük a migrációt választók pontos száma, kor és nem szerinti 
összetétele nehezen meghatározható. A KSH adatai szerint 93.751 fő hagyta el 
hazánkat 2008-2014 között (www.ksh.hu). Az Eurostat tükörstatisztikai adatai 
ugyanakkor 106.110 fő emigránst tart számon 2008-2013 között 
(http://appsso.eurostat.ec.europa.eu).  

Eme jelentős migrációs mutatóval ugyanakkor nem vagyunk egyedül a Közép-
Kelet-Európai térségben. 2008-2013 között az Eurostat adatai 1.265.293 fő lengyel 
állampolgárt tartanak számon emigránsként (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu).  

A Csehországból induló migrációra szintén a magas kivándorlás a jellemző. 2008-
2014 között 109.069 fő hagyta el Csehországot a cseh statisztikai hivatal adatai szerint 
(www.vdb.czso.cz), ugyanakkor az Eurostat tükörstatisztikai adatai 2008-2013 között 
302.239 cseh állampolgárságú emigránst tartott számon Európa különböző 
országaiban (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu). 2008-2013 között az Eurostat 
adatai 1.274.899 fő román állampolgárt tartott számon emigránsként 
(http://appsso.eurostat.ec.europa.eu). 

Ezen adatokból jól látszik, hogy a magas migrációs szándék nem csak 
Magyarországra jellemző. Mint a későbbiekben látni fogjuk, a migrációra ható 
tényezők is hasonlóak a térség országai között. Fontos, hogy a kutatás elemzése előtt 
tisztázzuk, hogy kit tekintünk migránsnak, ehhez pedig nélkülözhetetlen a migráció 
fogalmának meghatározása. 

A társadalomtudomány területén dolgozó Póczik Szilveszter és Dunavölgyi 
Szilveszter megfogalmazása alapján a migráció az emberi történelem folyamán 
mindenkor jelen levő népmozgalom, amelynek során kisebb vagy nagyobb számú 
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népesség földrajzi tekintetben elmozdul, átmenetileg vagy végleges szálláshelyet, 
települési területet változtat. A migráció fogalma magában foglalja a meghatározott 
területről való kivándorlás, és egy másik területre való bevándorlás teljes esemény- és 
hatástörténetét, valamint a mechanizmusait (Póczik & Dunavölgyi, 2008).  

1998-ban az Egyesült Nemzetek szervezete ajánlást adott ki a tagországok 
számára a migráns fogalmának meghatározásához. Azt a személyt tekintik 
migránsnak aki legalább 1 évig tartózkodik egy másik országban. Ezzel ellentétben a 
tartózkodási időre vonatkozóan az Európai Unió országaiban általában 3 hónap és 1 
év között mozog az az időtartam ahonnan valakit bevándorlónak tekintenek. A 
migránsok meghatározásánál Ciprus, Svédország és Nagy-Britannia szigorúan tartja 
az 1 éves időkorlátot, míg Németország esetében már a tartózkodás megkezdésétől 
migránsnak tekintik a bevándorló személyt (Beer et al., 2010). 

Empirikus kutatásom során mivel a jövőbeni szándékot vizsgáltam minden olyan 
esetet migrációs szándéknak tekintettem mely nem rövid idejű kirándulási szándékkal 
történő utazási cél volt.  

Kutatásom célja annak meghatározása volt, hogy a középiskolában tanulók között 
mekkora a migrációs szándék. A középiskolában tanulók képezik az ország következő 
aktívkorú, dolgozó nemzedékét, így kivándorlási szándékuk jelentős hatást 
gyakorolhat a jövőben a gazdasági és társadalmi folyamatokra is, ezért is nagyon 
jelentős ez az elemzés.  

A kutatást kérdőíves vizsgálat segítségével végeztem el, melyet interneten, 
megkeresés révén és postai úton töltettem ki. A kitöltés során a főváros és a 
megyeszékhelyek, nagyobb városok iskoláit kerestem meg. A kitöltésben végül 
Budapest, Győr, Veszprém, Balatonalmádi, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Pécs, 
Székesfehérvár, Miskolc, Debrecen és Nyíregyháza városok tanulói vettek részt.  

A kérdőívet összesen 1244 fő töltötte ki melyből 1242 válasz volt az elemzéshez 
felhasználható. A kérdőív kérdései három fő témakörből álltak össze. Az első fő 
kérdéskör a válaszadók demográfiai és tanulmányi adatait volt hivatott feltárni. Ilyen 
adat volt a válaszadók kora, születési és tanulmányi helye, az iskola típusa ahova jár 
és nyelvtudásuk mértéke. A kérdések második csoportja a fiatalok oktatásra fordított 
költségeit kívánta meghatározni, mint a különórák, kollégiumi költségek stb. A kérdőív 
harmadik kérdésköre a migráció szándék megismerését célzó kérdések voltak. Ezen 
kérdések a tanulmányi, később pedig munkavállalási célú migráció okait és 
célországát kívánta meghatározni elsősorban. A jelenlegi előadásban ezen kérdéskör 
válaszai kerülnek bemutatásra.  

 
A felmérésben részt vevők demográfiai jellemzői 
 
A válaszadók átlag életkora 18 év volt, a kérdőívet 438 fő férfi és 768 fő nő töltötte ki. 
36 fő nem jelölte be melyik nemhez tartozik.  
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1. táblázat. A válaszadók születési és tanulmányi hely szerinti aránya főben 

Régió Születési hely Tanulmányok végzésének helye 
Észak-Magyarország 208 212 
Észak-Alföld 191 181 
Dél-Alföld 14 1 
Közép-Magyarország 187 170 
Közép-Dunántúl 68 68 
Nyugat-Dunántúl 371 431 
Dél-Dunántúl 169 164 
Külföld 20 0 
Nem válaszolt 14 15 

Forrás: Empirikus kutatás eredménye alapján saját szerkesztés 
 

A megkérdezettek közül 653 fő gimnáziumban, 5 fő 5-öd és 6-od éves képzésen, 
83 fő két tanítási nyelvű gimnáziumban vagy szakközépiskolában, 412 fő 
szakközépiskolában és 56 fő szakmunkásképző intézetben tanul. 33 fő nem válaszolt 
a kérdésre.  

 
A felmérés tapasztalatai  
 
Mint a lenti diagram is mutatja alacsony azon válaszadók aránya, akik külföldi 
tanulmányt terveznek. Egyedül a Közép-Magyarországi régióban haladja meg a 
külföldi tanulmányokat tervezők aránya a nem tervezők arányát. 
 

1. ábra. A külföldi tanulmányokat tervezők megoszlása régiós bontásban 

 
Forrás: Empirikus kutatás eredménye alapján saját szerkesztés 

 
A válaszok Dél-Alföld és Közép-Dunántúl esetében az elemzéshez nem voltak 

elegendőek. 
A következő kérdésre, hogy miért szeretnének külföldön tanulni, arányaiban a 

legtöbb választ a kalandvágy és a későbbi kinti munkavállalási szándék, és a kinti élet 
szándéka kapta. Érdekes azonban, hogy a Közép-Dunántúli régióban tanulók 
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válaszaiba kiugró helyen szerepel a külföldi magasabb oktatási színvonal és a 
kalandvágy. Ezen régiót leszámítva, a többi régióban hasonló a válaszok eloszlása a 
lehetséges okok között. Véleményem szerint Közép-Dunántúl esetében az ilyen 
jelentős kiugrás oka lehet, hogy az adott térségnek a Pannon Egyetemet leszámítva 
nincs egyetlen jelentős történelmi múlttal rendelkező egyeteme vagy főiskolája sem. 
Minden más régió több neves egyetemmel vagy főiskolával rendelkezik melynek 
oktatási területe igen szerteágazó továbbá több száz éves múltra tekintenek vissza. A 
magasabb oktatási színvonal feltételezésének másik oka lehet, hogy ha az éves 
felsőoktatási rangsort nézzük Európában, akkor a brit egyetemek igen kimagasló 
helyen szerepelnek. Ennek oka, hogy ezen egyetemek tudományos munkája, 
publikálása, kutatásai igen kimagaslóak.  
 

2. ábra. A megkérdezettek válaszai a külföldi tanulmányok végzésének szándéka alapján 

 
Forrás: Empirikus kutatás eredménye alapján saját szerkesztés 

 
A külföldön tanulni szándékozók közül 62 fő már konkrét lépéseket tett a kiutazásért, 

míg 130 fő már utána érdeklődött a kinti tanulás lehetőségének, 141 főnek pedig még 
csak a gondolataiban merült fel, hogy esetleg külföldön folytassa tanulmányait. 

Arra, a kérdésre, hogy hova szeretnének kimenni, amennyiben külföldön folytatnák 
tanulmányaikat több válaszadó konkrét egyetemet is megjelölt a válaszadás során. A 
válaszok között kiemelkedő helyen szerepeltek az angliai és a skóciai egyetemek. 
Több válaszadó indoklása során kifejtette, hogy azért szándékozik például Skóciában 
tanulni a középiskola befejezése után, mert ott ingyenes az oktatás. Ugyanezen ok 
miatt jelölte meg több válaszadó a Bécsi Egyetemet is, ahogy Dániát is. A válaszok 
között az országok listáján egyértelműen Nagy-Britannia szerepelt az első helyen. 103 
fő válaszadóból 63 fő jelölte meg Nagy-Britanniát, mint tanulmányainak folytatására 
lehetséges célországot. Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy 15 fő az Amerikai 
Egyesült Államokat is megjelölte, míg Ausztriát csupán 9 fő. Németországot pedig 
csupán 3 fő jelölte meg. Ez azért is érdekes, mert ha a munkavállalási célországot 
vizsgáljuk a jelenleg külföldön élők esetében, akkor Németország Nagy-Britanniával 
együtt az első helyeken szerepel. Meglátásom szerint ennek egyik oka lehet, hogy a 
jelenleg külföldön dolgozók a kiutazás során elsősorban számukra ismerős nyelvvel 
és kultúrával rendelkező célországot kerestek. A közös történelmi múlt, az ismert nyelv 
és az adott ország közelsége pedig vonzóvá tette Németországot és Ausztriát. A 
jelenlegi fiatalok körében a telekommunikációs eszközök fejlődésével az oly távinak 
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tűnő országok is, mint az Egyesült Államok vagy Ausztrália már könnyebben elérhető. 
A globalizációnak köszönhetően pedig az angol-amerikai kultúra és nyelv közel került 
hozzánk. 

A válaszok között, miszerint miért kívánnak külföldön tanulni a legtöbb válasz a 
nyelvtanulás, nyelvtudás fejlesztése válaszok közül került ki, míg mások azért 
szeretnének külföldön tanulni, mert már él kinn rokonuk és emiatt sok esetben 
megoldott lenne a lakóhely, a beilleszkedés, lenne támogatói közeg odakint. A 
válaszadók válaszaiban többször megjelent ezen kérdés elemzésekor, hogy jobbnak 
tartják a külföldi egyetemek színvonalát, illetve hogy azért akarnak külföldön tanulni 
mert később kint szeretnének élni. A válaszok között szerepelt ezen felül még, hogy 
kint jobb a légkör, az ingyenes oktatás és az adott ország kultúrája is. 

A következő kérdésre, hogy amennyiben nem mennének ki külföldre dolgozni, hol 
szeretnének munkát vállalni Magyarországon a jövőben a válaszadók válaszaiból 
Budapest emelkedett ki toronymagasan. A válaszadó fele megjelölte Budapestet vagy 
Pest megyét, mint a jövőbeli itthoni munkavégzés helyét. Budapest és Pest megye 
után a Hajdu-Bihar megye, Baranya megye és Győr-Moson-Sopron következett, ezen 
megyéken belül is a megyeszékhelyek kerültek elsősorban megjelölésre, kivétel Győr-
Moson-Sopron megye, ahol Sopron városát is a válaszadók többsége megjelölte. 
Véleményem szerint ennek oka, hogy Sopron közel van az osztrák határhoz, így az 
osztrák munkavállalás, a napi ingázás könnyen megoldható lehet.  

A 1242 fő válaszadóból összesen 1055 fő válaszolt arra a kérdésre, hogy a jövőben 
szeretne e külföldön munkát vállalni. Közülük 680 válaszolt igennel, míg 375 fő nem 
szándékozik külföldön munkát vállalni.  A Dunántúli régiókban és Közép-
Magyarországi régióban a legmagasabb azok aránya a régiós válaszadók között, akik 
külföldön szeretnének dolgozni. Észak-Alföld esetében volt a legmagasabb azok 
aránya, akik nem szeretnének külföldön munkát vállalni. Ennek oka lehet meglátásom 
szerint, hogy ez az ország egyik legelmaradottabb rész és az itt él fiatalok nem 
rendelkeznek a külföldi munkavállalás megkezdéséhez szükséges alaptőkével sem.  

A következő kérdés azt vizsgálta, hogy melyek azok a tényezők amelyek hatással 
vannak a középiskolában tanulók külföldi munkavállalási szándékára. Az első helyen 
az itthoni kevés munkalehetőség állt, míg a második a nyelvtanulási szándék volt, amit 
a bizonytalan álláshelyek válasza követett. A kevés álláslehetőség nem csak hazánk 
esetében számít a migrációra ösztönzőleg ható tényezőnek. A lengyel, cseh és a 
román migránsok is ezen tényező miatt vándorolnak ki külföldre munkát vállalni. 
Esetükben a jobb Nyugat-Európai bérek és a külföldi magasabb életszínvonal is 
jelentős befolyásoló tényezőnek számít.  

Arra kérdésre, hogy mely tényezők nem befolyásolják a kiutazásukat első helyen a 
környezeti okok álltak, ezt a negatív diszkrimináció, a fekete foglalkoztatás, a nem 
megfelelő közhangulat, és a rossz társadalmi légkör követte.  

A következőkben a három leginkább befolyásoló tényezőt vizsgálom meg regionális 
bontásban. Az adott régió összes válaszához viszonyítva a kevés munkalehetőség az 
Észak-Alföldi régióban befolyásolja a leginkább a kivándorlási szándékot, míg a 
legkevésbé a Nyugat-Dunántúli régióban. Ezen válaszokat a Központi Statisztikai 
Hivatal munkanélküliségi adatokra vonatkozó adatai is alátámasztják, hiszen míg az 
Észak-Alföldön 10,9% a munkanélküliség, addig a Nyugat-Dunántúli régióban csak 
3,8% volt 2015-ben.  
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3. ábra. A kevés munkalehetőség, mint kiutazást serkető tényező régiós bontásban 

 
Forrás: Empirikus kutatás eredménye alapján saját szerkesztés 

 
A válaszok Dél-Alföld és Közép-Dunántúl esetében az elemzéshez nem voltak 

elegendőek. 
 

4. ábra. A nyelvtanulási szándék, mint kiutazást serkető tényező régiós bontásban 

 
Forrás: Empirikus kutatás eredménye alapján saját szerkesztés 

 
A negyedik ábrán jól látszik, hogy a Közép-Magyarországi régióban, ami Pest 

megyét és Budapestet foglalja magába a leginkább befolyásoló tényező a 
nyelvtanulási szándék, míg Dél-Dunántúl és Észak-Magyarország esetében a 
legkevésbé, bár tény, hogy ott is eléri a 30 %-ot. Érdekes azonban, hogy Dél-Dunántúl 
esetében közel 25%-ot elér azok aránya is, akiket egyáltalán nem befolyásol a kiutazás 
során a nyelvtanulás.  
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5. ábra. A bizonytalan álláshelyek, mint kiutazást serkető tényező régiós bontásban 

 
Forrás: Empirikus kutatás eredménye alapján saját szerkesztés 

 
A bizonytalan álláshelyek leginkább a Közép-Dunántúlon tanulók kutazási 

szándékára vannak a legnagyobb hatással. 6%-al megelőzi Észak-Magyarország és 
Észak-Alföld válaszadóinak válaszát. Ennek egyik oka lehet, hogy a kérdőív 
készítésének évében zárt be a térség egyik nagy ipari vállalatai a komáromi Nokia 
gyár. 

A következő kérdés, hogy kiutazás esetén végleg kinn kívánnak-e maradni, az 
adatok Dél-Alföld esetében nem voltak elegendőek az összehasonlításhoz. Kimagasló 
azoknak az aránya minden régióban, akik még nem tudják biztosan, hogy mennyi időre 
mennének ki külföldre, ugyanakkor a Nyugat-Dunántúli régió esetében hasonlóan 
magas azok aránya akik csak meghatározott időre tervezik a külföldi munkavállalást 
(42% a meghatározott időre kivándorolni szándékozók aránya és 44% azok aránya 
akik még nem tudják biztosan). A végleg kint maradni szándékozók aránya Észak-
Magyarországon és Közép-Magyarországon volt a legnagyobb 19%-19%. Ezen két 
megye azonosan magas értéke között ugyanakkor véleményem szerint nem lehet 
kapcsolat. A két régió mind gazdasági, mind munkaerő-piaci adatai jelentősen 
eltérnek. A Közép-Magyarországi régióba pedig Budapest is beletartozik melynek 
jelentős ipara és munkaerőpiaca van.  

A kiutazási célországok között első helyen Nagy-Britannia áll. 193 fő jelölte meg, 
mint lehetséges célországot. A második legnépszerűbb munkavállalási külföldi 
célország a válaszadók körében az Amerika Egyesült Államok állt 98 válasszal, amit 
95 válasszal Ausztria követett. Csupán 21 fő jelölte meg célországként Németországot 
és 11 fő Franciaországot. Európa összes többi országát kevesebb, mint 10 fő jelölte 
meg. Ugyanakkor összesen 14 jelölte meg Ausztráliát vagy Új-Zélandot, 15 fő pedig 
ázsiai célpontot jelölte meg, ebből 4 fő Dél-Koreát, 10 fő Japánt, 1 fő pedig Kínát jelölte 
meg munkavállalási célországként.  
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Fontos megállapítások, következtetések  
 
A válaszokból jól látszik, hogy a mai középiskolában tanulók esetében igen magas a 
migrációs szándék. Azok aránya, akik már tanulmányaikat is külföldön kívánják 
folytatni a megkérdezettek körében alacsony volt, ugyanakkor kiemelkedően magas 
volt azok aránya, akik a későbbiekben kint szeretnének dolgozni. Közülük igen 
kevesen tudják már most, hogy pontosan mennyi időre szeretnének külföldön munkát 
vállalni, a válaszadók többsége még ezen szándékát tekintve bizonytalan volt. A 
kiutazási célországok esetében, mind a külföldi tanulmányokat tervezők, mint a 
külföldön dolgozni szándékozók körében Nagy-Britanniát az Amerikai Egyesült 
Államok követte a rangsorban, harmadik helyen pedig tőlük lemaradva Ausztria állt. A 
mai középiskolások esetében Németország már nem tartozik bele a kiutazási 
célországok közé. A kiutazás oka a Közép-Kelet Európai országokhoz hasonlóan a 
több és jobb munkalehetőség állt, melyet a középiskolában tanulók esetében a 
nyelvtanulási szándék követett.  

 
Összefoglalás 
 
Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk és az Uniós munkavállalási korlátok 
megszűnése nem csak hazánk, de az egész Közép-Kelet Európai térség esetében 
jelentős migrációs folyamatokat indítottak be. A Központi Statisztikai Hivatal adatai 
szerint körülbelül 100.000 ember hagyta el hazánkat az elmúlt 8 évben és vállalt 
külföldön munkát.  

Kutatásom során arra kerestem a választ, hogy a középiskolában tanulók esetében 
mekkora a migrációs szándék. Empirikus kutatásom során megállapítottam, hogy a 
mai fiatalok esetében a tanulás miatti migrációs szándék alacsony, ugyanakkor a 
munkavállalási migrációs szándék igen magas. Azok közül, akik a jövőben külföldön 
kívánnak dolgozni igen magas azok aránya, akik még nem döntötték el, hogy a 
későbbiekben haza kívánnak e térni. A megkérdezettek 64,4%-a kíván külföldre menni 
és közülük kb. 40% még nem döntötte el, hogy végleg kint kíván e maradni. Ha ezt az 
arányt a jelenlegi középiskolai tanulókra levetítjük, akkor megállapítható, hogy a 
jelenlegi 438.000 középiskolás közül 282.313 fő kíván külföldre menni. Közülük a 
válaszadók válaszait figyelembe véve 59.639 fő kíván végleg külföldön maradni, míg 
112.925 fő még bizonytalan. Hazánk jövőbeli gazdasági és társadalmi stabilitása miatt 
fontos, hogy ezen fiatalok végleg ne menjenek ki külföldre, hanem tudásukat és 
képességeket itthon kamatoztassák, itthon dolgozzanak és fizessenek adót.  
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A politikusi szakma professzionalizációjának jelensége 
 
A politika, mint a társadalom érdekében végzett munkatevékenység vizsgálatát már 
Max Weber (1998) elindította, amikor a XIX. század második felében munkásságát a 
politika és a tudományok, valamint a politika és a társadalom kapcsolatrendszerére 
fókuszálta. Jónéhány tanulmányában (pl. A politika, mint hivatás 1919) jelentős 
összefüggéseket világított meg az uralom fenntartásának, a hatalom 
megszerzésének és szervezésének anyagi, dologi, szellemi körülményeiről. Minden 
szellemi, értelmiségi tevékenység társadalomformáló is egyben. Tágabb értelemben 
véve az értelmiségi foglalkozások olyan társadalmi mechanizmusok, melyek által a 
tudás, különösen az új tudás, cselevéssé és szolgáltatássá alakul. E foglalkozások 
nyújtják azt az eszközt, ami által az intellektuális teljesítmény működőképessé válik 
(Mosher, 1994). Ilyenné vált - válik a professzionalizálódott politikusi ténykedés is.  

Magyarországon a politikusok jelentős része vélhetően egzisztenciális okok miatt 
választja a közéleti pályát, miközben látható képességeik hagynak némi kívánnivalót 
maguk után. A felfutás azonban a gyengébb, ámde ambiciózus jelölteknek sem 
lehetetlen. A pártokban ugyanis nem csupán a teljesítmény számít, legalább ilyen 
fontos a kapcsolati tőke, a lojalitás, és persze a pénz (Sebestyén, 2010). 

A politikusok mértékadó rétege a politikai elit, amelynek vizsgálatát az OTKA 2009 
- 2011-es kutatása jelentős eredményekkel végezte el.1 A 2009-es politikai eliten 
belül egy éles határvonalat jelent a tevékenységszerkezetbeli eltérés az intézményi 
pozíciók és a hivatásos politikusi pozíciók között. A párt és kormányzó elit fő 
sajátossága a professzionalizálódás, a szakmai tudás háttérbeszorulása és a 
politikusi hivatás térnyerése, míg a közéleti elit esetében a szakmai tudás alapján 
megszerzett pozíció dominál. Az analitikus identitáselemzés eredménye szerint a 
politikai elit adott identitásuk (származási családjuk státusa) szempontjából két típust 
különböztethetünk meg. Az egyik típus magas státusú családból származik, és főleg 
a fővárosban éltek gyerekkorukban. A másik típusba alacsony vagy vegyes státusú 
családból származók sorolhatóak, akik főként faluban vagy kisvárosban nőttek fel. A 
választott identitás elemeként a foglalkozási karrier utak jellemzője, hogy a jelenlegi 
politikai elitnek van munkatapasztalata (sőt, sok esetben jelentős) az állami vagy 
állam közeli vállalatoknál. Tehát karrierjük felépítésében főként a közszférához 
kötődtek, ennek a logikáját ismerték meg, és kamatoztatták később ezeket az 
ismereteiket.2 

A társadalmakban a korlátozott hozzáférést biztosító rend, a gazdaságpolitikai 
manipulációja révén, járadékot biztosít az uralkodó elitnek. Ezek a privilégiumok 
aztán képesek korlátozni a hatalommal rendelkező egyének (politikusok) erőszakos 
cselekedeteit. Ebben a rendben a legértékesebb erőforrásokat és piacokat a 
politikailag összefonódó elit ellenőrzi. A fennálló politikai, jogi és gazdasági 

                                                 
1 MTA SZKI OTKA kutatás Magyar politikai elit címmel. Kutatásvezető: Kovach Imre 
2 Vö.: Uo.  
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intézmények azt a célt szolgálják, hogy a belépést korlátozva járadékot 
szolgáltassanak az elit számára, majd a járadék biztosításán keresztül hihető módon 
elkötelezzék az erőszakhatalommal rendelkező egyéneket az állam támogatására 
(Kapás & Czeglédi, 2011:489). 

Többször ismételt véleményként feltétlenül kijelenthető, hogy a politikus 
szolgáltató, és nem áru. Már említésre került, hogy megfigyelhető a szakirodalomban 
az a nézet, amely szerint maga a politikus is áruvá válik, amikor cselekedetei, 
ígérvényei alapján a vevők kiválasztják egy bizonyos tevékenység elvégzésére a 
politikumban. „A tapasztalat rámutatott, hogy a politikus is áru, egy igencsak 
különleges áru, amely kitüntetett figyelmet érdemel” (Boga, 2000). Boga Emese ezen 
megállapításával arról az oldalról lehet vitatkozni, hogy ha a politikus személyében 
válik áruvá, akkor miben (kiben) találjuk meg az áru, a szolgáltatás előállítóját? 
Sokkal inkább a politikai cselekvés válik áruvá szolgáltatás formájában és a politikus 
lesz a szolgáltató (eladó), a vevők (választók, támogatók, politikai partnerek) 
irányába. Nyilvánvaló, hogy Boga Emesének abban viszont teljesen igaza van, hogy 
a tényleges szolgáltatás ideje akkor jön el, ha a jelölt ténylegesen abba a pozícióban 
került, amelyre pályázott (Boga, 2000). 

A szakirodalmi kutatás során több olyan alkotói megnyilvánulással is lehetett 
találkozni, amelyek folyton a mosópor eladásához, reklámozásához hasonlítják a 
szakirodalomban (pl. Newman, 2000; Boga, 2000) a politikusi tevékenységet, holott 
inkább olyan szolgáltatást végzőkhöz kellene hasonlítani, akiknek a tevékenysége 
eredményez változást (lehetőleg pozitív irányút) a megrendelő, vevő életében. Pl. az 
egészségügyi, szépészeti, az oktatási, szolgáltatások ilyenek. Ebből a felfogásból 
következően a politikust, mint szolgáltatói tevékenységet végző személyiséget, a 
politikai marketinget, mint szolgáltatásmarketinget célszerű vizsgálni.  

Bruce Newman végezte el az összehasonlítást a politikai szolgáltatás és a 
hagyományos gazdasági szférabeli szolgáltatás között.  

1. Célkitűzés – Az üzletben a mozgatórugót a profitszerzés jelenti, míg a politika 
szerepe a demokrácia sikeres működtetése.  
2. Győzelem – A gazdasági életben a győzelem általában nagy különbségeken 
múlik, árnyaltabb a helyzet, ezzel szemben a politikában csupán néhány 
százalékpontnyi eltérés minden vagy semmi alapon jelentheti a győzelmet.  
3. Döntések – Az üzletemberek döntéseiket a piackutatások eredményei 
alapján hozzák meg, a politikában sokkal több múlik magának a jelöltnek az 
életfilozófiáján, ezen szűri át a közvéleménykutatások száraz adatait (Newman, 
2000). 

 
A politikusi tevékenység folyamatosan változó, és bizony a hatalmas információ 

mennyiség, amivel dolgozniuk kell már a kezdetekben is jellemezte a munkájukat. 
Carl Sandburg adta közre azt a történetet, amely Abraham Lincoln példáján 
bizonyítja ezt az igazságot. Lincoln elnökségének első hónapjaiban gondosan 
áttanulmányozott minden iratot, és közölte: „Sohasem írok alá olyasmit, amit 
előzőleg ne olvastam volna el. ” Később már azzal fordult a munkatársához, hogy 
„Nem olvasná el helyettem ezt az iratot?” Még később már csak „tartalmi 
összefoglalást” kért, majd elnökségének negyedik évében a leggyakoribb mondata: 
”Mutassa, hol írjam alá!” volt (Sandburg, 1939:414). 

A politikusok ténykedésének szervezettsége, szabályozottsága egyre 
cizelláltabbá, egyre kikristályosodottabbá vált a közelmúlt időszakában. Az eszmék 
iránti magasrendű elkötelezettség helyébe jól láthatóan lép az érdekorientációt 
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szakmai hozzáértéssel kezelni kívánó új politikusi magatartás. A politikusi 
tevékenység professzionalizációja egyértelműen megfigyelhető:  

� a politikusi tevékenységhez elvárások fogalmazódnak meg,  
� működési szabályszerűségek kötődnek,  
� a tevékenység szervezeti rendszerek keretei között, vagyis munkahelyeken 

valósul meg,  
� a munka pedig javadalmazással ellentételeződik.  

 
Egy XX. század közepéről származó megfogalmazás szerint a politikus sem tud 

átlépni eredendő emberi mivoltán. A kormányzati politikában mindig is nagy szerepe 
volt a személyes preferenciáknak és az egyéni haszonnak, ez azonban sohasem 
tartozott a nyilvánosságra. Azért van ez így, mert minden államot emberek 
kormányoznak, akik akkor is csak emberek maradnak, ha királyoknak, 
diplomatáknak, minisztereknek, államtitkároknak vagy bíráknak nevezik őket, vagy 
ha magasztos törvényhozó testületekben foglalnak helyet. Még senki sem talált fel 
olyan eljárást, amelynek következtében amint valaki felelős közhivatalt vállal, azt 
tovább már nem érdekli saját anyagi jóléte, faji hovatartozása, többé nem lesz 
részrehajló és megszabadul előítéleteitől (Robinson, 1937:232). Bármely szakma 
kialakulásának nyomait és elemeit nagyon hosszú időre lehet visszavezetni, azonban 
egy modern és interdiszciplináris értelemben vizsgált szakmának megvannak a 
maga kritériumai. A szakmát most az angol szó értelmében kell tekinteni, azaz 
professziónak. Ez a fogalom kétségtelenül tartalmazza az elkötelezettséget, a 
megvallást, az odaadást, valamint a tudományos megalapozottságot is, magyarra 
leginkább – ha nem is tökéletesen – a hivatás szóval lehet fordítani. Természetesen 
óriási értéket képvisel a hivatástudat és mellette a reputáció is a szakmai 
megítélésben. A reputáció a közvélemény értékítéletének kifejezését, megjelenítését 
jelenti. A reputáció a tudatunkban megjelenő ismeretet, tapasztalást, képet jelenti az 
adott szervezet, személy vagy dolog általános tulajdonságainak együtteséről (Barát, 
2001:2). A szakmaként történő azonosítás a következő kritériumok alapján 
végezhető el: 

- a társadalmi munkamegosztás keretében egyértelműen kialakult a politikusi 
tevékenység önálló tárgya és a területe, amelyek a közpolitikusi kompetenciák 
között felsorolhatók, 

- a politikus elkötelezte magát a társadalom szolgálatára, a politikusság 
szolgáltatásorientált szakma, amelyben jelentős versenyhelyzet létezik, 

- a politikusi tevékenység jogviszonyként létezik, a politikusnak munkahelye van, 
a munkavégzésére szabályokat alkottak, 

- a társadalom törvénnyel szabályozza a politikusi ténykedést (választási törvény, 
intézményi struktúrák meghatározása, döntéshozatali mechanizmusok, stb.), 

- a közjó szerepet kap a politikusi tevékenység során a folyamatokban és azok 
társadalmi megítélésében is, 

- a politikusi ténykedés jól azonosítható, rá jellemző, ámde még nem általánosan 
elfogadott ismeretanyag és készségkészlet jellemzi, 

- a politikusság más szakmákkal azonos vagy legalább velük összevethető 
társadalmi elismertséget, besorolást, státust, béreket ért el. 

 
A professzionalizálódás fogalmának többfajta értelmezése létezik: egyfelől a profi 

politikus újraválasztásának érdekében folyamatosan figyelembe veszi, hogy az általa 
vezetett közösség milyen elvárásokkal él, és ezek függvényében cselekszik. 
Ugyanakkor ezzel párhuzamosan él az a felfogás, amely a politikusok által követett 
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praxisból indul ki (Keresztszeghy, 2004). E szerint a politikusok személyes, valamint 
szervezeti (párt, klientúra) érdekei kerülnek magasabb szinten figyelembevételre a 
döntéshozatali, politikaszervezési tevékenység során. Némely nézetek szerint a 
politikáról az a szakemberek véleménye, hogy itt a tartalmi kérdésekhez nem értő 
amatőrök áttekinthetetlen módon egyezkednek, választásokat szerveznek, 
szavaznak és kompromisszumokat kötnek (Mosher, 1994:68). 

Optimális esetben a megválasztásakor már rendelkezik a politikus a politikai 
pozíciójához szükséges kompetenciákkal. Azonban ez az optimális eset igen ritka. 
Egyéni pályafutásukból, személyiségükből adódóan igen sokfajta kompetenciával 
rendelkezhetnek a megválasztott politikusok, de az esetek túlnyomó többségében 
ezek a képességek, ismeretek, tulajdonságok nem teljesen fedik le a közpolitikusok 
számára szükséges kompetenciákat. Így marad a másik lehetőség, hogy a már 
megválasztott közpolitikus menet közben, a döntéshozói szerepkört gyakorolva 
szerzi meg a szükséges ismereteket, fejleszti ki a fontos képességeket. Igazán 
sikeres akkor lehet ez a folyamat, ha ehhez segítséget kap valamilyen képzés, 
célirányos oktatás formájában.  

A gyorsuló világ a politikumban ugyanúgy változások nehezen követhető sorozatát 
generálja, mint a gazdaságban vagy a technológiában, ezért a politikusok 
képességeinek, ismereteinek fejlesztése, önfejlesztése jelentőségében meghaladja a 
gazdasági szféra szereplőivel szembeni hasonló elvárásokat.  

Míg a munka világában kiépült tradicionális, a versenyszféra logikája szerint 
működő képző intézmények, lehetőségek halmaza áll rendelkezésre, addig a politika 
világában a politika humán erőforrása ilyen rendszerrel nem rendelkezik (Wagner et 
al., 2005:9). Más területekről kell bevinni a szakértelmet a politikai cselekvésbe.  

Az egyén tevékenységei jobbára helyi, közvetlen csoportokban zajlanak. Az 
ember nagy szervezetekhez vagy nemzetéhez, egyházához szükségképpen azokon 
keresztül kapcsolódik, akikkel közvetlen kapcsolatban van (Bernard, 1994:59). Ez a 
szerveződési forma dominál a politikában is. Különösen a politikum nagyobbik részét 
kitevő lokális politikai területeken.  

 
A magyar önkormányzati állapotok és a lokális közpolitikusok 
helyzete 
 
A közelmúlt időszakában, számtalan esetben hangot kapott a közvélemény előtt az a 
nagyon sajnálatos és riasztó jelenség, hogy a magyarországi települések 
önkormányzatai hatalmas pénzügyi nehézségekkel küzdenek. Alapvetően 
forráshiányosak, csődközeli vagy már azon is túli állapotban vannak. Közel 3200 
települési önkormányzat ugyanennyi kisebb – nagyobb képviselőtestülettel működik 
– működget ma Magyarországon. Egy korábbi, 2008-as felmérés szerint a mintegy 
2500 falusi önkormányzatból több mint 10% csődközeli helyzetben stagnál. 

Ez az állapot a válság hatására csak romlott. A nagyobb települések, nagyvárosok 
közül is sok van hasonló helyzetben. A különbség köztük annyi, hogy a nagyobb 
önkormányzatok hitelhez jutási lehetősége sokkal nagyobb, mint a kistelepüléseké.  

Persze az eladósodás sem egy üdvözítő megoldás. A hitelfelvételek célja 
alapvetően az önkormányzati feladatok ellátásának biztosítása. A közintézmények, 
az iskolák, kórházak, kulturális intézmények működésének biztosítása, a jövedelem 
nélküli lakosok létbiztonságának támogatása, a vállalt kötelezettségek teljesítése 
alapvető munkája az önkormányzatoknak. Ennek biztosítására gazdálkodási 
tevékenységet is kell végezniük. Beruházások, fejlesztések, újabban 
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kötvénykibocsátások tarkítják a képet. A feladatok ellátásához szükséges pénzügyi 
mozgástér alaposan beszűkült. A döntéshozói kompetenciák között egyre nagyobb 
jelentősége van a gazdálkodással kapcsolatos szaktudásnak. Egyre fontosabb, hogy 
a lokális közpolitikusok rendelkeznek olyan ismeretekkel, amelyek a megfelelő 
döntés meghozatalát lehetővé teszi. Ennek hiányában növekszik az önkormányzatok 
esetében az esély a gazdasági összeomlásra. Példa erre Szigetvár esete, ahol a 
Dunántúli Napló híradása szerint adósságrendezési eljárás indult a város ellen, mivel 
a felhalmozódott adósságállománya elérte a három hónapon túli 60 milliós tartozást. 
Egészében 3,5 milliárd forintnyi adósságot szedett össze a város, amelynek 
rendezéséhez pénzügyi biztos szükségeltetett. 

Az ilyen helyzetek kialakulása működési képtelenségeket okozhat számtalan civil 
szervezetnél is az önkormányzati feladatot ellátó intézmények mellett. A települési 
önkormányzatok feladatainak ellátása az egész település lakosságának 
életminőségét, a fejlesztések lehetőségeit, a mindennapi működés biztosítását 
jelentik. Ugyanakkor a működés feltételei között a lokális közpolitikusok esetében 
feltétlenül számítani kell a többségi érdekek érvényesülésének és érvényesítésének 
jelenségével. A politika és a kormányzati hierarchia arra kényszeríti a 
köztisztviselőket, hogy egyéni és külön érdekeiket magasabb és átfogóbb társadalmi 
érdekeknek rendeljék alá. A politikában ezt a többségi elv biztosítja, amely a 
végrehajtó és a törvényhozó hatalom képviselőit egyaránt arra kényszeríti, hogy a 
magánigények mérlegelésekor is jelen legyenek a többség szempontjai. A 
kormányzati hierarchiában ez úgy érvényesül, hogy a vezető tisztségviselők 
felelőssége azt is jelenti, hogy egységesíteniük kell és morális szempontból 
elfogadhatóvá kell alakítaniuk azokat a külön érdekeket, amelyeket a szervezeti 
hierarchia alsóbb fokain állók szükségszerűen képviselnek (Appleby, 1952:7). Tehát, 
egyfelől szorító erő a kormányzati elvárás, másfelől szorító erő a helyi választók 
elvárása. A helyi önkormányzatok feladatai:  

� településfejlesztés, 
� településrendezés, 
� az épített és a természeti környezet védelme, 
� a lakásgazdálkodás, 
� a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetése, csatornázás, 
� köztemető fenntartása, 
� helyi tömegközlekedés,  
� a köztisztaság és a településtisztaság biztosítása, 
� gondoskodás a helyi tűzvédelemről, 
� gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól, 
� közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban,  
� közreműködés a foglalkoztatás megoldásában, 
� az óvodai ellátás, 
� gondoskodás az alapfokú nevelésről, oktatásról, 
� gondoskodás az egészségügyi ellátásról, 
� gondoskodás a szociális ellátásról, 
� a gyermek és ifjúsági korosztályokról való gondoskodás, 
� a közösségi tér biztosítása, 
� közművelődési feladatok ellátása,  
� a tudományos tevékenység támogatása, 
� a művészeti tevékenység támogatása,  
� a helyi sportélet támogatása, 
� a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása,  
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� civil szervezetek működésének támogatása, 
� az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. 

 
Ezen nagyon szűk felsorolás tartalmazza azokat a legalapvetőbb feladatokat, 

kötelezettségeket, amelyek által biztosítható egy – egy település működése, 
fejleszthető vagy szinten tartható, műszaki –technikai infrastruktúrája, 
megvalósítható a lakosság kommunális, kulturális és humánszolgáltatásokkal való, 
legalább alapfokú ellátása. Mindezek mellett a települési önkormányzatoknak önként 
vállalt feladataik is vannak, amelyeknek megoldását szintén saját erejükből kell 
megvalósítaniuk. Nem célozta ez a kutatás, hogy az önkormányzatok közjogi 
helyzetéből fakadó nehézségeket vizsgálja. Pusztán a lokális közpolitikusok 
szerepvállalásához szükséges ismeretek feltérképezésének érdekében kell 
áttekinteni a feladatköröket. 

Egy közelmúltbeli vizsgálat (Székely, 2014) során politikusok adhattak választ arra 
a kérdésre, hogy szükséges-e a számukra valamilyen képzés. Az igen válasz 
esetére javaslatot is tehettek a válaszadók, hogy milyen szakismereteket tartanának 
fontosnak. A legtöbben a közgazdasági, jogi, politológiai, kommunikációs, 
egészségügy fejlesztési, településfejlesztési, Európai Uniós ismereteket jelölték meg, 
mint olyan területeket, amelyeknek a birtoklása fontos lenne a politikusok számára. A 
professzionalizáció meglétének az egyik legfőbb bizonyítéka, hogy a szakismeretek 
szükségessége elismert maguk a politikusok által is. Miután a választók kegyéből 
bármilyen előképzettségű vagy előképzettség nélküli ember lehet politikus, a 
szakmai ismeretek megszerzésének még nagyobb a jelentősége. A felsorolt 
szakterületek biztos alapot adhatnak a döntéshozatalban és a nyilvánosság előtt való 
szereplésben egyaránt. A politikusok munkavégzése során mindkét terület komoly 
mértékben esik latba, viszont csak abban az esetben van előnyös helyzetben egy 
politikus, ha az eredeti szakmája összecseng ezekkel a szakterületekkel. 

A feladatok mellett jogaik is vannak az önkormányzatoknak, amelyekkel való élés 
szintén feltételez szakismereteket a döntéshozóktól. A jogok érvényesítése a 
szavazók érdekeinek képviselete alapján történik, de a mikor és a hogyan szaktudást 
igényel. A települési önkormányzatok alapjogai: 

� önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és igazgat,  
� gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető 

jogokat, az önkormányzat bevételeivel önállóan gazdálkodik, saját 
felelősségére vállalkozhat, 

� az önkormányzati törvényben meghatározott feladatainak ellátásához megfelelő 
saját bevételre jogosult, továbbá e feladatokkal arányban álló állami 
támogatásban részesülhet, 

� a törvényi keretek között önállóan megállapítja a helyi adók fajtáit és mértékét, 
� a törvényi keretek között önállóan alakítja ki a szervezetét és a működési 

rendjét, 
� önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket, címeket alapíthat, 
� a helyi közösséget érintő közügyekben kezdeményezéssel fordulhat a döntésre 

jogosult szervhez, 
� szabadon társulhat más helyi képviselőtestülettel, érdekeinek képviseletére 

önkormányzati érdekszövetséget hozhat létre, feladatkörében együttműködhet 
más országok helyi önkormányzataival, és tagja lehet nemzetközi 
önkormányzati szervezeteknek, 

� feladatkörében rendeleteket alkothat, amelyek azonban nem lehet ellentétes a 
magasabb szintű jogszabályokkal. 
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Ezek a jogok tulajdonképpen újabb feladatokat jelentenek az önkormányzati 

politikusoknak, amelyek teljesítéséhez a legkülönbözőbb szakismeretek megléte 
szükséges a kollektív bölcsesség mellett. A szükséges szakismeretek 
megszerzésének mikéntje és a birtokolt tudás már különböző útvonalú és feltétlenül 
különböző színvonalú a politikusok és a működési színterek esetében.  

 
A képviselőtestület, vagyis a lokális közpolitikusok munkahelye 
 
A politikum hétköznapi gyakorlásának középpontjában a lokális közpolitikusok állnak, 
akiknek feladatuk, hogy működtessék a rendszert. Érdekeket kell érvényesíteniük, 
értékeket kell közvetíteniük, döntéseket elfogadtatniuk és végrehajtatniuk. Minden 
helyi képviselő testület önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és igazgat, 
rendeleteket és határozatokat alkot.  

A települési önkormányzatok szervei: 
- a polgármesteri pozíció, 
- a képviselő testület és bizottságai,  
- részönkormányzat testülete,  
- a képviselő testület hivatala.  

 
A képviselő testület a saját tagjai közül – a polgármester javaslatára – titkos 

szavazással, a polgármester helyettesítésére, a polgármesteri teendők ellátásának 
segítésére alpolgármestert, alpolgármestereket választ. Az alpolgármester a 
polgármester irányításával látja el feladatait. A képviselő testület hivatalát a jegyző 
vezeti, akit a képviselő testület nevez ki. A képviselő testület a jegyző vagy a 
főjegyző javaslatára – a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint – kinevezhet aljegyzőt 
a jegyző által meghatározott feladatok ellátására. A képviselő testület tagjai a 
választott önkormányzati képviselők, akiket a személyes szimpátia, ismertség mellett 
politikai erők, pártok jelölnek ki és támogatnak a választásokon. A megmérettetéshez 
szükséges kompetenciák megléte alapvető fontosságú, de a folyamatos lokális 
közpolitikusi tevékenység során sem nélkülözhetőek.  

Általánosan megállapítható, hogy a rendszerváltás során az önkormányzati 
intézmények kialakításakor a legnagyobb hangsúlyt a demokratikus működés, az 
autonómia és a túlhatalom kialakulását megakadályozó garanciák megteremtése 
kapta. Ennek következtében a gazdaságossági, hatékonysági, szakmai szempontok 
lényegesen kevésbé lettek figyelembe véve. Így alakult ki 1990-ben a jelenlegi 
önkormányzati rendszer, amelyben valamennyi település – lélekszámtól függetlenül 
– megkapta a helyi önkormányzás jogát. Egy település centrikus, óriási autonómiával 
rendelkező, széles felelősségi körre épülő rendszer jött létre. Ez a rendszer 
számtalan problémát hordozott és hordoz magában. Ezek a problémák egyaránt 
strukturális és működési jellegűek.  

Tapasztalható, hogy csökken az önkormányzatok működési területe (pl. oktatás), 
ezáltal a befolyási képességük is a társadalomra. Ugyanakkor a demokrácia 
játékszabályai alapján a megválasztott helyi politikusok kell, hogy irányítsák a 
települések életét továbbra is. A minél hatékonyabb irányítás és fejlesztés érdekében 
folyamatosan szükségesek átalakítások a rendszerben. Nyilvánvaló, hogy a 
szükséges átalakításokra előbb-utóbb sor kerül. Az új struktúra sem nélkülözheti 
majd a szakértő politikusok munkáját. A döntéshozói helyzet ma már nem csak 
irányítást jelent, hanem szakjellegű ismereteket, és az adott döntési helyzetekhez 
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alkalmazkodni tudó vezetőket igényel. A választópolgárok politika iránti 
közömbössége mellett megfigyelhető az elégedetlenség is, ami rendszerint a 
politikusnak tulajdonított negatív képességek meglétéből és a pozitív képességek 
vélt vagy valós hiányából fakad. Ma már a politikusok versenyhelyzete élesebbé vált, 
így a személyiségük, a felkészültségük, ismeretrendszerük milyensége is komoly 
fegyvertárként funkcionál. 

Várhatóan tovább árnyalódik a politikusi tevékenység a hozzáértés minél 
magasabb fokú birtoklása irányába, ám ez sosem pótolja majd a szakértők 
alkalmazásának igényét.  
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Bevezetés 
 
Az információs társadalom, illetve azzal párhuzamosan futó, majd azt idővel leváltó 
digitális kor, vagy más néven az adatok kora a korábbi korokkal ellentétben már 
elsősorban nem a materializálódott, hanem a szimbolikus gazdasági javakra, vagyis 
az adatokra, az információkra, s az ezekből képzett tudásra fókuszál. Az adatok, az 
információk és a tudás felértékelődése számos folyamatot indít el, a tanulmány ezek 
közül elsősorban kettővel foglalkozik. Egyfelől ezen javak birtokosai idővel 
megtanulják értékelni ezeket a javakat, s erőforrásokat organizálnak a tárolásra, a 
védelemre, a műszaki/informatikai megoldások szükségszerű javítására. Másfelől az 
értékek közvetlen (pl.: adatlopás), vagy közvetett (pl.: adathordozó) megszerzése a 
társadalom egészét érintő újfajta bűnözői csoportok megjelenését és számának 
dinamikus növekedését jelzi. 

A társadalom tagjainak jelenleg még szokatlan az újfajta értékfókusz. Az 
idősebbek egy része idegenkedik az új eszközöktől és alkalmazásoktól, a fiatalabbak 
pedig – különösen az Z generáció tagjai – ugyan magától értetődő 
természetességgel használják ki a digitális kor által nyújtott digitális lehetőségeket, 
de megfeledkeznek az ezeken a platformokon megjelenő veszélyektől. A 
kíberbűnözés tág fogalmi kerettel bír, s beletartozik többek között a személyes, illetve 
titkosnak minősített vállalati/szervezeti információk megszerzése, a jelszóval védett 
személyes fiókokba (pl.: Facebook), vállalati intranetes hálózatokba történő 
illetéktelen belépés, a személyiséglopás, a személyről, illetve a vállalatról 
rendelkezésre álló információk ártó szándékú megváltoztatása, illetve hamis 
információk terjesztése. A tanulmány a társadalom tagjait és csoportjait (beleértve a 
vállalatokat is) érő, social engineering típusú támadásokat és ezek lehetséges 
elkerülésének módjait mutatja be a humán információbiztonságra fókuszálva. 

 
Egyén, közösség, társadalom 
 
Az ember társas lény (Aronson, 2008), aki rendszerint már születésétől fogva 
egészen haláláig megannyi csoport tagja lesz. Az egyén – amennyiben nem jellemző 
rá a szélsőségesen deviáns és aszociális viselkedés – törekszik arra, hogy 
megfeleljen a csoportnormáknak.  

Számos olyan csoport létezik, amelyik hatást gyakorol(hat) a társadalom tagjára, 
az egyénre. Egy lehetséges felosztás szerint létezik elsődleges és másodlagos 
csoport (Kotler, 1999 referenciacsoportjai; Giddens, 1997), továbbá aspirációs és 
aszociális csoport (Kotler, 1999), formális és informális csoport (Szabó, 1998), illetve 
nyílt és zárt – szélsőséges esetben karcerszervezet (Goffman, 1961) csoportjai.  
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Az elsődleges csoport (informális csoport) az, amelyiknél az egyének közötti 
kölcsönhatások, interakciók folyamatosak. Ide sorolhatóak a család, a bárátok, a 
szomszédok (nagyvárosi kultúrában rendszerint nem) és a közvetlen munkatársak. 
Az interakciók folyamatossága – ha annak célja a párbeszéd és a kapcsolatok 
ápolása – azt eredményezheti, hogy leginkább ezek azok a csoportok, illetve ennek 
tagjai azok, amelyek a csoportok közül a legnagyobb hatást tudják gyakorolni az 
egyénre, alakítják értékrendjét, formálják kultúráját. A másodlagos csoportok 
formálisabbak, a kommunikáció formalizált módon (séma) történhet, kevesebb 
egyénieskedést enged meg. Ide tartozhatnak a vallási, munkahelyi, iskolai, 
szakszervezeti csoportok, illetve a szakmai szövetségek. A másodlagos csoportoknál 
is megfigyelhetőek olyan személyek (véleményvezérek), akikre az egyén jobban 
hallgat, illetve kialakulhatnak baráti kapcsolatok, de akkor azok már nem a formalizált 
kommunikáció szabályait fogják követni. Ezek a csoportok – állítja Kotler (1999) – 
mint referenciacsoportok az egyént újfajta magatartás és életmód felvételére 
késztetik, hatnak egyéni viselkedésére és énképére. Vannak olyan csoportok, 
amelyeken az egyén kívül helyezkedik el. Ezekhez vagy tartozni szeretne (aspirációs 
csoport), mert a csoporthoz tartozás a számára előnyöket, elismerést, presztízst, stb. 
jelent, vagy nem (aszociális csoport), mert az ilyen csoportok értékrendje, 
normarendszere nem elfogadható a számára. A fentebb leírtak a digitális korra is 
igazak. A nyílt csoportok leginkább az olyan közösségekhez hasonlítanak (pl.: nyílt 
Facebook csoport), akik mindenkit (örömmel) befogadnak. Ez azt is jelenti, hogy a 
csoporthoz való tartozás nem jár különösebb erőfeszítéssel az egyén részéről, de – 
rendszerint – ha csak nem kap sok megerősítő impulzust és megannyi kellemes 
élményt, akkor nem kötődik különösebben a csoporthoz (ezért fontos, hogy milyen 
tartalmakat osztanak meg egymással a csoporttagok, vannak-e trollok stb.).  

A zárt csoportokba vagy eleve nem lehet önként bekerülni, vagy a bekerülés csak 
bizonyos feltételek megléte esetén valósulhat meg (pl.: egy Linkedin csoport csak 
akkor fogadja el a jelentkezést, ha az egyénnek a csoport számára értékes és 
igazolható szakmai múltja van). A csoportok kialakítják a maguk szabályait, amihez 
rendszerint ragaszkodnak. Aki nem fogadja el azokat, azt a csoport, vagy kiveti 
magából, vagy az admin kizárja. 

Riesman (1996) elképzelése szerint a magányos tömeg „főszereplője a kívülről 
irányított ember: a XX. század (és vélhetőleg a XXI. század – szerző) gyermeke” 
(Kerékgyártó, 2006). A kívülről irányított ember három altípusra osztható: (1) 
autonóm, (2) beilleszkedő, (3) anómiás.  

Az autonóm ember Kerékgyártó (2006) szerint „érzékenysége, fogékonysága és 
nyitottsága folytán képes alkalmazkodni a beilleszkedés szabványához, de 
megválaszthatja, hogy akarja-e ezt megtenni vagy ellenszegül.” Az autonóm ember 
önképet alkot, s ennek része az is, hogy meghatározza, hogy milyen információkat 
akar, s milyeneket nem akar megosztani nyilvánosan. Az ilyen ember elemzi 
szükségleteit (pl.: milyen adatokra van szüksége a boldogulásához), s elvárja a 
társadalom működését szabályozó rendszerektől (pl.: törvénykezés), hogy ebben őt 
támogassák, segítsék. Fontosnak tartja saját folyamatos fejlődését, minél 
tudatosabban akarja sorsát irányítani, s ennek része az is, hogy tudatosan alakítja és 
fejleszti biztonságtudatosságát. Felméri a digitális kor lehetőségeit és veszélyeit, s 
legjobb tudása szerint mindent megtesz azért, hogy a lehetőségeit kihasználja, a 
veszélyeit pedig minimalizálja. Az autonóm ember, mint életstratégia Riesman (1996) 
szerint is sikerstratégia, amiben nem csak az egyén, hanem a környezete 
boldogulása is megjelenik. 
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A beilleszkedő altípus – akit tömegembernek is hívhatunk – a lehetőségekhez 
képest a kényelmi- és komfortzónáján belül maradva általában megteszi azt, amit 
elvárnak tőle. Rendszerint ő az, aki szenvtelenül elmegy az utcán fekvő 
magatehetetlen ember mellett, s ő az, aki bár tudomást szerez arról, hogy fiatalkorú 
ismerősét az interneten pedofilok zaklatják, vagy, hogy a munkahelyén a részeg 
kolléganőről a vállalati bulin készített meztelen fotókat az egyik kolléga nyilvánosan 
megosztotta egy weblapon, de nem tesz érdemben semmit. Nem akar részese lenne 
az ilyen történéseknek, nem szól, tudatosan nem veszi észre, nem akar tanúskodni, 
nem akarja a kollégával meglevő kapcsolatot tönkretenni. Figyel arra is, hogy 
haverjai és barátai előtt jól viselkedjen, nekik ne okozzon csalódást.  

Az anómiás egyén ugyan mindent megtesz azért, hogy a társadalom tagja legyen, 
de próbálkozása hosszabb távon sikertelen, illetve a csoporttagság elvesztését 
képtelen megfelelő módon feldolgozni. Nem vonható egyértelmű párhuzam az 
anómiás személyek és a (kíber)bűnözés között, de Agnew (1997) általános 
feszültségelmélete alapján feltételezhető, hogy az átlagnál nagyobb valószínűséggel 
válnak/válhatnak bűnözővé. Az anyagi célok elérése mellett az alábbi események 
keltenek feszültséget: 

• az egyén nem képes elérni az általa, vagy környezete által pozitívan értékelt 
célokat. Ez a (belső) feszültség arra vezeti őt, hogy törvénytelen eszközöket 
vegyen igénybe. Pl.: a számítástechnikához profi módon értő fiatal rövid időn 
belül szeretne nagyon gazdag lenni, s emiatt – engedve a kísértésnek – olyan 
hacker lesz, aki a vállalati adatok, adatbázisok megszerzése és értékesítése 
révén viszonylag hamar komolyabb bevételhez tud jutni. 

• az egyén elveszti környezetétől a pozitív ösztönzést (pl.: szakítás, válás, 
munkanélkülivé válás, hozzátartozók halála, emberi kapcsolatok elvesztése). A 
feldolgozatlan élmény bosszúvá fordulhat át, az egyén bosszút akar állni 
mindenkin, akit felelősnek tart. Pl.: a munkahelyéről elbocsájtott munkavállaló 
törli a vállalat adatait a felhőben, vagy a kikosarazott udvarló feltöri szíve 
választottja Facebook és e-mail fiókját.  

• az egyént negatív ösztönzések, vagy más szóval stresszhelyzetek érik. Ilyen 
stresszhelyzet lehet pl. az őt ért fenyegetés és bántalmazás, a munkahelyi 
problémák. Az egyén ahelyett, hogy logikusan és értelmesen megoldaná a 
problémákat, menekülni akar előlük, vagy bosszút akar állni az őt ért 
sérelmekért, vagy véget akar vetni a problémának. Pl.: az egyik vezetőtől kapott 
kritika miatt a munkavállaló létrehozza a vezető hamis Facebook profilját 
(klónozza azt), megszerzi a kapcsolati hálóját, majd a nevében hamis 
üzeneteket küld, vagy akár a családját is tönkreteszi információk (pl.: 
megcsalás) megosztásával.  

 
A társadalom tagjai és a social engineering 
 
A social engineering kifejezést – amennyiben lefordítjuk – pszichológiai 
manipulációnak hívhatjuk, s olyan eljárások és módszerek összességét értjük alatta, 
amikor az emberek nagy részére jellemző pszichológiai ismérveket használják ki a 
támadók arra, hogy az egyéntől jelszavakat szerezzenek meg, védett rendszerekbe 
jussanak be, az egyén digitális klónozásával hamis kapcsolatokat építsenek ki, 
bizalmas adatokhoz és információkhoz jussanak hozzá. Az emberek többségére 
igaz, hogy: 
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• kerüli a konfliktust 
• ha segítséget kérnek tőle, akkor segíteni akar 
• könnyen belemegy a női-férfi szerepjátékokba (szerepcsapda) 
• kíváncsi 
• szereti, ha szeretik 
• örül a kedves szónak, szimpatizál a kedves emberrel 
• társas lény, aki igyekszik fenntartani az emberi kapcsolatait 
• ha felszínesen is, de elfogadja a tekintélyt (pl.: főnök-beosztott viszony, 

öltönyös ember) 
• fél az ismeretlen dolgoktól (pl.: főleg idősebbek félelme a technikai eszközöktől) 

 
A social engineering rendszerint az információbiztonság humán oldala, mely a 

gyakorlatban kiegészül (különösen csoportosan elkövetett támadások során) 
hackerismeretekkel is.  

 
Információbiztonság és -veszély a társadalomban 
 
Az alábbiakban az információbiztonság és –veszély gyakoribb előfordulásai és a 
veszélyek csökkentésére vonatkozó fontosabb megoldási javaslatok olvashatóak. A 
megoldási javaslatok Oroszi (2008), Schneier (2010), Mitnick és Simon (2006), 
Warren és Streeter (2005) munkái, a Youtube releváns dokumentum- és előadás-
videóinak elemzése, valamint Kollár és Poór (2016) kutatási jelentése alapján 
készültek, terjedelmi korlátok miatt több pontban csak felsorolás jelleggel. 
1. Eszközök (általában): ellopás, elvesztés, eladás, kölcsönadás, szervizeltetés. 

Megoldás lehet (a) hogy az eszközökre csak jelszóval lehet belépni, (b) az 
értékes adatokat tartalmazó, ellopott/elveszett eszközök (pl.: okostelefon, laptop) 
visszavásárlása, jutalom a „becsületes” megtalálónak, (c) ha a tettes ismert, 
mihamarabb meg kell tenni a büntetőfeljelentést, (d) Az eladásra szánt 
eszközöknél eladás előtt el kell végezni az adatmentesítést (végleges törlés), (e) 
csak ismert szervizbe javasolt bevinni az elromlott eszközt, (f) Lehetőleg ne adjuk 
senkinek sem kölcsön az eszközöket/írható adathordozókat. 

2. Eszközök (okostelefon, számítógép, laptop) és alkalmazások feltörése, de még 
inkább az ezekbe történő nem programozói tudást feltételező bejutás. Megoldási 
lehetőségek: (a) tudatosítjuk magunkban, hogy nem kell mindent eseményt 
azonnal megosztani, (b) bonyolultabb jelszót/jelszókat használunk, (c) időnként 
cseréljük a jelszókat.  

3. Eszközök vírusfertőzése. Megoldási lehetőségek: (a) még az ismerősöktől 
érkező csatolt dokumentumokat is kellő óvatossággal kezeljük (pl.: ha csak 
csatolt fájlt küld minden kísérőszöveg nélkül), (b) a telepített szoftverek által 
megjelenített automatikus figyelmeztetések figyelembe vétele, (c) vírusellenőrző 
szoftver használata, (d) idegen forrásból származó (pl.: megtalált) adathordozót 
nem csatlakoztatjuk a számítógéphez.  

4. Eszközökről és távoli helyekről (felhő) történő adatlopás. Megoldási 
lehetőségeket (a) lásd fent, illetve (b) megfelelő belépési jelszó és/vagy 
biometrikus azonosítás használata, (c) olyan alkalmazás használata, amelyiknél 
lehetőség van az azonosításnál időkorlát beállítása. 

5. Az eszközökön és távoli helyeken (felhő) történő adatmódosítás. Megoldási 
lehetőségeket lásd fent. 
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6. Az eszközökön és távoli helyeken (felhő) történő adattörlés. Megoldási 
lehetőségeket (a) lásd fent, valamint (b) a fontos adatokról célszerű másolatot 
készíteni. 

7. Weboldalak feltörése és/vagy elérhetetlenné tétele és/vagy az itt található 
információk módosítása. Ennek elsődleges célja az itt található információk 
törlése, módosítása. A megoldás rendszerint nem az egyén feladata, de az 
egyénnek célszerű tudatosítania, hogy fenntartásokkal kell kezelnie a webes 
tartalmak valódiságát. 

8. Az egyén adatait tartalmazó adatbázisok feltörése és onnan adatok ellopása. A 
megoldás rendszerint nem az egyén feladata, de az egyénnek (a) célszerű 
tudatosítania, hogy nem szükséges minden lehetséges helyre regisztrálni, (b) ha 
az egyén mégis kíváncsi, akkor az ilyen helyekre egy újonnan, erre a célra 
létrehozott e-mail-lel érdemes regisztrálni. Célszerű továbbá azt is tudatosítani, 
hogy (c) a regisztrációs oldalakon egyedi név/e-mail cím és jelszó párost 
érdemes használni. 

 
Három klasszikus social engineering technika 
 
Számtalan social engineering technika létezik, ezek közül tanulmányom hármat 
nevez meg:  
1. Illetéktelen behatolás valamely vállalat székhelyére/telephelyére. A támadók 

ilyenkor elsősorban hamisított belépőkártyával, megnyerő modorral, a vállalat 
(felső)vezetőjére történő hivatkozással, a férfi-női szerepek hangsúlyos 
játszásával, a megtámadott fél anyaszerepének és az emberi hiszékenység 
kihasználásával, s csak másodsorban programozói és hálózati ismereteik 
birtokában képesek bejutni az épületbe.  

2. Adathalászat. Vagy a behatolás után gyűjtött információk (pl.: asztalra ragasztott 
belépési jelszó, nem megsemmisített dokumentumok), vagy a behatolástól 
függetlenül szerzett információk „halászata”. Az egyének megannyi információt 
adnak meg magukról publikus formában a közösségi oldalakon (pl.: név, életkor, 
családi állapot, iskolai végzettség, lakhely, születésnap kirándulások, fényképek, 
kapcsolati háló), melyekből könnyen összerakható az egyén közel teljes 
profilképe. 

3. Személyiséglopás, megszemélyesítés. Az adatok alapján megalkotható egy 
olyan személyiségprofil, amelyik el tudja játszani, hogy ő az igazi személy (pl.: 
azt hazudja az ismerősöknek, hogy feltörték a Facebook fiókját, s ezért újat 
regisztrált). A visszaélés lehet egy bizalmas, intim fénykép nyilvános 
megosztása, vagy egy profilkép és néhány egyéb adat ismeretében egy hamis 
felhasználói profil létrehozása. Egy ilyen hamis profil alkalmas lehet arra, hogy a 
gyanútlan egyénről hosszabb távra is hamis képet építsen, a nevében 
mindenféle nemkívánatos oldalakra regisztráljon, ott véleményt fejezzen ki. Mivel 
a digitális lábnyom a szervereken és a logfájlokban akkor is megmarad, ha az 
adatok már nyilvánosan nem elérhetőek, így gyakorlatilag egy életre megmarad 
ez a hendikep.  

 



Társadalom, kulturális háttér, gazdaság, ISBN 978-80-89691-33-3 

194 

Összefoglalás 
 
Földi (2002) szerint mind „az emberi szabadság oltalma, mind pedig a társadalom 
biztonsága hallatlan mértékben felértékelődik. Ennek a kihívásnak is csak magasabb 
elméleti felkészültséggel tudunk megfelelni.” A társadalom, s annak tagjai még csak 
most tanulják, hogy mit is jelent a biztonság a digitális korban. Miközben a fizikailag 
megfogható (materializálódott) dolgok védelme (pl.: riasztórendszer telepítése, 
objektumvédelem, kiemelt személyek védelme) egyre több ember és vállalat 
számára magától értetődik, addig az adatok és adathordozók, valamint a személyes 
és vállalati/szervezeti adatok és információk védelme viszonylag rövid múltra 
tekinthet vissza. Annak ellenére, hogy a technikai lehetőségek egy része adott a 
védelemhez, az igazi gyenge pont valamennyi rendszerben a humán tényező. Ennek 
számos oka van, ahogy arról fentebb is írtam.  

Ami a jövőt illeti: számát tekintve a jelenleginél lényegesen több (rosszindulatú) 
social engineerrel, hackerrel és egyéb kíberbűnözővel kell majd a társadalomnak 
felvennie a harcot. A megállíthatatlan technikai fejlődés pedig számos esetben csak 
növeli a technikai színvonal és a törvényalkotás és -alkalmazás közötti időbeni 
távolságot. A kiterjesztett valóság, a drónok, az IoT eszközök megannyi új biztonsági 
kérdést vetnek fel, melyekre a társadalom tagjai közül elsősorban csak a képzett, 
tudatos, autonóm emberek tudnak majd hatékony válasz adni.  
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A hidegháború végén, 1989-ben még a világpolitika kulcsfontosságú eseményei 
Európában történtek, az ázsiai helyzet kvázi statikusnak tűnt. Mára megváltoztak a 
globális erőviszonyok. Ázsia biztonságának egyik alapja az Amerikai Egyesült 
Államok jelenléte főleg Japánnal és Dél-Koreával fenntartott kétoldalú szövetségek 
révén. Kínának az évszázad közepére kitűzött stratégiai célja a globális hatalmi 
státus, ehhez gazdasági növekedés és modernizáció (reformok, nyitás külföld felé) 
kell, ami kompromisszumok útján elért békés nemzetközi környezetben lehetséges 
(Deák, 2007:422-423). 

A kelet-ázsiai gazdasági csodát a felemelkedő négyfejű sárkánnyal szokták leírni, 
ami utal négy kis állam gyorsan végbement iparosodására. Dél-Korea (Szingapúr, 
Tajvan, és Hong-Kong mellett) a felemelkedő sárkány egyik feje. 

A dél-koreai magánbiztonsági ipar 1953-tól, a koreai háború végétől datálódik és 
azóta gyors ütemben fejlődik. Kezdetben a magánbiztonság feladata egyszerűen az 
volt, hogy védje az országban állomásozó amerikai támaszpontot. Nagy áttörés 
következett 2001-ben, amikor a magánbiztonságban foglalkoztatottak száma 
meghaladta az állami rendőri erők létszámát. A mennyiségi növekedés ellenére a 
szolgáltatások minősége nem fejlődött jelentősen néhány speciális terület kivételével, 
amiatt, hogy úgy gondolták, a rendőrségnek kellene helytállni a társadalom 
biztonságának minden területén, továbbá az alacsony bűnözési ráta és a lakosság 
biztonságérzete is a rendőrség felelőssége. Ez sajnos azt eredményezte, hogy a 
legtöbb cég nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel, tapasztalattal. A 
magánbiztonsági alkalmazottak ismerethiánya számos jogsértést eredményezett, 
ami hátráltatta az iparág további fejlődését. A Szöuli Metropolitan Rendőrség által 
regisztrált cégek tevékenységét és a Magánbiztonsági Törvény megsértésének 
eseteit vizsgálta Lee professzor a 2013. évi szöuli adatok alapján. A jogsértések okait 
kutatta és megelőzési intézkedéseket javasolt. 

A kezdet tehát 1953-ban volt, a Dél-Koreában állomásozó, Egyesült Államokbeli 
hadsereg támogatásával. Ezután a munka kiterjedt a kikötői raktárak- főként az ott 
tárolt petróleumraktárak- őrzés-védelmére. Napjainkban Dél-Koreában a 
magánbiztonsági ipart támogatja a kormányzat, egyre inkább professzionális a 
terület. 
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Mit mutatnak a statisztikai adatok? 
 
Az elmúlt évtizedekben a koreai gazdaság gyors fejlődésen ment keresztül, az 
egyéni életének és javainak védelme fő prioritássá vált, ez reflektál a bűnözés 
alakulására, ami diverzifikálódott, egyre intelligensebb és erőszakosabb lett. 

Az állam törekszik adekvát választ adni a rendészet- ill. bűnügyi nyomozás 
területén, de forrásai korlátozottsága miatt ez nem kielégítő szintű. Ebből 
következően részben illegális magánbiztonsági iparág fejlődött ki a fizetőképes 
kereslet hatására. A privatizáció két fő területe a biztonság és a nyomozás. Koreában 
a Nemzeti Rendőrség adatai alapján 2013-ban 3836 cég tevékenykedett, 150030 
dolgozóval, a rendőrök száma pedig 102386 fő volt.  

A magánbiztonsági cégek 82%-a létesítmény-védelemre, objektumvédelemre 
fókuszál, és kevesebb, mint 1%-uk foglalkozik kíséret-szolgáltatásokkal. Továbbá 
63%-nak 10 vagy annál kevesebb alkalmazottja van, és 92,5 %-uknak 100 vagy 
kevesebb alkalmazottja van.  

Összegezve elmondhatjuk, hogy a legtöbb biztonsági őr létesítményeket véd, 
mely tevékenység nem igényel speciális szakértelmet és tapasztalatot. A biztonsági 
őrök harmada 60-as éveiben jár, tevékenységük egészen más jellegű, mint az aktív, 
agilis biztonsági őrök feladat-megoldási stílusa. 

 
Magánnyomozás Dél-Koreában 
 
Az OECD-országok közül Dél-Korea az egyetlen, ahol a magánnyomozás nincs még 
legalizálva. Elindult egy párbeszéd az érintettek között a megfelelő jogi szabályozás 
kialakítására, mivel nagyon nagy piaci igény van a magánnyomozók munkájára. A 
rendőrség forráshiány miatt nem tudja ezt az igényt adekvátan kielégíteni. A bűnözés 
Dél-Koreában a gyors iparosodással évről évre nő, egyre specializálódik, egyre 
erőszakosabbá válik, az elkövetők átlagéletkora pedig egyre alacsonyabb. 

A magánnyomozási terület illegálisan működik, hiszen törvény tiltja a nem 
jogvégzettek számára a joggal kapcsolatos tevékenységet (Attorney-At-Law Act 
Article 3.), sőt nemcsak a „detektív” és „magánnyomozó” megnevezés, hanem az 
általuk végzett szolgáltatások, melyek a tárgyak, személyek hollétének felkutatását 
célozzák és a magánélet nyomozását szintén tiltottak az információvédelmi törvény 
szerint (Use and Protection of the Credit Information Article26) 

A koreai rendőrség nem tudja az eltűnt személyek problémáját sem hatékonyan 
kezelni anyagi okok miatt, holott a 2007. évi büntető-eljárásjogi reform is magával 
hozta a megnövekedett igényt egy olyan hivatalos rendszer implementálására, ami 
elősegítené az információgyűjtést a bírósági tárgyalásokra.  

Amióta Korea tagja az OECD-nek megnyitotta piacát külföldi magánnyomozó 
cégeknek, országszerte 20 külföldi cég működik kb. 400 magánnyomozóval. 
Megtalálható az amerikai Pinkerton vagy a Kroll, amely cégek egyre nagyobb 
mértékű jelenléte annak köszönhető, hogy drámaian megnőtt az igény az 
információbiztonság és üzleti kockázat- menedzsment piacán. Koreában hiány van 
az üzleti hírszerzéssel kapcsolatos nyomozó szakemberekből. A vonatkozó joganyag 
hiánya a hazai cégek növekedését hátráltatja, és megnöveli az országban jelen lévő 
külföldi cégek számát (Kim & Lee, 2013). Szerencsére, napjainkban napirenden van 
a magánnyomozás legalizálása és feltehetően jövőre megszületik az új törvény. 

A törvénysértések szankcionálása a koreai Magánbiztonsági Törvény (PSA, 
Private Security Act) szerint kétféleképpen történik: 
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1. személy elleni szankciók- a Szöuli Metropolitan Rendőrség kapitányának 
hatáskörébe tartozik. 
2. működési engedély visszavonása, működési engedély felfüggesztése (ez 
teljes vagy részleges felfüggesztést jelent 6 hónapra). A részleges 
felfüggesztés egy adott földrajzi területre vonatkozik, ahol a szolgáltató 
tevékenységét végzi, vagy egy bizonyos tevékenységre, amellyel 
összefüggésben megsértette a törvényt). 

 
A kötelező és mérlegelésen alapuló engedély-visszavonás esetei 
 
A PSA 1.§ 19. pontja szerint kötelező az engedélyt visszavonni, ha 

1) egy cégnek hamis vagy nem törvényes az engedélye 
2) ha más feladatra alkalmazza a biztonsági őrt, nem a biztonsági 

tevékenységgel összefüggésben 
3) ha nem biztonsági jellegű szolgáltatást nyújt a cég 
4) ha a cég egy évig, vagy tovább szünetelteti tevékenységét 
5) ha nem köt újabb szerződést a jelenlegi lejárta előtti egy éven belül 
6) ha felfüggesztése után is tovább folytatja tevékenységét 
7) a felettes rendőrhatóság kinevezési-visszahívási jogkört gyakorol a biztonsági 

alkalmazottakra, ha ezen személyi döntéseknek nem tesz eleget a cég 
 

A hatóság diszkrecionális jogkörébe tartozó felfüggesztés vagy működési 
engedély visszavonás. A PAS 2.§ 19. pontja megállapítja, hogy a következő 
esetekben maximum 6 hónapos engedély-felfüggesztés vagy engedély-visszavonás 
a szankció. 

1) a végzett feladatok változtatása a felügyelő rendőri szerv engedélye nélkül: A 
PSA 4. pontjára utalva, ami megállapítja, hogy a figyelmeztetés és 
felfüggesztés a szankció első és második jogsértés esetén, harmadik 
jogsértés esetén a cég elveszítheti működési engedélyét. 

2) a jogtalan biztonsági kérések visszautasításának elmulasztása: a PSA 2. §7. 
pontja szerint az első és második jogsértés 1- és 3 havi engedély-
felfüggesztéssel jár, a harmadik jogsértés engedélybevonást eredményez. 

3) Nem megfelelő képzettségű biztonsági instruktorok és vagyonőrök 
alkalmazása: a 3. § 10. pontja szerint az első és második jogsértés 1- és 3 
havi engedély-felfüggesztéssel jár, a harmadik jogsértés engedélybevonást 
eredményez. 

4) Az előzőek szerint szankcionálja a törvény a fenti személyek kinevezését is. 
5) A képzés nyújtásának elmulasztása az új és már meglévő biztonsági 

személyzet számára: a büntetés a 13. pont szerint az első és második 
jogsértés figyelmeztetéssel jár, a harmadik pedig 1 havi felfüggesztéssel 

6) A formaruhával és felszereléssel, valamint járművekkel kapcsolatos 
jogsértések a biztonsági őrök vonatkozásában: a 16. pont szerint az első és 
második jogsértés figyelmeztetéssel jár, a harmadik pedig 1 havi engedély-
felfüggesztéssel 

7) A felügyelő rendőrhatóság rendelkezésének nem-teljesítése a 24. pont szerint 
első esetben: figyelmeztetéssel, második esetben 3-havi engedély-
felfüggesztéssel, harmadik esetben engedély-visszavonással jár. 
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8) A feladatellátás során felmerült költségek meg nem fizetése a 26. pont szerint 
első esetben: figyelmeztetéssel, második esetben 3-havi engedély-
felfüggesztéssel, harmadik esetben 6-havi engedély-felfüggesztéssel jár. 

 
Új jogsértések 
 
A következő lista az új jogsértés-fajtákat tartalmazza, itt nincsenek a fentiekhez 
hasonló fokozatossági lépcsők a szankciók körében: 

1) lakossági panasz esetén biztonsági oktató megbízásának elmulasztása 
a panaszos oldalán 

2) riasztóberendezések telepítésének elmulasztása a kijelölt 
létesítményeken 

3) a megfelelő dokumentumok bemutatásának elmulasztása 
4) a szolgálati beosztási jegyzék bemutatásának elmulasztása lakossági 

panasz esetén 
5) engedély nélküli vagy hamis engedélyt használó biztonsági őr 

intézkedése 
6) diszkvalifikált biztonsági őr intézkedése lakossági panasz esetén 

 
Az adminisztratív szankciók megoszlása a 2013-as fővárosi statisztikai 
adatok alapján 
 
A legtöbb a figyelmeztetés volt (167 esetben), ezt követte az engedély-visszavonás 
(140 esetben), és a felfüggesztés (3 esetben). 

Ha jogsértés-típusonként elemezzük az adminisztratív szankciókat, akkor azt 
látjuk, hogy a jogsértések fele a megkövetelt továbbképzés lehetővé tételének 
elmulasztása volt (ez annyit tesz, hogy 4 és 6 órás havi tréning-lehetőséget kell 
biztosítani az általános és speciális őröknek a PSA 13. pontja által megállapítottak 
szerint.) 

A következő leggyakoribb jogsértés a szerződésekkel kapcsolatos az üzleti 
tevékenység 1 éves vagy azt meghaladó idejű önkéntes felfüggesztése esetén. Ez 
azt eredményezi, hogy nő a száma az olyan biztonsági cégeknek, melyek 
szolgáltatásaiban nem bíznak a megrendelők. A „szankciók egyéb okai”- kategória 
tartalmazza a felügyeleti rendelkezések nem-teljesítését, az egyéb célú (nem 
biztonsági) foglalkoztatását a biztonsági őröknek, formaruhával kapcsolatos 
jogsértéseket, stb. 

Az adminisztratív bírságok pénzösszegeit a rendőrkapitányság vezetője vagy 
meghatalmazottja szedi be. A bírság címzettje a biztonsági cég tulajdonosa vagy a 
nemzeti létesítmény üzemeltetője. Az eljárás egy adatgyűjtési és egy bizonyítási 
szakaszból áll, ezután a rendőrhatóság 10 napot ad a cégtulajdonosnak hogy 
reagáljon és véleményét röviden előterjessze a jogsértéssel kapcsolatban. Ki kell 
küldeni egy értesítést és egy számlát (csekket) a jogsértő címére. A kézbesítéstől 
számítva 60 nap áll rendelkezésére a jogsértőnek, hogy írásban előterjessze 
álláspontját. 

 
 



Társadalom, kulturális háttér, gazdaság, ISBN 978-80-89691-33-3 

199 

A pénzbeli szankciók kiszabásának jogalapja és összege 
 
A PSA 1. § 31. cikkelye szerint a következő jogsértéseket általános generális 
maximumként 30 millió KRW (kb. 7 millió 210ezer HUF) összegű szankcióval kell 
sújtani. 
 
 

1. formaruhával kapcsolatos jogsértés jelentésének elmulasztása 
2. az őr névtábla nélkül intézkedik vagy a formaruha nem azonos a 

bejelentettel 
3. a szolgálati beosztási jegyzék bemutatásának elmulasztása 
4. engedély nélkül, vagy hamis engedéllyel intézkedő őr 
5. megfelelő képzettség nélkül intézkedő őr 

 
Problémák Lee professzor szerint 
 
A gazdasági fejlődés miatt szükséges egy adekvát felügyeleti részleg megalakítása a 
rendőrségen belül. Jelenleg a Közbiztonsági Hivatal a felelős részleg, azonban 
számos más rendszeres jellegű feladatot is el kell látniuk a felügyelet- ellenőrzés 
mellett rendőröknek (Kim, 2014): 

1. nagy számú szolgáltató az alacsony képzési színvonalnak köszönhetően 
(Bár 2014. júniusa óta szigorították a biztonsági cég-alapítási feltételeket, 
még mindig csak 50millió KRW kell a cégalapítás engedélyezéséhez); 

2. a PSA ignorálása; 
3. szisztematikusan kellene biztonsági oktatókat alkalmazni, nemcsak ad hoc 

jelleggel; 
4. nem megfelelő a képzés és a felülvizsgálat a rendőrség részéről; 
5. kizárólagos felügyeleti részleg hiánya. 

 
Többszörös regressziós analízis a lakosság rendőrséggel való 
elégedettségének mérésére 
 
A Michigan State University 2005-ben elvégzett egy hiánypótló felmérést, melynek 
során a dél-koreai lakosság rendőrséggel való elégedettségét vizsgálták. Ilyen 
jellegű vizsgálat korábban nagyrészt az USA vonatkozásában készült, az ázsiai 
lakosság megkérdezésével csak nagyon kevés felmérés született. A dél-koreai 
kutatás telefonos kérdőív volt, úgy zajlott, hogy véletlenszerűen felhívtak 11500 dél-
koreai állampolgárt az ország egész területéről, kitöltötték a kérdőívet a számukra 
feltett kérdések alapján, majd az adatokat kiértékelték. A kutatás célja tehát annak 
vizsgálata volt, hogy a gyorsan iparosodó ország lakói mennyire elégedettek a 
rendőrségükkel és az urbanizáció, a demográfiai tényezők, valamint a rendőri munka 
értékelése és a korrupció-észlelés szintje hat-e és ha igen mennyiben a rendőrséggel 
való elégedettségre. Az eredmények azt mutatták, hogy a városlakók kevésbé 
elégedettek a rendőrséggel, mint a vidéki lakosság. Továbbá az életkor, a rendőri 
munka értékelése és a korrupció-észlelés szintje hatással van a rendőrséggel való 
elégedettségre. 
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Két modellt ötvöztek, az első modell csak demográfiai változókat tartalmazott (kor, 
nem, lakóhely/1. nagyváros, 2. kis- középváros, 3. vidék/ tapasztalat a rendőrséggel, 
szocio-ökonómiai státusz (képzettség, jövedelem, foglalkozás/1. munkanélküli,2.kék-
galléros, azaz kétkezi munkás, 3. fehér-galléros, azaz értelmiségi/ kombinációja), 
míg a második modell a magatartási változókat tartalmazta. A magatartási változók 
között szerepelt független változóként a rendőrségi korrupció észlelése és a rendőri 
munka értékelése. 

A demográfiai és attitudinális (viselkedési) modellt összehasonlítva a viselkedési 
variánsok erősebb prediktorok a demográfiai variánsoknál. 

Durkheim evolúciós társadalom-tipológiája volt a kiindulási elméleti alap, ami azt 
sugallta, hogy a vidék- város közötti diszkrepancia nemcsak a bűnözésben, hanem a 
társadalom rendőrséggel szembeni attitűdjében is megjelenik. Durkheim- több mint 
100 évvel ezelőtt- azt is megállapította, hogy az erkölcs is összekötő erő, mert az 
embereket társadalommá alakítja. 

Dél-Koreában fontos prediktora a rendőrséggel való elégedettségnek az, hogy 
korruptnak tartja-e a rendőrséget. A korábbi kutatások alapján az USA-ban fontos 
tényező, hogy valakinek van-e gyermeke és hogy vallásos-e, ezzel szemben 
Japánban e kettő nem szignifikáns prediktor a rendőrséggel való elégedettség 
tekintetében. A vidéki lakosok és az idősebb korosztály elégedettebb a rendőrséggel 
a városlakóknál. A szocio-ökönomiai státusz fordítottan arányos a rendőrséggel való 
elégedettséggel koreai polgárok esetében, különösen vidéken. Tehát minél több 
jövedelemmel rendelkezik és magasabb iskolázottságú egy koreai, annál kevésbé 
bízik a rendőrségben. Ez a nyugati országokban pont fordítva van. Ami megegyező 
mind az USA-ban, mind Koreában, hogy a fiatalok kevésbé elégedettek a 
rendőrséggel. 

 
Kelet és Nyugat 
 
Dél-Koreában a társadalmi kontroll jelenléte, a kulturális és filozófiai mozgatók is 
értéket képviselnek. Az USA-val összehasonlítva Dél-Korea népessége homogén, 
egy rassz, egy nyelv, egy kollektív normarendszer jellemzi (Lee 2003). Az ország 
évszázadokig a konfucianizmus és buddhizmus hatása alatt volt, mely kulturális 
tradíció Kínával és Japánnal közös. A Nyugat értékei az autonómia, az 
individualizmus, az egyén szabadsága. Keleten a kollektivizmus, az erős társadalmi 
kontroll jelenléte, a tekintélytisztelet, a közösség büntetése a szégyenérzet, mint az 
informális társadalmi kontroll elemei jellemzik tradicionálisan a lakosságot. Az erős 
társadalmi kontroll a konfucianizmus erkölcsi karakterén alapul. Hangsúlyozni kell, 
hogy belülről, morálisan szocializálódtak, nem a jog elrettentő erejétől tartva, 
„kívülről” jön a konformitás. A konfucianizmus még mindig dominál a nyugati 
ideológiák és kereszténység erős befolyása ellenére. Emellett az egyik 
leggyorsabban urbanizálódó ország Dél-Korea, ha a „négy sárkányfejre” tekintünk. A 
XX. század második felében ipari óriássá nőtte ki magát, gazdasági fejlődését 
sokszor a „Han-folyó csodájának” is titulálják, mert annak ellenére produkálta ezt, 
hogy a három évig tartó koreai háború alatt a legtöbb gazdasági létesítményét 
lerombolták, kifogyott a tőkéből és a természeti erőforrásokból.(Facts..., 2015:241). 
Ezért is fontos kutatási bázis, mivel egyaránt jelen vannak óriás metropoliszok, 
kevésbé urbanizált kis- és középtelepülések valamint tradicionális vidéki területek. 

Fontos különbség, hogy míg a nyugati ember a rendőrséget annak 
funkcionalitásában értékeli, úgymint felelősség a bűnözéskontrollért, 
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rendfenntartásért vagy az állampolgárok biztonságáért, addig a fejlődő nemzeteknél 
ez kevésbé egyértelmű, mert a történelmi-politikai gyökerek, különösen a gyarmati 
tapasztalat miatt a rendőrséget a politikai elit kiszolgálójának tekintik. Dél-Korea 
ennek ékes példája. Japán gyarmata volt, majd a koreai háború után a nemzet 
területi felosztása következett és folyamatosak az északi fenyegetések. Az erősen 
központosított rendőri szervezetet a lakosság a kormányzati bürokrácia egy részének 
tekinti. 2000-ben a „Nagy Rendőrségi Reform” célja a „szolgáltató rendőrség”- imázs 
kialakítása volt, ennek során még kabala-párt is kapott (Podori és Posunyi), hogy 
kedves férfi és női rendőrfigura közelebb hozza a lakossághoz a testületet. 

Ázsiában és ezen belül Dél-Koreában tradicionálisan stabil a társadalmi informális 
hálózat és együttműködés, ezzel szemben a nyugati országok és az Egyesült 
Államok az individuumot állítják a középpontba és az emberek elidegenedése 
tapasztalható. 

 
Együttműködés az állami- és magánbiztonsági szereplők között 
Dél-Koreában 
 
Az elmúlt három évtizedben jelentősen megnőtt a koreai vagyonőrök száma, 
hasonlóan más fejlődő gazdaságok eredményeihez. A Michigan State University egy 
másik empirikus kutatásában az utca rendőrét és vagyonőrét –tehát nem vezető 
szintet- kérdezte meg arról, hogy milyen az együttműködés természete az állami és 
magánszektor között. Összesen 258 rendőr és 134 vagyonőr adott választ a 
kérdésekre. Bár mindannyian pozitívan értékelték kapcsolatukat, az előre mozdulást 
kölcsönösen abban látták, hogy a másik félnek kellene többet tenni a pozitív 
munkakapcsolatért (Nalla & Hwang, 2006). 

 
Konklúzió 
 
A dél-koreai magánbiztonsági ipar több mint 60 éves múltra tekint vissza és 
megalapítása a rendőri munka támogatására történt. Habár a szektor elsődleges 
feladata a létesítményvédelem- és személyvédelem, a cégek egyre több elektronikus 
biztonsági berendezést kínálnak, kísérést és speciális biztonsági szolgáltatásokat 
nyújtanak a tudomány fejlődésének- és a sokféle társadalmi biztonsági elvárásnak 
megfelelve. Különösen az információ-technológia és kommunikáció fejlődése hat 
szignifikánsan a szektorra. A bűnmegelőzésben és a közösségi hálózatok 
támogatásával segítik a közszektort. 

Mindezen kvalitatív és kvantitatív fejlődés ellenére a PSA megértésének hiánya, a 
felügyelő szerv érdektelensége (Koreai Nemzeti Rendőrség), a kis cégek jogsértései 
mind-mind hátráltatják a további fejlődést. A releváns jogszabályok betartása az 
iparág fejlődését segítené elő. A magánnyomozás jogi környezetének kidolgozása 
szintén a fejlődést segíti elő. 

A Koreai Nemzeti Rendőrségnek kellene megteremteni Lee professzor szerint a 
megfelelő alapot a jogkövető magatartáshoz. Rendszeres tréningeket kellene tartani 
azzal a céllal, hogy az új, és már létező cégek megismerjék a vonatkozó releváns 
joganyagot. A jogsértő cégekre szigorú bírságokat kell kiszabni és a befolyó 
összegeket a jogkövető cégek támogatására fordítani. 
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A magánbiztonsági munka színvonalát emelni kell, azzal, hogy a biztonsági 
instruktor-rendszert aktivizálják. Végül a Koreai Nemzeti Rendőrség és a 
magánbiztonsági ipar képviselőinek extenzívebben kellene kommunikálni egymással, 
javítani kellene az együttműködésüket. Továbbá - ahogy a Sewol- kompkatasztrófa 
esete is mutatja - nem tűnik életképes megoldásnak a magánszektort azzal 
megbízni, hogy biztonsági cégeket felügyeljen. 
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A nemzetközi politika szereplői – köztük a nagyhatalmak is – 2014 előtt 
alábecsülték az Iszlám Állam (Islamic State in Iraq and Syria – ISIS) 
terrorszervezetet. Úgy vélték, a szervezetnek nem állnak rendelkezésére a hosszú 
távú, hatékony működéshez nélkülözhetetlen eszközök, valamint a 
tagtoborzásában is hiányosságok mutatkoznak majd. Ezzel egyidőben az 
Amerikai Egyesült Államok vezetése abban bízott, hogy az iraki haderő 
megbirkózik az új kihívással.  

Ezzel szemben az ISIS az „arab tavaszt” követően kihívást intézett a 
nemzetállam-alapú rend ellen, és egy másik domináns identitáselemre (az iszlám 
vallásra) épülő régi-új regionális rendet kezdeményezett. A Közel-Kelet államai 
közül Szíria és Irak területére közvetlen fenyegetést jelentő szervezet kezdetben 
még a retorikájában sem fenyegette Izraelt, ám a zsidó állam biztonságpolitikai 
szakértői nem akarták megvárni, amíg ez bekövetkezik, és az ország biztonsági 
stratégiájának módosításába fogtak.  

 
Izrael biztonsági stratégiáját befolyásoló tényezők – A Sykes-Picot-
térség 100 éve 
 
1916-ban Sir Mark Sykes brit és François Georges Picot francia diplomaták az 
Oszmán Birodalom bukását követő közel-keleti területrendezésről megállapodást 
hoztak tető alá, amely azóta a nevüket viseli. A vallásban és etnikumban is 
különböző törzsek, csoportok számára ismeretlen volt az identitás nélküli államba 
való integrálódás, mivel azt megelőzően idegen uralom alatt léteztek, és a törzsek, 
klánok, etnikum, valamint a vallás határozta meg a csoportok működési kereteit.  

A Sykes-Picot megállapodás alapján kialakult államok nem a nemzeti 
hovatartozást határozták meg, hanem az uralkodó rezsimek érdekeit szolgálták. 
Az első időszakban a szaúdi eredetű hasemita királyok ellenőrizték Jordániát, 
Irakot, Szíriát, és arra törekedtek, hogy az arab nacionalizmust hirdetve biztosítsák 
az új államok és a hatalmon lévők legitimációját (ez főként Irakban és Szíriában 
történt, ahol a katonai vezetők vallási vagy etnikai kisebbségi csoportokból 
kerültek ki). Az iszlámon belüli szunnita–síita ellentét, valamint a nemzetállami 
identitás hiánya is oda vezetett, hogy az arab államok összefogása ellehetetlenült, 
és dzsihádista szunnita mozgalmak, síita szerveződések, törzsi, etnikai csoportok 
(pl. kurdok, drúzok) jöttek létre. A dzsihádista szervezetek megalakulása az állami 
keretek szétesésének egyik kiváltó oka, és a kialakult vákuumban szinte egyenes 
út vezetett a szélsőséges szervezetek felemelkedéséhez.  

A Közel-Keleten négy államról mondható el, hogy megalapozott nemzeti 
identitással rendelkezik: Egyiptom, Irán, Izrael és Törökország. Mindegyiket érik 
erre vonatkozó kihívások (pl. Iránt 1979-ben, Egyiptomot 2011-ben), de a nemzeti 
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szolidaritás és az állami eszközök lehetővé teszik ezen kihívások leküzdését. 
Izraelt a status quo kérdésében kétféle veszély fenyegeti: az egyik az állami (Irán 
és Törökország) és nem állami szereplők (Hamász, Hezbollah, Iszlám Állam) 
részéről történik, a másik pedig a bizonytalan regionális politikai rendszerből 
fakad.  

 
Az Iszlám Állam létrejötte 
 
A világ 2014. július 4-én szembesült az Iszlám Állam törekvéseivel, amikor is a 
szervezet vezetője, Abu Bakr al-Bagdadi ún. kalifátusprédikációja elhangzott. A 
vezér a beszédében arra biztatta a követőit, hogy a hitetleneket végezzék ki, vagy 
tegyék őket rabszolgává.  

Az Iszlám Állam azonban nem a semmiből jött létre. Történeti gyökerei 1999-ig 
nyúlnak vissza, és Afganisztánba vezetnek. A jordániai Abu Muszab az-Zarkávi 
(eredeti nevén Ahmad Fadil al-Nazal al-Kajalajeh) 1999-ben szabadult 
amnesztiával egy hazai börtönből, és Afganisztánban telepedett le, ahol terrorista 
kiképzőbázist hozott létre. A csoportja, a Dzsamáat at-Tauhid va-l-Dzsihád (az 
Egyistenhit és a Dzsihád Egységének Társasága) az al-Kaida és a tálibok oldalán 
harcolt, és terrortámadásokat szervezett.1  

2001. szeptember 11-ét követően, az amerikai légitámadások elől menekülve, 
Zarkávi az iráni-iraki határ közelében folytatta tevékenységét. Kurd 
terrorcsoportokkal (pl. Anszar as-Szunna) működött együtt, és a szervezete tagjai 
közé immár irakiakat is felvett. Miután 2003 tavaszán az Amerikai Egyesült 
Államok légiereje bombázta a kiképzőtáborát, Zarkávi terrorakciókat szervezett 
még abban az évben az ENSZ bagdadi központja, a jordániai nagykövetség és a 
síiták egyik iraki szent imahelye, a nadzsfi Ali Imám-mecset ellen. Ezzel 
egyértelműsítette, hogy a nemzetközösség és a síiták jelentik számára a legfőbb 
ellenséget (BBC, 2015). 

Zarkávi 2004-ben az al-Kaidának és vezetőjének, Oszama bin-Ladennek tett 
hűségesküt, és ezt követően a szervezetét röviden az iraki al-Kaidának nevezték. 
A szervezet egyre nagyobb teret hódított meg Irakban, túszokat ejtett, brutális 
módon lépett fel, valamint a síiták és a szunniták között polgárháborút szított.2 A 
csoport síiták elleni erőszakos fellépését még az al-Kaida vezére, majd később 
annak utódja, Ajmán al-Zavahiri is elítélte (Laub, 2016). 

Zarkávi halála (2006) után az iraki al-Kaida egy ernyőszervezetet hozott létre, 
melyet Iraki Iszlám Államnak (Islamic State in Iraq – ISI) neveztek el. Az új 
szervezetet folyamatosan próbálták gyengíteni kívülről, főként amerikai 
beavatkozással és a Sahva3 (Ébredés) létrehozásával.  

2010-ben Abu Bakr al-Bagdádi került az ISI élére, és 2013-ban már 
merényletek sokaságát hajtották végre Irakban, valamint Szíriában is. 
Ugyanebben az évben al-Bagdádi meghirdette az Iraki és Levantei Iszlám Állam 
(Islamic State in Iraq and Levant – ISIS) megalapítását. Az an-Núszra Front 

                                                           
1 Az ezredforduló éjszakáján a jordániai titkosszolgálat turista célpontok elleni merényletsorozatot 
hiúsított meg, amelyek mögött Zarkávi állt.  
2 A szamarrai mecset a síiták egyik szent helye, ahol a tizedik és a tizenegyedik imámjuk 
nyughelye található. Zarkávi csoportja e mecset ellen hajtott végre támadást 2006 februárjában.  
3 A Sahva egységek tagjai olyan szunnita arabok, akik elutasítják az ISI erőszakosságát. 
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(Dzsabhát an-Núszra)4 és az al-Kaida vezetői elutasították az ISIS-t, amire 
válaszul az al-Bagdádihoz hű harcosok az an-Núszra Fronttól való elszakadás 
mellett döntöttek, és segítették az ISIS-t abban, hogy Szíriában tudjon maradni. 

2013 végén az ISIS a figyelmét ismét Irak felé fordította. A törzsi vezetők és a 
Szaddám Husszeinhez korábban hű emberek támogatásával sikerült a felügyelete 
alá vonni Faludzsa városának irányítását, valamint a síita kormány és a szunnita 
közösség között kiéleznie a politikai ellentétet. A következő év nyarán az ISIS 
Moszul városa ellen indított támadást, majd a Bagdad felé vezető útja során 
tömegmészárlásokat hajtott végre, nem kímélve a térség etnikai és vallási 
kisebbségeit. A több tucat település felett aratott győzelmét követően 2014. június 
végén az ISIS kihirdette a kalifátust és a terrorszervezet nevét Iszlám Államra 
(Islamic State – IS) változtatta5 (Hermann, 2015). Ezzel a térség arab országai 
számára a szunnita–síita ellentéten kívül már nemcsak Izrael jelentette a komoly 
kihívást.  

Amikor az Iszlám Állam a kalifátus megvalósítását hirdeti, szembemegy a 
nemzetállamok kialakult status quójával, és figyelmen kívül hagyja a nemzetközi 
rendszert. Felmerül a kérdés, hogy állam-e az Iszlám Állam. Az IS az államiság 
kritériumai – terület, lakosság, joghatóságot gyakorló kormány, nemzetközi 
elismerés – közül néhánynak elvben megfelel. Igaz, hogy az IS által uralt terület 
határai és ezzel a lakosság száma is változnak. A nemzetközi közösség az 
elismert határok kialakításában érdekelt, de akadnak a közelmúlt történelmében 
ezt cáfoló esetek (pl. Koszovó elszakadása), így az IS a két feltételnek eleget tesz, 
persze, ahhoz, hogy államnak legyen tekinthető, a nemzetközi közösség tagjainak 
is el kellene ismerniük, ami a jelen helyzetben fel sem merül. Nehéz véleményt 
formálni a tekintetben, hogy az Iszlám Állam rendelkezik-e kormánnyal, azonban a 
saría bevezetésével a joggyakorlás megvalósult az általa felügyelt területeken. Az 
IS-t egy új típusú, posztállami entitásként lehet definiálni, amely a nemzetközi 
rendszer helyett a nem állami szereplők (an-Núszra Front, al-Káida) 
terrorszervezetek) körében talált elismerésre (Arany et al., 2015; Takács, 2015). 

 
Az Iszlám Állam elleni nemzetközi fellépés 
 
Az Amerikai Egyesült Államok vezette koalíció 2014. augusztus 14-én kezdte meg 
a légitámadásait Irakban az IS ellen, Nagy-Britannia szeptember 30-án 
csatlakozott hozzá. Szíriában az USA-hoz Bahrein, Szaúd-Arábia, Jordánia, az 
Egyesült Arab Emírségek társult, és 2014. szeptember 22-től 2016. február végéig 
több mint 3300 támadást hajtottak végre, ez az adat Irak esetében közel 6900 
bevetést jelent. (Lásd 1. sz. ábrát) Franciaország a szíriai műveletbe 2015 
szeptemberében, míg Nagy-Britannia 2015 decemberében kapcsolódott be.  
Oroszország nem része az IS elleni nemzetközi koalíciónak. A légiereje és a 
Kaspi-tengeri hadiflottája 2015. szeptember 30-án kezdte meg a szíriai 

                                                           
4 Az an-Núszra Front szíriai dzsihádista fegyveres csoport, amely Basár al-Aszad kormánya ellen 
harcol, azzal a céllal, hogy iszlám állam jöjjön létre az országban. 
5 Hogy pontosan mekkora területet tartott uralma alatt az ISIS 2014 nyarán, nehéz meghatározni, 
számítások szerint a Tigris és az Eufrátesz medencéjének nagy részét, kb. 210 000 km2-t. Egy 
évvel később az Egyesült Államok vezette koalíció légitámadásainak és szárazföldi bevetéseinek 
köszönhetően az ISIS nagyrészt visszaszorult ezekről a területekről, és csupán a kalifátusként 
kikiáltott térség 75-80%-án volt képes szabadon tevékenykedni. http://www.bbc.com/news/world-
middle-east-29052144 [2016.03.28.]. 
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csapásmérést. Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin nyilatkozatában elmondta, hogy a 
csapatai az IS elleni csapásokra koncentrálnak Homsz, Hama, Lattakia és Idlib 
környékén, ugyanakkor az a vád érte az orosz elnököt, hogy csapataival olyan 
területeken hajt végre bevetéseket, ahol Basár al-Aszad szíriai elnök ellenzékének 
csapatai működnek (Isachenkov, 2015). 
 

1. ábra. Az Irakban és Szíriában végrehajtott légitámadások számának alakulása 

 
Forrás: BBC, 2016 

 
A nemzetközi koalíció (a részt vevő államokról lásd a 2. sz. ábrát) fellépését 

követő területvesztések mellett azonban az IS-nek stratégiailag fontos városokat – 
az iraki Ramadi és a szíriai Palmira – sikerült leigáznia.6 Azonban fontos 
megjegyezni, hogy a területekre vonatkozó adatok csalókák, mert az IS teljes 
ellenőrzése nem terjed ki az egész területre, csupán a stratégiailag fontos 
létesítményekre (pl. fő útvonalak, városok, kőolajmezők, katonai létesítmények). 
Ahogy a területre vonatkozóan is nehéz pontos adatokkal szolgálni, ugyanez 
érvényes a lakosságra is. A Nemzetközi Vöröskereszt adatai alapján a 
terrorszervezet uralma alatt 2015 tavaszán kb. 10 millió ember élt Irakban és 
Szíriában. A saría szigorú alkalmazását vezették be, ahol a nőknek kötelező a 
testük teljes elfedése, a nyilvános lefejezések hétköznapi eseménnyé váltak, a 
nem muszlimokat pedig választásra kényszerítik a magas speciális adó 
megfizetése, az áttérés vagy a halál között.  
 
  

                                                           
6 A szíriai kormánycsapatoknak 2016. március 27-ére sikerült Palmirát visszafoglalniuk. 
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2. ábra. Az Amerikai Egyesült Államok vezette koalíció államainak részvétele a 
légitámadásokban (2016. január 17-ig bezárólag) 

 
Forrás: BBC, 2016 

 
2015-ben az amerikai titkosszolgálatok az IS-harcosok számát Irakban és 

Szíriában együttvéve 20 000 és 32 000 fő közé tették. A katonai csapások 
következtében életüket vesztett – becslések szerint – 10 000 terrorista 
utánpótlására az IS „sorozást” hajtott végre.  

Szakértők szerint a csatlakozó harcosok körülbelül 30%-a ideológiai 
meggyőződésből, a többiek kényszerből vagy félelemből áll be a szervezet 
soraiba. Azonban nem csak irakiak és szíriaiak harcolnak az IS zászlaja alatt. A 
külföldiek negyede nyugati országokból érkezik, a többség azonban a 
szomszédos vagy közeli arab államokból (pl. Tunézia, Szaúd-Arábia, Jordánia, 
Marokkó). (Lásd 3. sz. ábra) 
 

3. ábra. Irakban és Szíriában az IS zászlaja alatt harcoló külföldi katonák származási 
ország szerinti megoszlása (becsült adat) 

 
Forrás: BBC, 2016 
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2015 végére az IS a területén túlra is kimerészkedett. A Sínai-félszigeten 
lezuhant orosz személyszállító repülőgép robbantásának szálai is az IS-hez 
vezethetők vissza. A libanoni fővárosban 41 ember halálát okozó robbantással is 
az IS-t vádolják, valamint a novemberi, párizsi merényletet magára is vállalta. 
2016. március 18-án a belga hatóságok elfogták a 2015. novemberi párizsi 
merénylet kitervelőjét, Salah Abdeslamot. A négy nappal későbbi, brüsszeli 
merényleteket összefüggésbe hozták Abdeslam letartóztatásával, azonban egy 
ilyen horderejű terrortámadás előkészítéséhez túlságosan rövid lett volna a két 
eset közötti időtartam, így a bosszú feltételezése ebben az esetben nem áll meg.  

A novemberi, párizsi és a márciusi, brüsszeli merényletek nyomán felmerül, 
hogy az Iszlám Állam működésében stratégiaváltás következett be. Míg korábban 
a toborzóképessége volt a meghatározó, addig napjainkra a terrorcselekmények 
elkövetésének támogatása tapasztalható. Az ok valószínűleg az IS iraki és szíriai 
területvesztésében keresendő. A terrorszervezetek működésében ugyanis 
kimutatható, ha a központjuk gyengül, akkor a hálózatainak tevékenysége 
erősödik. Más meglátás szerint nem stratégiaváltás következett be az IS 
működésben, hanem „csak” bátrabb akciókat hajtottak végre a sejtjei (Szalai & 
Wagner, 2016; Schweitzer, 2015). 

 
Az izraeli reakciók az Iszlám Állam működésére 
 
A 2000-es években Izrael számos veszéllyel néz(ett) szembe, amelyekre a 
biztonságpolitikai válaszokkal kellett készülnie. A zsidó állam elsődleges célja, 
hogy a szomszédai jelentette kihívásokra legyen képes reagálni. A közvetlen 
környezetében lévő államok bizonytalan politikai helyzete előre kidolgozott 
válságkezelési stratégiákat tesz szükségessé számára. A szíriai polgárháború 
eszkalálódásának, a jordániai király bukásának vagy éppen Egyiptomban újabb 
forradalom kitörésének lehetőségére is egyúttal fel kell készülnie. Ugyanakkor azt 
is látni kell, hogy napjaink konfliktusának vezérfonalát már nem az arabok és 
izraeliek közötti ellentét jelenti, az arab–izraeli ellentét immár elsődlegesen 
palesztin kérdéssé módosult. 

Az Iszlám Állam abban a vákuumban terjeszkedik, amelyik az iraki és a szíriai 
válság nyomán keletkezett. Rendkívül radikális és konzervatív terrorszervezet, 
amely megkérdőjelezi a szekuláris és vallási legitimációval bíró politikai 
rendszereket. Annak ellenére, hogy az Iszlám Állam elsődlegesen a nyugati 
államokat helyezte célkeresztjébe, és Izraelt nem jelölte meg fő ellenségének, az 
izraeli biztonságpolitikai szakértők nem várják meg, míg ez bekövetkezik, 
próbálnak felkészülni az új kihívás leküzdésére.  

A sors fintora, hogy Izrael, amely huzamosabb ideje konfliktusban áll a síita 
tengellyel (Iránnal, a libanoni Hezbollahhal, a szíriai alavita rezsimmel), az Iszlám 
Állam felbukkanásával egyazon oldalon találta magát az előbbiekben nevezett 
három síita ellenségével. Az Iszlám Állam támadja az iraki síitákat, a szíriai 
kormányerőket és az őket pártoló Hezbollah egységeit, így az érdekük – az IS 
működésének megszüntetése – közös Izraellel, ennek ellenére összefogásról, 
netán közös fellépésről nem beszélhetünk. A Hezbollah terrorszervezet az izraeli 
katonai szektort állítja kihívások elé, mivel több ezer rakétával, pilóta nélküli légi 
járművekkel (unmanned aerial vehicles) rendelkezik. A Hezbollah és a szíriai 
kormány gondolkodásmódjába az Izrael-ellenesség oly mértékben beleivódott, 
hogy az együttműködésük a zsidó állammal szinte kizárt. Izrael viszont azzal 
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tudná segíteni a radikális szunnita erők elleni harcot, ha nem avatkozik közbe. 
Mindemellett Izrael továbbra is folytatja a Hezbollah elleni harcát, amellyel a 
radikális szervezet katonai fejlesztését, valamint a terrorcselekményeinek 
végrehajtását akadályozza meg.  

A stratégia (Brom et al., 2015) kialakításában kulcskérdés, hogy Izrael miképp 
viszonyul az Aszad-rendszerhez. Ha támogatja Aszad megbuktatását, 
kiszámíthatatlan lesz Szíria sorsa, és dzsihádisták megjelenésével lehet számolni 
a két ország közös határa mentén. Azonban jelenleg is már az an-Núszra Front 
egységei átvették az uralmat a Golán-fennsík bizonyos területei felett. Ha ez a 
trend folytatódik, akkor az an-Núszra Front és/vagy más radikális militáns 
szervezet tölti ki azt a vákuumot, amelyet a kormányerők visszavonulása okozhat.  

Izrael az iráni nukleáris programban rejlő kockázatot évekig a nemzetközi 
közösség napirendjén tartotta, majd e tárgyban született nemzetközi 
megállapodás ellen több alkalommal is felemelte a szavát. Az ország továbbra is 
folytatja a diplomáciai és politikai küzdelmét a síita Irán nukleáris programját 
illetően, valamint a Gázai övezetbe irányuló iráni katonai támogatás 
akadályoztatását.  

A belső stratégiai kihívást elsődlegesen a palesztin kérdés jelenti. Ezt a 
problémát tovább bonyolítja, hogy a titkosszolgálati jelentések alapján biztosra 
vehető, hogy az IS nemcsak a zsidó állam szomszédságában tevékenykedik, 
hanem Ciszjordániában, sőt Izrael területén is felbukkant (Koch, 2015). A palesztin 
társadalom radikalizálódása mögött az Iszlám Állam hatása áll. A palesztinok által 
elkövetett merényletek az izraeliek biztonságérzetének romlásához, valamint a 
szélsőséges hangok felerősödéséhez és a zsidó lakosság polarizációjához 
vezettek. Védekezésképpen módosítani kell mind a titkosszolgálati, mind a 
katonai, mind a politikai gondolkodást, hogy feltérképezzék az esetleges csapást, 
és kialakítsák a megfelelő válaszokat. Az izraeli elnök, Reuvén Rivlin szerint az 
Iszlám Állam izraeli terjeszkedése ellen az egyik „fegyver” a hazai arab 
lakosságnak nyújtott támogatás megemelése lehet, ezzel elérve azt, hogy 
kevésbé legyenek fogékonyak a szélsőséges ideológiákra (Dekel & Einav, 2016). 
Ezen túl az országnak újra kell gondolnia a kapcsolatát a térség szereplőivel. 

Természetesen a nemzetközi hatalmak is befolyásolják a térség dinamikáját. 
Izrael szempontjából a biztonságát érintő, nemzetközi vonatkozású kérdésekben a 
legfőbb szövetségesének, az Amerikai Egyesült Államoknak a magatartása a 
döntő. Az Egyesült Államok az elmúlt években több alkalommal fejezte ki 
nemtetszését Izrael bel- és külpolitikai lépéseit illetően. Izraelnek fel kell készülnie 
az USA érdekeinek változásából fakadó és az izraeli érdekekkel ellentétes 
amerikai külpolitikai lépésekre is, amelyekkel szembesülnie kellett az iráni 
nukleáris program, a szíriai vegyi fegyver válság, az Erős Szikla7 (Protective Edge) 
hadművelet esetében is. Nehéz megmondani, miként változik az Egyesült Államok 
politikája az új elnök beiktatása után. Az USA geostratégiai változáson megy 
keresztül, amelynek alapja, hogy függetlenné akar válni az energiaellátás terén, 
valamint az energiaexport ágazatban is vezető pozíciót szeretne elérni. 

A számos külső veszély elhárítása érdekében Izraelnek szövetségre kellene 
lépnie minél több állammal – még akkor is, ha ezek az együttműködések 
törékenynek, időszakosnak vagy éppen titkosnak minősülnek. Az Egyiptommal 
való együttműködése során nem hagyhatja figyelmen kívül az arab országnak a 
                                                           
7 2014. július 8. és augusztus 16-a között zajló hadművelet, melyet az Izraeli Védelmi Erők (Israeli 
Defence Forces – IDF) indított a Gázai övezet ellen, hogy elejét vegye a Gázai övezetből érkező, 
izraeli városokat célzó rakétatámadásoknak. 
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Gázai övezetre, a Sínai-félszigetre vonatkozó és egyéb más érdekeit. 
Oroszországgal nincs számottevő érdekellentéte Izraelnek, ezért hasznos lehet a 
két ország közötti politikai párbeszéd kezdeményezése Szíria stabilizálását 
illetően. Ron Tira egyik tanulmányában azt fejtegeti, hogy Izraelnek meg kellene 
fontolnia a Hezbollahhal való kapcsolattartást, mert ugyan fegyveres kihívóként 
jelenik meg a terrorszervezet Izrael libanoni és szíriai határainál, de előfordulhat, 
hogy az Iszlám Állam esetleg megveti a lábát a Golán-fennsík szíriai részén, és 
akkor inkább a Hezbollah jelenléte lenne kedvezőbb a zsidó állam számára (Tira, 
2015). 

Fel kell ismerni, hogy a dzsihádista nem állami szereplők ellen korlátozott az 
államok hatalma. Az államok katonai erővel fel tudnak lépni konkrét csapás ellen, 
de az azt követő államrendet nem képesek újraépíteni. Ráadásul a sok szereplő 
részvétele és a politikai struktúra hiánya miatt nehéz megjósolni, milyen 
eredményhez és politikai változáshoz vezet egy katonai beavatkozás. A 
tapasztalat azt mutatja, hogy amikor a nemzetközi közösség egy válsághelyzet 
kezelésében katonai erő bevetését tartaná szükségesnek, a megvalósítás 
kérdésessé válik. A terrorszervezet működésének visszaszorítására a pénzügyi 
forrásainak elapasztása jelentheti a megoldást. Mivel a 2015-ös nemzetközi 
beavatkozások hatására az Iszlám Állam területet veszített, 
következményeképpen a forrásai csökkentek, és a gyengülésének jelei 
mutatkoztak.8  

Izrael számára elmúltak azok az idők, amikor az események külső szemlélője 
lehetett, és a már bevált módokon vagy ösztönösen cselekedhetett. A 
mozgatórugót az az elképzelés jelentheti, amely szerint támogatnia kell bárkit, aki 
a szunnita dzsihádisták ellen fellép. Ehhez gyökeres szemléletváltásra lenne 
szükség az izraeli politikai és katonai vezetés részéről. 
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Bevezetés 
 
Jelen tanulmányban azzal foglalkozunk, hogy a társadalmi erőforrások miként 
járulhatnak hozzá bizonyos kedvezőtlen következmények kialakulásához. A munka 
első részében egy bevezető jellegű elméleti-koncepcionális keretet vázolunk fel, 
melyben röviden áttekintjük a társadalmi tőke és a kapcsolathálózati beágyazottság 
gazdaságszociológiai fogalmait és elméleteit. Ezen fogalmi keretre alapozva a 
tanulmány második, adatelemző részében – esettanulmány jelleggel – empirikus 
eszközökkel is választ keresünk arra, hogy milyen negatív hatások származhatnak 
abból, ha adott szereplők egymással együttműködésben igyekeznek céljaikat 
megvalósítani. Esettanulmányunkat egy sajátos jelenség, a terrorizmus működéséből 
merítjük.  

 
Fogalmi vázlat: társadalmi tőke és beágyazottság 
 
A társadalmi beágyazottság és a társadalmi erőforrások koncepciója elsődlegesen 
annak szemléltetésére került kidolgozásra, hogy a társadalmi szereplők között 
meglévő kohézió és bizalom lehetővé teszi a társadalom megfelelő működését, 
hozzásegíthet bizonyos – közösségi szinten (is) – kedvező eredmények eléréséhez 
(Orbán-Szántó, 2006:143). A társadalmi tőke1 és a beágyazottság koncepciója 
tekintetében éppen ezért érdemes különbséget tenni annak individualisztikus és 
kollektivisztikus megközelítései között (Orbán-Szántó, 2006:140-142). Előbbihez 
példaként szolgálhat a Pierre Bourdieu (2006:139-143) által használt társadalmi tőke 
fogalom, mely olyan – egyéni szinten érvényesülő – előnyrendszert jelöl, ami a 
csoporthoz tartozásból, illetve a csoporttagok közötti csereviszonyokból 
eredeztethető. A másik pólus képviseletében Robert Putnam (2006) fogalmi 
rendszere használható illusztrációként, amely esetében a társadalmi tőke – vagy 
még inkább a bizalom – nélkülözhetetlen közösségi erőforrásként tűnik fel.  

Bármely nézőpontból is közelítünk azonban a társadalmi erőforrások 
koncepciójához, az mindenképpen lényegi elemként azonosítható – illetve 
hangsúlyozandó –, hogy egy olyan sajátos erőforrás típusról van szó, amelynek 
megléte nem elsősorban egyénekhez, hanem azok csoportjához köthető: James 
Coleman (2006) megfogalmazásában a társadalmi tőke mindig strukturális jellegű, 
vagyis nem közvetlenül az emberekben, hanem a közöttük lévő viszonyokban ölt 
testet. Ha pedig létrejön, akkor alapvetően funkcionalista jelleggel működik; azaz 
elősegíti a cselekvést, elérhetővé tesz olyan célokat, melyeket a tőke hiányában nem 

                                                           

1 A társadalmi tőke fogalmának, értelmezésének, az egyes szerzők sajátos meghatározásainak 
áttekintéséhez lásd Orbán-Szántó, 2006:137-139. 
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tudnának megvalósítani a cselekvők (Coleman, 2006:111-112). Fontos ezen 
koncepció esetében kiemelni, hogy annál inkább meg tud felelni egy adott társadalmi 
struktúra ennek a funkciónak, minél inkább jellemző a szereplők közötti kapcsolati 
zártság; az egymás közötti viszonyrendszer összetettsége, sűrűsége. 

Mark Granovetter (2006) a beágyazottság fogalma révén fejti ki elméletét a 
társadalmi erőforrások és az egyéni cselekvés kapcsolatáról. A fő kérés itt az, hogy 
utóbbiak, az egyéni cselekvések miként ágyazódnak be személyes kapcsolati 
hálózatokba (Granovetter, 2006:32). A Granovetter által kidolgozott operacionális 
keret két eltérő aspektust különít el: a (1) relációs beágyazottság az interakcióban 
közvetlenül érintett felek közötti személyes kapcsolatok jelentőségére vonatkozik, 
míg a (2) strukturális aspektus a kapcsolathálózat teljes szerkezetének hatását is 
figyelembe veszi (Granovetter, 2006:35-36). A lényegi elem azonban mindkettő 
esetében az, hogy sikeresebben, hatékonyabban nyílik lehetőség a célok 
megvalósítására olyan körülmények között, ahol a szűkebb és tágabb 
kapcsolathálózati jellemzők, kötések elősegítik azt. Lényeges kiemelni a 
beágyazottság koncepciója esetében azt is, hogy Granovetter abban az értelemben 
túlmutat a Coleman-féle funkcionalista megközelítésmóddal2, hogy kiemeli: a 
támogató kapcsolathálózati közeg kedvezőbb körülményeket biztosít a célok 
megvalósítására a cselekvők számára – bármik legyenek is a kitűzött célok. Vagyis a 
közösségi szinten kedvezőtlen, negatív következménnyel járó cselekvésmódok – pl. 
normaszegő magatartásmódok, bűnelkövetés – kivitelezését ugyancsak segítheti az 
együttműködést könnyebbé tevő kapcsolathálózati szerkezet (Granovetter, 2006:36). 

Utóbbi megállapításhoz kapcsolható Hankiss Elemér (1979) azon gondolata, mely 
szerint az együttműködés, a cselekvők között kialakuló kooperáció nyomán is 
megjelenhetnek társadalmi csapda helyzetek3: adott össztársadalmi kereteken belül 
kialakuló kisebb, összetartó, magas kooperációs készséggel jellemezhető – üzleti, 
politikai, bűnözői – csoportok jól szervezett tevékenysége nyomán a társadalom 
szempontjából negatív következmények állhatnak elő (Hankiss 1979:57-58)4. 

A társadalmi erőforrások eltérő egyéni és közösségű szintű hatására mutat rá az 
alábbi – eredetileg a társadalmi tőke mérésére kidolgozott – analitikus modell is 
(Orbán-Szántó, 2006: 145-147), mely azon a feltételezésen alapul, a társadalmi tőke 
mértéke a társadalmi csoportok és csoporttagok száma alapján határozható meg, 
mégpedig az alábbiképpen: 
 

TT=∑(1/rn)(rpkn)1…t 
 

A formula alapján ezen közösségi erőforrás azonban nem csupán attól függ, hogy 
mennyi (’t’ a csoportok száma) és mekkora létszámú (’n’ a tagok száma) csoport 
azonosítható be adott társadalomban, hanem az is lényeges, hogy ezek mennyire 
összetartóak (’k’ a csoport kohézióját kifejező koefficiens). Továbbá fontos – jelen 
tanulmány szempontjából kiemelten fontos – megkülönböztetést jelent, hogy az 
összetartó csoportok negatív (bizalmatlanságsugár; ’rn’) vagy pozitív (bizalomsugár; 
’rp’) külső hatásokat okozhatnak a társadalom egésze számára. Azaz tevékenységük 
                                                           

2 A Coleman-féle koncepciót kritizálja az Alejandro Portes és Julia Sensenbrenner (2006) 
szerzőpáros, akik kiemelten a társadalmi tőke lehetséges negatív hatásaival foglalkoznak. 
3 A társadalmi csapdák a társadalmi dilemmák – olyan nem zéró összegű játékelméleti helyzetek, 
melyekben az önérdekkövető döntéshozás a játékosok kedvezőtlen helyzetét idézi elő egyéni és 
közösségi szinten egyaránt – hibásan; pontosabban az egysíkú önérdekkövetés stratégiája mentén 
állandósult, rögzült automatizmusai, melyek kimenetüket tekintve az érintett felek céljaival ellentétes 
eredményhez vezetnek (Hankiss, 1979:9-10). 
4 Ezen hatásmechanizmust szemlélteti Diego Gambetta (2006) maffiáról szóló esettanulmánya. 
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veszélyes a közösségre nézve vagy éppenséggel kedvező annak révén, hogy a 
csoport kooperációs normái mint pozitív externáliák a csoporton kívülre is kiterjednek 
(Orbán-Szántó, 2006:145-147). 

 
A terrorista együttműködések haszna és kára – esettanulmány 
 
Esettanulmányunk keretében az együttműködés és a társadalmi erőforrások 
szerepének egy sajátos megjelenési formáját vizsgáljuk: arra teszünk kísérletet, hogy 
feltártjuk a többszereplős terrorista5 esetek főbb jellemzőit, hálózati struktúráját, 
felépítését és sikerességi mutatóikat. Elemzésünkhöz egy meglévő adatbázis (GTD; 
Global Terrorism Database) egy kisebb, meghatározott részét használjuk fel: India 
terrorizmus piacát (Tálas 2006:8) tesszük vizsgálat tárgyává. Választásunkat az 
indokolja, hogy a többszereplős, együttműködésben végrehajtott terrorista 
cselekmények legnagyobb része (14,4%) – a nyilvántartás adatai alapján – ebben az 
országban található. 

 
A terrorista együttműködési hálózat jellemzői 
 
Az országban az adatbázis által lefedett időszakban; 1972 és 2014 között 
mindösszesen 9069 terrorista esetet tartanak nyilván, melyek közül 134 esetben 
beszélhetünk több szereplő között együttműködésben végrehajtott akcióról6. India 
terrorizmus piacán mindösszesen 253 különálló(an nyilvántartott) szervezet 
azonosítható be, melyek közül hozzávetőlegesen egy tizednyi rész; 29 csoport fordul 
elő az együttműködésben kivitelezett akciók között.  

A kooperációban végrehajtott terrorista események időbeli dinamikája 
meglehetősen sajátosan alakul (1. ábra), mivel egyrészt maga a terrorizmus érdemi 
megjelenése is csak a ’80-as évek közepére, második felére tehető: a terrorista 
akciók száma ekkor, az évtized végén kezd el növekedésnek indulni. 
 

                                                           

5 A terrorizmus – sokféle megjelenési formája miatt – nehezen definiálható jelenség, több 
meghatározás is használatos (Tálas 2006:14), lásd ehhez pl. Hoffmann 2006:43-45. 
6 Az adatbázis legfeljebb 3 szereplőre vonatkozóan kezel adatokat, így az együttműködés 
szempontjából triadikus (lásd Letenyei 2006:193) kapcsolatokról beszélhetünk, mely kapcsolathálók 
tehát nem tartalmazzák azon szereplőt – vagy szereplőket –, melyek ellen az akció irányult. Jelen 
elemzésünk szempontjából ez nem is releváns. 
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1. ábra. 

 
 

Ezen egyszereplős esetek növekedési üteme egyenletes a ’90-es évek elejétől 
2006-2007-ig, amikor azonban újabb trendváltás figyelhető meg; a 2008. utáni 
időszakban egy intenzívebb növekedés, meredekebb görbe jellemző. A terrorista 
csoportok által együttműködésben végrehajtott akciók időbeli dinamikája ehhez 
képest más mintázatot mutat: több mint egy évtizednyi késéssel, csak a ’90-es évek 
közepén-végén jelenik meg ez a fajta kooperációban végrehajtott támadási forma, 
azonban az évtized végétől illetve az új évezred kezdetével meglehetősen markáns 
ütemű növekedést mutat a többszereplős terrorista cselekmények aránya7.  

Amennyiben vizsgálódásainkat a többszereplős esetek körére szűkítjük, több 
figyelemre méltó megállapítást tehetünk az együttműködési hálózat jellegére 
vonatkozóan. Egyrészt jelentős különbségek mutathatók ki a hálózati szereplők 
kapcsolatainak8 számában (fokszám) (Letenyei 2006: 216): átlagosan 15,6 kötésről 
beszélhetünk, de akadnak ezt az értéket jelentősen meghaladó szereplők, illetve 
ennél jóval alacsonyabb beágyazottsággal jellemezhető – 1-1 kapcsolattal 
rendelkező – szervezetek (2. ábra).  
 

                                                           

7 További említésre méltó érdekesség, hogy sem az egyszereplős, sem pedig a többszereplős 
terroresemények növekedési görbéje nem laposodik el a vizsgált időszak végére, ami azt feltételezi, 
hogy nem lehet azzal számolni, hogy rövid időtávon visszaszorul az erőszak ezen társadalmi 
gyakorlata. 
8 Az együttműködési hálózat elemzése során a szimmetrikus kapcsolatokat (Letenyei, 2006:210) 
vizsgáljuk, vagyis hogy a (legfeljebb) háromszereplős kooperációkban van-e kapcsolat adott 
szervezetek, elemek között, a kapcsolat irányítottságáról itt nem beszélhetünk. 
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2. ábra. 

 
 
A kötések eloszlásának egyenlőtlenségét az a megfigyelés is kiválóan szemlélteti, 

hogy a három legmagasabb fokszámmal jellemezhető szereplő az összes 
kapcsolatnak közel felét (46,46%) tudhatja magáénak, illetve hogy – az összes 
érintettre vonatkoztatott egyenletes eloszlás várakozása szerint számított – Hoover 
index értéke 46,88% (3. ábra). Azaz a hálózati szereplők közötti kapcsolatok ekkora 
hányadának más szervezetekhez kellene kapcsolódniuk ahhoz, hogy a szervezetek 
tekintetében azonos arányú beágyazottságot mérhessünk. 
 

3. ábra. 

 
 
A fenti eredmények arra utalnak tehát, hogy a hálózati együttműködés 

mértékében, kiterjedtségében jelentős különbségek mutathatók ki, ami azzal is 
összefüggésben állhat, hogy a kooperációban kivitelezett terrorista akciókban 
résztvevő szervezetek alkotta háló fragmentált. Vagyis bizonyos szereplők 
jellemzően bizonyos szereplőkkel lépnek együttműködésre közös terrorista akciók 
kivitelezésére. 
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4. ábra. 
 

 
 
 

Kapcsolathálót-elemzési szempontból ez azt feltételezi, hogy a vizsgált 
terrorizmus piac szereplői között olyan hálózati (al)csoportok (Letenyei 2006: 193) 
különböztethetők meg, melyek egymással inkább lépnek szövetségre, ily módon 
kisebb, de belsőleg magas(abb) integráltsági fokkal jellemezhető – a hálózatok 
elemzésében klikkeknek (is) nevezett – csoportokat, szigeteket hozva létre. Az itt 
vizsgált esetben a terrorista hálózatban lévő szereplőkből összesen 10 ilyen 
alcsoport képezhető a kapcsolatok mintázata alapján9, melyek között azonban 
átfedések is kimutathatók (4. ábra). 

Az pedig, hogy az alcsoportok tagjai között megtalálhatók olyan szereplők is, 
melyek más alcsoportokban is szerepelnek, azt eredményezi, hogy a hálózat 
belsőleg szorosan összekapcsolódó részcsoportjai – bizonyos közvetítő szereplőkön 
keresztül – egymással is összeköttetésbe kerülnek. Ily módon tehát egy összetett 
együttműködési hálózati struktúráról; az alcsoportok egymás közötti 
beágyazottságáról is beszélhetünk. 
 

                                                           

9 Klikk 1: Al-Arifeen, Al-Mansoorian, Al-Shuda Brigade, Deccan Mujahideen, Hizbul Mujahideen (HM), 
Students Islamic Movement of India (SIMI); Klikk 2: Al-Mansoorian, Hizbul Mujahideen (HM), Islamic 
Front, Lashkar-e-Taiba (LeT); Klikk 3: Al Jehad, Al-Mansoorian, Jamiat ul-Mujahedin (JuM), Lashkar-
e-Taiba (LeT); Klikk 4: Achik National Cooperative Army (ANCA), Achik National Volunteer Council-B 
(ANVC-B), A'chik Songna An'pachakgipa Kotok (ASAK), United Liberation Front of Assam (ULFA); 
Klikk 5: Adivasi People's Army (APA), National Liberation Council of Taniland, United Liberation Front 
of Assam (ULFA); Klikk 6: Al Ummah, Harkatul Jihad-e-Islami, Lashkar-e-Taiba (LeT); Klikk 7: All 
Tripura Tiger Force (ATTF), Garo National Liberation Army, National Democratic Front of Bodoland 
(NDFB); Klikk 8: Communist Party of India - Maoist (CPI-Maoist), People's Committee against Police 
Atrocities (PCPA), People's Liberation Army (India), People's Liberation Front of India; Klikk 9: 
Harkatul Jihad-e-Islami, Jamiat ul-Mujahedin (JuM), Lashkar-e-Taiba (LeT); Klikk 10: Jamiat ul-
Mujahedin (JuM), Lashkar-e-Taiba (LeT), United Liberation Front of Assam (ULFA) 
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5. ábra. 

 
 
A terrorista szervezetek együttműködési hálózatának feltárt struktúrája (5. ábra) 

azt is illusztrálja, hogy alapvetően az ideológiailag egymáshoz hasonló 
célkitűzésekkel működő csoportok képeznek összetartozó; egymással együttműködő 
alhálózatokat – mint pl. az 5. ábra jobb felső részében található népi-forradalmi, 
felszabadítási csoportok négyszereplős hálózata, vagy a jobb alsó részben 
megjelenített nemzeti felszabadítási alcsoport. Különösen érdekes azonban az ábra 
bal oldalán tömörülő, meglehetősen kiterjedt és belsőleg is strukturált kooperációs 
hálózat, mely több – szintén ideológiailag megkülönböztethető – alcsoport 
összekapcsolódó hálózataként jelenik meg. Az ezen alhálózat fenti szegmensében 
található iszlamista terrorista (al)csoport(ok) az alsó szegmensben található nemzeti 
felszabadítási (al)csoport(ok) – melyek nem lépnek együttműködésre a másik, 
hasonló profilú négyszereplős alcsoporttal (!) – is összeköttetésben vannak, mivel az 
egyik terrorista szervezet (United Liberation Front of Assam) közvetítő pozícióban 
van a két nagyobb alhálózat között. 

Ilyen közvetítő, híd-képző szereplők ugyanakkor a többi, kisebb alcsoportokon 
belül is megfigyelhetők; az iszlamista szervezetek alkotta alhálózat alcsoportjai 
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esetében pl. a Hizbul Mijahideen nevű szervezet az, amely hálózati 
beágyazottságának mintázata révén gondoskodik több, egymással belsőleg 
együttműködő alcsoport integrálásáról. 

 
A terrorista együttműködések pozitív és negatív hatásai 
 
Az együttműködésben végrehajtott terrorista akciók hálózati struktúrájának feltárása 
és jellemzése után arra keresünk választ, hogy megtérül-e az érintettek közötti 
kooperáció. Ennek empirikus vizsgálatához több szempontot is alkalmazunk: 
egyrészt a terrorista akciók sikerességét vesszük figyelembe, másrészt az erőszakos 
cselekmény áldozatainak számát tekintjük át.  
 

6. ábra. 

 
 

Az adatbázis nyilvántartása alapján a vizsgált országban az összes 9069 terrorista 
eseménynek közel kilenc tizednyi része (8056 eset) bizonyult sikeresnek10, ami a 
teljes mintára vetítve 88,8%-os sikerességi arányt jelent. Hozzávetőlegesen 
ugyanekkora arány (88,7%) mérhető azon – túlnyomó többségben lévő11 – 
események körében, melyeket egyetlen szervezet önmaga követett el illetve kísérelt 
meg. Azon akciók esetében azonban, melyeknél több szervezet összehangolta 
tevékenységét és együttműködésben hajtotta végre azt, még magasabb; 95,5%-os 
sikerességi mutató (6. ábra) mérhető (Chi2=6,139; p=0,013). Vagyis jelen adatok 
tanúsága szerint a terrorizmus piac szereplői közötti együttműködés növeli a – 
cselekvők által szándékolt – tevékenység célja elérésének sikerességét. Mindez 
azonban azt is jelenti, hogy az együttműködés eme formája nagyobb eséllyel 

                                                           

10 Az adatbázis sikeresnek tekint minden olyan esetet, amelyben az akcióhoz kapcsolódó 
tevékenységek sikeresen lezajlottak (pl. elrabolták akit el akartak, felrobbant a bomba amit fel akartak 
robbantani stb.), nem pedig a terrorista szervezet tágabb céljainak teljesülését tekinti a siker 
feltételének. Ennek megfelelően elemzésünk során is az akciók sikeressége ebben az aspektusban 
értelmezhető. 
11 Ezért a teljes mintabeli aránnyal lényegében azonos arány ezzel magyarázható. 
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eredményezhet negatív következményeket a közvetlen érintetteken kívüli környezet; 
azaz – jelen esetben az indiai – társadalom számára12.  

Különbontva a terrorista szövetségek létszáma szerint az együttműködésben 
kivitelezett akciókat még pontosabb képet kaphatunk a kooperáció szerepéről. Az 
eredmények alapján ugyanis megfogalmazható, hogy a legmagasabb sikerességi 
arány a kétszereplős esetek körében mutatható ki (96,4%), de azon szövetségeknél, 
ahol még egy további szervezet is részt vesz az együttműködésben – ily módon 
alkotva háromszereplős egységet –, szintén előnyösebb helyzet mutatkozik (91,7%-
os sikerességi arány; 7. ábra) az egyszereplős esetek sikerességi mutatójához 
képest (chi2=6,577; p=0,037). 
 

7. ábra. 

 
 

Mindezek fényében tehát úgy tűnik, hogy a kooperáció kedvezően hat az 
együttműködő felek által kitűzött cél elérésére, sikerességére, ugyanakkor a 
csoporton kívüliek, a külső környezet szempontjából negatív következményt; fokozott 
veszélyt illetve kockázatot jelent.  

A közvetlen társadalmi károk szemléltetésére a terrorista akciók áldozatainak 
számát vizsgáljuk. Az esettanulmányként használt indiai terrorista szervezetek – 
sikerrel járó – tevékenységének eredményeképpen a vizsgált időszakban 
mindösszesen 17957 ember lelte halálát13, ami átlagosan 2,01 halálos áldozatot 
jelent, meglehetősen nagy eltérésekkel (értéktartomány=187, szórás=5,22).  
 

                                                           

12 Mindezek kapcsán rendkívül szemléletes eredményt ad a terrorista akciók koordináltságának azok 
sikerességére gyakorolt hatását mérő logisztikus regresszió számítás során kapott esélyhányados 
értéke: a többszereplős együttműködésben kivitelezett terrorista akciók átlagosan 2,71-szer nagyobb 
eséllyel vezetnek sikerre az egy szervezet által kivitelezett eseményekhez képest. Lásd később is. 
13 Ez az adat nem tartalmazza az esetleges öngyilkos merénylők halálát, így kizárólag a társadalmi 
(ártatlan) emberi veszteségről nyújt információt. 



Társadalom, kulturális háttér, gazdaság, ISBN 978-80-89691-33-3 

221 

8. ábra. 

 
 

Rendkívül számottevő különbség rajzolódik ki azonban a halálos áldozatok 
számában az együttműködésben illetve annak hiányában végrehajtott esetek között: 
az egyetlen szervezet által kivitelezett terrorista akciók átlagosan 1,95 embert öltek 
meg, míg a több szereplő által együttműködésben kivitelezett eseményekben több 
mint háromszor magasabb számban (átlagosan 6,07 fő; 8. ábra) lelték halálukat a 
nem a csoportokhoz tartozók (t=-4,534; p=0,000): 

 
9. ábra. 

 
 
A kooperációban kivitelezett terrorista akciók veszélyessége, eredményessége 

szempontjából nem bizonyul lényegi differenciáló tényezőnek, hogy két- vagy 
háromszereplős együttműködésben került sor a halálos áldozatokat követelő 
eseményre: mindkét együttműködési forma esetében 6 fő körül alakul a halottak 
átlagos száma (9. ábra). 
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10. ábra. 

 
 
Hasonlóan az együttműködésből származó károk, negatív következmények 

megsokszorozódása figyelhető meg a terrorista támadásokban megsérült személyek 
számát tekintve. A vizsgált terrorista piacon összesen 26732 személyi sérülést 
regisztrál az adatbázis14, ami egy esetre vetítve átlagosan 3,05 személyt jelent – 
ezen mutató esetében is – markáns eltérésekkel (értéktartomány=817, 
szórás=12,90). 
 

11. ábra. 

 
 
Míg az egyszereplős terrorista akciókban átlagosan 2,90 fő sérüléssel lehet 

számolni, addig a szervezetek közötti együttműködésben kivitelezett támadások 
esetében sokkal magasabb; átlagosan 13,67 fő (10. ábra) a sérülést szenvedett 
személyek száma (t=-4,181; p=0,000). 

                                                           

14 Ezen mutató esetében is kimaradnak az adatokból az esetlegesen sérülést szenvedett elkövetők, 
terroristák, azaz itt is közvetlenül a környezetnek okozott kárt számszerűsíti a változó. 
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Számottevően ebben az esetben sem mutat markáns eltérést a külső áldozatok 
számának különbsége aszerint, hogy az együttműködésben két- avagy három 
szervezet vett részt. Az ugyanakkor megfogalmazható, hogy a háromszereplős 
szövetségek esetében itt további előny mutatkozik (11. ábra); a sérültek átlagos 
száma valamelyest magasabb (átlagosan 14,36 fő) azon – többségben lévő – 
esetekhez képest, ahol csak két szereplő szövetségéről beszélhetünk (átlagosan 
13,52 személyi sérülés). 

Az utóbbi eredmények vonatkozásában megfogalmazható tehát, hogy a 
társadalom oldaláról jelentkező negatív következmények rendre magasabbak a 
szervezettebb, együttműködésben végrehajtott terrorista akciók esetében. 

 
Összegzés és következtetések 
 
Tanulmányunkban arra kerestük a választ, hogy a társadalmi beágyazottságnak 
illetve az ezen alapuló együttműködésnek milyen negatív hatásai lehetnek. A 
koncepcionális keret felvázolása mellett az elemző részben bemutatott 
esettanulmány kvantitatív eredményei alapján egyrészt tehát arra mutathatunk rá, 
hogy az együttműködés abban az értelemben kifizetődő a szereplők számára, hogy 
magasabb sikermutatót valószínűsít: az egyszereplős terrorista akciókhoz képest a 
kooperációban végrehajtott események több mint két és félszer nagyobb eséllyel 
(=2,71) lesznek sikeresek (1. táblázat). 
 

1. táblázat. 
sikerességi 
mutató (%) 

halálos áldozatok 
száma (fő) 

sérültek 
száma (fő) 

a mutató növekedése az 
együttműködés hatására (szorzat) 2,71 3,11 4,72 

 
A kedvezőbb sikerességi mutató már önmagában kedvezőtlen fejlemény a külső 

környezet; a társadalom szempontjából, de a közvetlen személyi áldozatok számát 
vizsgálva még jelentősebb negatív hatások feltárásáról beszélhetünk: a halálos 
áldozatok átlagos száma több mint háromszor (=3,11) magasabb akkor, ha 
szervezetek közötti összefogásban valósul meg a terrorista akció, és közel ötször 
nagyobb (4,72-szeres) az átlagos sérültek száma a többszereplős koordinált 
esetekben. 
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Bevezetés 
 
Kutatásaim keretében a képviseleti és a közvetlen demokrácia viszonyából kiindulva 
a magyarországi parlamenti választási rendszer rendszerváltáskori átalakulásával és 
az azóta eltelt időszakban a választási rendszer szabályozási kérdéseivel 
foglalkozom. A jelen dolgozatban a témámhoz kapcsolódva az európai parlamenti 
választásokkal, s ezen választási rendszer sokszínűségének kérdéseivel 
foglalkozom.  

A tanulmányban az európai parlamenti képviselők közvetlen választási 
rendszerének kialakulását és módosulását tanulmányozzuk azért, mert bár a 
választási rendszer és annak működése legitimálja a képviseleti rendszert – az 
előbbi eszközjellegű az utóbbihoz képest – de a képviseleti hatalom a „választási 
rendszer működése és működtetése révén jön létre” (Bihari, 1999:11). Közvetlen 
európai parlamenti képviselőválasztásokról csak 1979 óta beszélhetünk. A 
tanulmány első részében az Európai Parlament (a továbbiakban EP) mint az Európai 
Unió (a továbbiakban EU) egyetlen közvetlenül választott szerve jelenlegi 
hatáskörének kialakulását és választásának rendjét, szabályait tekintjük át.  

 
Az Európai Közösség és az Európai Unió reformjai 
 
Az Európai Unió olyan közösség, mely jogállamiságon alapul, azaz az összes uniós 
intézkedés olyan szerződéseken alapul, amelyeket jóváhagytak az uniós tagállamok. 
A szerződések kötelező erejű megállapodások az uniós tagállamok között, s 
meghatározzák az uniós célkitűzéseket, azon szabályokat, melyek az uniós 
intézményekre vonatkoznak, emellett a döntéshozatal módját és az EU és a 
tagállamai közötti viszonyt. 

A szerződések módosítására az EU hatékonyságának és átláthatóságának 
javítása, az új tagállamok csatlakozására való felkészülés, valamint új 
együttműködési területek – például az egységes valuta – bevezetése érdekében 
kerül sor. Az Európai Unió az Egységes Európai Okmány (1987) – a Római 
Szerződés (1957) által létrehozott európai rendszer első reformja – aláírása óta a 
„…folyamatos alapszerződés-módosítás időszakát éli” (Horváth & Ódor, 2010:15). 
Ezt a Maastrichti Szerződés 1993-as, az Amszterdami Szerződés 1999-es és a 
Nizzai Szerződés 2003-as aláírása is jelzi. Mindezek hátterében az áll, hogy több 
közösségi hatáskör, több terülten szorosabb együttműködés és hatékonyabb 
döntéshozatali és intézményi rendszer lett szükséges az Unióban a tagállamok 
számának növekedésével. A Nizzai Szerződéshez csatolt Nizzai Nyilatkozat (2000) 
és a Laekeni Nyilatkozat (2001) kiadása után a Lisszaboni Szerződés (2009) 
csaknem hét évnyi együttes európai munkálkodás eredményeként készült el. 
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Az Európai Parlament jogkörei 
 
Az Európai Parlamentet az Európai Szén- és Acélközösség Közgyűlése néven 1952-
ben alapították. A Közgyűlésbe a tagokat a tagállamok nemzeti parlamentjei 
képviselői közül delegálták. Fejlődése során az 1957-es Római Szerződés alapján az 
EP jelenlegi elnevezése 1962-től él, és az akkori Európai Gazdasági Közösség és az 
Európai Atomenergia Közösség parlamenti testületeként működött. A témával 
foglalkozó szakirodalomban (Kenessey & Korányi, 2013: 252-283) kiemelt, hogy 
ebben az időben az Európai Közösségek vitafóruma volt az EP, hiszen a Római 
Szerződésben tanácsadói és felügyeleti jogokat kapott. Az Európai Bizottság, az 
Európai Tanács és az Európai Parlament hármasát tekintve az EP a Bizottság és a 
Tanács után következett csak. Háttérszerepéből 1970-től fokozatosan lépett előre, 
először a Tanács mellet a közösségi költségvetés elfogadásában kapott 
jogosultságot, majd történetében az első közvetlen európai parlamenti választásokkal 
– 1979-ben – vált a Közösségek demokratikus legitimációt biztosító szervévé. De 
hatásköre még ekkor sem nőtt sem a döntéshozatalban, sem a jogalkotásban. Ezt a 
hatáskörbővülést 1987-re datálhatjuk, amikor az Egységes Európai okmány életbe 
lépett. Az EP hatáskörbővülése több mérföldkőnek tekinthető szerződéshez köthető, 
köztük kell megemlíteni a Maastrichti Szerződést (1993), az Amszterdami Szerződést 
(1999) és a Nizzai Szerződést (2003).  

Ebben a folyamatban vált az EP a Tanács mellett ún. társjogalkotó és 
társdöntéshozó testületté és lett jogalkotási, felügyeleti és költségvetési hatáskörrel 
rendelkező, közvetlenül választott uniós intézmény. 

 
A választójog mint alapvető emberi jog 
 
A történelmi fejlődés során a különböző korokban akár belső vagy nemzetközi 
okmányokban fogalmazták meg, hogy alapvető emberi jogok „…az ember, a polgár, 
az állampolgár, a különböző természetes vagy céltudatosan létrehozott emberi 
közösségek létét, méltóságát, szabadságát, kibontakozását, fejlődését szolgáló 
jogok, amelyeket az adott korban lényegesnek, mellőzhetetlennek, alapvetőnek 
tartottak, illetve tartanak.” (Ádám, 1998:159) 

Az emberi jogok elsődleges funkciója az, hogy védelmet nyújtson az egyén 
számára az állami beavatkozásokkal szemben. Tehát az emberi jogok általában az 
embereket mint a társadalom tagjait illetik meg. Minden alkotmányos államnak 
kötelessége, hogy az emberi jogokat ismerjék el és érvényesítsék. Ennek módja az, 
hogy az állam alkotmányában sorolja fel az alkotmányos alapelveket, ezen elvek a 
jogállamiság, a hatalommegosztás, az emberi jogok elismerése és a demokratikus 
hatalomgyakorlás elvei. Mindezek és a nemzetközi emberi jogi egyezményekben 
szerepelő jogok együttesen jelentik az alapjogokat. (Halmai & Tóth, 2003; Sári & 
Somody, 2008; Kardos & Lattmann, 2013) „E jogok ’alapvető’ jellegéből következik, 
hogy érvényesülésüket különleges garanciák övezik…az alapjogok ma már nemcsak 
az állammal szemben nyújtanak védelmet, hanem az állam az alapjogok 
érvényesülését a szakjogági törvények közvetítésével az egyének egymáshoz való 
legfontosabb viszonyaiban is biztosítja.” (Sári & Somody, 2008:33) A nemzetközi 
egyezményekbe foglalt emberi jogokat az adott államnak az egyezmények 
elismerésével kell a belső jog részévé tenniük. Ezzel vállalnak kötelezettséget az 
egyezményekben foglaltak betartására.  
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A védett jogok tartalmuk és jellegük szerint is csoportosíthatóak, s e szerint a 
polgári és politikai jogok a gazdasági, szociális és kulturális jogoktól elválaszthatóak. 
Ezen elkülönítés szerint a polgári és politikai jogok amellett, hogy az államokra 
pozitív kötelezettséget rónak, költségesek is lehetnek, ilyen a választójog biztosítása 
is. A politikai részvételi jogok körébe tartozik a választójog és a közvetlen részvételt 
biztosító jogok, így a népszavazás, a népi kezdeményezés és a petíciós jog.  

Jelen tanulmányban a választójoggal foglalkozunk, annak is az Európai Unióban 
érvényesülő szabályaival tudva azt, hogy az Unió jogforrásaiban csak egy 
irányvonalat ad meg a tagállamok számára arra vonatkozóan, milyen módon kell a 
választójogot mint politikai részvételi jogot szabályozniuk, kiknek kell aktív, illetve 
passzív választójogot biztosítani. 

 
Az Európai Unió Alapjogi Chartája és a választójogi szabályok 
 
Az elsődleges jogforrások között található szerződések nem integrálták az Alapjogi 
Chartát (2010), azonban azzal, hogy hivatkoznak rá, mégis az elsődleges jogforrások 
közé emelik azt. 

Az Európai Unióról szóló Szerződés (EUSZ) 6. cikke (2010) kimondja: „(1) Az Unió 
elismeri az Európai Unió Alapjogi Chartájának 2000. december 7-i, Strasbourgban 
2007. december 12-én kiigazított szövegében foglalt jogokat, szabadságokat és 
elveket; e Charta ugyanolyan jogi kötőerővel bír, mint a Szerződések.” 

Az Alapjogi Charta a Polgárok Jogai elnevezésű V. címében a 39. és 40. cikkében 
rendelkezik választójogi szabályokról, azok közül is kiemelendően az aktív és 
passzív választójoggal. A 39. cikk szerint: „Aktív és passzív választójog az európai 
parlamenti választásokon (1) Minden uniós polgár választásra jogosult és választható 
a lakóhelye szerinti tagállam európai parlamenti választásain, ugyanolyan 
feltételekkel, mint az adott tagállam állampolgárai.…(2) Az Európai Parlament tagjait 
közvetlen és általános választójog alapján, szabad és titkos választásokon 
választják. 40. cikk Aktív és passzív választójog a helyhatósági választásokon: 
Minden uniós polgár választásra jogosult és választható a lakóhelye szerinti tagállam 
helyhatósági választásain, ugyanolyan feltételekkel, mint az adott tagállam 
állampolgárai.” 

 
Az európai parlamenti választások rendszerének, eljárásainak 
kidolgozása és szabályozása 
 
Az egyetlen közvetlenül választott szerv az Európai Unióban az Európai Parlament, 
mégsem rendelkezik az EP egységes közösségi választási rendszerrel. Az EP 
képviselőket különböző választási rendszerek szerint, eltérő módszerekkel választják 
ki az egyes tagállamok, de vannak uniós alapelvek, melyeket alkalmazniuk kell.  

Az Európai Parlament választási eljárásainak szabályozása egyrészről a 
valamennyi tagállamra érvényes közös szabályokat meghatározó európai 
jogszabályok, másrészről államonként változó, azaz külön nemzeti rendelkezések 
szerinti. Az arányos képviselet elvét és az európai uniós képviselői mandátummal 
kapcsolatos egyes összeférhetetlenségeket a közös szabályok határozzák meg. Más 
fontos kérdést – például hogy pontosan milyen választási rendszert alkalmaznak, 
valamint a választókörzetek számát – a nemzeti jog szabályozza. 
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Ahogy már korábban említettük, az EP-ben a képviselőket először a tagállamok 
delegálták. De a Tanács 1976-ban meghozott határozata szerint 1979 óta 
közvetlenül választják az Európai Parlamentet. 1979-ben 410 képviselői helyet 
lehetett betölteni. 2014-ben 751 tagú lett a Parlament. (ld. 2013/312/EU határozat). A 
képviselői helyeket a 28 tagállam között arányosan csökkenő módon osztják el a 
lakosságszám alapján. Minden tagállamnak legalább 6, legfeljebb 96 helye lehet. A 
számokat az Európai Tanács az Európai Parlamenttel egyetértésben határozza meg. 

A közvetlen választásról rendelkezik a 2002. június 25-i és szeptember 23-i 
tanácsi határozattal módosított az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és 
általános választójog alapján történő választásáról szóló 1976. szeptember 20-i 
határozat és okmány. Ezen okmány szerint: „1. cikk 1. Az Európai Parlament tagjait 
valamennyi tagállamban az arányos képviselet elve alapján, listás vagy egyetlen 
átvihető szavazatos rendszer szerint választják. 2. A tagállamok az általuk elfogadott 
eljárás szerinti preferenciális listás szavazást is lehetővé tehetik. 3. A választásnak 
általánosnak, közvetlennek, szabadnak és titkosnak kell lennie. … 3. cikk: A 
tagállamok a helyek megszerzését minimális szavazatküszöbhöz köthetik. Nemzeti 
szinten ez a küszöb nem lehet magasabb, mint a leadott szavazatok 5 százaléka.”  

Előrelépést a Maastrichti és az Amszterdami Szerződés jelentett, ez utóbbi 
különösen azért, mert az egységes eljárás mellett alternatívaként bekerült az eredeti 
szöveget kiegészítve az, hogy a választások közös alapelvek szerint is 
lebonyolíthatóak, nem szükséges egységes eljárás.  

A Tanács 2002-es határozata (az 1976-os módosításaként) az, amely kodifikálja a 
következőket: az arányos képviselet (Scheppele, 2014) általános bevezetését, az 
egyéni átvihető szavazatos (STV) rendszert és a preferenciális szavazást, a területi 
választókörzeteket, a bekerülési küszöbértéket 5%-ban maximálva, a kettős 
mandátumok megszűntetését, valamint a nemzeti törvények alkalmazását a 
képviselői megbízatás visszavonása és a megüresedett helyek betöltésére. Nem lett 
kötelező a 20 milliónál nagyobb népességű országokban az ország területének több 
választókerületre osztása sem. Írország és Nagy-Britannia kapott átmeneti 
derogációt az összeférhetetlenségi szabályra. kötelezővé.  

Az Európai Unióban jelenleg három típusú szavazási rendszer működik az 
arányos típuson belül: az első a zárt típusú, azaz az állampolgárok pártokra, vagy 
pártok listáira szavazhatnak, a listákon belül azonban nem fejezhetik ki a 
preferenciáikat a listán álló jelöltekkel kapcsolatban. A második a félig nyitott típusú 
(preferenciális), azaz a választók pártok listáira szavazhatnak, ahol a 
képviselőjelöltek előre megállapított sorrendben szerepelnek, a választók eldönthetik, 
hogy a pártra szavaznak, vagy a listán szereplő valamelyik személyre. Ahhoz, hogy a 
képviselő jelölt helye megváltozzon a listán, relatíve sok szavazatot kell 
összegyűjtenie. A harmadik a nyitott típusú, azaz számos jelöltre lehet szavazni 
minden választókerületben. A jelöltekre leadott szavazatok száma alapján a 
kerületben kiosztható mandátumok számának erejéig hirdetnek győztes(eke)t. 

 
A magyar EP képviselői választás szabályozása 
 
Az egységes alapelvek keretében a részletes szabályozást a tagállamok saját 
nemzeti alapon dolgozták ki (Horváthy & Knapp, 2013), így az aktív és passzív 
választójogot, a szavazás kötelező vagy nem kötelező voltát, a tisztségekkel 
kapcsolatos összeférhetetlenséget illetően. A magyar rendszer kidolgozási 
folyamatát részletesen mutatja be Kovács 2005-ös tanulmányában. Magyarország is 
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kidolgozta rendszerét (Fejes & Kovács, 2005), megalkotta a törvényeit, ezek a 2003. 
évi CXIII. törvény az Európai Parlament tagjainak választásáról és a 2004. évi LVII. 
törvény az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról. 

Magyarországon a választás arányos választási rendszerben, listás szavazással 
történik. Az egész ország egy választókerületet alkot. Listát pártok állíthatnak, ha 20 
ezer érvényes ajánlást összegyűjtenek, vagy több párt közös listát is állíthat. Minden 
választópolgár egy listára szavazhat, és a listák kötöttek, azaz a jelöltek a pártok által 
megállapított sorrendben kapnak mandátumot. A 21 képviselői helyet a listák között a 
leadott szavazatok arányában osztják el, nem kaphat azonban mandátumot az a 
lista, amely nem kapta meg az összes érvényes szavazat legalább öt százalékát.  

A 2004-es törvény indoklása szerint annak megalkotását a következők tették 
szükségessé: „Az Országgyűlés 2003 decemberében fogadta el az Európai 
Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvényt, amely pusztán a 
választási eljárást szabályozza. Ugyanakkor az EP képviselői megválasztásnak alaki 
jogi szabályai mellett elengedhetetlen, hogy az Európai Parlament tagjaira vonatkozó 
jogokat és kötelezettségeket (jogállásukat) anyagi jogi norma statuálja, annak 
érdekében, hogy a 2004. júniusi európai parlamenti választásokon e hazai 
jogszabályi keretek között kezdhessék meg működésüket a képviselők.” 

Az EP választásokon minden EP-képviselőt nemzeti alapon választanak (vagy 
régiós alapon azokban az országokban, amelyek több régiós választókerületet 
alakítottak ki). Minden tagállam meghatározott számú képviselőt választ az Európai 
Parlamentbe. A 2014-es választásokon az országonkénti EP-képviselők száma 6-tól 
(Málta, Luxemburg, Ciprus és Észtország) egészen 96-ig terjed (Németország). 
Magyarország 21 EP-képviselőt választott. 

 
Összegzés 
 
Bár az Európai Uniónak és a Parlamentnek a tagállamokhoz hasonlítva kisebb a tere 
a demokrácia elmélyítését tekintve, de épp ez támogatja a fejlődését is, különösen a 
parlamentalizálódás kérdésében, ezért az Európai Parlament mint az uniós polgárok 
által közvetlenül választott testület hatáskörei bővülésével nemcsak a reformok 
nyertese, hanem testületi felelőssége is nő, mely kihat az uniós nemzetekre is. 
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2016 januárjában a VRT flamand köztelevízió részletet mutatott be egy készülő 
műsorból, melynek keretében több politikust is (például Alexander de Croo jelenlegi 
miniszterelnök-helyettest (Deredactie.be, [2016]) megkérdeztek arról, hogy hogyan 
látják az ország jövőjét 2020-ban. Az Új Flamand Szövetség (Nieuwe Vlaamse 
Alliantie, továbbiakban N-VA) színeiben politizáló Liesbeth Homans, Flandria 
belügyminisztere kifejtette, hogy 2020-ban Belgium még létezni fog, ám reményét 
fejezte ki, hogy 2025-re az ország megszűnik létezni (LaLibre.be, 2016). Ezzel a 
kijelentéssel újra napirendre került egyrészt az ország felbomlásának, a flamand 
függetlenségnek a kérdése1, másrészt ráirányította a figyelmet egy következő 
államreform ügyére, amely a 2014-es választásokat követően lekerült a politikai 
napirendről.  

Maga a belga alkotmányos monarchia egy sajátos felépítésű állam, amely 
különleges utat járt be, míg unitárius államból a huszadik század folyamán 
föderációvá alakult, amely mind a mai napig változik. A dezintegráció mérföldkövei 
az államreformok2, amelyek az egész állam struktúrájában, működésében 
módosulásokat hoztak, fokozatosan bontva az unitárius állam kereteit. A 2000-es 
években a flamand-vallon vita egyre inkább kiéleződött, és 2007-et követően 
Belgium a koalíciós tárgyalások elhúzódását érte meg: 2007-ben 194 nap, míg 2010-
ben rekord hosszúságú 541 nap. Úgy tűnt, hogy 2011-ben nyugvópontra értek a 
belga föderációval kapcsolatos belpolitikai viták, amikor a „Hatékonyabb föderális 
állam, autonómabb entitások” című hatodik államreformról sikerült megállapodniuk a 
pártoknak. A 2014-es föderális választásokat követően létrejött koalíció ─ melyet 
kamikaze koalícióként is szoktak említeni ─ létrehozására öt hónapot kellett várni.  

Jelen tanulmány a hatodik államreformhoz vezető utat kívánja megvilágítani, 
utalva a belga föderáció devolúciójának gazdasági hátterére, valamint a flamand és 
vallon entitások közötti viszony változására. Ez utóbbi kapcsán külön figyelmet kap a 
legutóbbi három föderális választás eredménye. Milyen változásokat hozott a 
kopernikuszi reformként is aposztrofált egyezmény a föderális központ és a régiók, 
közösségek viszonyában? Merre tart a belga föderáció? 

 
Rövid történeti visszatekintés 
 
1830-ban forradalmi hullám söpört végig Európán, amely az Egyesült Holland 
Királyságot is elérte. A királyság déli területei, amelyek a mai Belgiumot alkotják, 
forrongani kezdtek, függetlenségért kiáltottak, amelyet a belga nemzetgyűlés 1830. 
október 4-én deklarált. Ekkor egy egységes Belgium jött létre, amely alkotmányos 
monarchia lett, alkotmányát 1831. február 7-én fogadták el3, július 21-én pedig I. 

                                                 
1
 Ugyanakkor nem, mint akut probléma bukkant fel. 

2
 Eddig hat államreformra került sor. 

3
 1831. július 26-án lépett életbe 
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Lipót belga királyt megkoronázták. A belga állam megalakulásakor a francia nyelv 
egyedüli használata volt jellemző a politikában, a törvényhozásban, a katonaságban, 
a hivatalokban, magasabb bírói testületekben (Vos, 1998) – bár az alkotmány maga 
a nyelvek szabad használatáról rendelkezett. Maga a flamand mozgalom először a 
kultúra területén jelent meg, mégpedig színjátszó társulatok, irodalmi körök, és az 
irodalom szintjén. 1834-re érik meg a jelszavuk: De taal is gansch het volk, vagyis, A 
nép teljes egészében a nyelv (Stengers, 1997). Politikai jellegű követeléseik4 már 
1840-ben megjelentek, amikor is egy petíciót fogalmaztak meg, amelyben az oktatás, 
kormányzás, és igazságügyi bíráskodás területén követelték a holland nyelv 
használatát (de Schryver, 1981). A két nyelv egyenjogúságának törvénybe iktatása 
végül 1898-ban következett be.  

A két világháború közötti időszak az ún. egynyelvűsítés jegyében zajlott, melynek 
eredményeként egy sor nyelvhasználatot érintő törvény született. Mindezek oda 
vezettek, hogy Flandria és Vallónia egynyelvű lett, tehát a flamand és a vallon 
területeken az oktatás, a hivatali ügyintézés, a bíróságok stb. területén a régióra 
jellemző nyelv használata terjedt el, míg Brüsszel, az ország fővárosa, a 
közigazgatás központja, kétnyelvű lett hivatalosan is (Stengers, 1997). A hatvanas 
években vett újabb lendületet a nyelvi kérdés Belgiumban: az 1962-ben és 1963-ban 
született törvények meghúzták és befagyasztották Belgiumon belül a nyelvi 
határokat. Ezek értelmében elkülönült három egynyelvű terület, a flamand, vallon és 
a német, valamint a kétnyelvű Brüsszel. Konszenzus állt fenn a politikai elitben 
annak kapcsán, hogy a fennálló állami intézmények reformra szorulnak, ugyanakkor 
a flamand és vallon érdekek között volt különbség. Míg az ország északi részén a 
kulturális autonómia, a nyelvi közösségek létrehozásának kérdése volt meghatározó, 
a déli területeken – gazdasági okokból – a regionális autonómiatörekvések 
bontakoztak ki (Reuchamps, 2013). 

 
Az államreformok útján 
 
A Gaston Eyskens (flamand kereszténydemokrata) miniszterelnök által vezetett 
balközép kormány volt az, amelyik az első, a belga berendezkedést mélyebben 
érintő alkotmányreformot végigtárgyalta 1970-ben (Falter, 1998). Az államreform 
megerősítette az ország négy nyelvi területi egységre való felosztását, s elismerte a 
három kulturális közösséget, nevesül a Flamand, Francia és Német nyelvű 
Közösségeket. A tárgyalófelek azt is rögzítették, hogy Belgium három régiót is 
magában foglal: az egynyelvű Flandria és Vallónia mellett a kétnyelvű Brüsszelt. A 
Közösségek törvényhozó és végrehajtó testületeket állíthattak fel5, valamint a 
hozzájuk delegált politikaterületeken törvényerejű rendeleteket hozhattak. 
Kompetenciájuk kiterjedt a kulturális ügyekre (pl. képzőművészet, könyvtárak, 
múzeumok, stb. területén), oktatási ügyek kulturális kontextusára, nemzetközi és 
Közösségek közötti kapcsolatok területére, valamint nyelvhasználat kérdésére az 
ipari kapcsolatok és közigazgatás területén (Dunn, 1974). A közösségekhez delegált 
feladatok mellé a belga állam pénzügyi hátteret is biztosított a központi 
költségvetésből.6 

                                                 
4
 Jelesül a holland nyelv használata, elismerése a flamand területeken. 

5
 Ezek: parlament/tanács, illetve kormány. 

6
 Az első államreformmal kapcsolatban figyelmet érdemel, hogy alkotmányos garanciákat építettek bel 

a belga alkotmányba azért, hogy a nyelvi többség ne kerekedjen felül a nyelvi kisebbségen. Ilyen 
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A következő államreformra tíz év múlva, 1980-ban került sor, a Martens kormány 
irányításával. A Közösségek hatásköreit kibővítették az ún. nevesíthető ügyekkel 
(personalized problems), mint például az egészségügyi ellátás és a szociális 
szolgáltatások bizonyos aspektusai (Alen & Ergec, 1994). Hivatalosan megalakult a 
két régió, a Flamand és a Vallon, amelyek saját törvényhozó és végrehajtó 
intézményeket kaptak. A Flamand Régió és a Flamand Közösség egyesítette 
törvényhozó és végrehajtó szerveit, vallon részről nem született ilyen döntés 
(Reuchamps, 2013). Brüsszel Régió intézményei is megkezdhették működésüket. A 
régiók hatáskörrel rendelkeztek, és a közösségekhez hasonlóan törvényerejű 
rendeleteket hozhattak a következő területeken: környezetvédelem, lakáspolitika, a 
gazdaságpolitika regionális aspektusai, a munkanélküliek átképzése, és a helyi 
hatóságok ellenőrzése (Falter, 1998). 

A harmadik államreformra 1988-ban került sor, amely Brüsszel Főváros 
Régiójának helyzetét rendezte. 1993-ban a Jean-Luc Dehaene (flamand 
kereszténydemokrata politikus) által vezetett kormány egy újabb 
alkotmánymódosítást, államreformot hajtott végre, amelynek eredményeként az 
unitárius állam föderális állammá alakult. Az 1994-ben életbe lépett belga alkotmány 
1. cikke értelmében: „Belgium szövetségi állam, amely közösségekből és régiókból 
áll” (Alen & Ergec, 1994:36). A Régiók és Közösségek hatáskörét bővítették, 
valamint a külpolitika területét is elérte a decentralizáció: a szubnacionális entitások a 
fennhatóságuk alá tartozó területeken külpolitikai tevékenységet is folytathattak, 
nemzetközi megállapodásokat is köthettek (Falter, 1998). Így a belga föderális 
államban a szövetségi parlamenten kívül még öt parlament és kormány működött, 
saját hatáskörükbe tartozó területek tekintetében törvényhozó hatalmuk egy szinten 
áll a föderálissal. Az ötödik államreformra 2001-ben került sor, az ún. Lambermont és 
Lombard Egyezmények megszületésével. A régiók hatáskörébe került a 
mezőgazdaság, a halászat Flandria kizárólagos jogköre lett, a fejlesztési 
együttműködés bizonyos területei is a Régiókhoz kerültek, valamint bizonyos 
adókból, díjakból származó bevétel is a régiós költségvetésbe folyt be (Blöchriger & 
Vammalle, 2012). 

 
Eltérő gazdasági fejlődés 
 
Hogyan alakult a flamand és vallon területek gazdasági helyzete a belga történelem 
folyamán? A 19. században a vallon területek fejlettségben az északi tartományokat 
megelőzték, köszönhetően a nehézipari fejlődésnek, amelyet a gőzgépek 
megjelenése hozott – sőt, részben ennek köszönhetően, a század második felében 
Belgiumot komoly versenytársként tartották számon világszinten is. (Witte et al., 
2009) A szénre alapuló vallon nehézipari fejlődés vonzotta a tőkét, felpörgette a 
gazdaságot – féloldalas fejlődést eredményezve az országban az ország életének 
első 100 évében. Míg a déli területek gyorsan iparosodtak, addig az északi flamand 
területek alapvetően mezőgazdasági jellegűek és szegények maradtak. Az első 
világháború súlyos gazdasági következményekkel járt, a nemzeti vagyon mintegy 16-
20%-a semmisült meg (Fitzmaurice, 1996), ugyanakkor a kongói gyarmatról 
származó nyersanyagok és ásványkincsek meggyorsították az újjáépítést, és 1925-
ben a vallon szén- és acélipar visszanyerte korábbi termelékenységét (Cook, 2005). 

                                                                                                                                                         
elemek voltak: miniszterek paritásának elve, az ún. speciális többségű szövetségi törvények köre, a 
vészcsengő mechanizmus. E kérdésről bővebben lásd: Alen és Ergec (1994), Dunn (1974) 
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A második világháború pusztításai is mély nyomokat hagytak a Belga Királyságon – 
főként a vallon területeken. Az ország ugyanakkor részben a gyarmatáról beáramló 
javaknak köszönhetően, viszonylag gyorsan felépült a háborús veszteségekből, és a 
hetvenes évekig gazdasági növekedést tapasztalt. A flamand és a vallon területek 
gazdasági folyamatai azonban más-más képet mutattak.  

Az 1950-es, 1960-as évek fejlődése inkább az északi tartományoknak kedvezett, 
a vallon területek szén- és acélipara hátrányt szenvedett a megszülető Európai 
Szén- és Acélközösségben generált versenyen belül. Emellett a modern iparágak is 
inkább Flandriában tudták megvetni a lábukat, e terület vonzóbbnak bizonyult a 
külföldi tőke számára7 (Covell, 1986). A hatvanas évek közepére Flandria mind 
gazdasági súlyát tekintve (Covell, 1986:265), mind, pedig egy főre jutó GDP 
tekintetében (Gérard, 2013:5) megelőzte Vallóniát. A téma szakértői osztják azt a 
véleményt, hogy a gazdaság regionalizációját hangsúlyozó vallon törekvés oka az 
volt, hogy a déli tartományok tartottak attól, hogy a flamandok által dominált belga 
kormányok majd az északi tartományok gazdasági fejlődését fogják szem előtt 
tartani (Covell, 1986:266; Gérard, 2013:5; Reuchamps, 2013:380). 

A hetvenes és nyolcvanas évek gazdasági válságai megrázták Belgiumot is. 
Ugyanakkor Vallóniára nagyobb hatással volt a visszaesés, és nehezebben tudott 
kilábalni belőle, míg Flandria könnyebben tudott alkalmazkodni a megváltozott 
körülményekhez. A kilencvenes években sem változott a helyzet, a flamand 
gazdasági előny folyamatos volt. A 2008-ban kezdődött gazdasági és pénzügyi 
válság Belgiumra is hatással volt, ugyanakkor az ország meglehetősen hamar 
talpraállt az első sokk után. Azonban 2012-őt követően a gazdasági mutatók 
gyengülni kezdtek; a GDP 100%-át meghaladó államadósság, valamint a 
munkanélküliség magas szintje is kihívást jelentett. (Federal Public Service, 2012, 
2013, 2014)  

 
Kormányválságok és választások 
 
„Bye-bye Belgium” – 2006. december 13-án, szerdán ezzel a hírrel szakította meg 
adását a francianyelvű belga médiaszolgáltató, az RBTF. A hír szerint, a flamand 
parlament egyoldalúan bejelentette Flandria függetlenségét – csupán fél óra 
elteltével fedték fel, hogy a hír kacsa (BBC, 2006). Mindez újra rávilágított a flamand-
vallon törésvonal fennállására. 
 

                                                 
7
 Részben a régió földrajzi helyzete, részben pedig az alacsonyabb munkaerő ára miatt – míg ekkor a 

vallon munkaerő drágább volt, valamint a sztrájkhajlandósága is nagyobb volt. 
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1. táblázat. Belga föderális választások (képviselőház) 

szavazatok 
(%)

mandátumok 
száma

szavazatok 
(%)

mandátumok 
száma

szavazatok 
(%)

mandátumok 
száma

CD&V - N-VA 18,5 30
 N-VA 17,4 27 20 33
CD&V 10,9 17 11,6 18
Vlaams Belang 12 17 7,8 12 3,7 3
VLD 11,8 18 8,6 13 9,8 14
SP.a-Spirit 10,3 14
SP.a 9,2 13 8,8 13
Lijst Dedecker 4 5 2,3 1 0,4 0
Groen! 4 4 4,4 5 5,3 6
MR 12,5 23 9,3 18 9,6 20
PS 10,9 20 13,7 26 11,7 23
CDH 6,1 10 5,5 9 5 9
Ecolo 5,1 8 4,8 8 3,3 6
Front National 2 1 0,5 0
Partie Populaire 1,3 1 1,5 1
FDF 1,8 2

2007 2010 2014
Párt neve

 
Forrás: saját szerkesztés; adatok forrása: Election resources on the internet; Pilet & van Haute (2008); 

Abts et al. (2012); Álvarez-Rivera (2014). 
 

A 2007. június 10-én tartott föderális választásokat követően egy addig rekord 
hosszúságú (194 napos) koalíciós tárgyalás-sorozat kezdődött – a viták 
középpontjában az államreform állt. A legtöbb képviselőt a flamand keresztény-
demokraták (Christen-Democratisch en Vlaams, CD&V) és az N-VA közös választási 
koalíciója delegálhatta (30 mandátum), második a vallon liberális párt lett 
(Mouvement Réformateur, MR) 23 parlamenti képviselővel, a harmadik legnagyobb 
frakciót, 20 fővel a franciaajkú szocialisták (Parti Socialiste, PS) alakíthattak. A 
szélsőséges Vlaams Belang (VB) 17 mandátumot szerzett. A koalíciós tárgyalások 
kezdetén hamar világossá vált, hogy narancs-kék együttműködésre kerül sor, vagyis 
a keresztény demokraták és a liberálisok kezdték meg a tárgyalásokat (CD&V-N-VA, 
CDH, MR, VLD) Yves Leterme (CD&V) vezetésével 2007 júliusában. Azonban a 
tárgyalások döcögve haladtak, és augusztusban Leterme be is nyújtotta formateuri 
lemondását II. Albert királynak. Szeptembertől decemberig újra Leterme próbálta tető 
alá hozni a koalíciót, de nem járt sikerrel, így 2007 decemberében Guy Verhofstadt 
(leköszönő miniszterelnök) kapta meg a feladatot, hogy ideiglenes kormányt hozzon 
létre, amely 2008 márciusában fejezte be működését. A tárgyalások előrehaladtával 
az N-VA bejelentette, hogy nem kíván részt venni a Leterme-vezette kormányban8, 
amely végül 2008 decemberéig volt hatalmon. Később a kormányfői tisztséget 
Herman van Rompuy vette át, aki 2009 novemberében leköszönt, majd Leterme újra 
visszatért, s 2010 áprilisában a flamand liberális partner kilépésével a kormányfő 
lemondott (Pilet & van Haute, 2008; Sinardet, 2008). 

Milyen viták mentén kellett megegyezést keresnie a pártoknak? A flamand és 
vallon pártok közötti vitapontok közül kettőt érdemes kiemelni: egyrészt a Brüszel-
Halle-Vilvoorde (BHV) választási körzet ügyét, másrészt pedig a belga állam további 
devolúcióját, vagyis a hatodik államreform kérdését. A BHV körzet az egyedüli olyan 
választási körzetként maradt meg a nyelvi határok 1962-es kijelölését követően, 
amely a kétnyelvű Brüsszel Főváros Régiójára és a flamand egynyelvű Halle-
Vilvoorde területre is kiterjedt. Ennek köszönhetően azok a franciaajkú lakosok, akik 
                                                 
8
 Koalíciós pártok: CDH, CD&V, MR, Open VLD, PS. 
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Halle és Vilvoorde körzetben éltek, Brüsszel Főváros Régiójának francia nyelvű 
pártjaira is szavazhattak, nem csupán a flamand nyelvűekre az egyébként egynyelvű 
(flamand) régióban (Mnookin & Verbeke, 2009). A flamand lakosok attól tartottak, 
hogy ez a helyzet a körzet további elfranciásodásához vezet. 2003-ban a belga 
alkotmánybíróság ítélkezett a körzet helyzetével kapcsolatban, s kimondta, hogy a 
BHV sérti az egyenlőség elvét, tekintettel arra, hogy míg az ott élő franciaajkú 
polgárok szavazhatnak vallon pártokra, a Vallóniában élő flamandok ugyanezt nem 
tehetik meg. Az alkotmánybíróság döntése értelmében a belga kormánynak négy év 
haladékot adtak, hogy a választókörzet ügyét rendezze (De Vlaamse Rand, n.a.). A 
flamand politikai pártok többsége azon a véleményen volt, hogy a választókörzetek 
határának követnie kell a nyelvi régiók határait (Sinardet, 2010). Ők a körzet 
szétválasztását tartották volna jó megoldásnak, egy brüsszeli kétnyelvű és egy 
Flamand Brabanthoz tartozó egynyelvű területre, amelynek eredményeként a Halle 
és Vilvoorde területek lakosai a Főváros Régiójának pártjaira nem szavazhattak 
volna (Mnookin & Verbeke, 2009). Ez a megoldás azonban nem volt elfogadható a 
franciaajkú pártok számára. A két entitás politikai elitjének pengeváltására került sor 
2007-ben, amikor a választásokat követően a föderális parlament Belügyi 
Bizottságában dolgozó flamand képviselők benyújtottak egy javaslatot a 
választókörzet szétválasztásáról. A határozati javaslatot a flamand bizottsági tagok 
egy tartózkodás mellett elfogadtak – erre válaszul a Francia Közösség beindította a 
vészcsengő mechanizmust, és a döntést elhalasztották, nem született 
kompromisszum (Romainville, 2015). A BHV körzet ügyét nem sikerült megoldani, s 
ez nagyban hozzájárult a Leterme adminisztráció 2010-es lemondásához. A másik 
vitás ügyben, jelesül az újabb államreform területén nem sikerült előrelépni. 

A 2010 júniusi választások politikai kampányainak egyik hangsúlyos eleme volt a 
BHV választókörzet problémája. Az N-VA ekkor már önállóan mérette meg magát a 
választásokon, és győzelmet aratott, a Flamand Régióban a szavazatok 27,8%-át 
szerezte meg, 27 mandátumot birtokolva a szövetségi parlamentben (Abts et al., 
2012). Vallon oldalon a Szocialista Párt nyert, 26 képviselőt küldhetett a szövetségi 
parlamentbe – így a vallon területek alapvetően baloldali irányultsága újra 
megerősödött. A flamand oldalon ugyanakkor a választásokat követően a belga 
devolúciót támogató, sőt, a flamand függetlenséget politikai napirenden tartó pártok 
sikeresen vették a választási akadályokat. Az eredmények megszületését követően a 
sajtó a flamand szeparatisták győzelméről írt, valamint elhúzódó koalíciós 
tárgyalásokat vetített előre – s ebben nem is tévedett. A koalíciós tárgyalásokat Bart 
de Wever, az N-VA vezetője kezdte meg a vallon PS elnökével, Elio di Rupoval – és 
hét párti koalíciót jósoltak9 (Abts et al., 2012). De Wever 2010 júliusában lemondott a 
formateuri posztról, és azt később di Rupo vette át.  

A tárgyalások során a korábban is tárgyalt, de meg nem oldott témák kerültek elő, 
így a BHV választókörzet jövője, valamint az újabb államreform, amely több 
kompetenciát adna a régiók és közösségek kezébe, érintve az addig tabunak 
számító társadalombiztosítást is. Emellett az 1989-ben született Különleges 
Pénzügyi Törvény10 is felülvizsgálatra szorult a fentiek miatt – előrevetítve a föderális 
költségvetés bevételeinek további újraosztását. 2011 októberében hozták tető alá az 

                                                 
9
 Potenciális koalíciós partnerek: N-VA, CD&V, SP.a, Groen!; PS, CDH, Ecolo 

10
 Special Finance Act – ez a törvény foglalkozik a Régiók és a Közösségek juttatásaival, vagyis, hogy 

a föderális költségvetés adóbevételeiből (személyi jövedelemadó, hozzáadottérték-adó) milyen 
arányban részesülnek. A 2001-es reformot követően az adók köre kibővült, például: rádió és televízió 
adó, autókat terhelő adó, stb.  
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ún. Pillangó Megállapodást11, vagyis a hatodik államreformot tartalmazó 
dokumentumot. Az új kormány, amelynek 1974 óra először lett vallon 
miniszterelnöke Elio di Rupo személyében, hat párt koalíciója lett12. 

A legutóbbi választásokra 2014. május 25-én került sor, amely során a belga 
lakosok a föderális, a regionális és az Európai Parlamenti képviselőiket is 
megválasztották, immár a hatodik államreform által létrehozott változások alapján13. 
Az eredményekre tekintve látható, hogy az N-VA további szavazatokat szerzett, míg 
a szélsőséges VB mindössze három mandátumot kapott. A vallon oldalon az PS 
kapta a legtöbb szavazatot, ám a korábbiakhoz képest kevesebb képviselői helyet 
nyert, a liberális MR a második legnépszerűbb párt volt, amely viszont növelni tudta 
mandátumszámát. A kormányalakítás felé mutató tárgyalások megkezdésének 
feladatát de Wever kapta meg, ám ezúttal nem di Rupoval kezdte meg az 
egyeztetéseket14, hanem a vallon liberálisok vezetőjével, Charles Michellel. A 
tárgyalások 139 napon át tartottak, melyek végén a jelenleg regnáló aszimmetrikus 
(„kamikaze”) koalíciót beiktatták. A kormánykoalíciót egy vallon és három flamand 
párt alkotja (ezért is a becenév)15, s kimaradt a vallon oldalon nyertes PS (Euractive, 
2014). 

 
A hatodik államreform és a BHV körzet 
 
Az előző részben a hosszadalmas koalícióformálási időszakok kapcsán a Brüsszel-
Halle-Vilvoorde választókörzet ügyére már történt utalás, rávilágítva annak 
eredetére. A 2010-es föderális választásokat követően sürgetővé vált a probléma 
megoldása tekintettel a belga alkotmánybíróság korábban említett döntésére. 2011 
októberében a Pillangó Megállapodás értelmében Flamand Brabant16 önálló körzet 
lett, és egy Brüsszel főváros választókörzet került kialakításra. A Halle és Vilvoorde 
így Flamand Brabant része lett, az ott élő emberek a flamand brabanti listára tudják 
leadni voksukat. Ugyanakkor hat kantont is megneveztek, ahol az ott élő franciaajkú 
lakosság speciális jogokat kapott: ők választhatnak, hogy flamand brabanti, vagy 
brüsszeli jelöltekre szavaznak (Belgium.be, n.a.). A választásokat ezentúl ötévente 
tartják, ugyanazon a napon kerül sor a szövetségi, regionális, közösségi és Európai 
Parlamenti voksolásra. 

A másik terület, amely megosztotta a flamand és vallon politikai elitet, az a belga 
föderális állam berendezkedése, a régiók és közösségek hatáskörei voltak. Ebben a 
tekintetben eltért egymástól a két államalkotó entitás célja, miután a vallon pártoknak 
nem állt érdekükben a kompetenciák további leosztása, ugyanakkor Flandria a 
föderáció további lazításában volt érdekelt. A flamand pártok a föderális transzferrel 
elégedetlenek voltak, sokallták azt az összeget, amelyet Vallónia és Brüsszel kapott 
a közös költségvetés újraosztását követően17. A két régió felé történő utalások nagy 
                                                 
11

 Vlinderakkoord; L'accord papillon – a miniszterelnök csokornyakkendője után 

12
 CD&V, Open VLD, SP.a, PS, MR, CDH 

13
 Egyik fontos változás, hogy öt évre választották meg az ország képviselőit a belga választók. 

14
 Elio di Rupo akkor regnáló miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy egymás mellétenni az N-VA-t és a 

PS-t olyan, mintha piromániásokat és egy tűzoltó csapatot zárnának össze. The European Elections 
Monitor (2014) 
15

 MR, N-VA, Open VLD, CD&V. Egyes források TINA becenéven is említették a koalíciót: There Is No 
Alternative.  
16

 Halle-Vilvoorde választási körzetekből és a leuveni választókerületből alakult meg 
17

 A Régiók közötti transzferek kérdése sokáig tabutémának számított. 2008-ban a Belga Nemzeti 
Bank publikált egy tanulmányt, amelyben az interregionális transzferekről is készült kimutatás. 
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részét a munkanélküli járadék, egészségügyi biztosítás és a társadalombiztosítás 
(öregségi nyugdíj, rokkantsági juttatások) tették ki (Mnookin & Verbeke, 2009). A 
munkanélküliek arányát tekintve, valóban magasabb a ráta a vallon és a brüsszeli 
régióban, mint Flandriában, és az egy főre jutó GDP is a Flamand Régióban a 
legmagasabb (Research Center of the Government of Flanders, 2015). 

A hatodik államreform életbe lépésével több terület is a régiók vagy közösségek 
hatáskörébe került nagy részben18, valamint a fiskális autonómia területén is történt 
előrelépés. Három területet szoktak kiemelni, mégpedig a foglalkoztatást, az idősek 
ellátását, támogatását, és a családtámogatásokat (Reuchamps, 2013). Az első 
kérdéskört tekintve, bár a foglalkoztatáspolitika területét érintő kérdések túlnyomó 
többsége a Régiókhoz került, ugyanakkor a szövetségi szint megtartotta a 
munkaügyi törvényhozás területét, tehát például a Régiók nem csökkenthetik a 
munkanélküli járulék folyósításának időtartamát. Ugyanígy a bértárgyalások 
lefolytatása is föderális hatáskör maradt (Interel Belgium, 2011). A Közösségek 
kompetenciái kibővültek az idősek ellátásával, támogatásával, a 
családtámogatásokkal, többek között, s a központi költségvetésből juttatott 
támogatásuk is nőtt ezzel párhuzamosan (nem kaptak fiskális autonómiát). A Régiók 
fiskális autonómiája jelentősen bővült ugyanakkor a reformnak köszönhetően. A 
változások pénzügyi következményeit tekintve, a Flamand kormány nagyobb 
összegű költségvetés felett fog diszponálni, mint a szövetségi költségvetés 
(államadósságot nem számítva) (Deloy, 2014). 

 
Status quo, vagy újabb államreform? 
 
Belgium életében az elmúlt évtized felszínre hozta a flamand-vallon törésvonal 
mentén megfigyelhető ellentéteket, valamint a flamand szeparatista hangokat. A 
2007-es és a 2010-es elhúzódó koalíciós tárgyalások idején fel-felbukkantak Belgium 
bomlását vizionáló jövőképek. A két utolsó választás eredményeire tekintve, valóban 
nőtt az önálló, EU-tag Flandria jövőképét dédelgető N-VA támogatottsága – s ez a 
kép magában hordozza a belga állam felbomlását is. A 2014-es választások előtt a 
párt a belga föderáció további lazítását, a konföderáció felé való elmozdulást 
helyezte inkább előtérbe (Goudenhooft, 2013). A konföderáció mint cél megjelent a 
flamand liberális és keresztény-demokrata pártok programjában is, bár a végcél 
tekintetében ezek a pártok a központ hatáskörének további bomlását helyezték 
inkább előtérbe. Olyan berendezkedést vizionálnak, ahol az állam alatti entitások 
határozzák meg a kompetenciák elosztását, valamint a költségvetést is, nem pedig a 
központi szint (Dandoy et al., 2013). 

Egyes nézetek szerint a jelenlegi koalíciónak viszont inkább lesz gondja a 
szakszervezetekkel, mintsem a flamand-vallon ellentéttel (The Guardian, 2014). A 
belga gazdaság számára továbbra is kiemelt fontosságú, hogy a 2008-2009-es 
gazdasági világválság hatásait mérsékelje. Az államadósság magas szintjének (a 
GDP 106,9%-a volt 2015-ben) csökkentése az egyik komoly kihívás, a 

                                                                                                                                                         
Eszerint, a három Régió közül Flandria nettó befizető, míg Vallónia és Brüsszel Főváros Régiója nettó 
haszonélvezője a pénzügyi átutalásoknak. Ugyanakkor érdekes trendet is bemutatnak 2030-ra 
vonatkozóan (Dury et al., 2008). 
18

 Előzetes számítások szerint ez 17 milliárd eurónyi kompetencia-átruházást jelent. Ugyanakkor már a 
jelen államreform kapcsán is figyelemmel kellett lenni arra, hogy a föderális szinten maradó 
pénztömeg elegendő legyen a szövetségi feladatok ellátására, az államadósság törlesztésére, 
valamint a TB kassza (nyugdíjak, munkanélküli járulék, egészségbiztosítás) finanszírozására. 
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versenyképesség javítása pedig a másik. Mindezek mellett a 8% fölött ragadt 
munkanélküliséggel is küzdenie kell. Ennek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a 
ráta különböző az egyes régiókban: 2014-es adatokat tekintve, a ráta 8,6% volt 
országos szinten, Flandriában ugyanakkor 5,1%, Vallóniában 12%, Brüsszel Főváros 
Régiójában pedig 18,5% értéket mutatott (Work in Flanders, 2015). 

A hatodik államreform fokozatosan lépett életbe, teljes egészében 2014. július 1-
jétől működik. A jelenlegi kormány megalakulását követően úgy tűnt, nyugvópontra 
érkezett a belga állam további devolúciója, egészen 2016 januárjáig. Ekkor ugyanis, 
Bart de Wever (N-VA vezetője) arra kérte alkotmányjogász politikustársát, Hendrik 
Vuyét, hogy dolgozzon ki egy olyan tervezetet a 2019-es választásokra, amely 
további kompetenciák átadását valósítaná meg Flandria irányába (Cerulus, 2016). Ez 
a bejelentés felbolygatta a belga belpolitikai életet, és korábbi negatív tapasztalatok 
emlékét idézte meg újra. 
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Bevezető 
 
„Az államnak a társadalomtól való viszonylagos függetlensége, az autonóm egyén, a 
társadalomhoz tartozás és a társadalmi ügyekben való részvétel: ezekből az 
eszményekből indul ki a civil társadalomról szóló valamennyi gondolat.” (Seligman, 
1997:15) Tanulmányomban, a magyarországi civil társadalom kurrens állapotával 
kívánok foglalkozni. A kép egyszerre lehangoló és bíztató, ami a társadalmi 
részvétel, a közbizalom, a civil ethosz fogalmaival leírható értelmezési keretben 
empirikus kutatások is igazolnak. A demokrácia elmélyülése tanulási folyamat, 
amelyet számos intézményes és intézményen kívüli, akár latens tényező erősít vagy 
gyengít. 

 
A felvetett probléma távolabbi előzményei és tágabb kontextusa 
 
A civil társadalom újjászületése a Kelet-Közép-Európa régió országai közül nem 
egyenletesen ment végbe. Egyes országokban konfliktusosan, másutt rendezetten 
és általános konszenzus keretei között történt (Ekiert & Kubik, 1998). A 
magyarországi civil társadalom (újjá)születésekor, annak életfunkciói több 
szempontból nem voltak kielégítőek. A pontos diagnózis felállításához nem elég 
például a nyilvántartott egyesületek vagy alapítványok félmúltbeli illetve kurrens 
számát ismernünk. A civil társadalom valódi erejét messze nem e szervezetek 
statisztikai mutatói, hanem a deklarált vagy ki nem nyilvánított társadalmi – 
gazdasági - kulturális küldetésük mögött meglévő elszántság és az ahhoz 
nélkülözhetetlen szubjektív feltételek, ad absurdum a civil ethosz adják. Ezért, 
önmagukban nem segítenek a régió más országaival való adekvát statisztikai 
mutatók összehasonlító vizsgálatai, egyáltalán a fejlődés indikátoraiként nem 
elegendő a kvantitatív megközelítésből adódó eredmények kimutatása. Ekiert és Foa 
kritizálták az elmúlt két és fél évtizedben megjelent – a Kelet- és Közép-Európában 
kibontakozó civil társadalmak fejlettségét, életképességét, szervezettségét, 
társadalmi hatását bemutató – tanulmányok egyes megállapításait, amelyek 
általában a gyengeségről, fejletlenségről, hatástalanságról szóltak. Írásukban 
megállapították, hogy sok téveszme, mítosz befolyásolta ezeket az elemzéseket. 
Véleményük szerint jelentős eltérések vannak a szovjet utódállamok és a volt 
szocialista országok civil társadalmainak fejlettségében. Új szempontokat, 
indikátorokat javasolnak a komparatív vizsgálatokhoz (Ekiert & Foa, 2011).  
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A rendszerváltozások többé-kevésbé rövid, dinamikus folyamatok voltak, annak 
összes előnyével-hátrányával: 

• Az átalakulás jellemzően paktumokon alapult, azaz az elitek között jött létre. 
• A civil mozgalmakat saját vezetőik magukra hagyták, tekintettel arra, hogy 

korábbi vezetőik a hatalmi elithez csatlakoztak. 
• A totalitárius rendszerek szellemiségének továbbélése akadályozta 

(akadályozza sic.) a bizalmon és önkéntességen alapuló polgári társadalom 
kiteljesedését  

• A gazdasági recessziós ciklusok, a piacgazdaságra való áttérés, a 
tulajdonviszonyok és a jóléti rendszerek strukturális átalakulása a 
demobilizációt erősítette (Bernhard,1996). 

 
Kéri László is a civil társadalom újjászületéséről beszél (Kéri, 1997). A 

rendszerváltozást megelőző rövid, dinamikus időszakot konfrontatív szakasznak 
nevezte. A frontvonalat a párt(állam) és a kibontakozó illegális/féllegális ellenzéki 
mozgalmak között húzta meg. A civil társadalom kibontakozásában a rendszerváltás 
folyamatát, a demokrácia első éveit kompetitív szakasznak nevezte. 
Értelmezésében, a „hitelességi” verseny a politikai pártok, a hatalmi aktorok, valamint 
az önképük és a közvélemény szerint „makulátlan” civil szervezetek között zajlott, a 
civilek szempontjából inkább kisebb, mint nagyobb sikerrel. A politikai piac 
„felosztása” egy meglehetősen félreértett célja volt az ebben résztvevő „civil” 
érdekelteknek. A Kéri-féle kompetitív szakaszt leíró dilemma összefügg Michael 
Bernhard előbbiekben citált elitcserés megállapításával.  

A harmadik szakaszt kooperatívnak nevezte el, amelyet a tanulmánya 
születésének ígéretes időszaka magyaráz. A kilencvenes években – de még a Kéri-
féle tanulmányt követő évtizedben is számos „gesztusértékű” lépés történt az állam 
részéről. Az Antall-kormánytól a Bajnai-kormányig bezárólag – beleértve az első 
Orbán-kormányt is – a kormányzati civil politika progresszív – időnként jó szándékú 
„felvilágosult abszolutista” – volt. A szabályozási környezetet, a támogatáspolitikát, a 
policyk alakításának civil közreműködést lehetővé tevő törekvéseit, a civil 
infrastruktúra lokális és országos kiépítését, a szolgáltató hálózatok létrehozását, az 
OKJ és a felsőoktatás adekvát képzési orientációit és a civilekkel való stratégiai 
partnerség különféle megnyilvánulásait emelném ki a harmadik szakaszt minősítő 
indikátorokként.  

Szabó Máté az elmúlt évtizedben, a posztkommunista civil társadalmak uralkodó 
trendjeit szintén a kilencvenes évek biztató folyamatai alapján – feltételezve a stabil 
és támogató politikai (hatalmi) és társadalmi környezetet – az alábbiak szerint 
foglalta össze:  

• Az ún. avantgárd létezésből a professzionális, „üzemszerű” működés 
irányába. 

• A tiltakozó alapállásból a szolgáltatási tevékenységek felé. 
• Az ideológiailag determinált (rendszerellenes) cselekvéstől a 

szakpolitikai/közpolitikai témaválasztásig. 
• A lokális hatókörtől a globális akciórádiuszig. Ennek lehetőségét, a határok 

légiessé válása, az EU tagság, a nemzetközi szervezetekbe való 
integrálódás adta meg (Szabó, 2004.) 
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A felvetett probléma közvetlen előzményei és szűkebb 
kontextusa 
 
Az előző fejezetben ismertetett Kéri-féle korszakhatárok kiegészítése azért indokolt, 
mert a 2010-ben bekövetkezett „több mint kormányváltás” jelentősen visszahatott a 
társadalmi struktúrákra is.  

Nincs konszenzus a politológiai elemzésekben a regnáló rezsim politikai rendszer 
leírásában, így a köznapi percepciók sokszor obskúrus magyarázatai különösen 
félrevezetőek. Témánk szempontjából adekvát problematika a demokrácia 
minősége, hiszen annak sine qua non-ja az állampolgári részvétel, a társadalmi 
cselekvőképesség, a közbizalom, az öntevékenység, egyszersmind a civil 
társadalom állapota. Az ún. NER-t (Nemzeti Együttműködés Rendszerét) a 
kanonizált elemzések továbbra is demokráciának tekintik, amelyet maga a politika 
látott el az illiberális jelzővel, tehát előbb állt elő öndefiníciójával (amelyet 
természetesen a politológiai irodalomból citált), minthogy arra a politikatudomány tett 
volna egy határozott kísérletet, mivel évekig megmaradt a működés-működtetés 
szisztémájának leírásának komilfó keretei között. A rendszer definícióját az óvatos 
értetlenségen túl valójában nehezítette a fogalmi keretek hiánya. Szilágyi Ákos 
viszont már 2011-ben definiálta a kibontakozó új politikai rendszert (Szilágyi, 2011). 
Használja az illiberális jelzőt, de egy orosz politológus, Nyikolaj Petrov kifejezését – 
amelyet a putyinizmus leírására használt – célravezetőbbnek tekintette. Annak is két 
szintjét különbözteti meg, az alábbiak szerint: 

� irányított demokrácia, 
� túlirányított demokrácia. 

 
A jelzős szerkezetek arra utalnak, hogy a montesquieu-i klasszikussá vált 

hatalommegosztás kényes egyensúlya, mai szóhasználattal „a fékek és ellensúlyok” 
rendszere felbomlik és a demokratikus díszletek további fennállása mellett a 
végrehajtó hatalom effektíve omnipotenssé válik. Szilágyi kifejezése „még” egy 
adaptációs lehetőség. Magyar Bálint szociológus már kifejezetten a hazai viszonyok 
leírására konstruálja a posztkommunista maffiaállam elnevezést (Magyar, 2013), ami 
álláspontja szerint egy „magasabb” minősége az ún. foglyul ejtett állam (Captured 
State) politikai szakirodalomban széles körben használt fogalommal jelölt 
kormányzati működésnek és egyelőre unikális modell. Szelényi Iván szociológus 
visszanyúlt a történelmi tapasztalathoz és prebendális (hűbériség, szolgáló 
nemesség) rendszerként azonosítja a jelenkori hatalmi viszonyokat (Szelényi, 2016). 
Adekvát még Andreas Schedler politológus megközelítése, amely az ilyen típusú 
rendszert elektorális autokráciaként identifikálja (Schedler, 2016). Az egyes 
definíciós kísérleteket nehéz összehasonlítani, mert a feltárni kívánt rendszer más-
más elemét ragadják meg az elemzések: központosítás, pluralizmus, modernizáció, 
joguralom és így tovább. A helyzet megítélése ellentmondásos. Abban konvergálnak 
a vélemények, hogy a liberális demokráciától határozottan távolodik a rezsim és egy 
felülről vezérelt „állami forradalom” bontakozik ki.  

Mindazonáltal az egész nyugati világban csökken a képviseleti demokráciákkal 
szembeli választói bizalom, viszont a jelentősebb társadalmi mechanizmusok a 
demokrácia kiszélesítését és nem szűkítését segítik. Az alulról szerveződő ún. 
grassroots mozgalmak, például az Occupy (USA), az Indignados (Spanyolország), 
de az illegális Anonymus, a féllegális WikiLeaks, az antikapitalista, a 
környezetvédelmi mozgalmak, egyáltalán a globális civil szervezetek közös vonása, 
hogy a meglévő status quo kritikusai. Vannak a demokráciának ún. deliberatív 
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(tanácskozó) megnyilvánulásai is; állampolgári tanácsok, részvételi költségvetések, 
amelyek nem intézményellenes formációk, de kiszélesítik a klasszikus képviseleti 
demokráciát. Azaz, a közpolitikai döntések előkészítését és a döntések ellenőrzését 
széles, laikus bázison hajtják végre, a köz- és a magánszféra közötti határok 
elmosódnak, az egyeztetés kultúrája alakul ki (Salamon, 2002).  

A civil társadalom továbbélése ezt az értelmezési keretet igényli. Kérdés, hogy 
Magyarország esetében egy anomáliával, vagy egy vitális szisztémával 
szembesülünk? Az első esetben a civil társadalom fejlődése kulcskérdés, utóbbi 
változat esszenciálisan érintheti a civil társadalom létét. A kurrens lengyelországi 
politikai változásokat sok elemzésben tekintik valamiféle párhuzamos jelenségnek, 
sőt, a magyarországi folyamatok pandanjaként értékelik. A lengyel civil társadalom 
immunitása, koherenciája lényegesen eltér a hazaitól (lásd a történelmi 
előzményeket és az értékpreferenciákat), inkább képes tengelyt akasztani az ottani 
hegemón politikai törekvéseinek. A magyar társadalom értékstruktúrája nemzetközi 
kontextusban a következő képet mutatja: legközelebbi „értékszomszédaink” az 
értékmezőkben a keleti ortodox kultúrájú országok, például Ukrajna, Moldova és 
Bulgária. Az adatfelvétel által feltárt jellemzők alig változtak a nyolcvanas évek 
elejétől. Ennek mutatói a zárt gondolkodás, az állami gondoskodás preferálása, ad 
absurdum piacellenesség, a privát cselekvőképesség alacsony szintje (Keller, 2009). 
A sorban ötödik adatfelvétel 2009-ben, szűk két évtizeddel a rendszerváltozás után 
volt. 

Robert Dahl sokközpontú demokrácia modellje jól érzékelteti a nyugati típusú 
demokráciák sajátosságait. A poliarchia egy olyan társadalmi működésmód, 
amelyben a többféleképpen korlátozzák a közhatalmat a hegemón törekvéseiben:  

� A szervezetalapítás akadálytalan. 
� A közhatalomért folytatott tiszta versenyben nagyobb a makulátlan vezetők 

megválasztásának esélye. 
� A pluralista versengés miatt kompromisszumos vezetők választódnak ki. 
� Az állampolgárok a kormánytól független információkat is beszerezhetnek. 
� A hatalom megosztásának komplex rendszerében lehetővé válik a 

sokközpontú hatalmi berendezkedés (Miszlivetz, 2012). 
 

A Dahl-féle ismérvek közül – a jelenkor hazai viszonyait tekintve – az első 
kivételével valamennyi erősen korlátos. Ezek a hiányosságok még nem a formális 
szabályok de jure szigorításában érhetők tetten, hanem egyrészt a latens politikai 
megnyilvánulások, másrészt a civil társadalom szereplőinek divergálásai okozzák. 

 
A hazai civil társadalom diagnózisa 
 
A szűkebb-tágabb környezet adekvát jelenségeinek összefoglalása után vegyük 
leltárba a 21. század második évtizedének hazai civil társadalmát leíró 
„szimptómákat”: a Kéri-féle szakaszolás kiegészítéseképpen a jelenlegi etapot 
ellentmondásossága miatt egyszerre korporatív és neokonfrontatív szakasznak 
tekintem. A korporatív törekvések jelei: a NER intézményrendszerén belül működő, a 
status quo-t feltétel nélkül elfogadó szervezetek kitüntetett stratégai partnereivé 
váltak a közhatalomnak. A stratégiai partnerség viszonyt minősítő fogalmát maga a 
közhatalom vezette be. Kormányzati, de önkormányzati szinten is kimutatható ez a 
jelenség (Brachinger, 2013.). A szakpolitikai kérdésekről ezekkel a kiválasztott 
szervezetekkel egyeztet a kormányzat, ahol a kiválasztás alapja nem (csak) a 
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szakmai reputáció vagy a társadalmi beágyazottság. A szocializmus évtizedeiben 
szatellit szervezetként azonosították az ilyen formációkat. Jelenleg ilyen a 
Kereskedelmi és Iparkamara, amely nagy múltú, de 2010 után státusza megváltozott. 
A korábban egyesületi formában működő Magyar Művészeti Akadémia (MMA), 
amely ma már köztestületként működik és jelentős állami vagyont bocsátottak a 
rendelkezésére, szintén kiemelkedő partner. Jellegzetes, hogy a pedagógusok 2016-
os mozgalmának követeléseiről a kormányzat által létrehozott Köznevelési 
Kerekasztalba meghívást kapott az Iparkamara és az MMA. 

Sajátos a Civil Összefogás Fórum szerepe, amelynek tevékenysége, funkciói 
leginkább a Kádár-kor Hazafias Népfrontjára emlékeztetnek, amennyiben 
megpróbálja integrálni és domesztikálni a különféle szervezeteket. Az integrációs 
kísérlet azért ütközik korlátokba, mert a civil szektor rendkívül sokszínű és a 
szereplők érdekei sokszor egyáltalán nem konvergálnak. A CÖF-höz személyes 
átfedéseken keresztül szorosan kapcsolódik a Nemzet Együttműködési Alap (NEA). 
A kormányzat civil támogatáspolitikája ezen a csatornán keresztül bonyolódik, ami a 
döntésekkel kapcsolatban számos aggályt vetett fel az elmúlt fél évtizedben.  

Ebbe a körbe sorolhatóak a különféle hivatásrendi szervezetek. A legtöbb vitát a 
Nemzeti Pedagógus Kar létrehozása váltotta ki. Hasonló konstrukciót alakítottak ki a 
rendvédelmi szervezetek állományának is. Sajátosságuk, hogy a korábban is létező 
szakmai kamarákhoz hasonlóan a törvény erejénél fogva kötelező a tagság és az 
etikai szabályok betartása. A felsorolt szervezeteket létét azért tekintem korporatív 
jelenségnek, mert egyáltalán nem autentikusak, működésük nem független a 
közhatalomtól, dacára annak, hogy az a nem kormányzati szervezet (NGO) egyik 
legfontosabb kritériuma. A közhatalmi döntésekben a társadalmi egyeztetés 
hivatkozási pontjaiként szokás e szervezetekre mutatni. A hivatásrendek komoly 
konkurenciái az egyébként gyenge szakszervezeteknek és létrehozásukkal de facto 
a munkavállalói érdekvédelem hagyományos struktúráinak legitimitását is könnyebb 
megkérdőjelezni. 

A korporáción kívül van a civil szervezetek statisztikai sokasága, amelyek 
méretük, társadalmi és gazdasági súlyuk, érdekérvényesítő képességük alapján 
viszont nem számottevőek, jellemzően lokálisan működnek, magatartásuk konform 
és az elmúlt fél évtizedben a demobilizálódási tendenciájuk – korábban is meglévő – 
erősödni látszik. Pénzügyileg, infrastrukturálisan nem autentikusak, mivel 
elsődlegesen az önkormányzatok a támogatóik. Következésképpen az 
érdekütközést, nyílt konfrontációt kerülik, inkább az átláthatóságot nélkülöző 
érdekkijárást preferálják (Brachinger, 2012).  

A bemutatni kívánt időszak neokonfrontatív jellegét azok a szervezetek 
teremtették meg, akik a finanszírozási autonómiájuk, nemzetközi beágyazottságuk, 
intézményen kívüliségük, protest alapállásuk, szakpolitikai törekvéseik vagy jelentős 
érdeksérelmük okán szembekerültek a kormányzattal. Az ide sorolt társadalmi 
iniciatívák egy része ad hoc, illetve olyan mozgalom, amely nem jut el a jogi 
személyiség megszerzéséig. .  

A finanszírozási autonómia miatt kerültek konfliktusba az ún. Norvég Alap által 
támogatott civil szervezetek, amelyeknek hazai gesztora az Ökotárs Alapítvány volt. 
A különféle vizsgálatok (adóhatóság, rendőrség, ügyészség) nem találtak súlyos 
törvénytelenséget e szervezeti körben. Ami nyilvánvaló, olyan anyagi források feletti 
rendelkezésről van szó, amelynek elosztását nem a kormányzat végzi, tehát 
gazdálkodásukban függetlenek a hatalomtól.  

Protest mozgalom volt a MILLA, amely a magyar sajtószabadság védelmében 
(single issue mozgalomként) bontott zászlót, amelynek elitje felszívódott az EGYÜTT 
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pártban és elvesztette tömegbázisát. A netadó ellenes mozgalom szintén tiszavirág 
életű volt, igaz ez nem is alakult szervezetté.  

Az intézményen kívüli szervezeteket nevezhetjük „párhuzamos szervezeteknek” is 
(Magyar, 2013). Genezisüket a meglévő szervezetekkel való elégedetlenség 
magyarázza: a magyar Szolidaritás, a rendvédelmi terület szakmai érdekvédelmét 
felrázni kívánó, kreatív 21. századi kezdeményezés volt, amely végül párttá vált és 
társadalmi támogatottságát tekintve napjainkra jelentéktelen erő. Sajátos, 
egyszemélyes mozgalom a „fekete ruhás nővéré” az egészségügy területéről. A 
legtöbb ilyen szerveződés mégis a köz- és felsőoktatásban található: a 2010-2014-
ben a felsőoktatásban a Hallgatói Hálózat (HAHA) és az Oktatói Hálózat (OHA) 
mutatott erőt. A közoktatás területén korábban a Hálózat a tanszabadságért, újabban 
a Tanítanék mozgalom, az ad hoc „Nem leszek suliban” szülői mozgalom. A 
társadalmi hatás nagysága még nem mérhető. Ezzel együtt a Tanítanék mozgalom 
kiemelkedik a sorból, jóval tudatosabbnak, szervezettebbnek és átgondoltabbnak 
látszik a tevékenysége és a szakmapolitikán túl, egyelőre nem manifesztálódott 
módon, ott a kormányellenesség, sőt, rendszerkritika is. A 2016. február 29-i 
„tömeges hiányzás” számosságában, a 2016. március 30-i polgári engedetlenség 
kiterjedtségében – ebben a „műfajban” – csak az 1990-es taxisblokádéval mérhető 
össze. A taxisok akciója nem eltervezett, hanem rapid reakció volt egy adott 
kormányzati döntésre, mégis jóval nagyobb társadalmi feszültség kísérte és 
közvetlenül hatott az 1990. évi önkormányzati választások eredményére, amely az 
akkori parlamenti ellenzék totális győzelmét hozta.  

 
Summázat 
 
A hazai civil társadalom nagy kihívásokkal néz szembe. A processzus, amelyen 
keresztül mennek az állampolgárok közösségei, érdekcsoportjai egy tanulási 
folyamat és többféle szcenárió is lehetséges. A statisztikai sokaságot alkotó kis, 
lokális szerveződések a maguk hatókörében a jövőben is képesek a „szabadság kis 
köreit”biztosítani és további bázist is teremthetnek a neokonfrontatív szervezeteknek, 
amelyek valódi eredményeket tudnak elérni a demokrácia elmélyítése, expanziója 
érdekében, tesznek-e egy lépést az ún. mozgalomtársadalom1 (Mikecz, 2016) 
irányába. A másik lehetőség, hogy vízió, társadalmi beágyazottság, szervezettség és 
humánerőforrás hiányában, az apátia, esetleg kudarcélmények következtében a 
NER keretei közé „szorulnak” e társadalmi mozgalmak struktúrái, azaz 
alkalmazkodnak, feladják követeléseiket és ad absurdum kiüresednek. Az elsőként 
ismertetett állapot eléréséhez – a nehezen nélkülözhető akut politikai változásokon 
túl – egy „okos társadalomra” van szükség, amelyhez a 21. századdal harmonizáló 
oktatási rendszer – nem véletlenül elsöprő a tanári mozgalom társadalmi támogatása 
– szükséges, de nem elégséges feltétel. Ahhoz, kell a szubjektív komponens is, tehát 
a társadalom tanulási-önkorrekciós képessége, a társadalom nyitottsága, aminek 
éppen az önszerveződő közösségek adnak kereteket. Valójában, vice versa 
feltételek ezek. A magyar társadalom fentebb ismertetett és stabilnak tűnő 
értékstruktúrája rövidtávon ezt nem segíti. 

 
  
                                                           
1 Friedhelm Neidhardt és Dieter Rucht: Auf dem Weg in die „Bewegungsgesellschaft”? című cikkében leírt kategória. 
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Napjainkban a kommunikáció, a gazdaság, a technika, a technológia fejlődésének 
köszönhetően egy felgyorsult, globalizálódott világban élünk, ahol az egyén és 
egyéni érdekek túlzott szerephez jutnak, ezzel szemben egy egészen más 
értékrendet képviselnek az alulról szerveződő társadalmi képződmények. A magyar 
civil szektor nélkülözhetetlen szerepet tölt be a társadalmat erősítő szolgáltatások 
ellátásában, a települési környezet fejlesztésében, az életminőség javításában, az 
esélyegyenlőség és a szolidaritás terén, a társadalmi kapcsolatok erősítésben.  
Hangsúlyozni kell a helyi, lokális közösségek jelentőségét, hiszen a civil társadalom 
„építőkövei”, hozzájárulnak az alapvető értékek átadásához, egy jól működő helyi 
társadalom létrejöttéhez, a társadalmi, a gazdasági élet formálásához.  

Hazánkban a rendszerváltozás óta eltelt lassan három évtized alatt a nonprofit1 
szektor jelentős számbeli gyarapodáson és minőségi fejlődésen ment és megy 
keresztül. A harmadik szektor sokszínű szervezetei még mindig keresik a helyüket a 
magyar társadalom gyorsan változó világában, amelyre a gazdasági válság és annak 
elhúzódó hatása, valamint a folyamatos centralizáció a szolgáltatások terén, a sok 
esetben hiányzó „támogató légkör” hátráltat. A szervezetek megerősödését e mellett 
a gyorsan változó jogi környezet2 is nehezíti, mely sok bizonytalanságot és 
bizalmatlanságot szül az állami és a civil szektor szereplői között. A publikáció ezt a 
változó nonprofit szektort mutatja be az elmúlt 25 évre fókuszálva. 

 
A kezdetek 
 
Az országban az 1980-as és 1990-es évek fordulóján végbement politikai, gazdasági 
és társadalmi átalakulás megnyitotta az utat a civil szféra kibontakozása előtt, a 
korábbi gátak megszűnésével a fejlődés robbanásszerű volt. Egyre erősebben 
nyilvánultak meg azok a jelenségek, amelyek közösségi választ adtak a problémákra, 
szükségletekre. A nonprofit szektor létrejöttének egyik legfontosabb oka, hogy olyan 
új társadalmi igények jelentek meg, amelyeket sem az állami, sem a piaci szektor 
nem tudott biztosítani. A korábbi mindenható és gondoskodó állam 
visszaszorulásával nem csak igény, hanem szükség is volt a társadalom 
önszerveződéseinek egyre szélesebb tevékenységi kört felölelő feladatvállalására 
(Kuti, 1991, 1998). 

A társadalmi szerveződések számos olyan pozitív tulajdonsággal rendelkeznek 
(Kovách, 2005), melyek indokolttá teszik szerepüket a társadalmi, a gazdasági 
szerepvállalás terén: 
                                                 
1 Nonprofit szervezetek, nonprofit szektor alatt a KSH által használt definíciót értjük. A nonprofit 
szektor szinonimáiként használjuk a harmadik és a civil szektor szavakat. 
2 Az közigazgatási és önkormányzati reformok, a 2011-es Civil törvény következtében jelentős 
kormányzati feladat központosítás következett be. 
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� összekötő szerepet töltenek be és információt képesek átadni a lakosság, az állami 
és a piaci szereplők között; 

� alkalmasak arra, hogy a különböző társadalmi szereplők között társadalmi tőkét és 
bizalmat erősítsenek; 

� tevékenységük fontos része az állami és piaci szektor kontrollálása, a társadalmi 
csoportok érdekeinek védelme és képviselete; 

� működésükkel, figyelemfelhívással és nonprofit jellegükkel hozzájárulhatnak a 
közszolgáltatások minél magasabb színvonalú és szélesebb körben való 
elterjedéséhez; 

� egyéni esetkezelésüknek köszönhetően elérnek olyan társadalmi csoportokat, 
amelyeket az állam és a piaci szereplők nem képesek; 

� az alulról szerveződő civilek szerepvállalása révén a fejlesztések közelebb kerülnek 
az emberekhez, elfogadottá válnak; 

� innovatív és multiplikáló funkcióval bírnak, tevékenységük rugalmas és költségkímélő 
� könnyebben próbálnak ki új módszereket; 
� jelentős szellemi tőkét tudnak mozgósítani, szabad kapacitással bírnak és emellett 

olyan helyismereti, és kapcsolati tőkével rendelkeznek, melyek pótolhatatlanná teszik 
őket a helyi ügyek szervezésében, a térségeiket érintő fejlesztésekben, 
pályázatírásban és kapcsolatépítésben;  

� problémaérzékenység és rendszer-szemléletű gondolkodás jellemzi tevékenységüket 
és hosszú távú jövőképpel rendelkeznek; 

� a decentralizáció, a nyilvánosság, a részvétel, a partnerség és a szubszidiaritás elvek 
a civil szervezetek bevonását igénylik a területi, települési problémák megoldásába. 
Az EU fejlesztésekre szánt támogatásai nem szerezhetők meg a civil szervezetekkel 
való együttműködés hiányában.  

 

1. táblázat. A nonprofit szervezetek száma Magyarországon 1989 és 2014 között 
Év Alapítvány (db.) Társas nonprofit szervezet (db.) Összesen (db.) 

1989 400 8 396 8 796 
1990 1 865 14 080 15 945 
1991 6 182 17 869 24 051 
1992 9 703 20 660 30 363 
1993 11 884 22 778 34 662 
1994 14 216 25 943 40 159 
1995 15 650 27 133 42 783 
1996 17 109 28 207 45 316 
1997 18 603 28 762 47 365 
1998 19 225 28 159 47 384 
1999 19 754 28 417 48 171 
2000 19 700 27 444 47 144 
2001 16 515 29 748 46 263 
2002 20 295 28 526 48 821 
2003 21 216 31 806 53 022 
2004 21 817 33 380 55 197 
2005 22 255 34 439 56 694 
2006 22 464 35 778 58 242 
2007 23 732 38 675 62407 
2008 24 096 40 829 64925 
2009 23 667 42 478 66145 
2010 23 456 41 531 64987 
2011 23 236 42 325 65561 
2012 22 965 42 290 65255 
2013 22 500 42 042 64542 
2014 21 954 41 940 63894 

Forrás: KSH, http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat_eves/i_qpg003.html 
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A nonprofit szektor a statisztikák tükrében 
 
A magyar harmadik szektor történetének leglátványosabb fejlődését a 
szervezetszám alakulása esetében mutatta, hiszen fejlődése a rendszerváltás utáni 
években egész 1997-ig töretlen volt3, amely az alapítványok esetében volt 
robbanásszerű, a kedvező adózási szabályoknak köszönhetően. Ebben az 
időszakban a szervezetszám gyarapodást segítette az 1994-ben bevezetett három új 
szervezeti forma: a közalapítvány, a köztestület és a közhasznú társaság. 

1997-et követően stagnálásra, majd azt követően újabb növekedésre váltott. A 
civil szektor mindig is nagyon érzékenyen reagált a társadalmi, gazdasági 
környezetre és azok változásaira. 2003-ban megfordult az addig tapasztalható trend 
a növekedési ráta megint emelkedésnek indult, a gyarapodás évente elérte a három 
százalékot. 2003 még egy szempontból meghatározó dátum, hiszen ettől kezdve az 
egyesületek éves növekedési üteme meghaladta az alapítványokét. Az 
ezredfordulón bekövetkezett számbeli gyarapodás a világgazdasági helyzet 
javulásának is köszönhető, egy viszonylag nyugodt növekedési időszak indult el, 
melynek pozitív hatása hazánkban is érezhetővé vált a szervezetek bevételének 
növekedésében, valamint jelentősen kibővültek a pályázati források az Unióba 
történő belépésünknek köszönhetően. Egy intenzív fejlődés, egy reményteljes 
időszak indult el, melyet a 2008-ban bekövetkezett gazdasági világválság és annak 
hatásai szűntettek meg.  

A jelenlegi adatok azt mutatják, hogy a szektor jelentős mértékű számbeli 
növekedése, a kisebb ingadozásoktól eltekintve lezárult, 65-66 ezres szint körül 
megállt és lassú fogyásnak indult. A gazdasági válság, a csökkenő bevétel és 
támogatási hajlandóság, a jogi környezet változása újabb kihívások elé állította a 
szektort, amelyre érzékenyen reagál. 

A szektor időbeni fejlődését makroszinten három fontos mutatóval lehet 
jellemezni: a szervezetek, a foglalkoztatottak száma és a bevételek reálértéke. A 
KSH 1993-as felmérései óta ez a három érték 2008-ig folyamatosan nőtt, 2012-ig 
mérséklődés következett be, majd 2012-től viszont mindhárom jelzőszám lefelé 
mozdult el, 2013-ban a bevételek reálértéke 3, a munkavállalók száma 11%-al esett 
vissza. 2014-ben viszont mindhárom mutató esetében jelentős javulás történt. A 
magyarázat a 2012-2014 között lezajló jelentős váltatásokra, az, hogy a nonprofit 
vállalkozások4 körében szerkezetátalakítás történt. 2013-ban számos egészségügyi 
intézetet, kórházat állami intézménnyé alakítottak. 2014-ben viszont a kommunális 
tevékenységet végző nonprofit gazdasági társaságok besorolása a nonprofit 
szektorba okoz egy kis „felfordulást” a statisztikában. (KSH 2015) 
 
  

                                                 
3 A rendszerváltás éveiben bekövetkező jogi változások adták az alapját a szektor fejlődésének: az 
alapítvány jogintézményének megjelenése, Polgári Törvénykönyv módosítása, egyesülési törvény. 
4 Nonprofit vállalkozásnak nevezzük a nonprofit gazdasági társaságot, jogelődjének tekinthető a 
közhasznú társaság, amely a Ptk. módosító 1993. évi XCII. tv. alapján jöttek létre. 2007 július 1-e óta 
nem lehet létrehozni közhasznú társaságot, a régiek 2009-ig alakulhattak át, vagy szűntek meg 
jogutód nélkül. 
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2. táblázat. A nonprofit szervezetek száma és megoszlása jogi formájuk szerint, 2014 

Jogi forma A szervezetek 
száma megoszlása % 

Alapítvány 20678 32,4 
Közalapítvány 1276 2,0 

Egyesület 35192 55,1 
Köztestület 278 0,4 

Munkavállalói érdekképviselet 906 1,4 
Szakmai, munkáltatói érdekképviselet 2324 3,6 

Nonprofit gazdasági társaság 3160 5,0 
Egyesülés 80 0,1 
Összesen 63894 100,0 

Forrás: KSH, http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat_eves/i_qpg005a.html 
 

A magyar nonprofit szektort a civil jelleg határozza meg, mivel a szektor több mint 
4/5-ét a magánszemélyek által létrehozott alapítványok és egyesületek teszik ki. Az 
alapítványok továbbra is leginkább három területen tevékenykednek: oktatás, 
szociális ellátás és kultúra. A társas nonprofit szervezetek hagyományosan a 
szabadidőhöz, sporthoz és kultúrához kötődnek. A szektor tevékenységi szerkezete 
is jelentős átalakuláson ment keresztül. Míg a 90-es években még a szabadidő, sport 
és az érdekvédelem terén tevékenykedő szervezetek tették ki a szektor felét, addig 
az ezredfordulóra megerősödött a kultúra, a gazdaság-, a településfejlesztés. 
Napjainkban az egészségügy és szociális terület növekszik, reagálva a változó 
társadalmi igényekre és a közszolgálati ellátó rendszerre. 2014-ben a nonprofit 
szervezetek 1/3-a alapítványi formában, a fennmaradó 2/3 társas nonprofit 
szervezetként működött. Az alapítványok tevékenysége az oktatás, szociális ellátás 
és a kultúrához köthetők, addig a társas nonprofit szervezetek a szabadidő, sport és 
kultúra területén tevékenykedtek. 
 

3. táblázat. A nonprofit szervezetek megoszlása tevékenység csoport szerint, 
Tevékenység csoport  2007 2014 

Kultúra 13,3 12,6 
Vallás 0,7 0,5 
Sport 4,4 6,4 

Szabadidő 4,6 4,7 
Oktatás 11,7 9,5 
Kutatás 3,1 2,7 

Egészségügy 7,8 4,5 
Szociális ellátás 10,5 8,3 

Polgárvédelem, tűzoltás 0,4 0,3 
Környezetvédelem 4,2 3,6 
Településfejlesztés 9,5 20,5 
Gazdaságfejlesztés 13,2 10,9 

Jogvédelem 1,0 1,2 
Közbiztonság védelme 0,4 0,5 
Többcélú adományozás 2,6 4,5 
Nemzetközi kapcsolatok 0,9 0,5 

Szakmai, gazdasági érdekképviselet 11,2 8,6 
Politika 0,5 0,2 

Összesen 100,0 100,0 
Forrás: Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2007, 2014 
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Területi, települési sajátosságok 
 
A társadalom életében, a településhálózat minden szintjén kiemelkedő szerepe van a 
nonprofit szektor szerveződéseinek, számuk, szerepük, tevékenységi területük jól 
jelzi a helyi társadalom aktivitását, fogékonyságát a lokális problémák megoldására, 
kezelésére. Működésükkel csökkenthetik az egyes településtípusok közötti 
társadalmi, gazdasági különbségeket, ellensúlyozzák az ebből adódó hátrányokat 
(Kákai, 2009). A magyar nonprofit szektor településtípus szerinti sajátosságai - 
Budapest és vidék, város és község dichotómia - nagyon korán kirajzolódtak, élesen 
leképezték és ma is jelzik az egyre inkább mélyülő területi, települési különbségeket. 
 

4. táblázat. A nonprofit szervezetek megoszlása településtípus szerint, 2006, 2014 
Településtípus  2006 2014 
Főváros 23,8 23,5 
Megyeszékhely 22,1 20,9 
Többi város 28,9 31,0 
Község 25,2 24,6 
Összesen  100,0 100,0 

Forrás: KSH, Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006-2014 
 

A rendelkezésre álló statisztikai adatok idősorainak vizsgálata bemutatja a szektor 
területi, települési sajátosságait, illetve egy adott terület gazdasági fejlettsége, 
potenciálja és a nonprofit szervezetek közötti párhuzamot. A szektorban tapasztalt 
gyors számbeli gyarapodás, majd a lassú intenzív fejlődés nem egyforma mértékben 
érzékelhető az ország különböző területi egységeiben, településtípusában. 

A szektoron belül a szervezetek több mint felének a tevékenységi köre egy 
településre, vagy településrészre korlátozódik. A szervezetek legnagyobb 
hányadának tevékenysége egy településhez, vagy kisebb településrészhez kötődik, 
de számottevő a regionális és az egy intézményhez, vagy konkrét cél támogatására 
alakult szervezetek aránya (KSH 2014). A települési hatókörrel bíró szervezetek 
közel egyharmada a községekhez és ugyanekkora részük a többi város kategóriához 
köthető. Térségi, regionális szervezetek már inkább a városokra és a 
megyeszékhelyekre jellemzőek, az országos és nemzetközi hatókörűek a fővárosban 
tevékenykednek. A nemzetközi hatókörrel rendelkező szervezetek aránya az 
országhatárral bíró és nem bíró megyék között nem számottevő, a régiók közül 
Közép- Magyarország, Közép-Dunántúl és Dél-Alföld emelendő ki. 

A szervezetekre jellemző hatókör alapján arra következtethetünk, hogy a 
szervezeteink helyi, lokális jellegűek, egy-egy településre koncentrálódnak, a 
település határán kívül nincs kiépült kapcsolatrendszerük, a nagyobb területi 
egységek gazdasági-társadalmi folyamataiban nincs érdekképviseletük (Pálné 
Kovács, 1999). 

A szervezetek számat és megoszlását településtípusonként vizsgálva, 
megállapíthatjuk, hogy valamennyi településkategóriában jelentős változás 
következett be. Rendszerváltás követően a főváros járt élen a szektor szervezeteinek 
gyarapodása szempontjából, a számuk rohamos léptekben emelkedett. 1993 és 
2000 között viszont a városi szervezetek száma kétszeresére, a budapestieké alig 
másfélszeresére nőtt. A települési megoszlások megváltoztak, az új évezred elejére 
a nonprofit vidéki városi jellegűvé vált. A helyi szinten történő kutatások is a városi 
civil szektor megerősödését mutatták. A megyeszékhelyek és a községek esetében 
arányait tekintve változás nem történt (Bartal, 2005). 
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A nonprofit szervezetek megszűnési rátája is a kis és középvárosi szervezetek 
életképességét, erős kötödését mutatják. A KSH statisztikai adatai alapján a megyei 
és a fővárosi szervezetek számában mutatható ki nagyobb ingadozás, ezek a 
társadalmi szerveződések érzékenyebben reagálnak a társadalmi - gazdasági 
változásokra, míg a városok esetében a helyi társadalomban betöltött szerep, a 
társadalmi beágyazottság megvédi, és életben tartja a nehéz időkben is a közösségi 
képződményeket (Bartal, 2005). 

A társadalmi szerveződések településtípus szerinti eloszlása közel egyenletes, a 
különbségek csak a szervezeti formák tekintetében mutathatók ki. Budapesten az 
átlagosnál magasabb az adománygyűjtő alapítványok aránya, amely források 
közelségével magyarázható, de kiugróan magas a nonprofit intézmények és az 
egyesülések száma. A közalapítványok gyakori előfordulása a községekben 
figyelhető meg, ennek célja a deficites önkormányzatok forrásainak bővítése. Az 
egyesületek megoszlása képezi le leginkább a népesség településszerinti arányait. A 
nonprofit vállalkozások elsősorban a megyeszékhelyekre és a fővárosra jellemezők 
(KSH, 2009:30). 

A különböző szervezeti formák területi aspektusai is megváltoztak a 
rendszerváltás óta. Az alapítványokra minden régióban a „relatív diffúzió” jellemző. A 
1990-es évek elején a fővárosban és a Dél-Dunántúlon jött létre a legtöbb szervezet, 
addig napjainkra Budapest után Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Alföld 
következik. A Dunántúlon a településformák közötti eloszlás közel egyenletes volt, 
addig az Alföldön inkább a megyeszékhelyek és a városok lakossága hozott létre 
alapítványokat, a falvakra ez nem jellemző. A közalapítványok a Dunántúlra 
jellemzőek, leginkább az aprófalvas térségekre. Az egyesületek regionális 
megoszlása nagyobb eltéréseket mutat, mint az alapítványé. A Dunántúlon található 
az összes egyesület egyharmada, addig az Észak-Magyarországi régióban csupán 
egytizede. 2009-ben a nonprofit szervezetek egyharmada a Közép-Magyarországi 
régióban működött, de kiemelkedő adatokkal bír a három dunántúli régió is, melyek 
együtt tesznek ki annyi szervezetet, mint a Központi régió egymaga. A két alföldi 
régióban összpontosul a szervezetek egyötöde, Észak-Magyarországon a 12%-a 
(KSH, 2009). 
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5. táblázat. Nonprofit szervezetek sűrűségi mutatói megyék és régiók szerint, 1993,1999, 
2009, 2012 

Főváros, 
megye, régió 

1993 1999 2009 2012 
Ezer lakosra jutó 

szervezetek 
száma, db. 

Ezer lakosra jutó 
szervezetek 
száma, db 

Ezer lakosra jutó 
szervezetek 
száma, db 

Ezer lakosra jutó 
szervezetek 
száma, db. 

Budapest 4,9 7,1 9,4 7,6 

Pest 2,3 3,4 5,6 5,1 
Közép -
Magyarország 
 

3,6 5,8 7,8 6,6 

Fejér 2,6 3,3 5,3 4,7 
Komárom-
Esztergom 

3,3 4,4 5,0 4,5 

Veszprém 4,0 5,9 7,9 7,2 
  Közép -
Dunántúl 
 

3,3 4,5 6,1 5,5 

Győr-Moson-
Sopron 

3,4 4,1 5,9 5,4 

Vas 3,4 5,1 6,8 6,3 

Zala 4,0 5,3 7,1 6,7 
  Nyugat -
Dunántúl 

3,6 5,1 6,5 6,0 

Baranya 3,7 4,7 7,0 6,3 
Somogy 4,7 6,0 7,5 6,5 
Tolna 2,6 4,9 7,2 6,5 
  Dél-Dunántúl  3,6 5,2 7,2 6,4 
Borsod-Abaúj-
Zemplén 

2,3 3,8 6,0 5,1 

Heves 3,3 4,8 6,8 6,1 

Nógrád 3,7 3,7 6,6 6,1 
  Észak-
Magyarország 

3,1 4,1 6,3 5,5 

Hajdú-Bihar 2,5 3,9 5,7 5,1 
Jász-Nagykun-
Szolnok 

3,2 4,2 4,9 4,3 

Szabolcs-
Szatmár-Bereg 

2,3 3,2 4,9 4,0 

  Észak-Alföld  2,6 3,7 5,2 4,5 
Bács-Kiskun 3,0 4,0 5,4 4,6 
Békés 3,0 4,4 6,2 5,9 

Csongrád 2,7 4,4 6,3 5,7 
  Dél-Alföld  2,8 4,2 5,9 5,3 

  Összesen  3,4 4,8 6,6 6,5 
Forrás: Nonprofit szervezetek Magyarországon, 1993, 1999, 2009,2013 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat_eves/i_qpk007a.html 
 

Az 1000 lakosra jutó szervezetszám 1993-óta 3,4-ről 6,5-re emelkedett, amelyet a 
lakosságszám csökkenése is segített. Már évek óta Budapest emelkedik ki az ezer 
lakosra jutó nonprofit szervezetek száma alapján. Jelentős számú nonprofit 
szervezettel rendelkezik Veszprém, Zala és Somogy megye is, ahol a szervezetek 
relatív előfordulása átlagon felüli. A régiókat nézve a Dél-Dunántúl áll az első, az 
Észak Alföld az utolsó helyen.  
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Sokkal árnyaltabb képet kapunk a nonprofit szervezetek sűrűségéről, ha a 
települések szintjén vizsgálódunk. Az ország ekkor is kettészakad, de már nem 
annyira egyértelműek a regionális különbségek. A Dunántúl nonprofit szektora 
színes, változatos képet mutat, kulturális, történelmi, közösségi hagyományainak és 
egyes esetekben gazdasági fejlettségének köszönhetően. Somogy, Baranya, 
Veszprém és Vas megye déli része jellemezhető magas mutatókkal, az átlagot jóval 
meghaladó közösségi élettel. Somogyban Kaposvár és vonzáskörzete, Veszprémben 
a bakonyi és balatonparti települések, Vasban Őriszentpéter és falvai, Baranyában a 
pécsi kistérség északnyugati települései és Sellye környéke rendelkezik számottevő 
szervezetszámmal a népességhez viszonyítva. A Dél-Dunántúlon egyértelműen 
látható az aprófalvas településhálózat következménye, valamint a Balaton társadalmi 
életet élénkítő hatása. Jól látható, hogy a települések, térségek szervezeteinek 
aktivitása, sikeressége nem elsősorban a gazdasági, hanem ennél finomabb 
mutatókkal magyarázható, mint a kulturális sajátosságok, társadalmi tőke, bizalom, 
kisebbségek megléte és történelmi hagyományok. Erre hívja fel a figyelmet Kákai 
László (2015:633) által végzett kutatások is, hiszen nem sikerült meggyőzően 
bizonyítania a gazdasági potenciál és civil szervezetek közötti kapcsolatot5. Kákai 
rámutatnak bizonytalan „puha” mutatókra, amelyek nehezen megragadhatók, mint 
kulturális tényezők, hagyományok, különböző gazdasági mutatók kombinációja. 

 
Gazdasági háttér 
 
A nonprofit szervezetek 91 százalékának volt bevétele 2014-ben, melynek területi 
eloszlása esetében csökkent a főváros koncentrációja, de még ennek ellenére is 
változatlanul magas a budapesti szervezetek részesedése. A hagyományos 
szerepköröket ellátó szervezetek (szabadidő, hobbi, kultúra) bevétele változatlanul 
alacsony, javult viszont a gazdaság, a környezet, a település-fejlesztéssel foglalkozó 
társadalmi szerveződések pénzügyi helyzete. A gazdasági válság hatására 
átalakulóban van a szektor bevételi szerkezete, folyamatosan csökken az államtól 
származó források mértéke (29%), ezzel párhuzamosan nőtt a saját 
(alaptevékenységi, vállalkozási) bevételek aránya (55%). A szektor összes 
bevételének megoszlása alapján még mindig a főváros dominanciája figyelhető meg. 
A bevételek több mint fele (56%) itt realizálódik. A budapesti koncentráció oka, hogy 
bizonyos tevékenységi területek, melyeket a nagy bevétellel rendelkező 
ernyőszervezetek látnak el és koordinálnak, mint a szakmai, a gazdasági 
érdekvédelem, a többcélú adományozás, a gazdaság- és településfejlesztés, a 
kormányzati központhoz, így a fővároshoz kötődnek.(KSH 2015) 

                                                 
5 Ezzel szemben Rechnitzer János 1996-os kutatásában (1998:548-549) kísérletet tett arra, hogy 
kapcsolatot találjon a nonprofit szektor területi elhelyezkedése, aktivitására milyen hatással vannak 
bizonyos gazdasági mutatók. Ezek alapján a következő térségcsoportokat hozta létre: 

- Budapest, mint első csoport, ahol minden változó esetében a fővárosi koncentráció 
mutatkozik meg nem hasonlítható a többi csoporthoz. 

- Második csoport Győr-Moson-Sopron megye és Vas megye, ahol a magas adományozási 
hajlandóság a magas területi gazdasági potenciállal találkozik. 

- Harmadik a Közép-Dunántúl- átmeneti térség, magas nonprofit aktivitás és mérsékelt 
gazdasági potenciál, amely alacsonyabb adományozási hajlandósággal jár. 

- Negyedik csoport a Duna menti megyék és Csongrád megye, ahol csak a gazdasági potenciál 
erősebb valamivel a következő csoportnál. 

- Ötödik csoport a tiszántúli és az észak-magyarországi megyék, ahol alacsony a nonprofit 
aktivitás és gyenge a gazdasági potenciál. 
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A harmadik szektor szervezeteinek jelentős része alapítvány és egyesület, 
amelyek gazdaságilag gyengék. Ha megnézzük a különböző nagy bevétellel 
rendelkező szervezetek településtípus szerinti megoszlását, azt az eredményt 
kapjuk, hogy ezek a fővárosban és ugyanennyi a megyeszékhelyen található. A 
statisztikai adatok arra világítanak rá, hogy a civilek gazdasági bázisát jelentő 
szervezetek a fővárosban és a megyeszékhelyen segítik a szféra gyarapodását. A 
kis települések viszont a szektor összbevételének töredékét kapják, és ezzel 
megpecsételődik a sorsuk. A vidék az összes bevételi forráslehetőségben alul marad 
a fővároshoz képest. Azonban ezek az egyenlőtlenségek túlságosan nagyok ahhoz, 
hogy egyedüli oka a településeken működő eltérő tevékenységi szerkezet legyen. A 
bevételváltozás települési különbségeket vizsgálva némi javulást figyelhetünk meg, 
az egyenlőtlenségek valamelyest mérséklődtek. A budapesti szervezetek bevétel 
részesedése csökkent a leggyengébb jövedelmi pozícióval rendelkező községek 
bevétel növekedése átlag feletti volt, de leginkább a városok, megyeszékhelyek 
helyzete javult több százalékponttal. 

 
Közösségi kezdeményezések-munkahelyteremtés/megtartás 
 
A civil szervezetek foglalkozatásban betöltött szerepe ugyan csekély, de nem 
elhanyagolható, 2012-ben az összes foglalkoztatott 4%-a tevékenykedett ebben a 
szektorban. Jelenleg azonban szerepük a foglalkoztatás terén csökken és 
általánosan elmondható, hogy a klasszikus civil alapítványok, egyesületek 
napjainkban kevéssé tudnak hozzájárulni a munkahelyteremtéshez. Az általuk 
foglalkozatott munkaerőre jellemző a rugalmas alkalmazási formák, a női munkaerő, 
tartósan beteg, fogyatékossággal élők alkalmazása. A munkavállalók fele a 40-59 
éves korosztályból kerül ki, de magas a nyugdíjas korosztály jelenléte is. (KSH 2014) 

A munkanélküliség kezelésében és a foglalkozatási helyzet javításában, ezek a 
szervezetek a piaci réseket igyekeznek betölteni, a munkaerőpiac perifériájára 
szorult, a munkaerőpiacra belépni nem képes, sok esetben megváltozott képességű 
emberek számára nyújtanak lehetőséget. 

Ezek a szervezetek azonban ennél sokkal több lehetőséget rejtenek magukban, 
sok tekintetben képesek lennének a foglalkoztatási helyzet javításában részt venni: 

� tartósan munkanélküliek differenciált foglalkoztatása, 
� tranzitfoglalkozatáson keresztül biztosíthatják a reintegrációt a munka 

világába, 
� a munkaügyi központok látókörén kívül eső személyek visszavezetésében 

lehet szerepük, 
� új típusú munkakapcsolatokat valósítanak meg, melyek alapja, a bizalom, 

szolidaritás, emberség, partnerség, 
� új típusú foglalkozási modellek meghonosítása, részmunkaidős, távmunka, 

alkalmi, önkéntes munkavállalás, 
� új szinteket képesek bevinni a diszkrimináció elleni küzdelembe, 
� atipikus foglalkozatás, 
� a munkaerőpiacon kiemelt csoportokat mozgósítanak, halmozottan hátrányos 

helyzetűek, megváltozott munkaképességűek, romák, fiatal munkanélküliek 
stb. (Hidvégi, 2003). 

 
Külföldi példákon jól látható, hogy a foglalkozatási célú kezdeményezések élen 

járnak az új típusú foglalkozási modellek meghonosításában. A legegyszerűbb ilyen 
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atipikus foglalkoztatási mód a részmunkaidő, amely lehetőséget teremt több személy 
foglalkoztatására, családi, gyermeknevelési tevékenységek eredményesebb 
összehangolására, rugalmas, toleráns munkavégzésre. Ilyen a tranzitfoglalkoztatás, 
amely átmenetet képez a társadalom perifériájára szorult emberek foglalkoztatása és 
a munkaerőpiac között, ahol meghatározott szerepet kapnak a terápiás eszközök, a 
bizalom, a szolidaritás a másik ember felé. Hasonlóan biztatók a távmunka, az 
alkalmi munkavállalás és az önkéntes munka terén elért eredményeik. 

 
Összefoglalás 
 
A nonprofit szervezetek az elmúlt évtizedekben jelentős változáson mentek keresztül, 
mind számukat, tevékenységüket, társadalmi szerepvállalásukat, gazdasági 
helyzetüket tekintve. A szektor szervezeteiben hatalmas társadalmi potenciál van, 
amely az állandóan váltózó gazdasági és politikai helyzet miatt még mindig csak 
lehetőségként van jelen.  Az elmúlt évek legitimálták a szervezet létét hazánkban, 
számos sikeres példa révén, ugyanakkor a jól szervezett és erős civil társadalom és 
a minőségi fejlődés még várat magára. 
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A testi, lelki, társadalmi és mentális egészséget 
befolyásoló tényez ők 

Nagy Edit  
Nyíregyházi Egyetem  

nagy.edit@nye.hu  

 
A társadalom, amelyben élünk, konzum, amiről az elmúlt 26 év alatt 
megtapasztalhattuk, hogy nem emberpárti, nem hűségpárti, nem szeretetpárti, 
hanem fogyasztásra-orientált. Ennek a gazdasági-társadalmi formációnak egy 
következetes célja van, mégpedig megteremteni, s fenntartani az emberben a 
boldogtalanságot, mint permanens életérzést, s azt a hamis üzenetet adni, hogy 
lelkének nihiljét, magánya miatt érzett szorongásait tárgyakkal, szolgáltatásokkal, 
hangulatjavító szerekkel stb. fedheti el. Így ezután a hagyományos értékek, mint hit, 
hűség, rítusok, tradíciók, szeretet szerepe és jelentősége csökkent hazánkban is, a 
fent sorolt értékek ma nem számítanak trendinek, sőt avíttnak is tűnhetnek az új 
generáció számára.  

De megtapasztalhattuk, s ifjaink is átélhetik, hogy a fogyasztói boldogság-ideál 
üzenete hamis, s ezt minden személyiség tudatosítja magában akkor, amikor élete 
válsághelyzetbe kerül, s az ember nem képes megoldani életének feladatait. Azt 
mondja Adler, az individuálpszichológiai, mélylélektani iskola megteremtője, hogy 
minden embernek három életfeladata van, megtalálni helyét a közösségben, 
megtalálni azt a társat, akivel harmonikus párkapcsolatban tud létezni, s megtalálni 
azt a pályát, vagy hivatást, amely az egyén számára nem kötelességet, hanem 
élvezetet jelent. Annál nagyobb a neurózis mértéke, minél kevesebb a megoldott 
életfeladatok száma a személy életében.  

Napjainkban a munkanélküliség, vagy éppen a munkahelyi pszichoterror azok a 
tényezők, amelyek a frusztrált munkavállaló életét megkeserítik, gyakran 
elbizonytalanítják, s a depresszió, vagy éppen valamelyik szenvedélybetegség 
poklába kergetik. 

A munkahelyi stressz, a munkahelyen fellépő, a munkára adott negatív érzelmi 
reakció. A munkahelyi stressz az általános stressznek egy speciális fajtája, melyet 
komolyan csak a 20. század végén kezdtek el kutatni. 

A mai munkaerő-piaci helyzet nem azt a hatást alakítja ki az emberekben, hogy a 
biztos anyagi forrásuk minden hónapban adott lesz, hanem a létbizonytalanság miatti 
kiszolgáltatottság érzését erősíti a dolgozókban. A piac telített, a kínálat jóval 
nagyobb, mint a kereslet, túlképzettség van, a fiatalokra is egyre nagyobb teher 
nehezedik, miközben bárki elveszítheti az állását egyik napról a másikra, hiszen 
mindenki pótolható, a fogyasztói társadalom üzenete szerint.  

Gyakran előfordul a munkavállalókkal, hogy betegség esetén sem mernek elmenni 
betegállományba, mert attól félnek, hogy eközben elveszítik állásukat. Napjainkra így 
kifejezetten igaz az állítás, hogy felértékelődik az egészség jelentősége, hiszen a 
mindennapok küzdelmeiben megmaradni csak az képes, aki meg tudja teremteni, s 
fenn tudja tartani, vagy vissza tudja állítani saját maga testi-lelki-közösségi, s 
szellemi egészségét. 
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A személyiség, s egészség fogalmának leírása 
 
Minden ember boldog akar lenni. Ezért születik a világra, ezért nevelkedik, ezért köt 
házasságot, ezért él a családban és a munkahelyén. Minden egészséges ember hisz 
és reménykedik abban, hogy boldogságra született, s ezért valamikor boldog is lehet. 
A boldogság reménye nélkül elképzelhetetlen az emberi élet. A személyiség a 
születése pillanatától fogva ezt az igényt igazolja. A felnövekvő gyermek életében a 
lelki egészség egyik legfontosabb alapja később is, az élet értelmébe vetett remény 
marad. Életünk során rájövünk, hogy mindig hiányzik valami a boldogsághoz: pénz, 
lakás, autó, nyaraló, s végül az egészség (Orosz, 1990). 

Az egészségtudomány tárgya: a személyiség, az ember biológiai, pszichológiai és 
társadalmi egységét személyisége biztosítja. A személyiség magában foglalja az 
egyén viszonyulását önmagához és a külső világhoz. Az ember a környezetével 
szoros egységet alkot, függ az őt körülvevő környezetétől, az élet minden 
pillanatában annak hatása alatt van. Állapota, magatartása, funkciója kettős tényező 
függvénye. Egyrészt az öröklés, másrészt a környezet determináló hatása 
érvényesül. Az ember tehát bio-pszicho-szociális lény (Székely, 1987:8). Az 
egészséges személyiségfejlődés alapja az ép idegrendszer, s a megfelelő környezet. 
A környezetben létrejött változásokat, ingereket az érzékszervek fogják fel és az 
idegrendszerhez közvetítik. A személyiség alapvető kritériuma a tudat, amely 
megkülönböztet minden más embertől. Az egyént természeti és társadalmi 
környezete veszi körül, az utóbbi a döntőbb, hiszen az ehhez való alkalmazkodás 
jelenti a nagyobb stresszt, életünk során. Az embert már születése után a társas 
környezet veszi körül, s ennek hatásra változik, fejlődik és átalakul. Tulajdonképpen 
a szocializáció révén válunk társadalmi lénnyé. De az egészség megőrzése 
érdekében nem közömbös a természeti környezet hatása sem. 

Az egészséges személyiség tökéletesen, rugalmasan képes a környezet 
változásaihoz alkalmazkodni, s az ingereket feldolgozni. Az egészséges szervezet 
funkciója dinamikus egyensúlyi állapotban van. A személyiség valójában az 
individuumban meglévő, viszonylag állandó, örökletes és szervezett 
pszichoszomatikus tulajdonságok integrált rendszere (Elekes, 1999:5). A rendszerek 
megfelelő kölcsönhatásban működnek, amelyben az egész ember testi-lelki valósága 
nyilvánul meg, ahogyan az adott helyzetben él, viselkedik és cselekszik. Másként 
jelentkezik ez egy beteg és másként egy egészséges személyiségnél, valamint a 
megnyilvánulások a különböző személyiségtípusoknál is eltérőek. 

Nézzük, mit is jelent az egészség fogalma! A WHO megfogalmazás mellett az 
egészséget így jellemezhetjük; az egészséges szervezet képes a környezeti 
hatásokkal szemben funkcióját dinamikus egyensúlyban tartani, azonban, ha 
betegség lép fel, ezt a homeosztázist a környezeti hatások kibillentik (Milliken & 
Campbell, 1994:17). 

Az ember számára magától értetődik, hogy egészséges és főleg a 
pubertáskorúak, valamint az ifjak vannak meggyőződve arról, hogy az egészség-
betegség kérdésköre őket egyáltalán nem érinti. Alaptörvények (Alkotmány; valamint 
az Egészségügyi Törvény) is rögzítették, hogy az egészség minden ember alapvető 
joga és ebben a legmagasabb fokot kell elérnie. Az Egészségügyi Világszervezet, a 
WHO, így határozza meg az egészség fogalmát: “Egészségen tökéletes fizikai, 
szellemi és szociális jóllétet értünk, s nem csupán a betegség vagy fogyatékosság 
hiányát” (Naidoo & Wills, 1999:4). 
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A testi egészség 
 
Ha az ember testileg egészséges, ez azt jelenti, hogy anatómiája rendben van, s 
fiziológiai funkciói megfelelnek bizonyos normáknak. Minden egyes embert a maga 
konstitúciója (veleszületett adottságok) határoznak meg. Nem lehet valamiféle 
abszolút természeti törvény alapján eldönteni, hogy valaki a norma fölött, vagy éppen 
az alatt van-e. Viszont mégis arról van szó, hogy az egészséges testben nemcsak 
bizonyos testi funkciók játszódnak le, hanem az is, hogy az a test erős, vannak 
energiái, az egyes szervei megfelelően működnek, illetve együttműködnek. Az 
objektív jó közérzethez járul egy szubjektív jó közérzet is (Székely, 1987). Az 
egészséges ember jól érzi magát, s ez nemcsak “lelet”, hanem belső érzés is, amely 
túlmegy a testi értékeken, s belenyúlik a lelki területbe (Hárdi, 1997). 

A WHO-definíció az előző fogalmakhoz képest egy komplexebb egészség-
meghatározást tartalmaz, mivel:  

� az egyénnel, mint teljes, egyetemes rendszerrel foglalkozik 
� szerepel benne a személyiség, mint holisztikus egység 
� figyelembe veszi a belső és a külső környezetet is 

 
Az egészség nem stabil, állandó állapot, időnként változhat, romlás, regresszió 

következhet be, változhat a betegség állapota felé, amit jó esetben javulás és 
helyreállítódás, azaz gyógyulás követ.  

Ezért azt mondhatjuk, hogy az egészség egy bonyolult, dinamikusan változó 
egyensúlyi folyamat, amelyben az egyén folyamatosan alkalmazkodik a belső és a 
külső környezet változásaihoz, hogy fenntartsa a jólét állapotát, a harmóniát. Az 
egészség megőrzése nem történik egyszerűen magától, hanem az egyén egész 
élete során állandó tudatos tevékenységet, egészségtudatos magatartást, és 
életmódot igényel. Az egészség a mindennapi élet forrása, lehetővé teszi minden 
ember számára a sikeres, örömteli életet (Diricziné-Barna, 2010). 

Az egészséges életmód jelentősége. Életmódnak nevezzük körülményeinket, 
szokásainkat, amelyek között, és ahogyan élünk, amelyek jellemzőek ránk és 
meghatározzák egyéniségünket. Az egészséges életmód tíz összetevője:  

1. Egészséges táplálkozás (a szervezet igényeinek megfelelően)  
2. Megfelelő mozgás, fizikai aktivitás.  
3. A dohányzás elkerülése.  
4. Megfelelő stressz kezelés.  
5. Kiegyensúlyozott szexualitás.  
6. Drogmentes életmód.  
7. Kevesebb alkoholfogyasztás.  
8. A szűrővizsgálatokon való részvétel, időben történő orvoshoz fordulás.  
9. Együttműködés az orvossal, tanácsok elfogadása.  
10. Egyéni környezetvédelem (Diricziné-Barna, 2010). 

 
A lelki egészség 
 
Az egészség másik oldala, hogy életérzésünk kiegyensúlyozott legyen. A lelki 
egészséghez tartozik az is, hogy az ember fel tudja dolgozni mindazokat a 
traumákat, amelyek életútja során elszenvedett. Sokan rejtegetik életük árnyoldalait, 
titkokat, tabukat, s „komplexusokat” fojtanak el, olyan dolgokat, amelyekre nem 
tudnak, s nem is akarnak emlékezni.  
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A lelkileg egészséges ember értelemmel teljes életet él. Célja van, amely felé 
tudatosan igyekszik. Örül az életnek ma, s előre örül a holnapnak. Talán van 
valamilyen szabadidős foglalkozása, amelyben feloldódhatnak a hivatásban támadt 
feszültségei. A lelkileg egészséges ember megelégedett, a kevéssel is. Hálás 
mindenért, amije van, függetlenül annak anyagi értékétől. A megelégedett ember 
szolidáris embertársaival, környezetére is jó hatással van! (Szuhányi, 1992) A lelkileg 
egészséges ember soha nem lehet rasszista, hiszen embertársait tulajdonságaik, s 
nem származásuk alapján értékeli. 

Az individuálpszichológia azaz az (továbbiak során) IP szerint, a lelkileg 
egészséges ember jól ismeri önmagát, tisztában van nemcsak a pozitívumaival, 
hanem a negatívumaival is. Belső hittel rendelkezik, aminek birtokában bízik a 
képességeiben, képes elviselni az esetleges kudarcokat, illetve igyekszik tanulni 
belőlük. Kreativitás jellemzi, nem fogja vissza az energiáit, a feladatok megoldásában 
újszerű ötletekre törekszik. Az egészséges ember kellemes társ és barát, a 
kapcsolataiban megértő, komolyan veszi mások véleményét, fontos számára a 
közösség.  

Világszemléletére a realisztikus – optimizmus jellemző, vagyis látja a 
környezetében lévő problémákat, de bízik benne, hogy meg lehet azokat változtatni 
és mindent meg is tesz ennek érdekében, viszont képes a változtathatatlant is 
elfogadni. 

Az IP szerint az ember lelki egészségét az is megmutatja, hogy miként boldogul 
az élet három nagy területén, vagyis hogyan oldja meg a hivatás, a közösség és a 
partnerkapcsolat feladatát. Azt az embert tartja lelkileg egészségesnek, aki 

� munkáját kitartással, koncentrációval végzi, s aki örül annak, ha másoknak 
segíthet, és a közösség érdekeit is szem előtt tartja; 

� képes más emberekkel együttműködni; 
� képes szeretni, társát megbecsülni, partnerkapcsolatban élni, családot 

alapítani (Szuhányi, 1992). 

 
Társadalmi egészség 
 
A WHO pozitív egészség-meghatározásából is következik, hogy a harmónia, vagyis 
az “egész-ség”- állapot megéléséhez, s annak fenntartásához, hozzátartozik a jó 
társadalmi közérzet megléte is. Elekes Attila számtalan esetben felhívja a 
figyelmünket arra, hogy az ember biológiai lényből éppen a társadalmi hatások által 
válik közösségi lénnyé, s ez a folyamat a szocializáció folyamatában bontakozik ki. 
Az első szocializáló személy az anya, az első szocializációs színtér pedig a család. 
Éppen ezért érthetünk egyet azzal az angolszász bölcsességgel, mely szerint “a 
világot az igazgatja, aki a bölcsőt ringatja” (Elekes, 1999). 

A teljesség igénye nélkül, néhány szerzőre utalva elmondhatjuk, hogy Desmond 
Morris kutatásai, Molnár Péter korai kötődéssel kapcsolatos munkái, Alfred Adler 
individuálpszichológiájának azon eleme, amely arról szól, hogy a személyiség 
életstílusa igen korán kibontakozik; öt éves kor körül valójában eldőlhet, hogy a 
felnövekvő egyén milyen hivatást, közösséget és párt választ, hiszen mindezen 
döntések életstílusának logikus következményei lesznek; megerősítenek bennünket 
abban, hogy a primer szocializáció eredményessége feltétele az egyén életében a 
harmonikus egyensúlyi állapot kialakulásának.  

Nem élhetünk elszigetelten, csak embertársaink közösségében. Ha az egyén a 
kirekesztettséget éli meg, vagy magányossága miatt szenved, könnyebben betegszik 
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meg, s azt élheti meg, amit a Betesda tavának betege (János Evangélium, 5,6. 
fejezet), aki Jézus kérdésére, mely szerint, “Szeretnél-e meggyógyulni?”, már nem 
tudott igennel válaszolni. Nem hitte, hogy jár neki az egészség, s nem törvényszerű, 
hogy egész életében béna legyen. Minden betegség biológiai krízis állapota, s 
egyben óriási frusztráció is, melyet csak fokozhat a tény, amit a béna is megélt, hogy 
nincs embere. Jézus Krisztus meggyógyította őt, s ezzel jelezte, hogy a gyógyítás, a 
tanítás mellett küldetése szerves részét képezi. Jézus Krisztus tudott gyógyítani, de 
embereket hozzá vezetni, működő emberi közösségeket létrehozni, pozitív 
élményeket adni, s azokat egymástól elfogadni, az a mi feladatunk is lehet 
(Gyökössy, 1991:98).  

A társadalmi egészség tényezői tehát, a harmonikus családi élet, a mellérendelt, s 
alárendelt kommunikáció hatékony működése férfi és nő, feleség és férj, szülők és 
gyermekek, beosztottak és vezetők, valamint munkatársak között. Fontos, hogy 
megtaláljuk a számunkra alkalmas hivatást, azt, amely személyiségtípusunknak és 
érdeklődési körünknek leginkább megfelel, ugyanis ha a hivatásban kiteljesedik az 
életünk, ez elősegíti a pozitív közösségi érzésünket is.  

“A nevelés nem más, mint szeretet és példaadás” – mondta Pestalozzi, a híres 
pedagógus. Különösen érvényes ez olyan családokban, ahol Jézus Krisztus neve 
elevenen él, s ahol a Biblia olvasása, a hallottak megbeszélése a család közös 
programja. A meghitt, bensőséges beszélgetés szintén összetartó közösséget 
teremt. Az Evangélium, azaz az örömhír megélése, a saját érzések kimondása, 
egymás elfogadása, mindezen élmények megtapasztalása még jobban megerősítik 
az embereket, talán annyira is, hogy képesek lesznek életterüket játszótérnek, nem 
pedig küzdőtérnek tekinteni.  

Az emberi közösség nagy jelentőséggel bír a jellem fejlődés szempontjából, azt 
nem a környezet közvetlen hatása befolyásolja, hanem a személyiségnek a 
környezettel kapcsolatos állásfoglalása. 

Minden ember keresi helyét a közösségben, sőt még az aszociális viselkedés is 
azt fejezi ki, csak hibás módon. Csak, ha egyenértékűnek érezzük magunkat, akkor 
lehetünk biztosak a helyünkben a közösségen belül, s akkor fejleszthetjük ki 
magunkban az összetartozás iránti érzést. A közösségi érzés szubjektíve annak 
tudatában nyilvánul meg, hogy kötődünk más emberekhez, szeretnénk hozzájuk 
tartozni, illetve hozzájuk tartozunk-e. 

Minden személyes különbség ellenére osztozunk embertársaink sorsában. Az 
ember együttműködési képessége tekinthető közösségi érzése mértékének 
(Brezsnyánszky, 1993:10). Az IP elméletének ez a sarkalatos pontja azon alapul, 
hogy Adler felismerte a közösség jelentőségét a személyiség fejlődésében és az 
individuumot társas lénynek tekintette. Szerinte az ember születésekor gyenge, 
védtelen, rá van utalva környezete gondoskodására, segítségére, támogatására, 
vagyis a közösség nélkül életképtelen. Ebből adódóan úgy véli, hogy a közösségi 
érzés veleszületett és már a gyermek első rezdüléseiben megjelenik a 
kapcsolatkeresés, gyengédségigény formájában. Viszont azt is elismeri, hogy 
tényleges kibontakozásához tudatos fejlesztésre van szükség, ami csak, megfelelő 
nevelés esetén valósulhat meg, ehhez pedig sem a túlvédő, sem a túl szigorú légkört 
nem tartja kedvezőnek (Brezsnyánszky, 1993). 

Adler a kifejlett közösségi érzést abban határozza meg, hogy az individuum képes 
kooperációra, empátiára, egyenrangú baráti viszony és szerelmi kapcsolat 
kialakítására és feladatainak megoldásában is a szociális aspektus az irányadó. 

A fejlett közösségérzés a fölényre törekvéshez hasonlóan a kisebbértékűség 
érzés kompenzációjára szolgál, vagyis az individuum lelki egyensúlyának 
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helyreállítására irányul. Hatása azonban nem mindig érvényesülhet, hiánya viszont 
nem lehet tartós, mivel a pszichikum egészségének a feltétele. Ezért van az, hogy az 
IP a közösségi érzés fejlesztését és támogatását tartja a legfontosabb feladatának 
(Szuhányi, 1992). 

 
A mentális egészség 
 
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Régiója tagállamainak az 
egészségügyi miniszterei, az egészségügyért felelős európai biztos jelenlétében, a 
WHO Európai Regionális Igazgatójával közösen, 2005. január 12-15. között 
Helsinkiben WHO Miniszteri Konferenciát rendeztek, a Mentális Egészségről címmel. 
A konferencia keretében kijelentették, hogy “a mentális egészség és a mentális jólét 
alapvető jelentőségű az egyének a családok, közösségek és nemzetek 
életminősége, valamint termelékenysége szempontjából, amely értelmes életet, 
egyben kreatív és aktív állampolgári létet tesz lehetővé az emberek számára”. 
(Európai nyilatkozat a mentális egészségről, 2005). 

Mindnyájuk által elfogadott vélemény, hogy a mentális egészséggel kapcsolatos 
tevékenységek elsődleges célja az emberek jólétének és ténykedéseinek javítása a 
személyes erősségekre és lehetőségekre történő fókuszálás, a rugalmasság 
megerősítése, a külső tényezők fejlesztése révén. A tanácskozáson elhangzott, hogy 
“a mentális egészség és a mentálhigiénés problémák megelőzésének, kezelésének, 
gondozásának és rehabilitációjának támogatása a WHO és tagállamai, az Európai 
Unió és az Európai Tanács prioritásai közé tartozik” (Zöld Könyv, 2006). 

Mentális egészség nélkül nincs harmónia állapot, éppen ezért a mentális 
egészség központi szerepet játszik a nemzetek humán, társadalmi és gazdasági 
tőkéjében, így más közpolitikai területek, mint az emberi jogok, szociális 
gondoskodás, képzés és foglalkoztatás integráns és alapvető részének kell tekinteni.  

Ezeknek a gondolatoknak a szem előtt tartásával hozta nyilvánosságra az Európai 
Közösség Bizottsága a mentális egészség kérdésével foglalkozó úgynevezett Zöld 
Könyvet, A lakosság mentális egészségének javítása – Az Európai Unió mentális 
egészségügyi stratégiájának kialakítása címmel (Green Paper, 2005). 

A Zöld Könyv létrehozására azért volt szükség, mert az Egészségügyi 
Világszervezet becslése szerint minden negyedik európai állampolgár szembesül 
lelki egészségi problémával legalább egyszer életében. A mentális egészségi 
problémák – az agyonhajszoltságból, szellemi megerőltetéstől kezdve a komoly lelki 
betegségekig – nem csak Európában, hanem az egész világon az egyik 
legsúlyosabb népegészségügyi tehertételt jelentik. Következményeik összetettek és 
súlyosak lehetnek: 

� az életminőség romlása az érintett személy, családja és környezete számára; 
� az EU GDP-jének 3-4 százalékát kitevő gazdasági veszteség az állami 

kiadások növekedése, a munkától való távolmaradás és a korai nyugdíjazás 
következtében; 

� társadalmi és etnikai kihívások, pl. a társadalmi kirekesztődés következtében. 
 

A Zöld Könyv a mentális egészséget az Európai Unió stratégiai, politikai 
célkitűzéseinek megvalósításához szükséges erőforrásként kezeli, egységes 
stratégia kidolgozását javasolja, körvonalazza a lehetséges megoldási 
szempontokat, s felvet néhány cselekvési lehetőséget (Budainé, 2006:2). A Zöld 
Könyv négy szempontra összpontosít: 
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- a lelki egészség támogatása a népesség egészén belül (a mentális egészséget 
meghatározó tényezők pozitív irányú befolyásolása, pl. az egészséges életmód 
ösztönzésével, megfelelő iskolai és munkakörnyezet megteremtésével); 

- prevenció (a mentális problémák és az öngyilkosságok számának csökkentése 
a sérülékeny csoportok támogatásával, az egyes népességi csoportok között a 
mentális állapotot illetően meglévő különbségek kezelésével); 

- a mentális betegségekben szenvedők alapvető jogainak biztosítása, társadalmi 
beilleszkedésének elősegítése; 

- megbízható, összehasonlításra alkalmas adatok gyűjtése és a magas 
színvonalú kutatás biztosítása a jó politikai döntések megalapozásában. 
(Európai Közösség Bizottsága, Zöld Könyv, 2006:6). 

 
Mindezek alapján és figyelembevételével kijelenthetjük, hogy napjainkban a 

mentális problémákkal és a stresszel való megküzdés minden Uniós tagország 
számára kiemelt feladat. 

Mentális egészség, mentális betegség és azok meghatározói- az Európai 
Közösség Bizottsága ajánlása alapján. A WHO meghatározása szerint a mentális 
egészség “a jólét állapota, melyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg 
tud birkózni a normális élet stressz- helyzeteivel, termékenyen képes dolgozni, s 
hozzá tud járulni a közösségének életéhez” (Zöld Könyv, 2006:7). 

A mentális betegségek magukba foglalják a mentális kórképeket, valamint a 
vészhelyzetekhez, kóros tünetekhez és diagnosztizálható mentális kórképekhez 
(depresszió) társuló megterhelést és csökkent funkciókat. 

Az emberek mentális állapotát számos különböző tényező határozza meg, így 
biológiai (genetika, nem), egyéni (személyes tapasztalatok), családi és közösségi 
(szociális támogatás), továbbá gazdasági és környezeti (szociális státusz és 
életkörülmények) (Zöld Könyv, 2006:7). 

Ismert az a tény, hogy a fogyasztói társadalom multinacionális cégeinek jól 
felfogott érdeke a humán erő fejlesztése, abból a célból, hogy dolgozóik és 
menedzsereik munkaerejét megtartsák, hiszen a legempatikusabb, leglelkesebb 
dolgozók kerülhetnek leghamarabb a kiégés állapotába. Ezért is fontos, hogy 
beszéljünk a testi-lelki-szellemi egészségről, s a munkahelyi stressz 
összefüggéseiről, így elérhetjük, hogy e sokakat irritáló fogalom “elfáradás”, ne 
kerülhessen életünk tabui közé.  

Ezáltal is megkönnyebbülést szerezve mindazoknak a munkavállalóknak, akik 
sejtik, de kimondani nem merik, hogy esetleg segítségre szorulnak, átmeneti 
visszavonulásra, vagy pszichoterápiára van szükségük. 
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Magyarország egészségügyi ellátását vizsgálva számos megoldásra váró 
problémával szembesülünk. Az egészségügyben dolgozókra nehezedő terhek 
fokozódása, a betegszám folyamatos növekedése, az évek óta megfigyelhető 
várakozási idő hosszának emelkedése, a folyamatok szervezetlensége, a pénzhiány 
és az orvosok mind nagyobb számban történő elvándorlása a jelenleg működő 
rendszer összeomlásához vezethet. A kialakult helyzet következtében a rendszer 
egyre nehezebben működtethető és a döntéshozókra komoly felelősség hárul, hogy 
megfelelően optimalizálják ezt a területet, mely igen meghatározó a gazdaság 
egészére nézve. Az elmúlt évek alatt végzett kutatásaink arra engednek 
következtetni, hogy ezen problémák egy része megoldható az általunk megismert és 
számos területen évek óta már sikerrel alkalmazott menedzsment módszerrel. Az 
értékelemzést (Value Analysis) kezdetben az USA-ban, a hadiparban alkalmazták, 
majd a sikereket követően fokozatosan kiszélesítették az alkalmazás területét az 
iparban és a gazdaságban megjelenő problémák megoldására (Bytheway, 2007). 

A szerzők úgy vélik, hogy az értékelemzés módszerének alkalmazása egyrészt 
segíthet a problémák feltárásában, jellemzésében, tipizálásában és leírásában, 
másrészt pedig bizonyos területeken megoldást jelentene az alkalmazása, mert 
amellett, hogy a folyamatok hatékonyabbá tehetőek, a költségek is bizonyos 
mértékben csökkenthetőek, amelyek az egészségügy legnagyobb kihívásait jelentik 
jelenleg. Mindemellett azonban jogosan merülhet fel a kérdés ezen módszertan 
alkalmazhatóságával kapcsolatban az egészségügy területén, melynek 
következtében arra keressük a választ, hogy milyen eredményekkel alkalmazható 
egy, a hadiparból származó menedzsment módszer, olyan területen, ahol a 
folyamatok igen összetettek és az emberi tényező jelentős. 

Az egészségügy különböző területein végzett elemzéseink eredményeire 
támaszkodva számos megoldási lehetőséget tártunk fel, amelyek a terület 
jellegzetességéből fakadóan mind újabb, további kérdéseket vetnek fel. 

A téma határainak meghatározásakor a szerzők hamar felismerték, hogy a 
módszer tesztelésére célszerű az egészségügy területén belül egy adott szakra és 
ezen belül egy adott eljárásra szűkíteni a vizsgálatot. Az egészségügyön belül a 
műtéti eljárások területének elemzését választották a módszer egészségügyi keretek 
között történő alkalmazhatóságának vizsgálatára, mely vizsgálat a téma 
jellegzetességéből fakadóan szakorvosok bevonásával történt. Úgy ítéljük meg, hogy 
a kutatás eredményeit figyelembe véve a későbbiek során a kutatás területe 
kiszélesíthető, illetve az eredmények egyéb szakterületekre is adaptálhatóak. 

Az elemzéseink és a kutatásunk eredményei alapján kikristályosodott, hogy az 
egészségügyben zajló folyamatok hatékonyságának növelése elképzelhetetlen a 
gyógyszeripar figyelembe vétele nélkül, így a kutatási tevékenységünket a 
későbbiekben erre a területre is kiszélesítjük. 
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Az értékelemzésről 
 
"Az értékelemzés bevált technikák szisztematikus alkalmazása egy gyártmány vagy 
egy munkafolyamat funkcióinak meghatározása abból a célból, hogy a funkciók 
értékelése alapján kialakított megoldásokkal a szükséges funkciókat a legkisebb 
költséggel lehessen megbízhatóan kielégíteni." (Save International Value Methdology 
Standard and Body of Knowledge, June 2007, USA.)  

Az értékelemzés módszertana az Amerikai Egyesült Államokból származik. A 
módszert eleinte a hadiiparban alkalmazták, majd a sikeres alkalmazást követően 
kiterjesztették a gazdaság több területére is. Az eljárást 1964-ben hazánk is átvette. 
1989-ben megalakult a Magyar Értékelemzők Társasága (MÉT), majd a társaság 
belépett az Amerikai Értékelemzők Nemzetközi Társaságába (SAVE International; 
SAVE = Society of American Value Engineers) is. A MÉT jelenleg a SAVE 
tagszervezeteként működik (Nádasdi, 1996). 

Jelenleg hazánkban már egyetemeken és főiskolákon is (pl. Budapesti Gazdasági 
Egyetem és Dunaújvárosi Egyetem) zajlik az értékelemzés oktatása, azonban 
megállapítható, hogy a gyakorlati alkalmazása viszonylag alacsony, annak ellenére, 
hogy kimagasló eredményeket értek el a módszertannak köszönhetően az USA-ban, 
és más országokban (pl. Japán, Dél-Korea stb.) 

 
A módszer folyamatát jellemző fontosabb ismérvek 
 
Az értékelemzés a funkciókat és azok költségeit tudatosan, rendszeresen elemzi. Az 
értékelemzés nem valamilyen kisebb költséget keres, hanem a legkisebb költség 
elérését tűzi ki célul, a felhasználó (vevő, fogyasztó) számára szükséges funkciók 
maradéktalan teljesítése mellett.  

A munkát előzetesen kiképzett vállalati szakemberek végzik, akik az adott témát 
érintő fontosabb területek munkatársai. A munkába olyan külső szakértők is 
bevonásra kerülnek, akik ismerik a legújabb tudományos eredményeket, a 
fogyasztók, illetve a szállítók érdekeit, információit. A csapatmunka során az alkotó 
bírálat szemléletét alkalmazzák, vagyis nem az egyes munkatársak felelősségét 
keresik, hanem jövőre irányítottan a jobb megoldást. Az értékelemzés módszerének 
kidolgozója- L. D. Miles által meghatározott- az "értékelemzés technikáinak" 
alkalmazása, amely technikák a felhalmozott gyakorlati tapasztalatokra épülnek 
(Körmendi & Nádasdi, 2012). 

A módszertan alkalmazása számos eredményt mutathat. Megállapítható, hogy 
egy értékelemzési munkát (értékelemzési projekteket) követően az eredmények 
mindig egyediek és innovatív jelleget hordoznak magukban. Emellett a 
költségmegtakarítás 10-30% között mozog, a termékminőség javítható, az átfutási 
idő csökkenhető, a kapacitáskihasználás és ezáltal a termelékenység is emelkedhet, 
amelyek együttesen a versenyképesség javulásához vezetnek (Sato & Kaufman, 
2005). 
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Értékelemzés az egészségügyben 
 
Az egészségügyi eljárások és a gyógyszeripari kutatások területén is jól 
alkalmazható az értékelemzés, mert a termékek piacra viteléhez sok idő szükséges, 
az üzleti alaptevékenységet magas beruházási igény jellemez, a műtéti folyamatok 
igen összetettek és többségük magas költségekkel jár, valamint a kórházaknak a 
műtéti beavatkozások nagy beruházásokkal járnak, ezzel összefüggésben a 
megtérülés pedig jellemzően hosszú távú és a társadalomban jelentkezik. 

Az értékelemzés módszerén belül ezek a folyamatok a FAST (Function Analysis 
System Technique) diagram segítségével ábrázolhatóak, elemezhetőek és 
összehasonlíthatóak, melynek következtében optimalizálhatóak, valamint az ezzel 
összefüggésben megjelenő költségek csökkentésére is lehetőség nyílik.  

A módszer segítségével a folyamatok lépésről-lépésre átláthatóak a különböző 
méretű kórházak szakorvosai számára, így lehetőség nyílik a műtéti eljárások 
csapatmunkában történő áttekintésre és fejlesztésére, amely a jelenlegi 
egészségügyi dolgozók- és forráshiány esetében a problémák egy szeletére 
megoldást jelentene, valamint hosszabb távon szervezettséget és 
költségmegtakarítást is eredményezhet. 

A fent leírtak tükrében a szerzők igen aktuálisnak tartják a kutatás témáját, melyet 
az is alátámaszt, hogy az értékelemzés és az egészségügy összekapcsolása 
jellegükből fakadóan számos innovációs eredménnyel szolgálhat, mely eredmények 
meghatározóak lehetnek az egészségügyben zajló folyamatok lehetséges jövője 
szempontjából. Ezek a tényezők az egészségügy jelenlegi helyzetében napi szintű 
égető problémaként jelennek meg, melyek megoldásra várnak. Ezen a területen zajló 
nagy beruházásokkal járó folyamatok esetében is sürgős megoldásra vár az 
egészségügyi dolgozók hiányának mielőbbi pótlása, a beosztásuk hatékonyabbá 
tétele, a várakozási idő rövidítése és a jelentkező költségek/kiadások optimalizálása.  

A kiélesedett gazdasági verseny egyre nagyobb terheket ró a gazdaság 
résztvevőire, melynek hatása óhatatlanul megmutatkozik a morbiditási és mortalitási 
mutatókban. A rendszerben egyre több beteg jelenik meg, miközben egyre 
komolyabb orvoshiánnyal küzdenek a szakrendelők és a kórházak, melyből fakadóan 
a betegeknek egyre több időt kell várniuk műtéteikre. A mutatók javításához 
elkerülhetetlen az egészségügy teljesítőképességének fokozása, amely a területen 
új, eddig nem alkalmazott módszereket igényelhet. 

A szerzők javasolják az értékelemzés és értéktervezés (Value Engineering) 
módszerének használatát a különböző méretű kórházakban zajló folyamatok 
leírására és elemzésére, mert az értékelemzés hazai és külföldi gyakorlati 
alkalmazásából nyert tapasztalataink alapján megállapítható, hogy az értékelemzési 
projektek innovációs eredmények lehetőségét tárják fel.  

Az eddig még nem alkalmazott értékelemzési projektek eredménye lehet a 
munkafolyamatok átszervezése és hatékonyabbá tétele, amely egyrészt 
nagymértékű költségmegtakarítást eredményezhet, másrészt pedig a tevékenység 
színvonalának a jelentős javulását is hozhatja.  

Ennek segítségével véleményünk szerint összehasonlítható a kisebb méretű 
intézményekben és a nagyobb méretű intézményekben végzett munka 
költséghatékonysága.  

A kutatásunkban egyrészt arra keressük a választ, hogy az elemzésből nyert 
adatok alapján, milyen eredménnyel lehet a gyógyítást hatékonyan megosztani a 
kisebb méretű korházak és a nagy kórházak között és ez milyen módon szolgálhatja 
a betegellátás folyamatát.  
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Véleményünk szerint a már meglévő műtéti eljárások esetében a műtéti 
folyamatokat, alkalmazott eszközöket, foglalkoztatott cégeket (pl. sterilizáló anyagok, 
műszerek) célszerű lenne felülvizsgálni és az értékelemzés módszerével lépésről-
lépésre elemezni, amelynek segítségével bizonyos lépések és mozdulatsorok 
átalakíthatóak, összevonhatóak, illetve kiküszöbölhetőek lehetnek. A még 
kialakulóban lévő megoldások tekintetében pedig javasolható az értéktervezés 
alkalmazása. A hagyományos orvos-kutató csoportok kiegészülhetnek mérnökökkel, 
informatikusokkal, a „lágy tudomány” szakértőivel is. Úgy látjuk, hogy az 
egészségügyben használatos technikák esetében is célszerű bevonni ezt a 
menedzsment módszert. Nemcsak a már meglévő műtéti és kutatási-fejlesztési 
folyamatoknál, hanem a jelenleg kialakítás alatt álló új technológiák/eljárások 
esetében is komolyan megfontolandó az értéktervezés alkalmazása. Ennek a 
létjogosultságát mutatja például a hadiparból származó technológiával kifejlesztett da 
Vinci műtéti eszköz is (www.davincisurgery.com). 

A módszertan már a tervezés fázisában optimalizálja a tervezés alatt álló 
folyamatokat, műtéti megoldásokat és eszközöket. Úgy ítéljük meg, hogy ezek a 
folyamatok a jelenlegi magas kiadások és a nagymértékű orvoshiány ellenére 
optimalizálhatóak, melyből származó eredmények megoldást jelentenének a 
problémák egy részére. Természetesen meg kell említeni azokat a tényezőket, 
amelyek megnehezítik a módszertan egészségügy keretein belül történő 
foganatosíthatóságának nehézségeit, mert az elemzés során nem elhanyagolható, 
hogy bizonyos műtéti lépések a gazdaságossági szempontok ellenére sem 
kiiktathatóak, emellett figyelembe kell venni a rendszerben dolgozó egészségügyi 
személyzet teherbírását is amellett, hogy fontos kiemelni, hogy a tevékenység 
embereken zajlik. 

 
Az egészségügyi ellátás folyamatainak nehézségei és 
akadályai 
 
Az innováció meghatározó jelentőségű a gyógyszeriparban és az egészségügyi 
folyamatokban egyaránt. A gyógyszeripar mellett az egészségügyben is egyre 
nagyobb szerepet játszik az új technológiák, műtéti megoldások keresése. 

Magyarországon jelenleg az egészségügyi ellátás területileg elaprózott és 
aránytalanul drága. A betegek nem tudnak mindenütt hozzájutni a magas 
költségigényű, legmodernebb eljárásokhoz.  

A területen zajló folyamatokra alapvetően jellemző a magas beruházási igény és a 
korlátozott lehetőségek. A beruházások megtérülésének haszna sok esetben inkább 
csak a társadalomban jelentkezik és országos szinten a gazdaságban, mely az 
egészségügyi folyamatok hatékonyságában nem mutatkozik meg, és közvetlenül a 
költséghatékonyságot sem szolgálja. A központi költségvetésből forrás közvetlenül 
nem kerül vissza, az egészségügyi beruházásokat közvetlenül nem szolgálja, illetve 
ennek lehetőségeit közvetlenül nem javítja.  

Az egészségügyi tevékenység számos helyen történő elaprózása aránytalanul sok 
járulékos költséget von maga után, mert minden egyes munkafolyamatnak, 
beavatkozásnak a feltételeit kis egységekben külön meg kell teremteni. A személyi 
feltételek miatt csak korlátozott időben tudnak a szakorvosok betegellátást végezni, 
mert a nap jelentős részében csupán ügyeleti szolgálat van, ebből adódóan a 
műszerek kihasználtsága és az orvosi tevékenység nem gazdaságos. Mindemellett a 
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jelenlegi folyamatoknál az orvosoknak nincs lehetőségük a legkorszerűbb 
módszerekkel a legmodernebb műtéti eljárásokat alkalmazni.  

A rendszer jelenlegi működéséből fakadóan a betegellátási igény teljes mértékben 
nem elégíthető ki, a betegellátásban hosszú várólisták alakulnak ki, amely negatívan 
hat a népesség egészségügyi állapotára és a gazdaság működésére is.  

A fent bemutatott tényezők alapján az egészségügyben végzett munkafolyamatok 
vizsgálata és optimalizálása egyre indokoltabb. A szerzők a területen feltárt 
problémák megoldására keresnek lehetőségeket, ebben segítséget jelenthet egy új 
eddig itt még nem alkalmazott módszer bevezetése. 

A két típusú kórház között nemcsak méretbeli különbség van, hanem jelentős 
minőségi különbség is létrejöhet – megfelelő működés kialakítása esetén. Első 
lépcsőben bemutatjuk a műtők működési lehetőségeit a két típusú kórházban. A kis 
kórházakban, illetve a szuperkórházakban folytatott műtéti eljárások sajátosságait a 
következőkben foglaltuk össze. 

 
Kis kórházi műtét körülményei 
 
A kisebb kórházakban a kivizsgálás ambulanter történik, a betegeket a kórház 
területén belül számos helyre irányítják. (pl. a nőgyógyászati beteget először elküldik 
laborba az első emeletre, majd EKG vizsgálatra a harmadik emeletre, amennyiben 
szükséges további vizsgálat is, akkor a kórház területén egyéb vizsgáló helyekre 
küldik. Ezekben a típusú kórházakban az orvosok igen leterheltek, például a műtét 
előtt álló betegek altató orvosi vizsgálatát az altató orvosnak az intenzív osztályon 
végzett folyamatos munkája és az éppen aktuális műtéti altatások mellett kell, hogy 
elvégezze.  

Abban az esetben, ha a műtét előtt álló betegek műtéti előkészítést igényelnek, 
például, mert magas a vérnyomása vagy gyenge a szíve, attól függően, hogy milyen 
típusú műtétet fognak végezni- sebészeten, nőgyógyászaton, urológián, stb.- fogják 
előkészíteni általában belgyógyászati segítséggel a többi ott fekvő egyéb beteg 
ellátása mellett. A műtétek elvégzéséhez szükséges drága és jó minőségű altató 
gépek, műtőasztalok, kézi műszerek és egyéb felszerelések a kis kórház szerényebb 
költségvetése miatt nem szerezhetők be. Emiatt a kis kórházakban alkalmazott 
eszközök esetében a meghibásodás gyakoribb, rövidebb idő után kell új eszközöket 
vásárolni ez a várólisták hosszabbodását és hosszú távon nagyobb költséget jelent. 
A nagy műtéteket központi műtőkben végzik jó esetben reggel 8.00 és 16.00 óra 
között, utána csak ügyeleti szolgálat van, ezen műtétek ideje- természetesen a műtét 
típusonként nagy szórással átlagosan másfél óra.  

A műtétek között a beteg elszállításával, takarítással, pakolással a következő 
beteg fektetésével jó szervezés mellett 30-40 perc telik el, így egy nap egy műtőben 
átlagosan csak négy nagyműtétet tudnak végezni. Gyulladásos elváltozást operálni 
steril műtőben csak a műtéti program végén lehet, mert utána nagyon alapos 
takarítás és, fertőtlenítés szükséges nehogy a következő steril műtétnél fertőzéses 
szövődmény lépjen fel. Abban az esetben, ha sürgős gyulladásos beteget kell 
megoperálni, felboríthatja- a fertőtlenítés miatt- arra a napra a műtéti programot és 
így tervezett műtétek elmaradhatnak.  

Amennyiben a beteg a műtét után nem intenzív osztályos, de intenzívebb 
megfigyelést igényel, a beteg visszakerül az osztályra (sebészet, nőgyógyászat, 
urológia stb.) Jó esetben un. poszt operatív szobába, ahol a monitorizálási lehetőség 
sokkal szegényesebb és az osztályos nővér vagy nővérek a többi negyven beteg 
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ellátása mellett ellenőrzik. Azokon az osztályokon, ahol operációkat végeznek, a 
kisműtétek az osztályon lévő kisműtőkben történnek, az altató orvos az orvos hiány 
miatt, sokszor csak a nagyműtétek után tud a kisműtétekhez feljönni. Ilyen esetben a 
kisműtétek csak például 14 órakor kezdhetők el.  

A beteg a műtétig nem ehet és nem ihat, valamint idegeskedik, hogy mikor kerül 
sorra. Az anyagraktározás és ellátás részben a nagyműtő területén részben az 
osztályokon történik, előfordulhat, hogy berendelés szerint az egyik helyen felesleg a 
másik helyen hiány alakul ki.(pl varró anyag) A kis kórház műtét funkcióit az 1.sz. 
ábra tartalmazza. 

 
Lehetséges ellátási körülmények a szuperkórházakban 
 
A műtéti kivizsgálás centralizálása a betegek és a rendszer szempontjából 
szükséges és lehetséges, a műtét előtt álló betegek összes, műtéthez szükséges 
vizsgálata egy egységben elvégezhetőek. A műtét előtti altató orvosi vizsgálat külön 
egységben végezhető, csak ide beosztott altató orvossal- az egyoldalú szakmai 
tevékenység kivédése végett forgó rendszerben. Amennyiben a betegnek a műtéti 
terhelés miatt kezelésre, előkészítésre van szüksége, akkor az a külön erre 
kialakított osztályon történhet. Az ilyen típusú kórházakban a magasabb költségvetés 
miatt a legdrágább, legjobb minőségű és legmegbízhatóbb felszerelések is 
megvásárolhatók, ellentétben a kis kórházak lehetőségeivel. Ezzel párhuzamosan a 
magasabb költségvetés mellett, nagyszámú orvos és szakdolgozó alkalmazható. A 
műtő-blokk, akár nagyszámú egymás mellet kialakított és egyidejűleg működő 
műtőből állhat, és ezek megfelelő szervezéssel akár 24 órában működtethetők. A 
fenti példa alapján egy műtőben egy nap alatt nem négy, hanem tizenkét műtét 
végezhető és a felszerelés kihasználása így háromszoros.  

A szuperkórházakban kialakítható akár több, un. szeptikus műtő, ahol megfelelő 
feltételek mellett a gyulladásos esetek a fokozott fertőtlenítés miatt kisebb 
frekvenciával, de folyamatosan operálhatók. A műtők mellett nagy kapacitású a 
legkorszerűbben felszerelt intenzív osztály is működhet. Minden rászoruló operált 
beteg részére monitorokkal megfelelően felszerelt és elegendő speciálisan képzett 
szakápolóval ellátott osztály alakítható ki.  
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1. ábra. Kis kórházi műtő üzemeltetése 

(8:00 és 16:00 óra között) 

Célok:

Műtőt 
készenlét-
ben tart

Műtétet 

elvégez

Műtőt 

fertőtlenít

Műtétet 

elvégez

Műtétre 

besorol

Műtétet 

előkészít

Műtéti 
dátumot 
kítűz

Személy-
zetet 
biztosít

Kockázat
ot 
létrehoz

Beteget 

elszállít

Állapotot 

felmér

Traumát 

okoz

Beteget 

megfigyel

Műtétre 

előkészít

Szövödményeket elkerül

Műtéti segédanyagokkal ellát

     Téma terjedelme: 4 műtét/műtő/nap

Műtőt segédanyagokkal ellát

Kritikus út

Gyulladásos beteget 

elkülönít

Állandóan működő funkciók

Berendezéseket biztosít

Készenlétet biztosít

  
Forrás:saját szerkesztés 



Társadalom, kulturális háttér, gazdaság, ISBN 978-80-89691-33-3 

 278

A fent említett két osztály jelentősen javíthatja a műtét utáni betegek biztonságát, 
a lehetséges műtét utáni szövődmények időbeni észlelését, szakszerű azonnali 
ellátását az ápolási és lábadozási idő jelentős csökkenését. 

Az anyagellátás központi raktárból történhet számítógépes nyilvántartás mellett és 
a megfelelő program egy bizonyos anyagfelhasználás után automatikusan értesítést 
és rendelést küld a beszállítónak. A raktárkészlet kezelése és az anyagellátás 
számítógépes irányítása a jelentős anyagfelhasználás mellett rentábilisan 
működtethető és zökkenőmentes munkát tehet lehetővé. A kisműtétek pedig külön 
részlegben a megfelelő feltételek biztosítása mellett végezhetők. A nagyszámú 
műtétes eset miatt a szakmán belüli specializáció is lehetséges az egyes orvos 
csoportok bizonyos szerveket, vagy műtét típusokat nagyobb gyakorlattal, 
gyorsabban, nagyobb biztonsággal, kevesebb szövődménnyel tudnak műteni, így az 
utókezelés ideje, költsége a lábadozási idő csökkenthető. Bevezethető a Da Vinci 
műtéti robot módszer, ahol minimálisan invazív módszerrel elektronikus, akár 
műholdas távirányítással és megfelelő műtő asszisztencia segítségével operál a 
robot. A robot által végzett műtét jelentősen kisebb traumával jár, bizonyos nehéz 
műtéti lépések a robottal könnyebben végezhetők (www.intuitivesurgical.com/). 

A műtétet végző specialista másik városból, akár külföldről is irányíthatja a robot 
működését és a tevékenységet, így akár egy központból több orvos különböző nagy 
kórházakban telepítet robotot is irányíthat, váltott személyzettel akár napi 24 órában, 
így a közel hatszázmillió forintos műszer beszerzési ára gyorsabban megtérülhet. A 
szuperkórház műtéti funkcióit az 2.sz. ábra tartalmazza. 

Az 1. sz. és 2. sz. ábrák funkciói- a műtétek során végzett előírt lépések 
következtében- meglehetősen hasonlítanak egymásra, azonban a szuperkórház 
FAST diagramjában új funkciók is megjelennek (pl. Da Vinci műtéti robot beszerzése 
és működtetése). Becsléseink szerint a szuperkórházban az egyes műtétek költségei 
alacsonyabbak lehetnek a kis kórház műtéteihez képest, mert az egy műtőre eső 
műtétek száma négy-ötszöröse is lehet a kis kórházban végzett műtétekhez képest. 

A módszer alkalmazhatóságának vizsgálatára különböző méretű kórházakban 
ugyanazon indikáció alapján végzett tevékenységek körülményeit és műtéti 
folyamatait mutatjuk be az 3. sz. és 4. sz. ábrákon.  



Társadalom, kulturális háttér, gazdaság, ISBN 978-80-89691-33-3 

 279

 
 

2. ábra. Szuperkórházi műtő üzemeltetése 
(24 órás folyamatos üzemeltetés) 

Célok:

Várólistát 
csökkent

Folyamatos 
üzemeltetést 
biztosít

Műtőt 

fertőtlenít

Műtétet 

elvégez

Műtőt 

fertőtlenít

Műtétet 

elvégez

Műtétet 

besorol

Műtétet 

előkészít

Műtéti 
dátumot 
kítűz

Kockázat
ot 
csökkent

Beteget 

elszállít

Állapotot 

felmér

Traumát 
csökkent

Beteget 
megfigyel

Műtétre 
előkészít

Műtét fajlagos költségeit csökkenti

Állandóan működő funkciók

Altatási paramétereket 
meghatároz

Gyulladásos beteget
elkülönít

Intenzív osztályt fenntart

A téma terjedlme: 12 műtét/műtő/nap

Kritikus út

Berendezéseket biztosít

Készenlétet biztosít

Da Vinci műtéti robotot üzemeltet

Szövödményeket csökkent
Távműtét feltételeit létrehoz

 
Forrás:saját szerkesztés 
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 3. ábra. Hagyományos méheltávolítás FAST diagramja 

Célok:

Műtőt beüzemel
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Testet 
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Kábult 
állapotot 
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Műtétet 

előkészít

Műtéti 
dátumot 
kítűz

Hüvelyt 

lezár

Traumát 

okoz

Hosszú 
sebgyó-
gyulás

Kockáza-
tot 
létrehoz

Állapotot 

felmér

Izolációt 
felold

Műtétre 
előkészít

Állandóan működő funkciók

Téma terjedelme

Hasfalat 
lezár

Kábítást 
felold

Készenlétet biztosít

Műtétet 
elindít

Kritikus út

Berendezéseket biztosít

Egyszeri funkció:

Méhet eltávolítani
Szövődményket elkerülni

 
Forrás:saját szerkesztés 
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4. ábra. Invazív technológia FAST diagramja 

Célok:

Műtőt beüzemel
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Méhet eltávolítani
Szövődményket elkerülni

 
 

Forrás:saját szerkesztés 



Társadalom, kulturális háttér, gazdaság, ISBN 978-80-89691-33-3 

 282

Összefoglalás 
 
A kutatás során elemeztük az ellátás folyamatát a különböző méretű kórházakban 
szakorvosok bevonásával. Bizonyosságot nyert ezek alapján, hogy az 
egészségügyben jelenleg zajló folyamatok átalakításra szorulnak és célszerű új, 
eddig nem alkalmazott módszerek bevonása és ellátórendszer kialakítása is. 

A feltárt problémák és a megszerzett információk alapján az értékelemzés 
módszerével (FAST diagramok segítségével) modelleztük a kis- és nagy kórházban 
végzett műtéti tevékenységet és egy konkrét műtéti beavatkozást is. A diagramokban 
látható lépések a betegek és a szakorvosok igényei alapján kialakított funkciókat 
tartalmazzák, melyek alapján már összehasonlíthatóak az ugyanazon indikációban, 
eltérő körülmények között, valamint eltérő eljárással végzett műtéti beavatkozások is. 
A folyamatábrák segítségével így már pontosan bemutathatóak és ábrázolhatóak az 
egyes műtéti lépések, kockáztok és a kapcsolódó költségek is, amelyek felmerülnek 
a vizsgált műtétek munkafolyamataiban. Jelenleg a rendelkezésre álló műtéttani 
tankönyvek csupán a műtét technikájának a leírására alkalmasak.  

A költséghatékonyság elbírálására külön vizsgálatokat kell a továbbiakban 
végezni, hogy nemcsak az operáló orvosok, hanem a források elbírálását végző 
gazdasági szakemberek számára is érthető legyen. 

Ezzel szemben az értékelemzés módszerében alkalmazott FAST diagramok 
segítségével egyrészt az orvos csoportok, másrészt a döntéshozók számára 
érthetővé és átláthatóvá lehet tenni ezeket a munkafolyamatokat és ezáltal ezek 
költségvonzatát is, mert ez a módszertan a funkciókat és a költségeket egyidőben 
elemzi. Az elemzés során bemutatott ábrákból is jól látható, hogy az egyes műtétek 
esetében az elvégzett operációk körülményei és folyamatai között nagy különbségek 
mutatkoznak. A szerényebb körülmények között, kisebb méretű kórházakban végzett 
hagyományos technológiák esetében hosszabb gyógyulásra, lábadozási időre, 
esetlegesen több szövődményre és magasabb fajlagos költségre lehet számítani. 
Ezzel szemben a modern, de drágább technológia alkalmazása mellett a beteg 
terhelése kisebb, a gyógyulási idő és a munkából való kiesés rövidebb. A 
szuperkórházakban a betegellátás és az anyagellátás biztonsága jóval magasabb 
szintű, a nagy kapacitás miatt így külföldi betegek ellátása is lehetővé válhat, ami a 
befektetett források megtérülését gyorsítja. A nagyobb bevétel a dolgozók 
béremelését is teheti lehetővé, ezáltal csökkenthető az egészségügyi szakdolgozók 
elvándorlása is. A fentiek érdekében javasoljuk az értékelemzés alkalmazását az 
anyagellátás korszerűbb megszervezésére is. 

Az elvégzett kutatást követően a szerzők úgy ítélik meg, hogy alátámasztást nyert 
a betegellátás központosításának a gondolata. Centralizáció során javasolható az 
értékelemzés alkalmazása a gyógyító tevékenységben is. A központosított ellátás 
mellett fontosnak tartjuk, hogy az egészségügyi ellátásban részt vevő egészségügyi 
szakemberek megismerkedjenek az értékelemzés módszerével, így alkalmazni 
tudják a munkafolyamatok felülvizsgálatában és esetleges átszervezésében, amely 
megoldást jelenthet a meglévő problémákra. 

Az amerikai tapasztalatok alapján az értékelemzés módszere a gazdaság minden 
területén sikerrel alkalmazható, így későbbi kutatásainkat a gyógyszeripari kutatás-
fejlesztések területére is kiterjesztjük, annak érdekében, hogy a központosított 
egészségügyi ellátás során minél korábban kifejlesztett és hatékonyabb 
gyógyszerekkel lehessen a betegek gyógyulását elősegíteni. Véleményünk szerint a 
központokban az így kialakított eljárások és alkalmazott gyógymódok segítségével 
gazdaságosabb és magasabb szintű egészségügyi ellátást lehet biztosítani. 
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Bevezetés 
 
A Jó szülő-e az állam? c. kutatás célja1, hogy általában a korporált szülői 
feladatellátáshoz és felelősségvállaláshoz kötődően a gyakorlati munkát 
meghatározó elveket és szakmai koncepciókat vizsgálja meg a magyar 
gyermekvédelem vonatkozásában. Akkor tekinthető az állam „jó szülőnek”, azaz a 
korporált szülőség akkor funkcionál megfelelő módon, ha képes felelősséget vállalni 
a gondozott gyermekekért, képes kielégíteni az egyéni szükségleteiket, és ha arra 
törekszik, hogy a gondozott gyermekeknek is ugyanolyan jó eredményei legyenek az 
iskolában, valamint az élet más területein, mint amilyet bármilyen más 
felelősségteljes szülő kívánna a saját gyermekének. A fiatal felnőttek esetében a jó 
szülőség a független életre való felkészítést jelenti megfelelő szintű oktatási részvétel 
és munkaerő-piaci integráció biztosítása által. A nevelőszülőkkel szemben is 
ugyanezek az elvárások fogalmazódnak meg (Jackson, 2007; Scottish Government, 
2008; Parent & child fostering scheme procedures, 2010-2013). A gyermekekről való 
gondolkodásban, a velük szembeni bánásmódban kiemelten fontos, hogy a 
gyermekek minden támogatást megkapjanak ahhoz, hogy a bennük rejlő 
képességeket, lehetőségeket kiaknázhassák. A család szerepének felismerése a 
gyermek életében megkerülhetetlen, az ellátórendszer szintjén ez azt jelenti, hogy 
egy integrált család- és közösségi alapú szolgáltatási rendszer felé szükséges 
elmozdulni, mely képes hatékony szolgáltatási csomagot biztosítani a 
gyermekvédelem elsődleges és másodlagos célcsoportjának (Domszky, 2011). 

Jelen tanulmányban a gyermekvédelem mint társadalmi intézmény természetének 
és funkcióinak bemutatását követően a Jó szülő-e az állam? c. kutatás főbb kvalitatív 
eredményei mentén foglalkozunk a gyermekvédelmi szakellátás fejlesztési igényeivel 
a professzionális működés hosszú távú biztosítása érdekében.  

 
Gyermekvédelem mint társadalmi intézmény 
 
A gyermekvédelem feladata egyfelől társadalmi szinten értelmezett, mely a 
társadalmi integráció elősegítését célozza a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett vagy 
gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek vonatkozásában, másfelől pedig 
gyermeki szinten, ahol az adott gyermek fejlődését szükséges biztosítani. Korrekciós 
intézmény, mely a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére, egyéni szinten pedig 

                                                 
1 A Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszékén az egyetem finanszírozásában 
2013. július 1. és 2014. június 30. között valósult meg a kutatás.  (nyilvántartási szám: RH/885/2013) 
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a gyermek személyiségének fejlődésére, hátrányainak kompenzálására irányul. 
Szükség esetén a legtermészetesebb társadalmi intézmény pótlására szolgál, de a 
családi szeretetet és identitást nem tudja helyettesíteni, így szükségletkielégítő 
funkciója normatív szabályokra épülő (Domszky, 1999a; 1999b; 2011). 

Az állam felelőssége, hogy biztosítja a jogszabályi kereteket, meghatározza az 
intézményrendszer feladatait, finanszírozza a rendszer zavartalan működését, ellátja 
a szakmai felügyeletet. Szabályozási feladatköréből következően garantálja és 
folyamatosan ellenőrzi a gyermekvédelem, mint közszolgáltatás színvonalát. 
(Domszky, 2011) Foucault a „governmentality” kifejezésben a kormányzás és 
mentalitás szavakat kapcsolja össze. Értelmezésében a hatalom nem köthető csak 
az állam szerepvállalásához, ebben mindenki részt vesz, az egyén egyszerre tárgya 
és alanya a kormányzásnak. Lényege a negatív (büntetés, normalizálás) és a pozitív 
irányú kontroll (társadalmi biztonság és jólét biztosítása) gyakorlása. A központi 
hatalom diszciplinál, az individum pedig szubjektivál. Az állam úgy rajzolódik ki, mint 
a hatalmi viszonyok kiterjedtebb játékának egy szegmense, beleértve pl. a 
szakemberek, szervezetek, intézmények, igénybe vevők körét is. A szabályozás 
egyik fő módszere a normalizáció, mely a gyermekvédelemnek is alapértéke. A 
hatalmat tehát valódi viszonyrendszernek tekinti, ahol a központi hatalom képes 
alkalmazkodni állampolgárai igényeihez, az egyének pedig cselekvő szubjektumként 
képesek integrálódni a hatalomba, befolyásolni a hatalmi viszonyok alakulását 
(Foucault, 1980; 1998). 

A nevelőszülői ellátás az állam szülői szerepvállalásának vizsgálatán túl azért is 
fontos szociológiai téma, mert az állam a nevelőszülőséggel mesterségesen egy 
olyan családot hoz létre – átmeneti időre –, amely kulturálisan, etnikai hátteret 
tekintve heterogén, a vér szerinti család egységének felbomlását követően egy olyan 
családmodell konstruálódik, amelyben sok szereplő kap helyet: nevelt gyermek, vér 
szerinti rokonság, nevelőszülő és gyermekei, annak rokonsága, segítő szakemberek 
köre. A különböző identitással rendelkezők családi rendszerbe illesztése kapcsán 
egy olyan erőtér alakulhat ki, melyben számos konfliktus generálódhat, ennek 
kezelése az állam feladata (Neményi & Takács, 2015). 

A gyermekvédelem együttműködik a társadalompolitika nagy rendszereivel, mint 
jóléti ellátások (családi, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások), oktatás 
és egészségügy rendszerével, ezen túl a család/rokonság és a helyi közösség 
rendszerével (Wulczyn et al., 2010). 

 
Jó szülő-e az állam? 
 
A korporált szülői szerepvállalás fogalom eleve egy paradoxon, mivel a jó szülőség 
megköveteli a folytonosságot, miközben a gyermekvédelemben az egyes 
szolgáltatók, szervezetek természetüknél fogva állandóan változnak, mint ahogyan a 
szervezetekben dolgozó szakemberek személye is. A gondozás, nevelés egy 
mesterséges környezetben valósul meg, még akkor is, ha nevelőszülői ellátásban 
részesül a gyermek. A jó korporált szülői szerepvállalás egyik kihívása az, hogy 
kezelje ezeket a szervezeti és személyi változásokat, mialatt minden egyes gyermek 
vagy fiatal felnőtt számára egyfajta stabilitást nyújt. A gyermekközpontú szülőség azt 
jelenti, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük a gyermek fejlődését, állapotát, 
aktuális szükségleteit, segítjük abban, hogy képességeihez mérten 
kibontakozhasson és egészséges felnőtté váljon. Az állam által delegált jó szülők 
meggyőződnek arról, hogy a gyermekeikről jól gondoskodnak, megfelelően 
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teljesítenek az iskolában, egészségesek, világos határokat húznak a saját és mások 
biztonsága és jóléte érdekében, aktívan részt vesznek saját életükben, 
kapcsolatokkal rendelkeznek. A jó szülőség azt is jelenti, hogy a szakembereknek 
nem szabad diszkriminatívnak lenniük, tisztelniük kell a gyermek egyéniségét és 
ebből fakadó méltóságát. A gyermekekkel történő tervezett és „csak úgy megtörtént” 
eseteket is értékelni szükséges, melyek hozzájárulnak a gyermek érzelmi 
biztonságának kialakulásához és fejlődéséhez (Scottish Government, 2008; Parent & 
child fostering scheme procedures 2010-2013). 

 
Néhány gyermekvédelmi szakellátási tendencia 
 
2012-2013. év jelentős változásokat hozott a magyar gyermekvédelem 
rendszerében, mivel elkezdődött az államosítás, melynek keretében megyei szintről 
állami szintre kerültek az egyes feladatok, így a gyermekvédelmi szakellátások teljes 
rendszere is. A gyermekvédelmi intézmények fenntartója, finanszírozója és 
jellemzően működtetője az állam. Az egyházi szerepvállalás is erősödött az elmúlt 
években, a civil szervezetek azonban továbbra is kevesen vannak a szakellátásban. 
Az elmúlt évek szakellátáson belüli fejlesztései egyértelműen a nevelőszülői ellátást 
érintették. Ez a folyamat egyszerre értelmezhető ún. természetes intézménytelenítési 
folyamatnak, mely arra reflektál, hogy a korábbi intézményi struktúra nem szolgálja a 
gyermekek és fiatalok igényeit, a lakásotthoni rendszer nem váltotta be a hozzá 
fűzött reményeket, valamint ún. elhatározott intézménytelenítésnek, melynek 
értelmében kormányzati mérlegelés és döntés kérdése a gyermekvédelem új 
struktúrájának a kialakítása (Domszky, 2011). 2014-ben a nevelőszülőség rendszere 
jelentősen átalakult, melynek keretében megszűnt a hagyományos és hivatásos 
kategóriák különválasztása, jelenleg a nevelőszülőség munkaviszonyt jelent és a 12 
év alatti gyermekek elhelyezésének egyértelműen preferált formája. Hazánkban 
2014-ben egy új jogintézmény született, a gyermekvédelmi gyámság, melynek célja 
a gyermek érdekének következetes, a gondozási helytől független képviselete, jogai 
gyakorlásának elősegítése, véleményének megismerése és arról az ellátást nyújtó, 
valamint az eljáró hatóság tájékoztatása.  

A KSH (2014) adatai szerint 2013-ban 18674 kiskorú (gyermek és fiatal) 
nevelkedett a szakellátás rendszerében, közülük 63,8% nevelőszülőknél él (11918 
fő). A két nagy ellátási forma szerepének változása kapcsán elmondható, hogy 1997-
2000 között az intézményes ellátás dominált, 2001-2003 között 50-50%-ban voltak 
intézményes és nevelőszülői ellátásban elhelyezve a kiskorúak. A nevelőszülői 
ellátás felé való elmozdulás már 2004-ben kezdődött meg, azonban jelentős 
növekedés 2010-től mutatható ki. A nevelőszülőknél elhelyezettek aránya 62%, a 
nevelőszülők száma 5531, ebből 959 fő különleges és 10 fő speciális nevelőszülő. A 
nevelőszülők közel 45% 2 vagy 3 gyermeket nevel, az 1 gyermeket nevelők aránya 
21,4%, míg 26% 4 vagy annál több gyermeket nevel. A szabad kapacitásokat jelzi, 
hogy 8%-uk gondozásában nem nevelkedik gyermek (KSH, 2014). 

A társadalmi integráció szempontjából kiemelten fontos az oktatási részvétel 
támogatása. A rendszerből nagykorúságuk után kilépőkről elmondható, hogy 56,3%-
a középfokú – a végzettség munkaerő-piaci értéke nem ismert – közel 40% általános 
iskolai végzettséggel rendelkezett, 3,2% szerzett diplomát. A kikerültek egyharmada 
dolgozik, a munka jellege azonban szintén nem ismert (KSH, 2012). 
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Szakemberek véleménye a gyermekvédelmi szakellátás működéséről 
 
A Jó szülő-e az állam? c. kutatás kvantitatív és kvalitatív módszertanra épült, 
melynek keretében elsőként a szakellátás intézményhálózatát működtetők körében 
egy online kérdőíves felmérés készült, ezt követően 4 egyéni és 3 fókuszcsoportos 
interjú keretében vizsgáltuk a szakemberek és döntéshozók szakmáról, 
gyermekvédelmi mentalitásról való vélekedését. Jelen tanulmány keretében az 
eredmények közül a kvalitatív szakaszban kapott főbb megállapításokat ismertetjük a 
diszfunkcionális működés feltárása érdekében, kijelölve az utat a professzionális 
működés irányába.   

A gyermekvédelmi rendszer működtetésében alkalmazott alapvető döntési 
mechanizmusok elemzése kapcsán a megkérdezett szakemberek többsége felhívta 
a figyelmet arra, hogy bár sok területen a részletesen szabályozott, pontosan előírt 
döntési struktúrák adottak, azok alkalmazásában jelentős problémákat okoz, hogy 
bizonyos alapvetések nem megfelelően tisztázottak, például a családból történő 
kiemelés folyamatának központi alapfogalma, a veszélyeztetettség is olyan 
szakmailag nem egyértelműen meghatározott tartalommal bíró rendszerelem, mely a 
szakszerű eljárásvezetést lehetetleníti el. 

A legfontosabb probléma, hogy jellemzően nem a gyermek szükséglete, hanem az 
elérhető férőhely a meghatározó a rendszerbe kerülő gyermek elhelyezésekor. Azaz 
a finanszírozási szempontok felülírják a szakmai szempontokat, az intézményes 
ellátásokon belül is nagy hangsúlyt kellene helyezni a tudatos 
szolgáltatásszervezésre, a gyermek- és lakásotthoni struktúra átalakításában a 
normalizációs elv maradéktalan érvényesítésére, mely a gyermekek és fiatal 
felnőttek közösségi integrációját hivatott szolgálni.  

Általános jelenség, hogy a gyermekotthon működtetéséhez szükséges, nem 
pedagógiai, gondozási jellegű munkákat is a gyermekvédelmi szakemberek 
kénytelenek végezni. A háztartási munkákra, gyermekkíséretre, adminisztrációra 
fordított idő és energia az ellátás szakmai tartalmának színvonalcsökkenését 
eredményezi.  

A nevelőszülői ellátási forma 2014. évtől való előtérbe helyezésével kapcsolatban 
valós kockázat, hogy a fejlesztésben inkább helyeződik a hangsúly a mennyiségre a 
minőség rovására. A nevelőszülők jellemzően alacsony iskolai végzettségűek- és 
társadalmi státuszúak (Rákó & Szabóné-Bagdács, 2011; Rácz, 2012). A 
nevelőszülőktől intézménybe való visszakerülésre a legtöbb esetben kamaszkorban 
kerül sor, ami azt jelenti, hogy a nevelőszülők nincsenek felkészülve a fiatalok 
problémáinak szakszerű kezelésére. „Inkább egy jó lakásotthoni közösségben legyen 
egy gyerek, mint egy nagyon rossz nevelőszülőnél. (…) Hiába jár oda nagyon sok 
szakember alkalmanként, mégis olyan dolgokat meg tudnak csinálni a gyerekekkel, 
amit egyszerűen nincs lehetőségük a gyerekeknek elmondani, vagy nagyon sok-sok 
év múlva derül ki, hogy milyen borzasztó körülmények között vannak ott. Egy 
lakásotthonban jobban cserélődik a szakember gárda, a gyerek mindig talál egy 
olyan nevelőt, egy olyan gondozót, akire úgy tapadhat, tehát biztonságban érezheti 
magát. A szakemberek is figyelik, megfigyelhetik egymás munkáját, tehát hamarabb 
kijöhetnének olyan problémák, ami egy nevelőcsaládban, ami egy szűk kis 
mikroközösség, nem látunk úgy bele, hogy ott mit csinálnak a gyerekekkel.” A 
nevelőszülői elhelyezésnél mindenképpen számolni kell azzal, hogy a gyermek 
megéli többek között az átmenetiséget, feltételességet, a kettős hovatartozás 
élményét. Az intézményes ellátásban a hospitalizációs ártalmakat vagy pl. a 
rivalizációt, bűnbakképzést sorolhatjuk az ártalmak közé (Kálmánchey, 2001). 
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Hangsúlyosan fogalmazódott meg annak az igénye, hogy a szakemberek a 
gyermekvédelmi professzió képviselőjeként jelenjenek meg a gyermekvédelem 
döntéshozói előtt is, ne pedig kisegítő, végrehajtó személyzet tagjaiként. Legyen 
egyértelmű, hogy a gyermekvédelem széles értelmében olyan szervezett 
beavatkozásokat, azaz intézményi struktúrákat és benne dolgozó szakemberek 
közösségét, a késő modern társadalmi kihívásokhoz igazodó nevelési és gondozási 
módszertant jelöl, amelyek a családon belül vagy azon kívül segítik a gyermeki 
szükségletek kielégítését és hozzájárulnak a gyermeki jogok maradéktalan 
védelméhez. „A megfásultság, a belefáradás, az, hogy legszívesebben feladnám, és 
nem jönnék be dolgozni, de nincsen más munkahelyem. Ez a kiégés annyira 
tapasztalható náluk, olyan magas fokú, hogy pontosan ezért nehéz a váltás. (…) 
Sokszor mondom a nevelőknek, hogy igen, de már nem azok a gyerekek vannak, 
ezek más gyerekek, másabbak a szükségleteik, speciálisabbak, és nekik kellene, a 
felnőtteknek, más koncepciókat, más meglátást, másfajta dolgokat kipróbálni ezekkel 
a gyerekekkel, és ez már nem működik, mert már belefáradtak. Már csak 
bemegyünk, tudjuk le a műszakot. (…)” 

A szakemberek szorgalmazzák a gyermekvédelmi rendszer szemléletváltásának 
szükségességét. Az egyéni felelősségvállalás, a nevelés és gondozás komplex 
kihívásrendszerében nyújtott egyéni részteljesítmények fontosságának felismerése 
lehet a kulcsa a gyermekvédelem működésének, professzionalizálódás felé való 
elmozdulásának, de kétségtelen, hogy ehhez a megfelelő rendszerfeltételek és 
financiális háttér megléte is elengedhetetlen.  

A megkérdezett szakemberek szerint bár elméleti, tudományos igényű 
szakirodalom viszonylag bőségesen elérhető a szociális ellátások témakörében, de a 
kifejezetten gyermekvédelmi vonatkozású anyag kevés. Különösen kis számban 
érhető el az olyan módszertani irodalom, amely közvetlenül a késő modern nevelési 
kérdésekkel, mentálhigiénés szolgáltatásokkal kapcsolatos ismereteket, 
gyakorlatban alkalmazható tudást közvetítene. A nevelés egyik legnagyobb 
gyermekvédelmi kihívása éppen az, hogy olyan kompetenciákat fejlesszenek a 
gondozott gyermekek esetében, mint önmeghatározás, agressziókerülés, 
szolidaritás, konstruktív életvezetés.  

 
Út a produktív hatalomgyakorlás felé 
 
A hatalom akkor produktív természetű tehát, ha a gyermekvédelmi gondoskodásban 
nevelkedő gyermekek és fiatalok védelme és támogatása biztosított, a nyújtott 
ellátások képesek kielégíteni az egyéni igényeket, a szakmai módszertan adekvát, 
és mind egyéni, mind rendszerszinten a szakmai felelősségvállalás biztosított (Rácz, 
2012). 

A kutatás eredményei jelzik, hogy a gyermekvédelmi rendszer működésének 
hatékonyabbá tétele érdekében fontos újragondolni a rendszer funkcióit és 
tematizálni a rendszerben felmerülő gyermeki igényeket. A gyermekvédelem szintjén 
a gyermeki jogok sok esetben sérülnek, a beavatkozások esetlegesek, a gyermek és 
annak vér szerinti családja elvész a rendszerben, miközben maguk a szakemberek 
sem tudják, hogy milyen szakmai elvek mentén szükséges a munkájukat magas 
szinten végezni. A szakellátás kap kitüntetett figyelmet a fejlesztésekkor, mely már a 
család felbomlása után játszik kulcsszerepet. A rendszer szereplői úgy érzékelik, 
hogy a rászorulók és a segítséget nyújtók is elvesznek a rendszerben, miközben a 
rendszer a gyermekek és szüleik hátrányait, kirekesztettség-érzetüket tovább mélyíti. 



Társadalom, kulturális háttér, gazdaság, ISBN 978-80-89691-33-3 

289 

Mindezeket figyelembe véve, fontos a közösségi erőforrások becsatornázása, az 
informális és formális kapcsolatok mobilizálása a családok támogatása, szülői 
kompetenciáik megerősítése érdekében. 
 

1. ábra. Védőfaktorok szociálökológiai perspektívában 

 
Forrás: Browne, 2014:17. 

 
A gyermekvédelem fejlesztési irányát koncepcionálisan az igazságosság 

etikájának (ethics of justice) és a gondoskodás/gondozás etikájának (ethics of care) 
együttes használata mentén jelöljük ki. (Cockburn, 2009) Az igazságosság etikája a 
gyermeki jogok rendszerével, magával a gyermekvédelmi formális szabályokkal 
együtt egy keretrendszer, a gondozási etika pedig az egyéni igényekre adott szakmai 
tartalmak összessége, egyfajta szakmai tisztességre épülő bánásmód. A két etika 
alkalmazására épülő gyermekvédelmi koncepció képes együttesen egy komplex 
rendszert alkotni, ahol a gyermeket aktív szereplőnek tekinthetjük (Rácz, 2014). 
Fontos a rendszeregyensúly megtalálása, amelyben a képessé tevés a domináns, de 
benne van a kontroll is a többségi társadalmi normák közvetítése által. Fox szerint a 
gondoskodásnak 4 szakasza van: 1) törődés szakasza, mely elismeri a gondozási 
szükségletet; 2) gondozási szükséglet kielégítéséért vállalt felelősség; 3) adekvát 
szolgáltatásnyújtás, mely a gondozási tevékenység ellátását jelenti és 4) gondozás 
elfogadása, mely bizalomra és partnerségre épül a sikeres kimenetek reményében. 
(idézi: Cockburn, 2009:13) Mindez a magyar gyermekvédelem számára is értékadó 
lehet, szemléletváltást sürgetve. 
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Az egészségi állapot az életminőségnek az egyik legfontosabb meghatározója. Az 
egészségi állapotot különböző arányban határozza meg az egyéni, társadalmi, 
gazdasági és környezeti összetevők együttese, melyek kölcsönösen hatnak 
egymásra. Az egészséget és annak meghatározó összetevőit a WHO definíciójából 
kiindulva tág kontextusban közelítettük meg, miszerint „az egészség a testi, lelki, 
szociális jóllét állapota, nem pusztán a betegség hiánya”1. Különböző dimenzióban 
vizsgálódtunk, hiszen az egészségi állapotot befolyásoló tényezők közül figyelembe 
vettük: a fizikai állapotot, az életmódot, a környezetet, a társas kapcsolatokat és a 
lelkiállapot is.  

A vizsgált község helyzete speciális, mivel kiemelt ipari környezetben helyezkedik 
el, ezért nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a kérdést, hogy ez a környezet milyen 
szinten befolyásolja a lakosság egészségügyi problémáinak kialakulási kockázatát. A 
település struktúráját illetően elmondható a település kedvezőtlen fekvése, hiszen a 
közvetlen környezetében lévő ipari létesítmény kibocsátott levegője közvetlenül a 
településre irányul, oda csapódik le. A település határában működő szénbánya az 
elmúlt időszakban nem üzemel, így az általa kibocsátott porszennyezés már az elmúlt 
időszakban nem terheli a települést. 

Az egészséget befolyásoló életmódbeli tényezőkkel kapcsolatos információkat 
lakossági kérdőívek segítségével vizsgáltuk meg, mivel az életmódbeli, a szubjektív 
és a társadalmi tényezőkről nem minden esetben van információja az egészségügyi 
intézményeknek. A kérdőív változóinak alapja a 2000-ben végzett OLEF vizsgálat volt. 
A kérdőívben a funkcionalitás osztályozására és annak mérésére a WHO által ajánlott 
és az Országos Epidemiológia Központ (2003) által már alkalmazott mérések 
esetében is használt, továbbá OECD által javasolt az klasszifikációs rendszert 
alkalmaztuk. A kérdőíves adatfelvétel a 18 év feletti lakosság körében történt 
reprezentatív mintavételi technikával (a kérdőíveket 306 fő töltötte ki2), melynek 
kapcsán a megkérdezettek egészségi állapotáról, valamint az 
egészségmagatartásáról kaptunk információkat. Az adatfelvételben a kar hallgatói 
aktívan részt vettek. A kutatás reprezentativitásának3 megőrzése érdekében 
többlépcsős valószínűségi mintavételi eljárást alkalmaztunk. Az adatfelvétel 
újszerűsége többek között abból is állt, hogy a kérdező biztosok felkészítése nemcsak 
a kérdőívek felvételére vonatkoztatottan történt meg, hanem egy mentorprogram 
keretében felkészültek a hirtelen felmerülő, „adhoc”, egészségmegőrzésre vonatkozó 
prevenciós tanácsadásra is, mely az adatfelvétel közben is történhetett. A vizsgálat 
módszere: survey felmérés, megfigyelés, az adatfeldolgozás SPSS statisztikai 
szoftverrel történt. 

                                                           

1 WHO 1948 alkotmány, OLEF 2002:5. 
2 A község 18 éven felüli lakosainak száma 2014. január 1-én 1203 fő, 2015 április 1-én 1004 fő volt. 
3 Abban az esetben nevezhetünk egy mintát reprezentatívnak, ha a populáció) minden egyes tagjának 
a mintába kerülési valószínsége ismert és nem nulla. 
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A kérdőív a következő témaköröket érintette: egészségi állapot önértékelése, 
egészségügyi ellátórendszer igénybevétele, egészségmagatartás, háttértényezők. 

 
A minta jellemzői 
 
A kérdőívet kitöltők átlagéletkora 55 év, szórása nagy (s=19,8). A legfiatalabb 19 éves 
a legidősebb 93 éves volt. A válaszadók 37%-a férfi és 63% nő. A mintában résztvevők 
családi állapota a következő: 
 

1. táblázat. Családi állapot 
 százalék 
Valid hajadon/ nőtlen 14,1

házas 45,2
özvegy 31,9
elvált 8,8

 
A válaszadók legmagasabb iskolai végzettsége a következőképpen alakult: a 

legtöbben érettségivel rendelkeznek, melyet többen szakközépiskolában szakmát 
tanulva, kevesebben pedig gimnáziumban tanulva szereztek meg. Sokan 
rendelkeznek szakmunkásképző, szakiskolai, és befejezett általános iskolai 
végzettséggel is. Felsőfokú végzettséggel a megkérdezettek közel 7%-a rendelkezik. 
A lakosság valamivel több, mint fele dolgozik (50,8%). A munkaviszonnyal rendelkező 
lakosok átlagosan 11,23 hónapot dolgoztak az elmúlt évben. A többség (40,4%) 12 
hónapot, de találkoztunk olyan válaszadóval is, aki 2 hónapot dolgozott az elmúlt 
évben. 

Foglalkozását tekintve a lakosság többsége nem mezőgazdasági szakmunkás 
(33,6%), egyéb szellemei tevékenységet űző (19,5%), valamint nem mezőgazdasági 
betanított munkás (14,8%). 

A lakosság többsége kettő-, (39,7%) valamint három (31,3%) szobás lakásban él, 
de a mintában előfordultak négy-, illetve öt szobás lakásban lakók is. 

A saját anyagi helyzetét a kérdőívet kitöltők 68%-a megfelelőnek ítéli, míg 10,6%-a 
rossznak, 1,5%-a pedig nagyon rossznak minősíti azt. A lakosság valamivel több, mint 
15%-a nem tudja fizetni a közüzemi számláit. A saját egészségi állapot 
önmegítélésében az alábbiakat állapíthatjuk meg. A vizsgálatban résztvevők több mint 
fele úgy gondolja, hogy saját egészségi állapota kielégítő (54%), 25,6%-a jónak ítéli 
azt meg, 2,3%-a pedig nagyon jónak. A válaszadók 15,8 %-a véli úgy, hogy egészségi 
állapota rossz, 2,3% szerint pedig nagyon rossz. Amennyiben ezt korcsoportokra 
lebontjuk, a következő képet kapjuk: 
 

2. táblázat. Lakosság szubjektív egészségi állapota korcsoportok szerinti bontásban (%) 
 fiatal középkorú idős 

nagyon jó 9,5 1,3 0 
jó 42,9 29,1 7,3 
kielégítő 42,9 60,8 58,5 
rossz 4,8 7,6 29,3 
nagyon rossz 0 1,3 4,9 

 
A táblázatból megfigyelhető, hogy a lakosság szubjektív egészségi állapota a kor 

előrehaladtával drasztikusan romlik.  A megfelelő egészségi állapot fenntartása 
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tudatos szándék és erőfeszítés eredménye, hiszen a személy nem pusztán passzív 
elszenvedője azoknak a körülményeknek, amelyek közt jól vagy rosszul érzi magát, 
hanem – kisebb-nagyobb mértékben – megteremtője, alakítója is. Az 
egészségmagatartás egyik fontos mutatója, hogy az egyének tisztában vannak-e 
azzal, milyen tényezők befolyásolják egészségük alakulását. 

Az egészséges életmód követésének, a tényleges aktív cselekvésnek egyik 
legalapvetőbb feltétele, hogy a személy ismerje egészségmagatartása hasznos vagy 
ártalmas következményeit. Először az elsődlegesen befolyásoló tényezőkre 
kérdeztünk rá, majd a másodlagos tényezőkre. A válaszadók szerint az egészséget 
elsődlegesen befolyásoló tényezők közül az első helyen a táplálkozás áll, nem sokkal 
lemaradva a dohányzás következik. 
 

3. táblázat. 
Egészséget2befolyásoló tényezők 

 százalék 

Valid táplálkozás 35,2
testsúly 10,2
dohányzás 30,5
környezet 6,3
mozgás 6,3
alkohol 3,9
stressz 3,9
genetika 3,1
semmi ,8
Total 100,0

 
Az egészséget másodlagosan befolyásoló tényezők közül első helyen az alkohol, 

majd azt követően a stressz áll. 
 

4. táblázat. 
Egészséget befolyásoló tényező 2 

 százalék 
Valid táplálkozás 3,3 

testsúly 4,9 
dohányzás 11,4 
környezet 9,8 
mozgás 13,8 
alkohol 26,0 
stressz 22,0 
genetika 6,5 
kapcsolatok 2,4 
Total 100,0 

 
A felmérésből az derül ki, hogy a lakosság 61,7%-a szerint sokat, 21,1% szerint 

pedig nagyon sokat tudnának tenni saját egészségük érdekében. 
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Funkcionalitás 
 
Amennyiben az egyén egészségét (testi, lelki, szociális működésének épségét) 
aszerint határozzák meg, hogy mennyire tud különböző tevékenységeket végrehajtani, 
akkor az egészségségi állapot a fenti funkcionalitás-csökkenések mentén 
jellemezhetővé, mérhetővé, leírhatóvá válik (funkcionális egészségmodell). 

A funkcionalitás osztályozására és mérésére a WHO által ajánlott klasszifikációs 
rendszert alkalmaztuk. Az funkcionalitás felmérésére használt kérdéseket a WHO 
EUROHIS projektben kifejlesztett funkcionalitás kérdőívéből, és az OLEF2002 
kérdőívből vettük át. 

� Egészségproblémáik miatt tartósan (több, mint egy éve) korlátozott volt a 
társadalmi életben a középkorú felnőttek közel egynegyede és az idős 
lakosság több mint a fele.    

� A mindennapi élethez az idős lakosság több mint egyharmadának segítséget 
kellett igénybe vennie, közülük többeknek az ágyból történő felkelés is komoly 
problémát okoz. Az idős lakosság több, mint egytizede nem tud kikelni az 
ágyból és több mint egynegyedük csak néhány lépést tud megtenni.  

� A korlátozottság4 gyakoribb volt az alacsony iskolázottságúak körében, 
átlagosnak vallott az önállóan dolgozók körében.  

� A különböző ízületi fájdalmak tekintetében szinte minden második ember 
érintett. 

 
Lelki egészség 
 
A lakosság több, mint a fele általános alvásproblémákkal küzd, sokszor kerül olyan 
állapotba, hogy napokig feszült ideges. Többeknél ezek a tünetek a megszokottnál 
gyakrabban fordulnak elő az utóbbi időben. A lakosság nem elhanyagolható aránya 
általában lehangoltnak és kedvetlennek érezi magát, ami többek esetében az elmúlt 
időszakban fokozódott.  Mindenképpen pozitívum, hogy a válaszadók 61,9%-a boldog 
és örömét leli a mindennapi tevékenységében. 

A felmérésünk alapján összefüggés van a mentális és a szomatikus egészségi 
problémák között, hiszen összefüggés-elemzésünk eredményei szerint a szomatikus 
korlátozottság mindkét nemben fokozta a mentális funkcionalitás csökkenés esélyét.  
A társas támogatottság hiányának mértéke a mentális funkcionalitás csökkenés egyre 
nagyobb esélyével jár együtt.  Hasonló összefüggést találtunk az anyagi helyzet 
szubjektív megítélése kapcsán is – az egyre rosszabb szubjektív értékelés egyre 
nagyobb esélyt jelentett a mentális egészség problémáira. 

 
Vélt egészségi állapot 
 
Az egyénnek önmaga egészségéről alkotott meggyőződése az egészségi állapot 
mérésének fontos indikátora, így jelenleg a vélt egészség az egyik legszámottevőbb 
általános egészségindikátorrá vált. A vélt egészség tehát önmagában is fontos 
egészségindikátor, hiszen a lakosság véleménye a saját egészségéről mind az 
egészségpolitika, mind az általános politika számára informatív jelzés. A lakosság 

                                                           

4 Egy évnél hosszabb ideje fennálló korlátozottság. 
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egészségi állapotának vizsgálata, ezen belül is a vélt egészségéről alkotott kép, még 
egy viszonylag új kutatási terület, melynek hazai és nemzetközi kutatásai a 1980-s 
évek közepétől kerültek előtérbe. 

� Az egészségét jónak, illetve nagyon jónak minősítette a nők valamivel több, 
mint 20%-a, míg a férfiak több, mint 60%-a. 

� Ugyanakkor minden ötödik nő és tizedik férfi úgy gondolta, hogy egészsége 
rossz, vagy nagyon rossz. 

 
A szubjektív egészségérzet romlása az életkorral drasztikusan emelkedik, tehát 

minél idősebb valaki, annál rosszabbnak érzi egészségi állapotát. Az iskolai 
végzettség és a szubjektív állapotérzés között is tapasztaltunk összefüggést (r=0,387), 
tehát az iskolai végzettség növekedésével egyenes arányban emelkedik az az állapot, 
hogy mennyire érzi jól magát a lakosság. Az iskolázottság pozitívan befolyásolja a vélt 
egészségi állapotot, mert mindkét nem esetében a magasabb iskolai végzettségűeknél 
megnőtt a magukat az átlagosnál jobb egészségűeknek vélők aránya. Ha ezt a 
szubjektív állapot érzést más kontextusba vizsgáljuk, megállapítható, hogy a 
párkapcsolatban élők jobb egészségi állapotot érzékelnek, mint az elváltak, illetve az 
özvegyek (r=-0,285), tehát kimutatható a társas kapcsolatok egészséget védő hatása. 
A munkahelyi aktivitás is befolyásolja a szubjektív egészségi állapotot. A munkanélküli, 
tartósan munkaképtelen, álláskereső, nyugdíjas társadalmi réteg lényegesen 
rosszabbul érzi magát, mint az aktív munkaképes korosztály. Az értelmiségi és az 
egyéb szellemi munkát végzők lényegesen jobban érzik magukat, mint a segéd-, és 
betanított munkások. 

 
Betegségek 
 
Európai összevetésben a mortalitási statisztikák viszonylatában a magyar lakosság 
egészségi állapota rendkívül rossz (Vargáné Hajdú & Ádány, 2000). A felmérés kiemelt 
adatai a következők: 

� A keringési rendszer különböző betegségei a középkorúaknak mintegy 50%-át, 
az időskorúaknak pedig mintegy háromnegyedét érintették.    

� A szív és érrendszeri betegségek esélye nagyobb a nők, az alacsony 
iskolázottságúak, a nyugdíjasok, valamint a társas támogatottság hiányában 
szenvedők körében. Már 30 éves kortól kezdődően - az életkor fokozatos 
előrehaladtával - jelentősen emelkedett a szív és érrendszeri betegségek 
esélye.   

� Minden hatodik nőnek és minden hetedik férfinak volt cukorbetegsége. Az 
időskorú nők esetében azonban ez jóval gyakoribb volt, minden harmadik idős 
nő szenvedett cukorbetegségben.  

� A cukorbetegség esélye – a többi tényező hatásától mentesen – a kor 
előrehaladtával egyértelműen nőtt. Magasabbnak adódott a cukorbetegség 
esélye a nyugdíjasok, a tartósan munkaképtelenek körében is.   

� Asztmában vagy allergiás betegségben szenvedett közel minden negyedik nő 
és minden harmadik férfi.   

 
A felmérés eredményei alapján a felnőtt nők 57%-a, míg a férfiak közel fele (42%) 

szenvedett keringési betegségekben. A keringési betegségek a középkorúak több, 
mint 50%-át érintették, az időskorúak mintegy háromnegyedénél (70,7%), fordultak 
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elő. A fiatal korcsoport esetében is nagyobb arányban jelent meg a magas vérnyomás 
betegség. 
 

5. táblázat. Keringési betegségek korcsoportonkénti %-os megoszlása 
 fiatal középkorú idős 

magas vérnyomás 15 52,6 70,7 
szívinfarktus 0 5,5 7,5 
egyéb szívbetegség 0 15,3 30,8 
agyvérzés 0 2,8 15 

 
A középkorú férfiak közel fele (44,7%), míg a hasonló korú nők több mint fele 

(59,6%) esetében állt fenn orvos által megállapított magasvérnyomás betegség. A 
középkorú nők esetében kiemelkedő az egyéb szívbetegségek aránya (23,7%). Az 
időskorú férfiak között a magasvérnyomás gyakorisága (71,4%) valamelyest 
magasabb volt, a hasonló korú nőkhöz (68,8%) viszonyítva. Az időskorú nők (9,4%) 
közel 10%a már átesett legalább egy szívinfarktuson élete folyamán. Az egyéb 
szívbetegségek gyakorisága az időskorú nők esetében jelentősebb, közel duplája 
(35,5%), mint a hasonló korú férfiaknál (16,7%). A magas vérnyomás a fiatal korosztály 
esetében is kimutatható. A magas vérnyomás kialakulása az életkorral közepes 
erősségű (r=0,358), a családi állapottal (r=0,251) és az iskolázottsággal gyenge 
(r=0,259) összefüggést mutat. Tehát a vérnyomás az életkor előrehaladtával nő, és a 
társas kapcsolat egészséget védő hatása szintén érvényesül. A magas vérnyomás 
nagyobb arányban fordul elő az alvásproblémával küzdőknél (r=0,19). Az alacsonyabb 
iskolai végzettséggel bírók esetében több magas vérnyomású lakos került be a 
mintába. 

Az összlakosság esetében nők között minden ötödik (21,5%), míg a férfiak között 
minden tizedik (11,1%) felnőtt esetében fordult elő orvos által megállapított 
cukorbetegség. A középkorú férfiak esetében (14,7%), a középkorú nőknél közel 
azonos (15,8) a diabetesz gyakorisága. Minden harmadik időskorú nő (34,4%) 
szenvedett cukorbetegségben. A cukorbetegség esélye a vizsgált tényezők közül 
összefüggést mutatott a korral, és a munkaviszonnyal. A cukorbetegség esélyét a 
többi tényező hatásától mentesen vizsgálva azt találtuk, hogy a kor előrehaladtával 
nőtt az esély. A diabetesz a magas vérnyomással (r=0,253), agyvérzéssel (r=0,277), 
az életkorral (r=0,296), a munkaaktivitással (r=0,221), és az iskolai végzettséggel 
(r=0,288) gyenge összefüggést mutat. 

Asztmában vagy allergiás betegségben szenvedett közel minden harmadik nő 
(26,9%) és minden harmadik férfi (34,8%). A fiatal férfiak esetében ez az arány 25%, 
a fiatal nők esetében pedig 12.5%. A középkorú férfiaknál 31%, míg a középkorú 
nőknél 39,5% az allergiás betegségek előfordulási gyakorisága. 
 

6. táblázat. 
Asztmában vagy allergiás betegségek gyakorisága (%) 
(95%-os megbízhatósági tartomány) korcsoportonként 

 fiatal középkorú idős 
férfi 25 31 - 
nő 12,5 39,5 15,6 

 
A krónikus májbetegség prevalenciája a férfiak esetében 12% volt. A 

középkorosztály esetében a férfiak 12,8%-t kezelték egy hónapnál hosszabb ideig 
vagy ismétlődően valamilyen májbetegség miatt. A legidősebb korú férfi lakosok 
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esetében a gyakoriság 14,3%. A májbetegségek előfordulása és az alkoholfogyasztás 
között minimális összefüggést tapasztaltunk, így ez a jelenség jelen esetben további 
vizsgálatokat igényel. 

Daganatos megbetegedésről a lakosság 4,5%-a számolt be. A daganatos 
megbetegedések a középkorú és az idősebb nők körében fordultak elő. Ezek 
nőgyógyászati jellegű rosszindulatú elváltozások, nyirokcsomó daganatok, illetve 
vastagbél daganatok voltak. 

 
Összegzés 
 

Egészségproblémáik miatt tartósan (több, mint 1 éve) korlátozott volt a társadalmi 
életben a középkorú felnőttek közel egynegyede és az idős lakosság több mint fele. A 
mindennapi élethez az idős lakosság több mint egyharmadának segítséget kellett 
igénybe vennie, közülük többeknek az ágyból történő felkelés is komoly problémát 
okoz.  A korlátozottság5 gyakoribb volt az alacsony iskolázottságúak körében. A 
különböző ízületi fájdalmak tekintetében szinte minden második ember érintettnek 
bizonyult. 

A lelki egészséget illetően a becslések alapján a megkérdezettek nagy arányban 
válaszolták, hogy funkcionalitás-csökkenést jelentő lelki egészségproblémákkal 
küzdöttek a kérdezést megelőző két hétben. A mentális funkcionalitáscsökkenés 
esélye nagyobb a szomatikus korlátozottsággal, az anyagi helyzet rosszabb szubjektív 
megítélésével, valamint a kisebb társas támogatottsággal bírók körében. A nőknél, a 
nyugdíjasoknál, a tartósan munkaképteleneknél nagyobb a mentális funkcionalitás-
csökkenés esélye az összes aktív lakoshoz képest. Az egészségét jónak, illetve 
nagyon jónak minősítette a nők valamivel több, mint 20%-a, míg a férfiak több, mint 
60%-a, ugyanakkor minden ötödik nő és tizedik férfi úgy gondolta, hogy egészsége 
rossz, vagy nagyon rossz.  A keringési rendszer betegségei a középkorúak mintegy 
50%-át, az időskorúak mintegy háromnegyedét érintették. Nagyobb volt a szív és 
érrendszeri betegségek esélye a nőknél, az alacsony iskolázottságúak, a nyugdíjasok, 
valamint a társas támogatottság súlyos hiányában szenvedők körében. Már 30 éves 
kortól kezdődően az életkor előrehaladtával jelentősen emelkedett a szív és 
érrendszeri betegségek kialakulásának kockázata. A cukorbetegség kialakulásának 
esélye az életkor előrehaladtával nő. Nagyobb arányban jelennek meg a mintában a 
diabeteszes időskorú nők, mint a férfiak. Magasabbnak adódott a cukorbetegség 
előfordulása a nyugdíjasok, a tartósan munkaképtelenek körében is.  

A kutatás során ki kell emelni, hogy a településen magas az asztmában vagy 
allergiás betegségben szenvedők száma, közel minden negyedik nő és minden 
harmadik férfi szenved ilyen jellegű betegségben. Szintén megemlítendő, hogy a 
májkárosodások esetében minimális az összefüggés az alkoholfogyasztással, tehát 
ezeket a megbetegedések egyéb környezeti ártalmak hatásának tudhatók be. 
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5 Egy évnél hosszabb ideje fennálló korlátozottság. 
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A szenzoros integráció fogalma Anna Jane Ayres (1920-1988) munkássága révén vált 
ismertté világszerte és Magyarországon egyaránt. A problémakört napjainkban új 
fogalmi keretben a szenzoros feldolgozás zavaraként definiálják (Sensory Processing 
Disorder) (Miller et al., 2007). Ayres (1972) a tanulási zavarokkal összefüggésben 
vizsgálta jelentőségét, ugyanakkor ennek kezelésére létrehozott terápiás elvei más 
területeken is alkalmazásra kerülnek, úgy, mint a gyógypedagógiai, az ergoterápiás1, 
a pszichoterápiás, illetve a logopédiai munkában.  

Magyarországon a szenzoros integrációs ismeretek az akkreditált továbbképzések 
mellett a gyógypedagógus képzésbe épülnek be (alap- és mesterképzési szinteken) 
(Reményi et al., 2014), így a (gyógy)pedagógiai folyamatként való megközelítése 
sajátos értelmezési keretet jelent az alapvetően idegtudományi gyökerű (Szvatkó, 
2002) terápia szempontjából. A szenzoros integrációs terápia pedagógiai aspektusai, 
így a foglalkozások vezetése, tervezése, a gyermek-terapeuta/pedagógus interakciói, 
vagy az eszközválasztás módja is elemzés tárgya lehet a pedagógiai, 
gyógypedagógiai tudatosság növelése céljából. A tanulmány címében szereplő 
terápiás foglalkozás elnevezés is a téma pedagógiai jellegű megragadásának 
szándékára utal, amely a folyamatelemzést (legyen az pszichoterápiás vagy 
gyógypedagógiai fejlesztési célú) a neveléstudományi kutatások szemléletmódjával 
közelíti meg. A terület fontosságát támasztja alá az is, hogy a 2003-as Szenzoros 
Integrációs Konferencián „a terapeuták magatartása, kezdeményező-vezető vagy 
kísérő szerepe” kiemelt téma volt (Reményi et al., 2014). 

A tanulmány célja bemutatni a szenzoros integráció spirális folyamatát leíró elméleti 
modelljére alapozott megfigyelési szempontsor kidolgozási folyamatát, illetve 
kipróbálásának eredményeit. Az eredmények feldolgozását a Noldus Observer XT 
program segítségével végeztem. A szenzoros integrációs terápiás foglalkozások 
megfigyelésekor a szenzoros integráció megvalósulásának feltételeit vizsgáltam 
németországi2 ergoterapeuták munkájában. 

 
  

                                                           

1 Munka/foglalkozásterápiát végző szakemberek megnevezése. Mivel kutatásom egy németországi 
terápiás intézményben zajlott, így az ergoterápiát a Deutscher Verband der Ergotherapeuten által 
végzett képzési feltételekkel értelmezem. A szervezet internetes elérhetősége: 
https://www.dve.info/der-dve.html 
2 A központban a TÁMOP-4.2.4.B/2-11/1-2012-00011 projekt keretében Campus Hungary 
ösztöndíjprogramban tett rövid tanulmányút során nyílt lehetőségem az adatfelvételre. 
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A kutatás elméleti háttérének bemutatása 
A pedagógiai folyamat elemzése 
 
A tanulás-tanítás hatékonyabbá válásában közreműködő hatásrendszert a 
pszichológiai és a neveléstudományi munkák számos oldalról vizsgálják eltérő tanulás, 
illetve személyiségértelmezések mentén. Ezek részleteinek bemutatása nem célom, 
ugyanakkor illusztrálják azt a sokszínűséget, amely lehetővé teszi a folyamatok több, 
eltérő szempontból való újragondolását. Ez pedig különösen indokolt a szenzoros 
integrációs terápiák kapcsán, mivel különböző tudományok és szakmák 
metszéspontjában található. Ezzel magyarázható alkalmazási területeinek sokféle is. 

A pedagógiai folyamatok közvetlen megfigyelése a neveléstudomány területén az 
osztálytermi keretekben vált gyakorlattá. A létrejövő megfigyelési szempontsorok, jel- 
és kategóriarendszerek segítségével a tanári hatékonyságot, interakciókat, illetve a 
tanulók teljesítményét befolyásoló tényezőket kutatták (például az IEA osztálytermi 
környezetvizsgálatai) (Falus, 2004).  

A kisgyermekkort érintő vizsgálatokban a szülő-gyermek interakció megfigyelése 
pszichológiai vizsgálódás érdeklődési körébe tartozik ugyanúgy, ahogy a hatékony 
terápiás kommunikáció és segítő beszélgetések vezetése, vagy akár a térelrendezés 
kérdései, ugyanakkor gyógypedagógiai, fejlesztő pedagógiai vonatkozásban hasonló 
vizsgálatokra nem találunk példát.  

A tanulmány célja tehát a gyógypedagógiai fejlesztés, terápiás ellátás keretében is 
alkalmazott szenzoros integrációs terápia belső folyamatainak az önaktualizáció 
megvalósulása szemszögéből történt megfigyeléséből származó tapasztalatok 
leírásával egyrészt hozzájárulni a foglalkozások hatékonyságát elősegítő tényezők 
feltárásához, valamint vizsgálni a foglalkozások elemzésének lehetőségeit 
személyközi kontextusból. 

 
A szenzoros integráció néhány értelmezése 
 
A szenzoros integráció fogalma egyrészt a környezeti hatásokhoz való alkalmazkodás 
feltételének tekinthető: „az a képesség, amellyel szervezzük és feldolgozzuk a 
különféle érzékelési csatornákból származó információkat, majd ezeket kapcsolatba 
hozzuk egymással, szintetizáljuk, hogy azoknak megfelelő adaptív válaszokat adjunk 
(mozgásos válaszok, beszéd, mentális folyamatok)” (Jászberényi, 2007). Másrészt 
Oláh (2006:150) a „pillanatról pillanatra való megfelelés”-ként nevezi meg, míg 
Szvatkó (2002) a terápia oldaláról megközelítve írja, hogy „az agyműködés környezeti 
ingereket szervező képességét jelöli, azt a folyamatot, amelynek eredményeképpen 
az adaptív mozgásválasz megszülethet.”  

Gyarmathy (1998) csoportosításában a tanulási zavarok okait vizsgáló perceptuo-
motoros irányzatnál helyezi el, amely szerint a „funkciók elégtelen integrációjának 
következménye a tanulásban mutatkozó zavar (Hallahan & Cruickshanck, 1973). Az 
észlelési és mozgási rendszerek összerendezettsége hiányzik, a vizuális folyamatok 
nem tudnak jól strukturált mintákat nyújtani a motoros tevékenység számára.” Az 
irányzat képviselői között említi Jane Ayres-t, aki az érzékleti ingerek integrációjának 
zavarával, illetve Brigitte Sindelart (Affolter irányvonalán), aki a részképességek nem 
megfelelő működésével magyarázza a problémákat. Emellett az észlelés és a mozgás 
összeköttetését hangsúlyozza Marianne Frostig, aki kifejezetten az észlelési, 
perceptuális területek javítását szorgalmazza (Gyarmathy, 1998). 
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Az önaktualizáció spirális folyamata 
 
A humanisztikus pszichológia meghatározó fogalma az önaktualizáció (Maslow, 2003; 
Rogers, 2008), az intrinsik motiváció egyik forrása. Pléh (2012) a pozitív pszichológia 
fogalmi előzményei között említi. Kutatásom elméleti hátterét egy fogalmi modell 
alkotja, amelyet a szenzoros integráció leírására Fischer-Murray-Bundy (1991) foglalt 
össze Jane Ayres munkásságára és a korszerű pszichológiai ismeretekre alapozva. A 
magyar nyelvű szakirodalomban a modell az „önmegvalósítás spirális folyamataként” 
került eddig bemutatásra (Szvatkó, 2002; Jászberényi, 2007), ugyanakkor jelen 
tanulmányban a folyamat leírására az önaktualizáció megnevezést használom az 
önmegvalósítás maslowi fogalmától való elkülöníthetőség biztosítására. 

A spirálmodell a pszichés és az idegrendszeri momentumokat együttesen ábrázolja: 
„egyidejűleg tartalmazza a testben, idegrendszerben zajló fiziológiai eseményeket és 
azok érzelmi és mentális reprezentációit” (Szvatkó, 2002), amely a környezetből való 
visszacsatolások révén az egyén újra való nyitottságát teszik lehetővé, melyet a 
kutatás során a fogalom definíciójaként veszek alapul (1. ábra). 

Az érzékleti ingerek felvétele körkörösen összekapcsolódik azok beépítésével, 
amely az idegrendszeri folyamatok következtében a viselkedés tervezését és 
szervezését irányítja, és ami a környezetből (a saját testből és a létrehozott 
változásból, eredményből) származó visszacsatolások révén adaptív (tervezett, 
szervezett és a körülményekhez igazított) viselkedésben nyilvánul meg. A rendszer 
szerint a pszichés összetevők egymásból következően épülnek (vagy fordulhatnak 
vissza a kedvezőtlen hatásokra). A belső hajtóerőből és a tevékenységre való 
készenléti állapotból kiindulva a kompetencia, az abba vetett hit, hogy valamit képesek 
vagyunk elérni, teljesíteni, annak megtapasztalásán keresztül, hogy egy 
tevékenységgel sikerült megbirkózni, építi az önbizalom, az önkontroll, az 
önszabályozás szerveződését, amely újabb motivációt biztosít az új tapasztalatok 
megszerzéséhez. Ez vezet az önaktualizációhoz, mely az egyén olyan állapota, 
amelyet Varga és Szvatkó (1993) „a jövőbe mutató önmegvalósításnak” nevez, „amely 
elősegíti a szervezet további érését, szerveződését, integráltságát”. 

A spirális értelmezése rendszerszemléletű, amely nyitott, tehát „képes az 
önszabályozásra, önszerveződésre és önmaga megváltoztatására” (Jászberényi, 
2007:26). 

 
A kutatási probléma és a célok meghatározása 
 
Az önaktualizáció spirális folyamatának leírása a jól működő rendszer fogalmi 
modellje, kérdés azonban, hogyan történik a szenzoros integráció zavarával küzdő 
gyermekek esetén. Hogy megfelelő pedagógiai tudatossággal lehessen támogatni a 
folyamatot, a kutatás célja egy, az önaktualizáció spirális folyamatának elméletére 
épülő megfigyelési szempontrendszer kidolgozása és tesztelése, a kategóriák tartalmi 
pontosítása volt. 
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1. ábra. Az önaktalizálás spirális modellje (Schaefgen, 2007; Scheepers, 2006 alapján) 

A kutatás fő kérdései között szerepelt, hogy az önaktualizáció spirális folyamatának 
mely elemei, ezek milyen viselkedésben, illetve milyen kommunikációs csatorna 
használatával figyelhetők meg a terápiás folyamat során. 

 
A kutatás módszereinek bemutatása és ütemezése 
 
A kutatás során az önmegvalósítás spirális folyamatáról írt szakirodalmak feldolgozása 
segítségével a folyamat összetevőinek értelmezését követően egy megfigyelési 
szempontsor kidolgozása történt meg. A szempontsor kategóriáinak pontosításához 
ergoterapeutákkal készített interjúk, valamint általuk tartott foglalkozások 
megtekintéséből származó adatok járultak hozzá. 

A tanulmány a szempontsor kipróbálásának tapasztalatait tartalmazza, amely két 
szenzoros integrációs terápiás foglalkozás megfigyeléses elemzésével történt 2015. 
február és május hónapjában. A megfigyelés videóra rögzített felvételek utólagos 
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elemzésével zajlott, amelyeket egy németországi terápiás központban a szülői és az 
intézmény hozzájárulásával végeztem el.  

A videófelvételeket a Noldus Observer XT programban létrehozott séma alapján 
kódoltam be, majd az eredményeket statisztikai feldolgozással értékeltem. A 
számszerűsíthető adatok (egy tevékenység időtartama, előfordulása különböző 
szűrők alapján) feldolgozásakor átlag és gyakoriság számítására került sor. Emellett 
tartalmi elemzést végeztem. A vizsgálatban a gyermek viselkedését irányító 
tényezőket (például akaraterő, a képességekbe vetett hit), illetve a terapeuta 
viselkedésének (támogat, kezdeményez vagy megfigyel) a gyermeki tevékenységre 
való hatását figyeltem meg.  

 
A kutatás hipotézisei 
 
A kutatás alapvető feltételezése szerint egy-egy foglalkozáson megfigyelhető az 
önaktualizációs folyamatot alkotó elemek megjelenése, amelyek egymásra épülve 
észlelhetők a gyermek viselkedésében. Vélhetőleg azonban ezen viselkedések 
többségében nem verbálisan, közvetetten megfigyelhető módon jelentkeznek, 
azonban a terapeuta folytonos dialógusban van a gyermekkel, így visszacsatolásai 
szorosan követik a gyermek cselekedeteit. A visszacsatolások változatos formái 
viselkedésváltozást eredményeznek a gyermek tevékenységében (saját testből 
származó, eredményből származó és külső visszacsatolás), amelyet adaptív 
viselkedés követ. 

 
A minta kiválasztása 
 
A megfigyelt foglalkozások kiválasztásában fő szempont volt, hogy tapasztalt, 
szakmailag tudatos szakember vezesse. Így mindkét ergoterapeuta minimum tíz éves 
tapasztalattal, valamint szenzoros integrációs terápia végzéséhez megfelelő 
képzettséggel rendelkezett. 

A megfigyelt gyermekek szenzoros integrációs zavar esetén alkalmazott terápiában 
részesültek. A foglalkozások eltérőek voltak – a résztvevő gyermekek érdeklődéséhez 
és a terápiás célok megvalósításához alkalmazkodva: a fiú (5 éves) egy terápiás 
szobában szivacsokból építkezett, míg a lány (7 éves) egy fürdőszobában csúszdázott 
a foglalkozás alatt. Így tehát a különböző tevékenységek lehetőséget adtak a 
megfigyelési szempontok érvényességének kipróbálására. 

 
A megfigyelési szempontsor és a kódolási sémák alakulása 
 
A megfigyelési szempontsor kidolgozásának alapját az önaktualizáció spirális 
folyamatának elmélete biztosította, az abban szereplő pszichés és kognitív 
jelenségeket összegyűjtve egy jegyzőkönyv mintát készítettem, mely az egyidejű 
megfigyelés során alkalmas volt az idő, a foglalkozás során végzett tevékenység 
jelölésére, valamint arra, hogy a tevékenység során az ismétlés igényét, illetve egy-
egy tevékenység változatban való megjelenését, illetve a belső motiváció 
megmutatkozását jelöljük. Ez a leírás a videófelvételek elemzésénél nyújtott tartalmi 
támogatást. 
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A videófelvételek megfigyeléséhez az elemzési séma a szempontsorra alapozva 
került kialakításra az Observer XT programban, amely a megfigyelés alanyait (a 
gyermek, a terapeuta, vagy más személy: például a szülők3), viselkedésüket, illetve az 
azokat befolyásoló változókat tartalmazta. 

A gyermekek viselkedésének megfigyeléséhez az önaktualizációs spirál elemeit 
csoportokba soroltam, amelyek viselkedéshez való hozzárendelése a megfigyelő 
megítélésétől függött. Belső összetevőkként azonosítottam az egyéni affektív 
viszonyulásait (akaraterő megjelenése, kompetencia érzése, sikerélmény megélése, 
a megelégedés). A külső ráhatásokra bekövetkező tényezők voltak az érdeklődés, a 
szenzoros inger és az interakcióban résztvevő másik személytől, vagy saját 
cselekedetből származó tapasztalati visszacsatolás. A sikeres integrációs folyamat 
jeleként értelmeztem egy tevékenység során az új ötlet (vagy egy tevékenység 
variációja), vagy az ismétlés igényének megjelenését, illetve a külső megfigyelő 
számára megfigyelhető adaptív viselkedéseket (egy cselekvés helyes tervezése és 
kivitelezése, az önkontroll, az önszabályozás megjelenése).  

Az kódolási séma (SI01) a személyek viselkedésének jellemzőit tartalmazta 
módosítók hozzárendelésével. A módosítók között szerepelt egy-egy kategória nyelvi 
megjelenésének formája (szóban, nonverbálisan vagy közvetlen utalás nélkül a 
cselekvések során nyilvánult meg), a megfigyelhetőség jellege (közvetlenül vagy 
közvetve), az érzelmi töltet jelölésére egy 1-5-ig terjedő skálaérték (1 – negatív, 3 – 
semleges, 5 – pozitív), illetve a cselekvési motiváció forrásának megadásához a külső, 
illetve a belső forrás. Mivel a kódolás időigényes, a megfigyelési szempontok 
egyszerűsítésére létrejött egy egyszerűsített változat is.  

A jól megfigyelhető elemek között a motiváltság, az adaptív viselkedések, az 
ismétlés igénye, a visszacsatolások, a sikerélmény és az új ötletek, variációk 
megjelenése szerepeltek. Olyan jelenségek, mint az öröm, a mosoly nem voltak 
egyértelműen azonosíthatóak a szempontrendszer szerinti értelmezéshez. 

 
A kategóriák előfordulásának gyakorisága és időtartama 
 
Az ábrák a két foglalkozáson azonosított kategóriák előfordulásának gyakoriságát és 
eloszlását szemléltetik a megfigyelés teljes időtartama alatt (a foglalkozások 
megfigyelt hossza 30-35 perc volt alkalmanként). 
 

2. ábra. SI01-es megfigyelés: A megfigyelési kategóriák előfordulási gyakoriságának és 
eloszlásának vizuális megjelenítése 

 
 

                                                           

3 Bár a terápia jellemzője a szülő részvétele, az általam megfigyelt foglalkozásokon csak a gyermek és 
a terapeuta volt jelen mindkét esetben. 
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A foglalkozáson előforduló kategóriák regisztrációs ábráján (2. ábra) jól látható a 
kategóriák változatos és gyakori megjelenése. A terapeuta viselkedésében a 
visszacsatolások aránya volt a legnagyobb, illetve a támogatás nyújtása, tehát a 
gyermek tevékenységének kísérése, az „együttjátszás”, illetve a biztonságos 
környezet biztosítása. 
 

3. ábra. SI02-es megfigyelés: A megfigyelési kategóriák előfordulási gyakoriságának és 
eloszlásának vizuális megjelenítése 

 
 

A foglalkozásokon előforduló kategóriák jellemzőit az 1. és 2. táblázat tartalmazza. 
Az SI01-es megfigyelés alatt leggyakrabban a gyermek részéről viselkedésének 
adaptivitása azonosítható volt, ami cselekvéses formában nyilvánult meg, tehát nyelvi 
utalás nem történt rá. Ugyanígy akaratereje és elégedettsége is gyakran 
megtapasztalható volt. Figyelmet érdemel, hogy a képességeibe vetett hitre való 
utalások nem minden esetben a képességre, hanem a kompetencia hiányára is 
kiterjedtek. A terapeuta viselkedésében legtöbbször a visszacsatolás adása volt 
azonosítható, amely azonban főként verbális formában történt. 
 
1. táblázat. Az SI01-es megfigyelés során előforduló megfigyelési kategóriák gyakorisága és 

jellemzői 

SI 01-es megfigyelés 

Személy Viselkedés Előfordulás 
száma (alkalom) 

Előfordulás csatornája 
(alkalom száma) 

Gyermek 
 

Adaptív viselkedés 
(helyes tervezés és 

kivitelezés) 
26 cselekvéskor (16) 

Akaraterő 17 cselekvéskor (8) 
Új ötlet 12 cselekvéskor (9) 

Hit a képességekben 10 verbálisan (5), cselekvéskor 
(5) 

Visszacsatolás 15 
verbálisan és nem verbális 

utalás (6-6): saját test 
megtapasztalásával (11) 

Terapeuta Visszacsatolás 54 verbálisan (44): helyesbít, 
bátorít vagy elgondolkodtat 

 
Ugyanakkor a második megfigyelés alkalmával (2. táblázat) a redukált szempontsor 

alapján nagyon gyakran megfigyelhető volt az öröm kategóriája a gyermek 
viselkedésében, azonban ez nem volt egyértelműen értelmezhető a spirál elemeként. 
A hétéves lány sokkal gyakrabban használt verbális utalásokat, amelyek hatására 
viselkedésének célja közvetlenül volt megfigyelhető. 
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2. táblázat. Az SI02-es megfigyelés során előforduló kategóriák gyakoriságának jellemzői 

SI 02-es megfigyelés 

Személy Viselkedés Előfordulás 
száma Módja 

Gyermek 
 

Hit a képességekben 12 verbálisan, direkt módon 

Ismétlés 16 verbálisan, direkt módon 
vagy cselekvéskor 

Öröm 65 mosollyal vagy nyelvi 
kifejezéssel 

Új ötlet 10 verbálisan, direkt módon, 
belső hatásra 

 
A megfigyelés tartalmi elemzése során logikai mintázat volt megfigyelhető a 

kategóriák előfordulásában időnként. A mintázatban tükröződött az érdeklődés, a hit a 
képességben, illetve az akaraterő egymáshoz kötöttsége, illetve az érdeklődést 
követően a visszacsatolások és a terapeuta támogatását követően a helyesen 
kivitelezett cselekvés öröme. 

 
Következtetések és további javaslatok 
 
A megfigyelés alátámasztotta, hogy az önaktualizáció spirális folyamatát leíró 
összetevők előfordulása megfigyelhető volt egy szenzoros integrációs terápiás 
foglalkozás alatt is. Az elemek kapcsolata egymásra építkezően jelent meg, amit a 
gyermek-terapeuta interakció a megerősítés, visszajelzés révén felerősített. 

Kategóriánként megoszlott a nyelvi és nem nyelvi kifejezésmód aránya, amely még 
inkább indokolja, hogy igényelt a pedagógus figyelme a gyermek cselekedeteinek 
követésében. Ennek életkori kötöttsége azonban további vizsgálatot igényel. A 
szenzoros integráció megvalósulására utaló tevékenységek között szerepelt az 
ismétlés vagy a minél tovább folytatás igénye, a variációk megjelenése, illetve a 
cselekvést kísérő pozitív érzelmi töltet. 

A megfigyelési szempontsor a kutatás céljaira alkalmazhatónak bizonyult, 
egyszerűsített formája azonban nem adott lehetőséget a mélyebb összefüggések 
feltárására, így annak használata nem javasolt az interakciók értelmezhetőségéhez. 
Olyan viselkedések kihagyása javasolt, melyek kategóriába sorolása nem egyértelmű 
(pl. öröm). 

A kutatás további iránya a terápiás folyamat interakcióinak vizsgálata, mely választ 
adhat arra, hogy milyen hatékonysággal szerepelnek egyes pedagógiai és tárgyi 
eszközök a szenzoros integráció elősegítésében. Emellett a kutatás rámutatott, hogy 
a szempontsor a pedagógiai irányítás minőségének megfigyelésére is alkalmas, 
ugyanis a terapeuta tevékenységében a megfigyelt kategóriák előfordulása a 
direktivitását, vagy facilitátori szerepét kimutatja. Javasolt azonban egy-egy 
foglalkozást vezető szakember hosszabbtávú megfigyelése abból a szempontból, 
hogy mennyire állandó jellemzője a vezetési stílusa, vagy mennyire befolyásolja a 
gyermek problémája, életkora, a terápiás célok, vagy az adott terápiás tér és 
tevékenység. 
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Összegzés 
 
Összefoglalva tehát a kutatás a videós interakcióelemzés technikájával szenzoros 
integrációs terápiás foglalkozások belső történéseinek elemzésére építkezett. A 
gyermek és a terapeuta közös tevékenységében a gyermek viselkedésében 
regisztrálta azokat az alkalmakat, amelyek az önaktualizációhoz szükséges pszichés, 
kognitív, affektív és idegrendszeri folyamatok lezajlásának jeleiként értelmezhetők. A 
vizsgálat a megfigyelhetőség tesztelését és kipróbálását célozta, azonban nagymintás 
vizsgálat előkészítéséhez szolgált tapasztalatokkal. Az eddigi eredményekre alapozott 
kutatás lényeges információkhoz juttathat a gyermekek viselkedésének a tartalmi 
elemzéséből származó adatokkal, amelyek az elméleti modell által használt fogalmak 
pontosabb megragadását teszik lehetővé a pedagógiai gyakorlat szempontjából. Ez 
pedig különösen hasznos lehet a kezdő szakemberek számára munkájuk tudatosabb 
végzésében. 
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A magyarországi rendszerváltozást követő évtizedekben örvendetes módon 
ugrásszerű növekedésnek indult a professzionális lelkigondozói  ellátás iránti 
társadalmi igény. Bár maga a „lelkigondozás” kifejezés továbbra is nehezen 
definiálható fogalom maradt, a lelkigondozói szolgálat általános  értelmezése 
egyfajta keresztény spirituális háttérben megvalósuló, rogersi nondirektív alapokra 
épülő, a hétköznapi élet nehézségeiben nyújtott segítő-támogató jelenlétet, 
beszélgetésekben megvalósuló kísérést jelent (Faber & van der Schoot, 2005).  

A professzionális lelkigondozás bár nem dolgozik specifikus terápiás 
módszerekkel (Tomcsányi et al., 2006), az empátiás, tanácsadástól óvakodó jelenlét, 
a kliens érzéseinek nondirektív visszatükrözése és ezáltal a segített belső 
energiáinak felszabadítása által hatását kifejtve oldja az életvezetési nehézségekkel 
küzdő kliensek elakadásait. Célját és eszközeit tekintve jól elkülöníthető a terápiás és 
a tanácsadó beszélgetéstől (Blarer, 2004), hiszen egy olyan lehetőséget, helyet 
biztosít a krízisben lévő ember számára, ahol kimondhatóvá és vállalhatóvá válnak a 
nehéz élethelyzetben megjelenő érzések és tartalmak. A lelkigondozó szolgálatának 
egyházi küldetéséből fakadóan munkáját egyfajta sprituális többletdimenzióban 
végzi, ezen hozzáállása ugyanakkor a vallásos tartalmak megjelenésére való 
nyitottságon túl a segítő részéről soha nem jelent térítő vagy igehirdető szándékot 
(Tésenyi, 2013).  

Az elmúlt évtizedekben lezajlott társadalmi és szociálpolitikai folyamatoknak 
valamint a lelkigondozók elkötelezett öntevékenységének köszönhetően 
megkezdődött és jelenleg is zajlik a magyarországi lelkigondozás intézményesülése. 
Jelen tanulmány ezen intézményesülési folyamat néhány indikátorát és a 
lelkigondozás hálózatszintű megközelítéséből adódó együttműködési lehetőségeket 
hívatott bemutatni, alátámasztva megállapításaimat egy, a lelkigondozói szolgálatok 
munkatársainak körében elvégzett kapcsolathálózati kutatás eredményeivel. 

 
A lelkigondozói mozgalom intézményesülése 
 
A magyarországi professzionális keresztény lelkigondozás legszembetűnőbb 
jellemzője a szubszidiaritás elvére épülő alulrólszervezettség, mely megjelenési 
formáiban és sajátosságaiban is magán hordozza az ebből adódó szemléletbeli és 
szervezettségbeli sokféleséget. 

Egyszerűbben kifejezve, maga az élet és a lelki szükségletek sokfélesége hozta 
létre és alakítja ma is hazánkban a lelkigondozás gyakorlatát, legfőbb értékeit, 
megnyilvánulási és szervezeti formáit. 

A különböző intézményekben - kórházakban, szociális intézményekben, 
iskolákban megjelenő lelkigondozók és a formálódó szakmai közösségek így 
mindannyian az útkeresés fázisának lelkes és küzdelmes időszakát élik meg. Ebben 
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az időszakban kölcsönös tanulási lehetőséget és megerősítést adhat egymás 
szemléletének és működésmódjának megismerése. 

A minőségi szolgálatok felé való fejlődés szükségessé tette az egyes lelkigondozói 
terepek definiálását és lehatárolását, a szakmai normák és etika kidolgozását 
valamint a belépési kritériumok (ki végezhet lelkigondozói munkát) meghatározását. 
A rendelkezésre álló számos külföldi minta (Török et al., 2012) közül elsősorban a 
német, osztrák és az angolszász lelkigondozói modellek hazai viszonyokra történő 
alkalmazása figyelhető meg.  

Általánosan elmondható azonban, hogy a lelkigondozás az elért eredmények 
ellenére sem vált még ismert és elismert szolgáltatássá sem a társszakmák sem a 
meghatározó intézmények (pl. kórházak) körében.  

 
Az együttműködés kihívásai 
 
Mindebből következően napjainkban kezd kirajzolódni az intézményesülés útján 
különböző pozíciókat elfoglaló lelkigondozói műhelyek és szolgálatok hálózatos 
együttműködése iránti igény.  

A különböző gazdasági és intézményi szorítások között teret nyerni próbáló új 
szolgálatok számára nem csupán a közösségi szintű küldetéstudat megélése által 
lehet megerősítő és stabilizáló hatású egy magasabb szintű összefogás. Jelentős 
információs értéke van minden tapasztalatcserének, legyen szó akár szakmai 
kérdésekről (pl. esetmegbeszélő csoportok, szupervízió) vagy az alapvető 
adminisztrációs dokumentumok létrehozásáról (pl. munkaköri leírások). Bármennyire 
magától értetődő, de fontos hangsúlyozni, hogy egymás munkájának és létrehozott 
eredményeinek megismerése nélkül csak jelentős felesleges többletmunkával 
hozhatók létre magas színvonalú szolgáltatások. Az összefogás lehetőséget teremt 
közös struktúrák alkotására és közös érdekképviseletre is, megőrizve ugyanakkor az 
egyes szolgálatok egyedi profilját mind az alkalmazott módszerek, mind a klienskör 
és a működési mód területén (pl. önkéntes vagy fizetett munkatársak). Az egyes 
lelkigondozói szolgálatok között lehetőség van a kliensek közvetítésére is, növelve 
ezzel az ellátott terület kiterjedését. 

A hálózatos összefogás kultúrája azonban nem magától értetődő, szükséges 
lefektetni az együttműködés kereteit, alapszabályait. Nem lehet elégszer 
hangsúlyozni az eredeti ötletek szerzői jogainak tiszteletbentartását a rivalizálás és 
ellenséges hozzáállás megelőzése érdekében. 

 
Lelkigondozói továbbképzések és szolgálatok 
 
Az intézményesülés fontos mérföldkövei és előmozdítói lehetnek mindazon képzések 
és továbbképzések, melyek a szakmai tartalmak kidolgozása és a megfelelő 
szakembergárda kiképzése által biztosítják a professzionális ellátás minőségét. 

Az első posztgraduális lelkigondozó továbbképzés 2002-ben indult a Semmelweis 
Egyetemen (Semsey, 2012), az azóta alapított számos, különböző specifikációk 
mentén létrejött lelkigondozó képzés nem csak a képzési lehetőségek spektrumát 
gazdagítja, hanem nagymértékben hozzájárul a szaktudományos fejlődéshez is. 
Az elmúlt években megkezdődött a különböző oktatási helyeken képzett 
lelkigondozók szakmai szervezetekbe tömörülése. Ilyen összefogások mentén 
alakultak ki az első, különböző specifikumú lelkigondozói szolgálatok, amelyekben 
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megkezdődhetett a szolgáltatás szinten szerveződő, intézményesült lelkigondozói 
munka. 

Az alábbiakban bemutatott, kutatásom tárgyául választott három budapesti 
lelkigondozó szolgálat munkája és szakmai kapcsolatrendszere meghatározó 
tényezője lehet az intézményesülési folyamat további fejlődésének. 

 
Az Oázis 
 
Az Oázis Lelkigondozói Szolgálat 2014 februárja óta nyújt egyszeri, bejelentkezés 
nélküli lelkigondozói beszélgetési lehetőséget elsősorban fiatal felnőtteknek 
Budapest belvárosának egy könnyen elérhető pontján. A Szolgálat munkatársai 
szükség esetén – hosszabb kísérést illetve más jellegű (pl. terápiás) szakmai 
segítséget igénylő esetekben - további szakemberekhez ajánlják klienseiket. Az 
Oázis jelenlegi huszonnégy szakembereinek többsége munkáját önkéntesként végzi. 

 
A Kilátó 
 
A Kilátó Ferences Mentálhigiénés Központ 2014 tavaszán jött létre négy 
mentálhigiénés szakember kezdeményezésére. Alaptevékenységük a több 
alkalommal igénybe vehető, rogersi alapokra építő segítő beszélgetés, a tematikus 
önismereti csoportok és a pszichodráma. Jelenleg kilenc munkatárssal dolgoznak két 
helyszínen. 

 
A Híd 
 
A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének szervezésében létrejött HÍD 
Mentálhigiénés és Lelkigondozó Segítő Kapcsolat Szolgálat 2009 óta fogadja a 
kifejezetten mentálhigiénés szemléletű lelkigondozói segítséget igénylő klienseket. A 
Szolgálat keretében dolgozó tizenöt lelkigondozót elsősorban életvezetési 
kérdésekben történő elakadásokkal keresik fel a hozzájuk fordulók. A Szolgálat 
szupervíziós lehetőséget közvetít intézmények keretében működő segítő 
szolgálatoknak is.  

 
Kapcsolathálózati kutatás lelkigondozói szolgálatok 
munkatársainak körében 
 
Az Oázis Lelkigondozó Szolgálat szervezésében 2016 február 28-án egy olyan 
szakmai találkozó valósult meg, melynek témájában és céljában kiemelt szerepet 
kapott a lelkigondozó szakmai csoportok közti együttműködés építése. Meghívott 
előadóként a konferencia előkészítésének utolsó heteiben, 2016 február elején egy 
olyan kutatást terveztem, mely feltérképezi a konferencián poszter vagy bemutatkozó 
előadás formájában megjelenő lelkigondozó szolgálatok munkatársainak 
kapcsolatrendszerét. 
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A kutatás alaphipotézise az volt, hogy a három szolgálat keretében tevékenykedő 
szakemberek nem csak jól ismerik egymást, hanem erős szakmai együttműködés 
köti össze őket és nyitottak a jövőbeni még intenzívebb együttműködésre. 

A hipotézis felállításának tapasztalati hátterét az a tény adta, hogy a szolgálatok 
munkatársai közül többen olyan képzőhelyek végzett hallgatói vagy oktatói, akik a 
képzésnek köszönhetően megismerhették egymást és megtapasztalhatták a szakmai 
együttműködés pozitív hatásait. 

 
A kutatási módszer 
 
Az intézmények és intézményi kapcsolatok elemzésére kidolgozott hagyományos 
strukturális-funkcionalista elemzés korlátaitól való megszabadulást ígérő hálózati 
elemzés az 1960-as évektől vált egyre népszerűbbé a szociológiában és az 
antropológiában. A hálózati elemzés nyitott utat arra, hogy a statikus helyzetképek 
megragadását meghaladva lehetővé váljon az intézményekben működő emberek és 
egymáshoz fűződő viszonyaik vizsgálata, feltételezve, hogy az intézményben 
működő emberek kapcsolatrendszere meghatározza az intézmény működését és 
jövőbeni módosulását (Czakó, 2011).  

 
A kutatás 
 
A szolgálatok vezetőinek közvetítésével a három intézmény valamennyi 
munkatársához (43 fő) eljuttattuk azt az e-mailt, melyben az interneten kitölthető 
kapcsolathálózati felmérésben való együttműködésre kértük őket. Az érintettek 
motiváltságát mutatja a kitöltésre rendelkezésre álló idő (hat nap) ellenére kapott 
meglepően nagy részvételi arány (88 %).  

A személy és az intézmény azonosításához szükséges alapadatok felvételén túl a 
kitöltők négy, az ismerettségre és az együttműködésre vonatkozó rövid eldöntendő 
kérdésre adott válaszban jelölhették meg kollégáik nevét. Az együttműködésre 
felkérő alaplevélben biztosítottuk a résztvevők anonimitását és jeleztük, hogy a 
kérdésekben megjelenő „kértem/kaptam tőle szakmai segítséget” kifejezés alatt 
természetesen bármilyen együttműködésre gondolhatnak. 

 
Eredmények 
 
A kapott eredményeket a UCINET program segítségével tettük grafikusan is 
ábrázolhatóvá Lukács Ágnes és Lukács Gergely kollégáim együttműködésével. Az 
alábbi kapcsolathálózati gráf azt ábrázolja, ki kit ismer, nyíllal jelezve az ismerettség 
irányát (nem mindig kölcsönös): 
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1. ábra. Ki kit ismer kapcsolathálózati gráf 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
 

A hálózat ezen paraméter szerint erős sűrűséget mutat (47 %) viszonylag magas 
szórással (49%). A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy bár az összes lehetséges 
kapcsolatok 47 %-a realizálódik, de ebben néhány kapcsolati szempontból 
kulcsfontosságú ember gazdag kapcsolatrendszere kompenzálja a kapcsolati 
szempontból peremen lévők kapcsolati hiányait (az ábrán a személyt megjelenítő 
négyzet nagysága jelzi az adott személy kapcsolatainak számát). A három különböző 
intézmény munkatársai (eltérő színekkel jelezve) ismerettség tekintetében nem 
különülnek erősen el. Nem különböztethetünk meg a kapcsolathálózati ábrákra 
általában jellemző klikkeket, így a sok kapcsolattal rendelkező középponti emberek 
sem töltenek be kizárólagos összekötő hídszerepet.  

A „Kitől kért szakmai segítséget az elmúlt egy évben?” kérdésre adott válaszok az 
alábbi kapcsolathálózati ábrát rajzolták ki: 

Az ismerettségekhez képest láthatóan kisebb sűrűség (12%) közepes szórással 
(0,33) jelzi, hogy a szakmai együttműködés-kérés viszonylag kevés személlyel 
kapcsolatban valósul meg, s akkor is elsősorban az adott szolgálaton belül. Ennek 
oka abban is kereshető, hogy a viszonylag fiatal szolgálatok elsősorban a 
biztonságos ellátás kialakítására koncentrálnak. Külön figyelemre méltó a kis 
létszámú munkatárssal működő Kilátó szolgálat „üstökösszerű” megjelenítődése, 
melyben egy, kapcsolati szempontból központi szerepet betöltő olyan személynek 
van kitüntetett szerepe, aki egyébként nem a szolgálat vezetője. A fenti elemzés 
lehetőséget ad a jövőben ezen szereplő központi helyzetének tudatos kiaknázására. 
Hasonló elrendezést mutat a „Szakmai segítséget kért tőlem” hálózati ábra (3- űbra). 
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2. ábra. Akitől szakmai segítséget kért az utóbbi egy évben 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
 

3. ábra. „Szakmai segítséget kért tőlem” 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
 

A segítségkérés és adás megjelenítésének hasonlósága a kapott válaszok 
érvényességét erősíti valamint azt jelzi, hogy a kitöltőknek – vélhetően képzettségük 
és a képzésben meghatározott szakmai súlypontok alapján -  pontosan meghatározó 
fogalmaik vannak a szakmai segítségkérés ill. együttműködés mibenlétéről. Egy, a 
segítségkérés szempontjából központi szerepben lévő lelkigondozó vezetői felkérés 
alapján szupervízori szerepet lát el az Oázis szolgálatnál, az ábra tanúsága szerint a 
vezetői koncepció valós igényt célzott meg és elfogadottságra talált az intézmény 
munkatársainak körében.  
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A jövő tendenciáinak feltérképezése szempontjából legérdekesebb 
következtetéseket a „Kitől kérne szakmai segítséget?” kérdésre adott válaszok 
adhatják. 
 

4. ábra. „Kitől kérne szakmai segítséget?” 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
 

A kapott hálózat 0, 269-es sűrűsége mintegy kétszer akkora, mint a valóságban 
megjelenő tanácskérések ill. tanácsadások száma. Ez arra utal, hogy a 
megkérdezettek nyitottak a szakmai együttműködésre nem csak saját munkatársi 
körükön belül, hanem azon kívül is. A vastagon jelzett vonalak az egymással 
kölcsönös (reciprok) választásokat jelzik. 

Az itt megjelenő nyitottság lehetőséget adhat a szakmai vezetőknek a meglévő 
együttműködések jobb kihasználására illetve a kapcsolatépítésben rejlő további 
lehetőségek kiaknázására. 

Szükségesnek tűnik a közeljövőben a teljes kapcsolathálózati ábra lelkigondozói 
csoportok szerinti bontásban történő elemzése is, melyből az egyes csoportokban 
központi szerepet betöltő (erős befolyással vagy magas presztízzsel rendelkező) 
személyekre is következtethetünk. Terveink között szerepel a kutatási kérdőív egy év 
elteltével történő ismételt kitöltetése a longitudinális változások megfigyelése 
érdekében. 

 
Összefoglalás 
 
Tanulmányomban azokra a lehetőségekre szerettem volna felhívni a figyelmet, 
amelyek elősegíthetik a különböző lelkigondozói kezdeményezések egymás 
szolgálatát kiegészítő, a rivalizálás csapdáját elkerülő együttműködését, alapot adva 
a lelkigondozás intézményi fejlődését szolgáló segítő hálózat létrejöttéhez. 
Meglátásaim empírikus alátámasztásaként bemutattam azt a 2016 februárjában 
készített, három elismert lelkigondozói szolgálat munkatársai körében végzett 
kapcsolathálózati felmérést, melynek eredményei lehetővé teszik a jövőbeli 
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eredményes együttműködés és intézményi fejlődés lehetőségeire vonatkozó 
következtetések levonását. 
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A curriculum-elmélet jelent ősége a lelkigondozók 
szakirányú továbbképzési programjában 
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Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar M entálhigiéné Intézet 

torok.gabor@public.semmelweis-univ.hu  

 
Ha egy felnőttképzési program – jelen tanulmányban egy posztgraduális szakirányú 
továbbképzés – a hallgatók jelentkezési motivációihoz adekvátan kapcsolódik és 
célkitűzéseit valamint az oktatásban alkalmazott képzési módszereit megfelelően 
választja meg, akkor várhatóan a hallgatók számára a munkavégzésüket közvetlenül 
befolyáoló, használható ismereteket tud nyújtani, és ezzel lehetővé teszi számukra, 
hogy munkavégzésük során választ tudjanak adni azokra a kihívásokra és konkrét 
igényekre, amikkel felkeresik őket. Ez lehet a záloga a szak sikerességének. Egy 
képzési program eredményességéhez szükséges, tehát hogy az adott szakterület 
tudományos eredményeinek és szakmai szempontjainak, az oktatási folyamat 
célkitűzéseknek, valamint a hallgatói igényeknek egyaránt megfeleljen. 
Posztgraduális szinten, minden továbbképzés felfogható egyfajta piaci 
tevékenységnek is, ahol az oktató intézmény képzési kínálata az „áru”, a hallgatók a 
„vevők”, az ellátottak és munkáltatók pedig a „felhasználók” (Lukács, 2002). 
Mindhárom részről megfogalmazhatóak elvárások és eredményességi szempontok 
is. Az „árukapcsolat” mindhárom szereplőjének a nézőpontját figyelembe kell venni, 
ha egy szakirányú továbbképzést eredményesen akarunk működtetni.  

A lelki egészég végelméért dolgozó segítő szakemberek egyik csoportjában, a 
lelkigondozók körében is olyan képzési programnak lehet létjogosultsága és 
hosszútávon sikere, amely ténylegesen figyelembe veszi a „vevők és felhasználók”, 
legfőképp a hallgatók tanulási szükségleteit, motivációit. Szakirányú továbbképzési 
formában ehhez illeszkedve, erre építve érdemes a tananyagot az oktatási 
módszereket és a kitűzött fejlesztendő kompetenciákat meghatározni, majd pedig a 
képzési folyamat eredményességét felmérni és visszacsatolni.  

 
Curriculum-elmélet meghatározása és jellemzői 
 
Ilyen több nézőpontból is eredményes, rugalmas, reflektív, jelentkezési igényekre 
épülő képzési program, a curriculum-elmélet alapján dolgozható ki. Az 
alapképzésekre leginkább jellemző tantervi műfajok közül az úgynevezett előíró 
tantervekre ugyanis a központi szabályozás és az ideológiai meghatározottság 
jellemző, s így nem elég rugalmasak ahhoz, hogy kövessék a képzési tapasztalatot, 
nem nyújtanak autonómiát a képzésszervezésben a külső levárások beépítéséhez 
és nyomon követéséhez (Ballér, 2004). A curriculum az a tantervi műfaj, amelyet 
rugalmas tartalmi szabályozás jellemez és amely az oktatás folyamatát komplex 
rendszerként kezeli, egyensúlyt keresve a változás és állandóság, a külső elvárások 
és belső szakmai képzési célkitűzések között (Perjés & Vass, 2009). A kompetencia 
alapú curriculum az „egyensúlyteremtés művészete”, mivel az átadott tudás 
alkalmazhatóságát tekinti rendezőelvnek és arra törekszik, hogy figyelembe véve az 
egyéni igényeket és társadalmi trendeket, kiszűrje azokat a fejlesztendő 
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kompetenciákat, amik mindkettőnek megfelelnek (Szebenyi, 1994). Ez a 
megközelítés biztosítja a továbbképzési koncepció társadalmi adaptivitását, 
piacképességét és folyamatos fejlesztését.  

Egy curriculum kidolgozása összetett oktatástechnikai feladat. Konkrét lépései 
vannak, melyek magába foglalják a tantárgyi programok kidolgozását is, de ennek 
során olyan tényezők figyelembe vételét is, melyek más tantervi formák esetén 
gyakran mellékes vagy semmilyen szerepet nem kapnak. Fókuszba helyezi a 
használhatósági szempontokat. (1) Leírja a folyamat céljait az elmélet oldaláról és 
abból a „világból merítve” is, amelyben a hallgatóknak majd dolgozniuk kell. (2) 
Felméri, hogy minek a tanítására van szükség és igény. (3) Meghatározza, hogy a 
tanulók milyen alapvető ismeretekkel rendelkeznek már. (4) Motivációik alapján 
kiszűri, hogy mik azok a lényeges pontok, ahol át kell hidalni a szakadékot aközött, 
amit már tudnak és amit tudniuk kellene. 

Az egyetemi alap és mesterképzésekre döntően a „tudományos ismeretátadás” 
jellemző. A posztgraduális továbbképző szakok és általában a felnőttképzések 
szervezésénél egyre inkább a kompetenciákból kiinduló pragmatikus 
használhatósági szempontok kerülnek előtérbe (Polónyi, 2003). A belső, tapasztalati 
alapú motiváltságnak a figyelembe vétele az andragógiának lényegi vonása, gyakran 
alkalmazott gyakorlati alapelve (Maróti, 2005). Ma már a felnőttképzések egyik 
legfontosabb közös jellemzője az a törekvés, hogy a képzésben lévőket a saját 
tapasztalataik feldolgozásán keresztül vezessék el az új ismeretek befogadásig és az 
új cselekvési módok elsajátításáig. 

A curriculum-elméletre épített képzési folyamatterv, a képzést szabályozott 
rendszernek tekinti, figyelmet szentel a képzést szabályozó szükségletek 
meghatározásának, azaz a hallgatók motivációinak és tapasztalati hátterének 
megismerésének, az elért eredmények tesztelésének. Folyamatos visszacsatolások 
biztosítják a rendszer önszabályozását, a résztvevők érdekeltségét és a program 
fejlesztését.  
 

1. ábra. A curriculum szemléletű képzésszervezés rendszere (vö. Báthory, 1992) 
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Az alábbiakban bemutatott továbbképzőszak képzési koncepciója erre a 
képzésszervezési elméletre épül, mind a szak kidolgozásában mind pedig a 
működtetésében fontos szerepet kapnak a curriculum-elmélet legfontosabb jellemzői: 
azaz a több szempontú, empirikus vizsgálati adatokra épülő képzéstervezés, a 
képzési folyamat eredményességvizsgálatok általi monitorozása és ehhez 
kapcsolódó beválás vizsgálatok.  

 
A lelkigondozók továbbképzési programjának kidolgozása 
 
A lelkigondozás a lelki egészség védelmére irányuló segítő tevékenységek egyik 
részterülete. Specifikumát a spirituális és vallási tartalmakhoz való viszonya és ez 
alapján kialakuló munkamódja határozza meg. Vallási orientációja miatt segítő 
aktivitását alapvetően befolyásolja a társadalmi környezet és az egyházak társadalmi 
szerepvállalási lehetősége.  

A rendszerváltás után Magyarországon a lelkigondozás helyzete és a 
lelkigondozók továbbképzésének a lehetősége alapvetően megváltozott. Lehetőség 
nyílt a korábban elhatárolt tudományterületek közeledésére, interdiszciplináris 
együttműködések kialakításra. A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete 
ebben az új helyzetben, képzési tapasztalataira építve, egyházi felsőoktatási 
intézményekkel együttműködve, hittudományi alapvégzettségűek számára indított 
humántudományi továbbképzést. A 2002-ben indult továbbképzés tanterve a 
curriculum elmélet alapján, az oktatási folyamatot több irányból szabályozott 
rendszernek tekinti, melyben fontos szerepet kap a program célkitűzésinek és 
oktatási módszereinek empirikus kutatásokon alapuló felülvizsgálata. Ez biztosítja a 
szak társadalmi adaptivitását és hatékonyságát.  

A hittudományi képzések területén az alapképzésekben Magyarországon is 
elméleti felkészítésen van a nagyobb hangsúly. Emiatt alapvetően fontos, hogy a 
lelkigondozók továbbképzésében az oktatás olyan közel történjen az alkalmazáshoz, 
amennyire csak lehetséges. A lelkigondozói feladatokra való fölkészülés is összetett 
képzési struktúrát igényel. A képzés kidolgozásában számos tényezőt figyelembe 
kell venni a hatékony ismeretátadás érdekében Az integráció, a 
gyakorlatközpontúság, a multidiszciplinaritás, a továbbképzési jelleg, a lelkigondozás 
önállósodása mind olyan tényező mely befolyásolja a képzési módszereket és a 
tananyag elrendezését. A különböző tudományterületek elméleti és gyakorlati 
ismereteinek - az alapvégzettséget és az adott területen már megszerzett 
tapasztalatokat figyelembe véve - integráltan kell megjelenniük, figyelembe véve a 
jelentkezők tanulási körülményeit és adottságait, és ennek megfelelő felnőttoktatási 
módszereket kell alkalmaznia. A képzés fölépítése során az andragógiai módszerek 
kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a továbbképzésen szerzett ismereteknek 
a teológiai végzettséghez kötött lelkigondozói alaphivatást kell gazdagítaniuk, és a 
lelkigondozó tevékenységi körét bővíteniük egy-egy speciális területen, kijelölve a 
képzettségnek megfelelő kompetenciahatárokat és az új szakterület kapcsolódási 
pontjait. E komplex megközelítés csak rugalmas, rendszerszemléletű képzési 
koncepció kidolgozása révén valósulhatott meg.  
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A curriculum-elmélet alapján kidolgozott képzési alapelvek és 
célkitűzések 
 
A szak nem a hittudományi ismeretek gyarapítását tűzte ki céljául, hanem a felsőfokú 
hitéleti végzettséggel – azaz lelkigondozói kompetenciával - már rendelkezők 
számára kíván speciális továbbképzést adni. A lelkigondozók alapképzése a hitéleti 
képzésben történik, tehát az itt szerzett diplomájukkal ők már lelkigondozói feladatok 
ellátására felkészültek és arra jogosultak. Ezért Hermann Stenger 
megkülönböztetését alapul véve, a jelentkezők lelkigondozói illetékességi 
kompetenciájára építve, a személyi kompetenciájuk fejlesztését helyezi központba. 
(Stenger, 1988) Cél, hogy a lelkigondozással foglalkozók önmaguk alkalmasságán 
dolgozva, a segítéshez szükséges humántudományokban kidolgozott 
kompetenciákat elsajátítva, spiritualitásuk hiteles tolmácsolói legyenek a különböző 
élethelyzetű kliensek személyes kísérésében, a más szakemberekkel való 
együttműködésben, a közösségek és intézmények vezetése közben (Csáky-
Pallavicini, 2003a).  

A szakalapítók által megfogalmazott alapvető irányvonalak rögzítése után egy 
curriculum kidolgozó szakmai csoport jött létre, melyben éppen az inter- és 
multidiszciplináris megközelítés célkitűzés miatt a legkülönfélébb szakmai 
identitással és gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek vettek részt. A 
„mediátor csoportnak” nevezett szakmai fórum, a képzést megelőző két évben és az 
első évfolyam képződése alatt negyedévi rendszerességgel találkozott, és egy 
külföldi vezetőpáros segítségével kidolgozta és pontosította a curriculum alapelemeit. 
A csoport elnevezése arra utalt, hogy a feladatául tűzte ki a közvetítést a 
lelkigondozás különböző lehetséges szinterei és az oktatás, valamint a különböző 
tudományterületek között, és kidolgozták az alapkoncepciót, azaz annak módját, 
hogy milyen alapelvek mentén, mely kompetenciák fejlesztésére és hogyan 
törekedjen a képzés. Ebben a munkában a személyes tapasztalatok összegyűjtése 
mellett empirikus kutatások is indultak illetve ide vonatkozó kutatások eredményeire 
is támaszkodtak. A kórházi betegek és dolgozók körében végzett felmérés, 
rámutatott a lelkigondozói munka iránti igényekre (Csáky-Pallavicini, 2003b). Az 
egyházak karitatív és szociális segítségnyújtó tevékenysége iránti társadalmi bizalom 
és elvárás mértékének változását is felmérések igazolták (Tomka, 2001). 

Az elméleti tájékozódás és empirikus gyűjtőmunka után a szak alapvető 
célkitűzései az alábbi pontokban összegződtek:  

(1) Multi- és interdiszciplináris megközelítésben hiteles képet adjon a mai 
emberről és társadalomról.  
(2) Az elmélet kapcsolódjon össze olyan gyakorlatorientált, készségfejlesztő és 
önismereti munkával mely változást eredményez a hallgatók szemléletében és 
mindennapi gyakorlati tevékenységükben. 
(3) A lelkigondozást ne csupán pszichológiai irányultsággal, hanem a 
mentálhigiénés szemléletnek megfelelő más tudományágak ismereteivel 
alapozza meg: a pedagógia, a szociálpolitika, a szociális munka, az 
egészségtudomány releváns elemeivel, mert nélkülük nem képzelhető el sem a 
lelkigondozott pszichoszociális helyzetének megértése, sem a továbbvezető 
utak, lehetőségek együttes keresése. 
(4) Vegye figyelembe az új társadalmi kihívásokat és a hitéleti képzések változó 
rendszerét. 
(5) A felnőttképzési módszerekre épülő, dialógikus tanulási folyamatot 
biztosítson, ezzel segítse az új ismeretek reflektált integrációját az 
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alapképzésben elnyert hittudományi ismeretekbe, valamint a már megszerzett 
tapasztalatokba. 
(6) Helyzetfelmérő és folyamatkövető, minőségbiztosítási kutatások biztosítsák 
a folyamatos visszacsatolást és fejlesztést.  

 
E célok megvalósításához rugalmas tantervi keretben kell gondolkodni, ami nem 

ad hoc változtatásoknak ad teret, hanem a módszeres reflektálásra, empirikus 
kutatásokra építve.  

A képzési folyamat elemeire tekintettel (lsd. 1. ábra), három fontos területen 
mutatkoznak mérési lehetőségek. (1) Bemenet (input): hallgatói igények felmérése. 
(2) Folyamat (process): képzési célok megvalósulása. (3) Kimenet (output): a 
szerzett ismeretek hatékony alkalmazása. A képzés elindítása óta lelkigondozó 
szakirányú továbbképzésen e szisztematikus reflexió részét képezik az 
eredményességvizsgálati kutatások (Tomcsányi et al., 2003; Török et al., 2012; 
Török & Joób, 2013). 

E felmérések eredményei arra mutatnak rá, hogy a a lelkigondozók 
továbbképzésében a kompetencianövekedés, a szakmai identitás erősítése azáltal 
jön létre, hogy a továbbképzésbe belépő hallgató alapképzettségét és ehhez 
kapcsolódó tevékenységéből fakadó tapasztalatát figyelembe véve megtörténik az új 
ismeretanyag (kompetenciák) és a régi integrációja. Az új ismeretek nem egy új 
szakmai identitás kialakítását segítik elő, hanem azokhoz a munkatapasztalatokhoz 
kapcsolódnak és azt a segítői magatartást erősítik, melyek őket (mint felnőtt 
tanulókat) a képzésbe való belépésre motiválták. Ha szakmai felkészültségük és 
személyes alkalmasságuk egyaránt fejlődik, és ezáltal csökken a kiégéshez vezető 
frusztrációs helyzetek identitásgyengítő hatása, munkájukat ellátva szolgálják a lelki 
egészség védelem területén jelentkező társadalmi igényeket.  

 
Összefoglalás 
 
A curriculum-elmélet alapján kidolgozott rendszerszemléletű tanterveknek fontos 
eleme a képzési program többszintű empirikus kutatása és az eredmények 
visszacsatolása Ez biztosítja a képzés társadalmi adaptivitását és a jelentkezők 
érdekeltségét, valamint leírhatóvá és ellenőrizhetővé teszi a képzési folyamatokat. 
Ennek ellenére ma még kevés képzés veti alá magát egy olyan folyamatnak, mely 
tantervi módosításokat is eredményezhet.  
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Rettenetes – túlélhet ő – csodálatos.  
Szülésélmény és szülési hajlandóság 1 
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kisdi.barbara@btk.ppke.hu  

 
A szülés posztmodern diskurzusain belül2 jellemző alapvetés, hogy a szülés 
minősége és élménye befolyással lehet a következő gyermek vállalásának 
hajlandóságára (Kende, 2001:208; Kitzinger, 2008; Varró, 2015:185). Tehát ha a 
szülés negatív élményként rögzül az anyában, az visszavetheti a további szülési 
hajlandóságot. Ha pedig ez így van, akkor nemzetstratégiai kérdés a szülés 
minőségének javítása a pozitív szülésélmény érdekében. A javaslatok 
megfogalmazása a WHO1985-ös állásfoglalása óta (World..., 1985:436-437) 
rendszeresen témája a szakmai egyeztető fórumoknak, amelyek azonban javarészt 
nem az egészségügy berkein belül, hanem – Magyarországon különösképpen – 
politikai színtéren civil szervezetek kezdeményezése nyomán zajlanak.  

Noha a szülésélmény és a szülési hajlandóság közötti összefüggés 
nyilvánvalónak tűnik, maga a szülésélmény nem tartozik a jól kutatott témák közé 
(Berg et al., 1996; Waldenström et al., 1996; Suhai-Hodász, 2000; Baker et al., 2005; 
Lundgren et al., 2009; Larkin et al., 2009; Héjja-Nagy, 2014, 2015; Waldenström et 
al., 1996), az említett összefüggés pedig végképp nem. Nyilvánvaló, hogy a 
gyermekvállalási hajlandóság mögött igen összetett motivációs mátrix áll, amit semmi 
esetre sem redukálhatunk egy-egy faktorra. A téma kutatása tehát még előttünk áll, 
amelyet az orvostudományban éppen zajló paradigmaváltási folyamat (Pikó, 
2012:21) is egyre sürgetőbbé tesz. A különböző szülésélmények értelmezése 
hasznos adalékkal szolgálhat olyan társadalomtudományi problémák megértéséhez, 
mint a szülő női identitás változása, a választási preferenciák, a szüléssel és az 
újszülöttel kapcsolatos attitűdök vagy a laikus képzetek és az erre adott reakciók a 
szülés-születés körébe tartozó elméleti, technikai, gyakorlati és interperszonális 
kérdésekkel kapcsolatban, stb.  

 
A szülésélmény vizsgálata 
 
A szülésélmény kutatása valószínűleg azért váratott magára sokáig, mert nehezen 
megragadható, sokszínű, szubjektív tapasztalatokról van szó, amelynek definiálása 
is nehézkes. Olyan egyéni életeseményről beszélünk, amely szubjektív módon 
megélt és értelmezett fiziológiai és pszichológiai folyamatokat foglal magába, 
amelyeket különböző társadalmi, környezeti, szervezeti és politikai körülmények is 
befolyásolnak (Larkin et al., 2009:49). Ennek ellenére a társadalomtudományok 
többsége a szülésélménynek nem szentelt kiemelt figyelmet. Üdítő kivételt jelentett 

                                                           

1 A tanulmány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által támogatott KAP-1.1-15. pályázat keretében 
elvégzett, „A szülés élményének értelmezései és következményei” című kutatás eredményeit 
összegzi. Ezúton is köszönöm az egyetem támogatását.  
2 Posztmodern szüléskultúrán a medikalizált (modern) szüléskultúrát meghaladni kívánó, a szülés 
testi-lelki-szociális vonásait egyetlen rendszerként kezelő szemléletmódot értjük. 
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még 1987-ben az az akadémiai családkutatás, amely Losonczi Ágnes vezetésével a 
szülés-születés szociológiai kérdésköreit járta körül, s amelynek része volt a megélt 
szülésélmény vizsgálata is (Hanák, 1988, 1991; Losonczi, 2009). A vizsgálatok 
elsősorban a pszichológia és a bábaság tudományos szintjein bontakoztak ki 
(Waldenström et al., 1996; Lavender et al., 1999; Lundgren et al., 2009; Larkin et al., 
2009; Dixon et al., 2013), amelyekről Héjja-Nagy Katalin nemrégiben megjelent 
tanulmányában ad kiváló összefoglalót (Héjja-Nagy, 2015). 

A vonatkozó szakirodalom szerint a következő tényezők befolyásolják leginkább a 
szülés megítélését: a szülésznő észlelt támogatása, a vajúdás és szülés időtartama, 
a fájdalom mértéke, előzetes várakozások, a szülés folyamatába való bevonódás és 
a műtéti eljárások alkalmazása (Waldenström et al., 1996). Lavender és munkatársai 
(1999) nagymintás kutatása szerint a brit nők szülésélményében a legfontosabb 
szerepe a társas támasznak, az információnak, a beavatkozásoknak, a kontroll- és 
döntési lehetőségnek, illetve a fájdalomcsillapítás módjának volt (Lavender et al., 
1999; Héjja-Nagy, 2015:320). Fontos kérdés azonban az is, hogy vajon mi számít jó 
és mi rossz szülésélménynek. Vajon mi alapján rögzül az anyában a szülés élménye 
pozitív vagy negatív eseményként?  

Az alábbiakban röviden ismertetett kutatás3 az elmúlt hét hónapban (a 2015-2016-
os tanév őszi szemeszterében) a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hat MA-s 
szociológus hallgatójának bevonásával folyt,4 amelynek szűkebb fókuszában a 
szülésélményben megjelenő összefüggések feltárása, illetve ezeknek a következő 
gyermekvállalással kapcsolatos viszonya állt. 

 
Megközelítésmód és módszer 
 
Kutatásunk során összesen 40 interjú készült 67 szülésre vonatkozóan. Mivel a cél 
nem valamiféle társadalmi csoport szüléssel kapcsolatos élményének tipizálása volt, 
hanem az egyéni narratívákban megjelenő élményanyag tematizálása és belső 
összefüggéseinek értelmezése, az interjúalanyok kiválasztásának egyetlen feltétele 
az egy évnél nem idősebb gyermek megléte volt.5 Az interjúalanyok felkutatásánál 
sem törekedtünk semmilyen kvóta betartására, hanem a kérdezők számára elérhető 
védőnőkön,6 vagy ismerősökön keresztül jutottunk el az interjúalanyokhoz. Az 
interjúk kevés kivétellel az édesanyák otthonában, többnyire gyermekük/gyermekeik 
társaságában készültek. A mintavételre vezethető vissza, hogy a megkérdezettek 
körében túlreprezentált az értelmiség, illetve a szülésre bizonyos szempontból 
tudatosan készülők aránya. A kettő egymással összefügg (vö. Kisdi, 2013:108-114). 
Az elemzés lehetőségét ez a körülmény nem befolyásolja, mert következtetéseinket 
kizárólag a megkérdezettek körére vonatkoztatjuk, s nem áll szándékunkban a szülő 
nőkről általánosságban szólni.  

                                                           

3 A tanulmány terjedelmi korlátai miatt összegző jellegű, számos témánkat az említés szintjén sem 
tudjuk érinteni. Részletesebb elemzést egy ezt követő írásomban adok közre. 
4 A kutatócsoport tagjai: Fazekas Szabó Kinga, Fehér Nóra, Komolafe Cinderella, Práth Cecília, 
Sárosdi Noémi és Suri Dóra.  
5 Lundgren és munkatársainak vizsgálatából (2009) kitűnik, hogy a szülés a nők életében életre szóló 
élmény, értelmezésében nincs jelentősége annak, mennyi idő telt ez a szülés óta. Mindazonáltal az 
emlékanyag könnyebb átélése érdekében az egy éves határidő mellett döntöttünk.  
6 A védőnőket arra kértük, hogy az általuk aktuálisan látogatott anyákhoz vigyék el kutatási 
tájékoztatónkat, s bíztassák őket, hogy jelentkezzenek interjúalanynak. Ez erősen befolyásolta a 
lehetséges interjúalanyok körét. 
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Az általunk készített mélyinterjúk hét kutatói kérdésen belül (gyermektervezés; 
várandósság; előzetes ismeretek, elvárások, elképzelések a vajúdásról és a 
szülésről; vajúdás; szülés; gyermekágy; következmények, értelmezés) nyitott 
interjúkérdésekkel bontotta ki az interjúalany ismereteit, elvárásait, tapasztalatait, 
értelmezéseit az adott témák és ezek összefüggései között, illetve egy, az adott 
szülészeti beavatkozáson vagy eljárásokon való átesést vagy át nem esést felmérő 
kérdések sorozata – ahol lehetőség volt a beavatkozások pontosítására is –, és egy 
Likert-skála segítette az adatgyűjtést. Az interjúkérdések az interjúalany szüléssel 
kapcsolatos élményeinek egyéb életeseményein, lehetőségein, ismeretein, 
elvárásain keresztül való megértését célozták, tág teret adva a holisztikus 
megközelítés követelményének. Kutatásunkban a szülésre vonatkozó kérdéseinket 
nem szűkítettük le a szülés aktusára, hanem azt egy folyamat részeként értelmezve 
helyeztük el a kutatói kérdésként megjelölt témák sorában, amelyek csakis 
együttesen értelmezhetőek. Az interjú elején gyűjtött alapadatok adnak információt 
az interjúalanyok demográfiai jellemzőiről.  

Eszerint a mintában 34 felsőfokú7 és 6 középfokú végzettséggel rendelkező nő 
került, alapfokú végzettséggel egy sem. Szakmájukat tekintve igen vegyes a kép, 
viszonylagos kiegyensúlyozottságban a bölcsész, az oktatási, a természettudományi, 
egészségügyi, a pénzügyi, gazdasági és a jogi területek. Az interjúalanyok életkora 
25-től 39 éves korig terjed, az átlagéletkor 31,2 év. A gyermekszám az életkorral 
jobbára arányosan 1-től 3-ig terjed (egy gyermek: 21 fő, 2 gyermek: 13 fő, 3 
gyermek: 6 fő, továbbá ketten szültek életképtelen magzatot, így jön ki a vizsgált 67 
szülésélmény). Az egygyermekesek magas aránya ellenére sem reprezentálja a 
minta az országos átlagot, feltűnően magas a többgyermekesek száma, illetve a 
további vágyott gyermekek száma.  

A mintában szereplő nők többsége házasságban él. A férj, illetve a pár iskolai 
végzettségét tekintve általában ugyanolyan szintű, mint az asszonyé,8 tíz esetben 
viszont a férfi végzettsége alacsonyabb szintű, mint a nőé. A szubjektív jóllét 
megítélésében pozitív válaszokat kaptunk, tehát függetlenül a valós anyagi 
körülményektől és a családi segítség fokától, négy kivételtől eltekintve jónak ítélték 
meg életkörülményeiket. A többség úgy nyilatkozott, mind anyagi, mind fizikális 
értelemben számíthat a család támogatására. Összességében tehát a mintába 
jobbára magas képzettségű, jól szituált, megfelelő anyagi körülmények között élő, 
támogató családi háttérrel rendelkező nők kerültek, elemzésünkben tehát ezen 
körülményeket kell figyelembe venni. 

 
A gyermektervezés 
 
A gyermeket interjúalanyaink tervezték, várták, nem került a mintába „nem várt 
gyermek”, legfeljebb olyan, aki hamarabb jött, mint tervezték. Ezek a tervek 
elsősorban a megfelelő anyagi körülmények biztosítását jelentették (egy kivétellel 
mindenki említette), s csak kisebb arányban a személyes elköteleződést, a biztos 
párkapcsolatot vagy a támogató családi környezetet. Az elvárás szintjén tehát a 
materiális értékek dominálnak a családtervezéssel kapcsolatban, ami a további 

                                                           

7 Nem különböztettük meg a felsőfokú képzés különböző szintjeit, illetve az egyetemre járókat is a 
felsőfokú végzettségűek közé soroltuk (három esetben).  
8 Felsőfokú vagy középfokú, az ezen belüli képzési szinteket nem különböztettük meg. 
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gyermekvállalási tervekben, illetve a szülés módjára vonatkozó elvárásokban és 
értelmezésekben is megjelent.  

A szülés módjának tervezését firtató kérdésünkre gyakorlatilag mindenki az orvos 
személyére asszociált, s arra kaptunk választ, hogy melyik orvosnál, esetleg melyik 
kórházban tervezték a szülést. Az ok a biztonság, az orvosi szaktudás. A biztonságot 
mindenkinek a kórház jelentette, de jellemző volt az orvos tulajdonságainak 
pontosabb körülírása is. Ezek az elvárások egy emberséges, szakmailag 
megbízható, ugyanakkor gondoskodó szakértő képét rajzolják ki. Ez az idealizált 
orvoskép sok esetben előre igazolhatóvá tette az esetlegesen bekövetkező 
beavatkozásokat, amely az utólagos igazolásban is nagy szerepet játszik. Minden 
konkrétumot nélkülöző, általános, igen jellemző elvárás, hogy „mindegy csak 
rendben legyen a gyerkőc. Hogy jól menjen a szülés, hogy ne legyen semmi 
probléma vele.” (KC1)9 Mint később látni a fogjuk, az orvos személye a szülés során 
már közel sem jelenik meg a narratívákban ilyen hangsúlyosan. 

A szülés tényleges módjáról kevés konkrét előzetes tervvel találkoztunk. A 
leggyakoribb közelítő – inkább vágy, mint terv –, hogy a szülés legyen természetes. 
Vágy, mert konkrét lépésekig a természetes szülés meghatározására és az arra való 
felkészülésig csak kevesen jutottak el. A természetes szülés alatt általában a hüvelyi 
úton való szülést értették, nem a „normális szülést”.10 Azok közül, akik csak hüvelyi 
úton szültek (25 nő), tizenöten említették a természetes szülést, de csak hárman 
nyomatékosították, hogy mindenképpen természetes úton szerettek volna szülni. 
Öten egyáltalán nem gondolkodtak a szülés módján a várandósság előtt. Négyen a 
gátmetszés, hatan pedig a császármetszés elkerülésének vágyát említették. A 
császármetszéssel szült nők (15 fő) között arányaiban többen voltak, akik semmilyen 
elképzeléssel nem rendelkeztek teherbeesésük előtt arról, hogyan szeretnének majd 
szülni (8 fő). Két nő kifejezetten a császármetszést szerette volna elkerülni, de 
összesen négyen említették, hogy természetes úton akartak szülni. Egy interjúalany 
akart tervezetten császármetszéssel szülni. A számszerűsítésnek itt azért látjuk 
hasznát, mert ez a kis minta is arra enged következtetni, hogy az a beállítódás, ami a 
várandósság előtt jellemzi a nőket, összefüggésben állhat azzal, ahogyan végül 
gyermeküket megszülik, s ahogyan szülésélményüket értelmezik. Nem ok-okozati 
kapcsolatban, hanem inkább sztochasztikusan. Egy kivétellel mindegyik 
császármetszéssel szült nő orvosi indokkal magyarázta a császármetszést (az egy 
kivétel esetében három elektív császármetszésről van szó), de legtöbbjüknél a 
medikalizált szülés kritikáiról szóló mélyebb ismeretek hiányoztak,11 így az 
orvosválasztás sem erre alapozott, s felkészülésük során elsősorban az orvos, 
másodsorban a választott szülésznő, harmadsorban pedig a védőnő tanácsaira 
hagyatkoztak. További szakmai információt kevesen kerestek. A császármetszéssel 
szült nők hozzáállása az említett négy kivételtől eltekintve (akik természetesen 
szerettek volna szülni) eleve sem zárta ki a császármetszés lehetőségét. A 
természetes szülés értelmezése nem volt konzekvens: „Hát természetes szülés volt 
az elképzelés. […] amikor még nem tudtam, hogy császár lesz, akkor is úgy álltam 

                                                           

9 Terjedelmi korlátok miatt a szövegbe csak nagyon kevés interjúrészlet került. Az idézetek mögött az 
interjú kódja látható (a készítő monogramja és az interjú sorszáma). 
10 A „normális szülést” a WHO a következőképpen határozza meg: „Élettani folyamat, melynek során 
az újszülött spontán hüvelyi úton jut ki az anyaméhből olyan vajúdást követően, amelyet nem 
módosítottak beavatkozásokkal, mint pl. burokrepesztés, szülésmegindítás, szülésgyorsítás, oxitocin, 
epidurális érzéstelenítés, gátmetszés stb.” (Farkasné, 1999:191.)  
11 Elsősorban az interneten olvasható blogokból, orvosi hozzászólásokból, újságcikkekből 
tájékozódtak azok is, akik tudtak a vitákról, nem elemző szakszövegekből.  
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hozzá, hogy meghalni csak nem hagynak, utána végülis csináljanak velem, amit 
akarnak, és hogyha szeretnék fájdalomcsillapítót kérni, akkor kérek.” (SD5) 

 
Várandósság 
 
A várandósság testi-lelki változásaihoz való alkalmazkodás, tehát a változások 
értelmezése, elfogadása, feldolgozása függ a nő előzetes ismereteitől, elvárásaitól, 
testi-lelki adottságaitól, a támogató környezet meglététől vagy hiányától, s erősen 
befolyásolja a szülés élményét, a szülés egész témájával kapcsolatos 
élményanyagot. Mivel mintánk többnyire gazdaságilag jobb helyzetű, 
középosztálybeli nőkből áll, az anyagi korlátok kevéssé befolyásolták lehetőségeiket, 
testi problémáik nem szociális, hanem inkább kulturális okokra vezethetőek vissza. A 
munka intenzitását többségük maga választhatta meg, életmódjuk saját döntésük 
függvénye volt, ezért a szokásos fizikai problémákon túl (émelygés az első 
trimeszterben, vizesedés az utolsóban) inkább a lelki nehézségeket említették a 
várandósság fizikai megélését firtató kérdésünkre is. Ilyen volt a hízás, amit nem 
önmagában, a nehezebben viselhető testtömeg miatt említettek, hanem a lelki 
megterhelés miatt, ami egyrészt lányos alakjuk elvesztése okán nehezedett rájuk, 
másrészt a szokásos aktivitásaikban korlátozta őket. A legnehezebben azok viselték 
a súlygyarapodást, akik korábban aktívan sportoltak, ők a szülés után minden 
igyekezetükkel korábbi súlyuk visszaszerzésén fáradoztak. Két veszélyeztetett 
terhestől eltekintve mindenki hangsúlyozta, hogy igyekezett aktív életet élni, s 
alapvetően nem számoltak be komoly fizikai problémákról. A veszélyeztetett terhes 
nők rendkívüli megpróbáltatásként élték meg ágyhoz kötöttségüket és 
korlátozottságukat, s bár a szülés simán lezajlott, több gyermeket a nehéz 
várandósság miatt egyelőre nem szeretnének vállalni. Alapvetően hiányolták a 
várandósgondozásból a „problémás terhességek” lelki támogatását, differenciált 
kezelését.  

A jó fizikai állapot természetesen erősen összefügg a lelki jólléttel, s a negatív 
várandósság-élmény rendszerint nem a konkrét fizikai nehézségekkel állt 
összefüggésben, hanem olyan előzményekkel vagy helyzetekkel, amelyek 
folyamatos aggodalmat jelentettek a nők számára (korábbi vetélés, vérzés, az 
átlagostól eltérő teszteredmények, szociális problémák, stresszes munkahelyi 
környezet). Viszonylag magas volt azoknak a száma (26 fő), akik beszámoltak 
valamilyen „komplikációról” a várandósság alatt, ám ezeknek elenyésző részében 
vált a probléma akuttá. A vizsgálatok és azok eredményei gyakran ijesztették meg az 
anyákat. Egyetlen kivétellel valamennyi anya úgy nyilatkozott, hogy a várandósság 
alatt sokat aggódott magzatáért, akik pedig saját magukért is aggódtak (körülbelül az 
anyák egyharmada), többnyire a magzat okán féltették saját épségüket. Ez az 
érzelmi állapot elmélyíti a medikalizált szemléletet, amely a terhességet önmagában 
veszélyes állapotként kezeli, s ez egyenesen vezet a szülés veszélyességének 
képzetéhez.  

Dúlával összesen hárman vettek föl kapcsolatot – ez a három anya készült a 
szülésére a legtudatosabban, ők voltak a legtájékozottabbak, s döntéseikben ők 
várták el a legnagyobb szabadságot. Egyikük császármetszéssel szülte meg mindkét 
gyermekét faros fekvés és kevés magzatvíz miatt, s rendkívül traumatikus volt 
számára ez a döntés (nála a dúla nem volt bent a szülőszobán).  

Orvost két kivételtől eltekintve minden anya választott. Ketten szültek tehát 
ügyeletes orvosnál, egy nő szült magánklinikán, a többiek a választott orvoshoz 
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jártak terhesgondozásra, s nála is terveztek szülni (négy esetben szültek végül 
másnál különböző okokból). Az orvos az esetek többségében a már ismert 
nőgyógyász volt, amit a bizalom biztosítékának láttak, s ez általában elegendő volt 
ahhoz, hogy jó orvosnak titulálják, ritkábban pedig valamely ismerős ajánlása alapján 
kérték fel. Az orvossal szemben támasztott elvárás igen egyöntetű volt: jól vezesse le 
a szülést, és adjon biztonságot a jelenléte. Ő képviselte az orvostudományt, amely 
valamennyi interjúalanyunk számára a szülés biztonságának letéteményese. 
Jellemző, hogy függetlenül az eseményektől, a szülés pszichés megélésétől, az anya 
szándéka és az orvos döntései közötti összhangtól, a döntő többség úgy nyilatkozott, 
hogy elégedett volt az orvosával. Ebben az elégedettségben kizárólag a 
végeredmény számított, noha a nők egyharmada számolt be arról, hogy nem kapott 
elegendő információt a várandóssága alatt, panaszkodtak a „futószalag-effektusra”, 
többen úgy érezték, sietteti az orvos a szülést, sokan nem értették, miért van 
szükség egyes beavatkozásokra vagy nem tudták, mit kaptak az infúzióban, néhány 
esetben műhibára is gyanakodtak az anyák, a vajúdás, illetve a szülés alatt pedig a 
legtöbben kizárólag a szülésznőtől kaptak magyarázatokat az eseményekről.  

A szülésznővel kapcsolatban – függetlenül attól, hogy választott volt-e vagy 
ügyeletes12 – végletesen pozitív élményekről számoltak be a hüvelyi úton szülő nők: 
barátnői vagy anyai jellemzőkkel írták le, illetve olyanokkal, amelyek a szoros, 
személyes viszonyrendszerek pozitív vonásaival mutatnak párhuzamot. Az orvossal 
kapcsolatban ilyen személyes, érzelmi alapon megfogalmazott jelzőket ritkábban 
használtak. 

A szüléshelyszín kiválasztásának alapja három eset kivételével nem a kórház volt, 
hanem az orvos, vagyis a nők oda mentek szülni, ahol a választott orvos szülést 
vezet, s egyetlen kivételtől eltekintve nem merült fel az adott kórházi szemlélet 
megismerésének vágya, noha az egyes kórházak szemlélete között nagyfokú 
különbségek vannak.  

 
Vajúdás és szülés 
 
A vajúdás élményét jóval jelentőségteljesebbnek érezték a nők, mint a kitolási 
szakét, tekintve a hosszát és a liminális állapot kézzelfogható jellegét. A 
leglényegesebb befolyásoló tényezőnek a szülésznő támogatása bizonyult, ami nem 
csak a szülés alatti információátadást és lelki támaszt jelentette, hanem sok esetben 
a várandósság alatti tájékoztatást is. A szülés élményében meghatározó jelentőségű, 
hogy az anya kapott-e annyi információt, amennyit igényelt, s azt milyen hangnemű 
és nyelvi formában kapta. Nem az irányítás ellen emelték fel a hangjukat azok, akik 
parancsoló hangnemről számoltak be akár a szülésznővel, akár az orvossal 
kapcsolatban („én abban a helyzetben nem érzékeltem durvának, de a férjem 
mondta, hogy ez azért erős volt” (KB11), hanem a flegma vagy türelmetlen, illetve 
tiszteletlen megnyilatkozások ellen.13 Az is panaszkodott a vajúdás és szülés közbeni 
információhiányról, aki korábban úgy gondolta, elég, ha a szakemberek tudják, mikor 
mi a teendő, ő aláveti magát nekik. Jellemzően ezekben az esetekben is az 
határozta meg legerőteljesebben a narratívák tartalmát, hogy milyen szinten érezték 
                                                           

12 A tervezett császármetszéssel szült nők közül csak egy választott szülésznőt, a többiek közül 24-en 
fogadtak szülésznőt. Azok közül, akik nem fogadtak, a legtöbben terveznek fogadni, ha újra szülnek.  
13 Varga Katalin amellett érvel, hogy a pszichológiai értelemben megváltozott tudatállapotként leírható 
szülés alatti szuggesztiókra a szülő nő rendkívül érzékeny, így a közlésmódnak kiemelt jelentősége 
van ebben a periódusban (Varga & Suhai, 2002; Varga & Diószeghy, 2001). 
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a szülésznő támogatását, biztatását, s legfőképpen az arra való törekvését, hogy a 
szülés történéseit, időbeliségét kontroll alatt tartsa. Az orvos személye a szülésről 
szóló narratívákban csekély szerepet játszott, szinte kizárólag rákérdezésre 
említették, amely csak a negatív tapasztalatok alapján jelentett hangsúlyos szerepet. 
Az előzetes elvárások és utólagos értelmezés alapján úgy tűnik, az orvos személye a 
szubjektív biztonságérzés biztosításában kap jelentőséget, nem konkrét 
tevékenységében.  

Jelentőségteljesnek bizonyult a szülés élményének szempontjából a társas 
támasz mértéke. A legtöbb interjúalany szerette volna, ha férje/párja bent van a 
szülőszobán, s ennek jelentőségét kiemelt motívumként jellemezték a narratívákban 
azok is, akiknél – császármetszés miatt – a társ csak a műtő ajtajában állhatott. A 
nők többsége ezt is megerősítésként élte meg. Bár az apás szülés jellemzői 
társadalomtudományi szempontból ma még igen alulkutatott területet jelentenek (vö. 
Bóné & Biró, 2015), interjúalanyaink fontos lelki támaszként értékelték az apa 
jelenlétét. A társas támasz fontosságát jelzi, hogy azokban az esetekben, amikor az 
apa akart, de valamiért nem tudott részt venni a szülésben, helyettesítő személyt 
hívtak be az anyák (barátnőt, saját anyjukat). Két szülésnél volt jelen dúla – ezekben 
az esetekben tudatosan természetes, lehetőleg normális szülésre készültek az 
asszonyok. Mindketten csodálatos, katartikus szülésről számoltak be – elvárásaiknak 
megfelelően.  

A fájdalom kérdése szintén hangsúlyos, ami azonban nem önmagában bír 
jelentőséggel, hanem az előzetes elvárásokhoz képest. A hüvelyi úton szülő nők 
döntő többsége eleve úgy állt a fájdalomcsillapítás kérdéséhez, hogy a gyógyszeres 
beavatkozást feleslegesnek tartották, a fájdalmat a szülés természetes részeként 
értelmezték. Közülük azonban csak négyen gondolták úgy, hogy a szülést a nőnek, a 
nő ösztöneinek kell irányítani. Azok, akik mégis kaptak végül EDÁ-t,14 nem élték meg 
traumatikusan a beavatkozást, elfogadták az orvos döntését, főként, ha azt velük 
megbeszélte (ők a szülés ideális irányítójaként az orvost vagy a szülésznőt jelölték 
meg). Mindannyian úgy nyilatkoztak, hogy úgy szültek, ahogyan szerettek volna. 
Négy-négy interjúalany érezte úgy, hogy a fájdalomcsillapítás lehetőségével élni kell, 
illetve élni lehet, ketten pedig nem tudták eldönteni. A császármetszéssel szült nők 
közül egyetlen nő nyilatkozott úgy, hogy természetes szülésnél lehetőleg ne kapjon a 
nő fájdalomcsillapítást, a többiek ebben az esetben is hasznos és kihasználásra 
érdemes lehetőségnek tartották az EDÁ-t. Közülük csak négyen érezték, hogy végül 
nem úgy szültek, ahogy szerettek volna, a többiek a sürgősségi császármetszés 
esetében is elégedettek voltak a szülés módjával. Ebben a csoportban a többség 
minden szülés során az orvosi irányítást tartotta szükségesnek. Ez az önigazoló 
attitűd az orvosválasztással kapcsolatos saját döntés helyességét erősíti meg, ami az 
orvostudomány általános hitelének megőrzését szolgálja.  

A preventív beavatkozásokkal kapcsolatban meglehetősen szoros összefüggés 
mutatkozik az előzetes elvárás, a szándék és az alkalmazott gyakorlatok között. Aki 
szerette volna elkerülni a borotválást és a beöntést, annak többnyire nem is volt, aki 
nem foglalkozott a kérdéssel, illetve fontosnak tartotta alkalmazását, azoknál 
általában volt. A gátmetszéssel kapcsolatban már nem található meg ez az 
összefüggés, mert összesen három nő szült gátmetszés nélkül, náluk gátvédelmet 
alkalmaztak, egyikük vízben, dúlával szült.15 További hat nőnél próbálkoztak a 

                                                           

14 Epidurális érzéstelenítés. 
15 A WHO 1985-ös javaslata szerint a gátmetszést első szülőknél is lehetőleg kerülni kell, s 
gátvédelmet kel alkalmazni (Farkasné, 1999:144). Hasonlóképpen a borotválás és a beöntést is a 
kerülendő eljárások közé sorolták. 
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gátvédelemmel, de náluk végül sor került gátmetszésre is. Ezekben az esetekben a 
gátmetszést további beavatkozások követték: vagy intravénás oxitocint kaptak a 
kontrakciók erősítésére, vagy a hasfalra való nyomásgyakorlással járult hozzá az 
orvos a megszületéshez. Két esetben EDÁ-ra is sor került. A meleg vízzel (zuhany, 
egy esetben kád), labdán való vajúdás tíz nőnél fordult elő, ők ezt előre 
megbeszélték a szülésznővel, s mindannyian nagy segítségként élték meg a 
lehetőséget. A többiek eleve nem foglalkoztak a kérdéssel, s csak keveseknek 
ajánlották fel a lehetőséget a szülés helyszínén, de nem éltek vele. A vajúdási 
testhelyzet szabad megválasztása a szülés feletti saját kontrollt erősítheti, ám erre 
csak az esetek felében volt lehetőség a magzati monitorozás miatt. Nagyon kevesen 
érezték úgy, hogy kontrollt tartottak a vajúdásuk és szülésük felett (a kivételeket azok 
jelentették, akik erre tudatosan készültek), de többnyire úgy nyilatkoztak, erre sem 
lehetőségük, sem szükségük nem volt. A szülés rendszerint háton fekve zajlott, 
néhány esetben döntött szülőágyon. Előbbit csak egy anya kifogásolta. Az újszülöttel 
kapcsolatos folyamatos tájékoztatás hiányát többen is megállapították, de csak 
ketten nehezményezték, a többieknek elegendő volt a tény, hogy rendben 
megszületett a gyermek.  

A vajúdás és a szülés időtartama szintén sarkalatos kérdésnek bizonyult. Az 
elhúzódó vajúdás a természetes szülést pártolók körében is negatív érzéseket 
keltett, ha pedig maga a szülés húzódott el, az kifejezetten kétségbeesést szült. Bár 
a nők fele úgy nyilatkozott, hogy nincs jelentősége annak, hogy a vajúdás és a 
szülés gyorsan vagy lassan zajlik le, a lényeg, hogy a magzat jól legyen, mégis 
csupán egyetlen nő írta le elhúzódó vajúdását pozitív kifejezésekkel. A leggyakoribb 
érzelem a türelmetlenség és az elbizonytalanodás volt, ritkábban az aggodalom.  

A császármetszést az így szülő nők közül többen a szülés kifejezéseivel írták le, 
megélt élményként, illetve olyan magyarázó attitűdöket fogalmazott meg, amelyek 
saját maguk számára igyekeztek „valódi” szülésként értelmezni a császármetszést: 
„a császár után hozták oda az arcomhoz. Csodálatos volt, hogy őt én szültem meg” 
(KC2). Önmagában tehát a szülés e módja általában nem befolyásolta a szülés 
pozitív vagy negatív megélését.  

 
A gyermekágy 
 
A 24 órás rooming-in rendszert sokak szerint nem a szükségleteknek megfelelően, 
hanem erőltetett módon alkalmazzák, amit egy jó elmélet rossz gyakorlataként írtak 
le. A szülésélményt összességében erősen és negatív irányba befolyásolta a kórházi 
gyermekágyi időszak. Igen csekély kivétellel az anyák tökéletesen elhagyatva 
érezték magukat, a személyzettől nemhogy segítséget nem kaptak, de kifejezetten 
elutasító magatartással találkoztak mind a szoptatással, mind az újszülött ápolásával 
kapcsolatban, amit a szülésélmény egészében értelmeztek. Hasonlóképpen nehezen 
élték meg igen sokan (29 fő) az első hathetes gyermekágyat az otthoni 
környezetben, aminek oka a felkészületlenség, az ismeretek hiánya, a szoptatási 
nehézségek, a fizikai és lelki kimerültség és a magány volt. Többen megfogalmazták, 
hogy a várandósgondozás és a szülésről folyó diskurzus semmilyen jelentőséget 
nem tulajdonít a gyermekágyi időszaknak, erre az életeseményre egyáltalán nem 
készülnek fel az anyák, s – a védőnői szolgálat sok esetben hathatós segítsége 
ellenére – számtalan kérdéssel nem tudják a nők, hová fordulhatnának („tejláz”, 
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mellgyulladás, fájdalmak megengedett erőssége, szoptatási nehézségek,16 újszülött-
ápolási kérdések, stb.).  

 
Értelmezés, következmények 
 
A szülést felölelő életszakasz összetett tapasztalatait és hatásait összetett módon 
értelmezték interjúalanyaink. Egyértelműnek tűnik, hogy nem a beavatkozások 
száma és az orvos szülés alatti viselkedése határozta meg a szülés élményét 
elsősorban, s mégcsak nem is a szülés módja, mert függetlenül attól, hogy az anya 
hüvelyi úton vagy császármetszéssel szült, utólag többnyire pozitívan értékelték a 
szülést, s kevesen nyilatkoztak úgy, hogy legközelebb másként tennének valamit. 
Nagyobb jelentőségűnek tűnik a szülésélményben a szülésznő támogató (vagy nem 
támogató) attitűdje, a társas támasz megléte (vagy meg nem léte), a vajúdás és a 
szülés hossza, s az előzetes elvárásoknak való megfelelés. Utóbbi azonban nem 
egyvonalú, mert az elvárások összetettsége („legyen természetes szülés, az orvos 
adja meg a biztonságot, legyen jó a babának is, meg nekem is” (KB10) lehetővé teszi 
az utólagos igazolásokat. A népszerű szülésirodalmon és az egészségügyi 
irányításban szocializálódott anyák számára az elvárások viszonylag általánosak 
(kevés a mélyebb ismeret és pontos elvárás), ennek megfelelően szülésélményük 
értelmezése is ezen kereteken belül igazodik. Interjúalanyaink a további gyermek 
vállalásának vagy nem vállalásának okát sem a szülésélményükhöz kötötték, hanem 
külső tényezőkhöz, illetve a várandósság és a gyermekágy nehézségeihez, 
függetlenül a szülés megélésétől. Ez alól csak azok az esetek jelentettek kivételt 
(kutatásunkban két alkalommal), amikor a pontosan megfogalmazott elvárások és 
vágyak nem találkoztak a valósággal, s a szülő nő úgy érezte, semmiféle kontrollt 
nem tudott tartani a történések felett. Az eredmények értelmezésénél újra 
hangsúlyozni kell azonban, hogy a minta nem általánosítható, hiszen a többség 
fogadott orvosnál szült, s társadalmi réteghelyzetükből adódóan több szinten is volt 
választási lehetőségük, ugyanakkor azt is érdemes szem előtt tartani, hogy éppen ez 
az a réteg, akik számára elérhető a szülészet kritikai szakirodalma, megismerhető és 
választható a szülés módja, mégsem jellemző, hogy élnének ezzel a lehetőséggel. 

 
Irodalomjegyzék 
 
Baker, S. R., Choi, Precilla, Y. L., Henshaw, C. A., & Tree, J. (2005). I felt as though I’d been 

is jail”: Women’s experiences of maternity care during labour, delivery and the immediate 
postpartum. Feminism & Psychology, 15 (3), 315-342. 

Berg, M., Lundgren, I., Hermansson, E., & Wahlberg, V. (1996). Women’s experience of the 
encounter with the midwife during childbirth. Midwifery, 12 (1). 11-15. 

Bóné V., & Biró E. (2015). „Ha összetartoztunk testileg, tartozzunk össze lelkileg is”. Az apás 
szülést választó párok motivációinak elemzése. In Kisdi Barbara (szerk.), Létkérdések a 
születés körül. Társadalomtudományi vizsgálatok a szülés és születés témakörében 
(pp.339-363). Budapest: L’Harmattan. 

Dixon, L., Skinner, J., & Foureur, M. (2013). The emotional journey of labour – Women’s 
perspectives of the experience of labour moving towards birth. Midwifery. 30 (3), 371-377. 

Farkasné Sződy J. (szerk.) (1999). Születéskalauz. Budapest: MÉRCE Egyesület. 

                                                           

16 A szoptatást segítő La Leche Liga létezéséről például igen keveseknek volt tudomása. 



Társadalom, kulturális háttér, gazdaság, ISBN 978-80-89691-33-3 

330 

Hanák K. (szerk.) (1988). Társadalmi változások – életfordulók. 1. köt. Terhesség – Szülés – 
Születés. Budapest: MTA Szociológiai Kutató Intézet. 

Hanák K. (szerk.) (1991). Társadalmi változások életfordulók. 2. köt. Gyerekvárás, szülés 
születés. Budapest: Dél-pesti ÉSZKV. 

Héjja-Nagy K. (2014). A szülésélmény vizsgálata a beavatkozások összefüggésében. 
[Szakdolgozat]. Budapest: ELTE PPK Affektív Pszichológia Tanszék,. 

Héjja-Nagy K. (2015). A szülésélmény vizsgálata a szülés körülményeinek fényében. In Kisdi 
Barbara (szerk.), Létkérdések a születés körül. Társadalomtudományi vizsgálatok a 
szülés és születés témakörében (pp. 315-338). Budapest: L’Harmattan. 

Kende A. (2001). Szülészetről szubjektíven. In Velkei Éva, & Sződy Judit (szerk.), 
Születéskalauz (pp. 204-209). Budapest: Mérce. 

Kisdi B. (2013). Mint a földbe hullott mag. Otthon szülés Magyarországon – egy antropológiai 
vizsgálat tanulságai. Pécs; Budapest: PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék; MTA 
BTK Néprajztudományi Tanszék; L’Harmattan; Könyvpont. 

Kitzinger, S. (2008). A szülés árnyékában. Katarzis vagy krízis? Budapest: Alternatal. 
Larkin, P., Begley, C. M., & Devane, D. (2009) Women’s experiences of labour and birth: an 

evolutionary concept analysis. Midwifery, 25 (2), 49-59. 
Lavender, T., Walkinshaw, S. A., & Walton, I. (1999). A prospective study of women’s views 

of factors contributing to a positive birth experience. Midwifery, 15 (1), 40-46. 
Losonczi Á. (2009). A legnagyobb életforduló: gyermekvárás, szülés, születés. In Losonczi 

Ágnes: Az ember ideje (pp. 167-240). Budapest: Holnap. 
Lundgren, I., Karlsdottir, S. I., & Bondas, T. (2009). Long-term memories and experiences of 

childbirth in a Nordic context – a secondary analysis. International Jounal of Qualitative 
Studies on Health and Well-being, 4 (2), 115-128. 

Pikó B. (2012). Az orvosi antropológia és az orvosi szociológia. In Lázár Imre, & Pikó Bettina 
(szerk.), Orvosi antropológia (pp. 20-26). Budapest: Medicina.  

Suhai-Hodász G. (2000). Nemcsak gyermek születik…- a szülés körüli élmények 
összehasonlító vizsgálata. [Szakdolgozat]. Budapest: ELTE BTK Kísérleti Pszichológia 
Tanszék. 

Varga K., & Diószeghy Cs. (2001). Hűtésbefizetés – avagy a szuggesztiók szerepe a 
mindennapi orvosi gyakorlatban. Budapest: Pólya. 

Varga K., & Suhai-Hodász G. (2002). Szülés és születés – Lélektanon innen és túl. 
Budapest: Pólya. 

Varró G. (2015). Így szülünk mi – szülési lehetőségek és gyakorlat Magyarországon. In Kisdi 
Barbara (szerk.), Létkérdések a születés körül. Társadalomtudományi vizsgálatok a 
szülés és születés témakörében (pp. 185-203). Budapest: L’Harmattan. 

Waldenström, U., Borg, I-M., Olsson, B., Sköld, M. & Wall, S. (1996) The childbirth 
experience: A study of 295 new mothers. Birth, 23 (3), 144-153. 

World Health Organization (1985). Appropriate technology for birth.  
Lancet, 2 (8452), 436-437. 



Társadalom, kulturális háttér, gazdaság, ISBN 978-80-89691-33-3 

331 

Szexuális nevelés a magyar gimnáziumokban – 
ahogy a diákok látják 

Semsey Gábor 
Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet 

semsey@mental.usn.hu  

 
A szexuális nevelés fontos területe az iskolai nevelésnek, hiszen, amennyiben 

kellően holisztikusan értelmezik azt, a szorosan vett nemi élet mellett felkészít a 
párkapcsolatokra, kommunikációra, a konfliktusok megoldására, a házas életre is. 

Vajon súlyának megfelelően foglalkozik-e vele ma a magyar iskolarendszer? Lux 
Elvira szexuálpszichológus szerint „korunk nemi betegsége a szexuális 
kulturálatlanság” (Lux, 2000). Ha ez így van, bizonyára fontos szerepe van az 
iskolának is abban, hogy ez megváltozzon. 

Magyarországon az elmúlt évtizedekben fontos kezdeményezések voltak ezen a 
területen, pl. az 1990-es évek második felében a Czeizel Endre által kidolgozott 
családi életre nevelés tanterv. Eszerint a tanterv szerint (az előzetes felkészítésen 
részt vett pedagógusok) az 1997/98-as tanévben 300 iskolában kezdték meg az 
oktatást, az ezt követő tanévben pedig már 502 iskolában zajlott az e tematika 
szerinti családi életre nevelés. Az 1998-as választások után azonban az új kormány 
nem támogatta ezt a programot, így az a legtöbb iskolában nagy valószínűséggel el 
is halt (Czeizel, 2006). A tantárgyi kísérlethez kapcsolódó tanári segédkönyv szerzői 
így fogalmaztak annak idején: „Hogyan készít fel jelenleg az iskola a családi életre? 
Ha nem akarjuk a valóságot szépíteni […], csak azt írhatjuk, sehogyan sem” (Berend 
& Péterfia, 1998). Vajon javult a helyzet az azóta eltelt évek alatt? Talán igen, de 
Buda Béla még közel egy évtizeddel később is így fogalmaz: „a szexuálpedagógia 
talán a nevelésügy legfejletlenebb ágazata, mind elméleti, mind gyakorlati 
szempontból” (Buda, 2006). 

Ebben a rövid tanulmányban nincs rá hely, hogy áttekintsük az elmúlt évtizedek 
legfontosabb szexuálpedagógiai kezdeményezéseit. (Erről jó összefoglalást ad pl. 
Szilágyi, 2006.) Célunk egy aktuális kutatás eredményeinek a bemutatása, amely a 
gimnazisták tapasztalatait kívánta feltérképezni ezen a téren. Elengedhetetlen 
azonban, hogy előbb tisztázzunk néhány alapfogalmat. 

Mindenekelőtt definiálni szükséges, mit értünk szexuális nevelés alatt. Idézzük 
Zrinszky László definícióját: „A szexuális nevelés tágabb értelemben a nemi élet 
követendőnek tartott módjára vonatkozó nevelési törekvések, hatások” (Zrinszky, 
2002). A definíció érdekessége, hogy a normatív jelleget hangsúlyozza. Eszerint a 
neveléssel foglalkozóknak kell valamilyen elképzelésük lenni arról, hogy ezen a téren 
mik a követendő magatartásformák, és ezek kialakítására törekednek. 

Mindenesetre szeretnénk hangsúlyozni, hogy mindkét definíció megmutatja: a 
szexuális nevelés jóval több, mint a köznapi értelemben vett szexuális felvilágosítás. 

Mi jellemzi vajon a korszerű szexuális nevelést? Szilágyi Vilmos szerint „a 
korszerű nemi nevelés célja […] a pszichoszexuálisan érett személyiség kialakítása, 
aki képes és kész a korszerű elveknek megfelelő életvezetésre. Ez utóbbi azt jelenti, 
hogy az egyén nemi magatartása, viselkedése a partnerkapcsolatban megfelel 
társadalmunk erkölcsi normáinak.” (Szilágyi, 1997:25) Ezt a megközelítést 
alapvetően megfelelőnek tartjuk, azonban a megfogalmazásnak van egy igen 
problematikus pontja: nagyon nehéz meghatározni, mik is „társadalmunk erkölcsi 
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normái”. Megkockáztatható az a kijelentés, hogy ilyenről talán nem is beszélhetünk, 
hiszen az erkölcsi normák tekintetében nagy heterogenitás figyelhető meg a mai 
társadalomban (nemcsak Magyarországon), különösen a szexualitás terén.  

Mindenképpen definiálnunk kell viszont a pszichoszexuális érettség fogalmát. A 
többféle megközelítés közül válasszunk ki egy kellően komplexet: Lew-Starowicz 
(1985) úgy látja, hogy a pszichoszexuális érettség kritériumai: 

� tartós érzelmi kapcsolat képessége a másik nemhez tartozóval; 
� a saját nőiesség/férfiasság fejlesztése, tudatos viszony a nemiséggel; 
� felelősségvállalás (önmagunkért és a másikért), a másik ember egyenlő 

félként való kezelése; 
� a saját szexuális szükségletek feletti uralkodás képessége. 

 
Ez a kritériumrendszer érzékelteti, milyen komplexnek kellene lennie jó esetben a 

korszerű nemi nevelésnek. Szilágyi Vilmos (1997) szerint az alábbi 4 célt kell kitűznie 
a korszerű nemi nevelésnek: 

� megbízható ismeretek, információ átadása (a szexualitáshoz kapcsolódó 
témakörökben); 

� a különféle szexuális attitűdök és értékrendek megismertetése; 
� a kapcsolatépítés és -fenntartás készségeinek fejlesztése; 
� a felelősségteljes szexuális viselkedés gyakorlatának elősegítése. 

 
Ilyen komplex nevelési célokhoz mindenképp szükséges egy kellően széles 

módszertani repertoár is: nehezen elképzelhető például, hogy önmagában a 
hagyományos verbális feldolgozás módszereivel elérhető a kapcsolatépítés 
készségeinek fejlesztése. Ez természetesen nagy kihívás elé állítja az iskolákat. Az 
alábbi kutatás megpróbálta azt is feltérképezni, milyen módszertani repertoárt 
használnak az iskolák. 

 
Kutatás 
Kérdésfeltevés és hipotézisek 
 
Lássuk ezek után, mi a helyzet a magyar iskolákban e téren! Kutatásunkban a 
magyarországi gimnáziumok nevelési gyakorlatát szerettük volna feltérképezni. A 
következő kérdésekre szerettünk volna választ kapni: 

o Milyen tantárgy(ak) keretében foglalkoznak a szexuális neveléssel, illetve kik 
tartják ezeket az órákat? 

o Milyen témákkal foglalkoznak?  
o Milyen módszerekkel dolgoznak ezeken az órákon?  
o Az iskola szexuális nevelési gyakorlata mennyiben felel meg a korszerű nemi 

nevelés követelményeinek?  
o Hogyan ítélik meg a diákok az iskola szexuális nevelési gyakorlatát? Mennyire 

elégedettek, miben tartanák szükségesnek a fejlesztést? 
 
Néhány hipotézist is megfogalmaztunk: 

1. A gimnáziumok többségében a szexuális nevelést lényegében a biológiai-
egészségügyi ismeretközlésre redukálják.  
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2. A szexuális nevelést célzó iskolai órák a verbális feldolgozás formáin kívüli 
módszereket (pl. drámapedagógiai elemek, kommunikáció- és 
készségfejlesztő gyakorlatok, műalkotások stb.) kevéssé használnak. 

3. A diákok nem elégedettek az iskolai szexuális nevelés gyakorlatával. 

 
Mintaválasztás és kutatási eszköz 
 
Az ország gimnáziumai közül 12-t választottunk ki. A gimnáziumok kiválasztása a 
következő szempontok figyelembevételével történt. 

1. Tanulmányi eredmények. A felsőoktatási felvételi arányok szerinti rangsort 
alapul véve (Neuwirth & Horn, 2007) kettéválasztottuk az iskolákat erősebb (ahol 5 
év átlagában a végzettek több mint 76 százalékát felvették felsőoktatási 
intézménybe) és gyengébb iskolákra: erősebb: 5 iskola; gyengébb: 7 iskola. 

2. Földrajzi elhelyezkedés. Budapest: 5 iskola; Dunántúl: 3 iskola; Észak-
Magyarország: 2 iskola; Alföld: 2 iskola. 

3. Fenntartó szerint. Egyházi/felekezeti: 6 iskola; állami-önkormányzati: 6 iskola. 
 

Az általunk kidolgozott kérdőívvel végeztük a felmérést a diákok körében. Minden 
iskolában a 12. évfolyam két-két teljes osztályával vettük fel a kérdőívet (kivételt 
képeztek azok az iskolák, ahol csak egyetlen osztály volt évfolyamonként), hiszen ők 
be tudtak számolni arról, hogy mi történt a gimnáziumban történt éveik alatt a 
szexuális nevelés terén. 

 
A kérdőíves felmérés néhány eredménye 
 
Összesen 478 diák töltötte ki a kérdőívet (az adatfelvétel ideje: 2013-2015). A nemek 
és az iskola fenntartója szerinti megoszlást mutatja az alábbi táblázat (néhány diák 
nem jelölte a kérdőíven, milyen nemű): 
 

 fiú lány összesen 

állami-önkormányzati 77 120 197 
egyházi/felekezeti 171 106 277 
összesen 248 226 474 

 
A kérdőív egyik kérdése így hangzott: „Kik tartották a szerelemmel, 

párkapcsolattal, szexualitással kapcsolatos órákat, foglalkozásokat?” Itt a felsoroltak 
között értelemszerűen többet is meg lehetett jelölni. A válaszok százalékos 
megoszlását az 1. ábra mutatja. 
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1. ábra. Kik tartották a foglalkozásokat? 
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Kik tartották a foglalkozásokat?

 
 

Nem meglepő módon a legtöbb diák megjelölte a biológiatanárt, hiszen a biológia 
tananyag részét képezik a szexualitáshoz kapcsolódó bizonyos ismeretek. A diákok 
valamivel több mint fele jelölte meg a hittantanárt. Ezek lényegében az 
egyházi/felekezeti iskolába járó diákok voltak (bár közülük sem jelölte meg 
mindegyik), ahol a hittanoktatás kötelező. Ez is várható volt, hiszen a szexualitással 
kapcsolatos erkölcsi kérdések a hittanoktatáshoz szervesen hozzátartoznak. 

Az osztályfőnököt a diákok mintegy harmada jelölte meg, holott kézenfekvő lenne, 
hogy az osztályfőnöki órákon is foglalkozzanak szerelemmel, párkapcsolattal 
kapcsolatos témákkal. Igaz, valószínűsíthető, hogy sok esetben az osztályfőnöki 
órák keretében került sor arra, hogy meghívott előadó (védőnő, pszichológus, orvos 
vagy egyetemista) tartson foglalkozásokat. Mindenesetre kijelenthető, hogy az 
osztályfőnökök sok esetben nem érzik feladatuknak a szexuális nevelésben való 
aktív részvételt, holott megítélésünk szerint leggyakrabban ők az iskolai nevelés 
kulcsfigurái. 

A kérdőíven a diákoknak jelölniük kellett, milyen módszerekkel dolgoztak ezeken 
az órákon. Ennek összesítését a 2. ábra mutatja. 
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2. ábra. Módszerek 
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Látható, hogy a hagyományos verbális feldolgozási módszereket (előadás, 
beszélgetés) részesítették előnyben. Egyedül az oktatófilm használatát jelölték meg 
viszonylag sokan (a diákok mintegy harmada). Egyéni feladatokat, szerep- vagy 
egyéb játékokat kevés esetben használtak. Idézzük fel, mit írt Szilágyi Vilmos a 
korszerű szexuális nevelés céljairól. A hagyományos verbális feldolgozás alkalmas 
lehet az ismeretátadásra, illetve az attitűdök, értékrendek megismertetésére. Aligha 
alkalmas azonban arra, hogy készségeket fejlesszen, ami alapvető fontosságú 
lenne.  Mindenesetre az eredmények igazolják a 2. hipotézist.  

Azt is szerettük volna megtudni, mennyire elégedettek a diákok az iskolai 
gyakorlattal. Ennek mérésére feltettünk egy direkt kérdést is a kérdőív végén: 
„Összességében mennyire vagy elégedett az iskola gyakorlatával a szexuális 
nevelés terén?” Ezt egy skálán kellett jelölniük (1 – egyáltalán nem vagyok elégedett, 
6 – teljes mértékben elégedett vagyok).  

Az elégedettség átlaga az állami-önkormányzati iskolák esetében 3,2 volt, az 
egyházi/felekezeti iskolák esetében 3,35. (A különbség itt nem szignifikáns.) A lányok 
és fiúk elégedettsége közt nagyobb volt a különbség: az előbbieknél 3,15, az 
utóbbiaknál 3,41 volt az átlag (ez a különbség már számításaink szerint szignifikáns). 
Összességében az elégedettség alacsony, vagyis kijelenthető, hogy a 3. hipotézis is 
igazolódott. 

Az elégedettséget a kérdőív azonban differenciáltabb módon is mérte. 
Megfogalmaztunk 10 állítást, és a kérdőív kitöltőjének itt is 1-től 6-ig terjedő skálán 
kellett jelölnie, mennyire ért egyet az állítással. Az alábbi állítások szerepeltek: 

1. A tanárok nyitottak voltak a ti véleményetekre is a párkapcsolatokkal és a 
szexuális élettel kapcsolatban.  

2. A tanórákon a párkapcsolat és a szexuális élet érzelmi oldalával is eleget 
foglalkoztatok.  

3. Jobb lenne, ha a szexuális nevelést az iskola a szülőkre hagyná. 
4. Volt lehetőségetek a párkapcsolattal kapcsolatos kérdéseiteket feltennetek a 

tanáraitoknak. 
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5. A tanórákon erkölcsi kérdésekkel is kellően részletesen foglalkoztatok a 
párkapcsolatokkal és a szexuális élettel kapcsolatban.  

6. Az iskolában minden fontos információt megtudtatok a szexuális életről. 
7. A tanórákon volt szó a párkapcsolati viselkedés kultúrájáról.  
8. A tanárok elfogadóan viszonyultak a diákok párkapcsolataihoz.  
9. Eleget tanultatok az iskolában a nemi élettel járó veszélyekről (nem kívánt 

terhesség, nemi betegségek stb.) 
10. Az iskolában felkészítettek benneteket a családi életre.  

 
Látható, hogy a 8. állítás kilóg a sorból, de az állítások többsége részben azt 

térképezi fel, miért és mivel elégedettek a diákok. Tanulságos összehasonlítani az 
egyházi/felekezeti és az állami-önkormányzati iskolák tanulói esetében a válaszok 
átlagértékét (3. ábra). 
 

3. ábra. A keresztény szellemiségű, és a semleges világnézetű iskolák összehasonlítása 

 
 

Azt láthatjuk, hogy (a diákok megítélése szerint) az állami-önkormányzati 
iskolákban a nemi élettel együtt járó veszélyekről több szó esett, és a tanárok 
elfogadóbban viszonyultak a diákok párkapcsolataihoz (a különbség mindkét esetben 
szignifikáns). Ez utóbbit magyarázhatja, hogy az egyházi iskolák tanárai valószínűleg 
általában szigorúbb erkölcsi elveket képviselnek, ezért esetleg többször kifejezték 
rosszallásukat, ha a diákokat intim helyzetben találták az iskolában. 

Számos kérdésre azonban az egyházi iskolák esetében átlagosan magasabb 
értékeket adtak a diákok. Úgy tűnik, ezekben az iskolákban többet foglalkoztak a 
szexualitás és a párkapcsolat érzelmi oldalával, a diákok több kérdést tehettek fel a 
témával kapcsolatban, erkölcsi kérdésekkel sokkal többet foglalkoztak (ez szinte 
törvényszerű az ezekben az iskolákban meglévő hitoktatás miatt, mégis döbbenetes 
a különbség mértéke), a párkapcsolati viselkedés kultúrája jobban előtérbe került, és 
a családi életre való felkészítés is hangsúlyosabb volt. (Minden esetben szignifikáns 
a különbség.) Az imént felsorolt kérdések majdnem mindegyikénél az állami-
önkormányzati iskolákba járó diákok válaszainak átlaga 2 és 2,5 között van, ez igen 
magas elégedetlenséget jelez ezeken a területeken.  
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Összességében arra utalnak az eredmények, hogy sok tekintetben komplexebb, 
holisztikusabb az a szexuális nevelés, amely az egyházi iskolákban történik. (Más 
kérdés, hogy azokat az erkölcsi elveket, amelyeket ezek az iskolák a párkapcsolattal, 
szexualitással kapcsolatban képviselnek, esetleg sokan korszerűtlennek tartják.)  

Az 1. hipotézis ilyen értelemben az egyházi iskolák esetében semmiképp nem 
igazolódott. Az állami-önkormányzati iskolák esetében nem egyértelmű a kép. 
Legalább ilyen érdekes, ha összehasonlítjuk a fiúk és a lányok válaszait ezekre a 
kérdésekre (4. ábra).  
 

4. ábra. A lányok és fiúk válaszainak összehasonlítása 

 
 

Itt azt láthatjuk, hogy szinte minden egyes kérdés esetén nagyobb a lányok 
elégedetlenségének mértéke. Szignifikáns különbségek az alábbi kérdéseknél voltak: 
a lányok sokkal inkább úgy látják, hogy az erkölcsi kérdésekkel, valamint a 
párkapcsolat és a szexualitás érzelmi oldalával többet kellene foglalkozni, hogy 
kevés szó esett a párkapcsolati viselkedés kultúrájáról, és kevésbé érzik úgy, hogy a 
kérdéseiket feltehették volna, illetve hogy a családi életre felkészítették volna őket. 
Így érthetővé válik, miért kisebb összességében is a lányok elégedettsége az iskolai 
szexuális neveléssel kapcsolatban. Nem mondhatjuk persze a fiúkat sem 
elégedettnek: ahogy az ábrán láthatjuk, a kérdésekre adott átlagértékek esetükben is 
ritkán haladják meg a 3,5-et. Érdemes idéznünk a kérdőívekből néhány szöveges 
választ is. Több olyan kérdés volt a kérdőívben, mely szöveges választ kért. Pl. 
feltettük azt a kérdést, hogy mi volt a legemlékezetesebb számukra a témával 
foglalkozó órákon, hogy mi az, amit fontosnak tartanak leírni az iskolában folyó 
szexuális neveléssel kapcsolatban, stb. Néhány jellegzetes (elégedetlen) válasz:  
o „Nem emlékszem, tehát biztos valamilyen tipikus szöveget hadartak el.” 
o „Szánalmas és felszínes… az unott közhelyek kerültek középpontba.”  
o „visszafogott és begyöpösödött” 
o „A tanár beszélt, mi hallgattuk. Nagyon emlékezetes volt…” 
o „2 öreg néni, bábozással mutatták be a megtermékenyítés folyamatát, és az 

egyikük a kb. 40 évvel ezelőtti terhességi tesztjét. Borzalmas volt.” 
o „Érdemes lenne nemcsak a testiségekkel, hanem egy kapcsolat lélektanával is 

foglalkozni.” 
o „… korábban kéne kezdeni, és sokkal több témát kéne érinteni.”  
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Ezek a válaszok megerősítik mindazt, amit a számszerű adatokból leszűrhettünk: 
a diákok nem elégedettek az iskola gyakorlatával, sok tekintetben holisztikusabb 
megközelítést várnának (még ha ezt a kifejezést nem is használják), és módszertani 
szempontból sem igazán megfelelő az iskolák gyakorlata. Idézhetünk persze az 
elégedettséget tükröző szöveges válaszokból is: 

� „Megdöbbentő és hiteles videókat, filmeket néztünk, élettanúság-tételt 
hallgattunk.” 

� „A kontraszt kiállítás… az nagyon király volt!” 
� „Így megismerhetünk sokféle véleményt, és otthon furcsa lenne ilyenekről 

beszélni.”  
 

A Budapesti Kontrasztkiállítás a református egyház és a rendőrség közös projektje 
volt, mely kifejezetten a gimnazista korosztály (és szüleik) számára készült, és több, 
a korosztályt érintő témát dolgozott fel, köztük a szexualitás és az abortusz kérdését 
is (http://kontrasztkiallitas.blogspot.hu/). Aki látta a kiállítást, valószínűleg nem 
csodálkozik azon, hogy felépítésével, a használt kép-, hang- és filmanyaggal erős 
hatást gyakorolt számos tinédzserre. (Kár, hogy a kérdőívek csak az egyik iskolában 
említik, így nem derült ki, hogy máshol elvitték volna a diákokat erre a kiállításra.) 

Az utolsó idézet pedig rávilágít néhány kulcsmomentumra. Egyrészt kétségkívül 
igaz, hogy a szülők jelentős része nincs felkészülve arra a kihívásra, amelyet a 
szexualitásról a gyerekekkel való beszélgetés jelent (ezért írhatta ez a diák, hogy 
„otthon furcsa lenne ilyenekről beszélni”). Az iskolák emiatt is fontos színterei 
kellene, hogy legyenek a szexuális nevelésnek. Másrészt a csoportban való 
beszélgetés teszi lehetővé, hogy a diákok többféle véleménnyel is találkozhassanak 
a témában, ami tágítja a látókörüket, és segíti őket abban, hogy a saját attitűdjeiket 
kialakíthassák. Erre is az iskola adhat talán leginkább lehetőséget. 

 
Összegzés 
 
Tanulmányunkban igyekeztünk az iskolai szexuális nevelés fontosságát és a téma 
aktualitását igazolni, majd a korszerű nemi nevelés fogalmát és céljait jártuk körül.  
Ezután bemutattuk egy kutatás egyes eredményeit, mely a gimnáziumokban zajló 
szexuális nevelési gyakorlatot térképezte fel. A kutatás eredményei alapján 
kijelenthető, hogy az iskolai szexuális nevelés kapcsán több területen is fejlesztésre 
lenne szükség: 

� Indokolt lenne a foglalkozások módszertani repertoárjának bővítése. 
� Jó volna, ha az osztályfőnökök nagyobb arányban kapcsolódnának be a 

szexuális nevelésbe. 
� Holisztikusabbá kéne tenni a szexuális nevelést: nagyobb figyelmet szentelni 

a párkapcsolat és a szexualitás érzelmi, lélektani, erkölcsi stb. 
vonatkozásaira. 

 
Mindez elképzelhetetlen a pedagógusok megfelelő továbbképzése nélkül, továbbá 

szükséges lenne az is, hogy az iskolák vezetői is fontosnak tartsák a terület 
fejlesztését. A párkapcsolat és a szexualitás túl fontos része ahhoz az emberi 
életnek, semhogy az intézményes oktatás-nevelés félvállról vehesse. Időt és energiát 
kell szánnunk rá!  
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Jelenleg Magyarországon egyetemi szintű mentálhigiénés képzés hét intézményben 
van nyilvántartva, a következő tudományterületeken: bölcsészettudomány, 
társadalomtudomány, és pedagógusképzés. Innen is sejthető, hogy 
interdiszciplinaritása, társadalmi szintű egészségvédelmi funkciója miatt nehezen 
kategorizálható tudomány. Ezt a képet még tovább színesíti, ha kitekintünk 
Magyarország határain túlra, ahol sok helyen az orvostudományhoz sorolják (ahogy 
nálunk is volt ez pár évig). A Semmelweis Egyetemen 1987 óta folyik a képzés – a 
hozzá kapcsolódó gyakorlati, szakmai és kutató munkával, ezzel az egyik legelsőnek 
számít hazánkban. A képzés kezdete óta a hallgatók tetemes részét a szociális 
szférában dolgozók teszik ki, 2007 óta pedig Szociális Munka Master képzése is van 
a Mentálhigiéné Intézetnek.  

Mind a mentálhigiéné szakirányú képzésen, mind a szociális munkás képzésen az 
óraszám jelentős részét teszi ki a segítő kapcsolat, esetmegbeszélés és 
tevékenységkísérés. Ezeken az órákon –más segítő humán foglalkozásúakhoz 
hasonlóan- egy-egy szociális-segítő szakember két éven keresztül dolgozik többek 
között azzal -önismereti és szakmai szinten is-, hogy miként is lehet jelen 
hatékonyabban és professzionálisabban klienskapcsolataiban. Hogyan legyen jelen 
úgy, hogy az őt személyében ne terhelje túl, s elkerülje a burn outot, vagy azt, hogy 
segítő szindrómásan vezérelt énje átvegye az uralmat magánélete felett, esetleg 
pszichésen terhelődjön meg olyan nagy mértékben, hogy az akár szomatizációba is 
forduljon.  

A szociális munkában a segítés területei és módszerei rendkívül szerteágazóak, 
ezeken belül bizonyos esetekben lehetőség adódik és a legcélravezetőbb az egyéni 
segítés, amikor a konzultáció gyakorlatában a non-direktív eszköztár gyakorlatát 
alkalmazza (Faber & van der Schoot, 2005:38-51). Ilyen esetekben a klienssel 
folytatott eredményes együttműködéshez, a bizalmi légkör megteremtéséhez olyan 
nélkülözhetetlen kompetenciákat használ, mint a figyelemszentelés, meghallgatás, 
érzelmek visszatükrözése, átkeretezés, nyitott mondatok, az elhangzottak 
összefoglalása vagy éppen a legfontosabbak kiemelése. Ilyenkor személyiségével is 
dolgozik és az a cél, hogy a szakember segítse az egyén képességét arra, hogy 
saját életét és viselkedését irányítani tudja. Ez a képessé tétel vagyis empowerment. 
A kliens azzal, hogy bizalmi légkörben rálát magára, problémáira, kapcsolataira, 
működésmódjára, problémamegoldó stratégiáira, hogy csak a legfontosabbakat 
említsük, mintegy megérti önmagát - el tud indulni azon az úton, melyen (újra) 
kompetenssé válhat saját életében, aktivizálhatja erőforrásait, akár új megoldási 
utakra találhat. 
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Szerepek tudatosításának fontossága 
 
A segítő ebben a folyamatban szakmai kompetenciákkal felvértezett személyiségével 
dolgozik, ennek kulcsa az, mekkora önismerettel rendelkezik, tisztában van-e azzal, 
milyen szerepeket visz, amelyeket a kliens által hozott probléma esetleg 
megszólíthat, aktivizálhat. 

Ha a segítő nincs tisztában ezekkel a szerepekkel, esetleg azzal, hogy mely 
szerepeivel kapcsolatban vannak neki elakadásai, akkor a segítő kapcsolat egy 
olyan tudatalatti dinamikák irányította kusza érzelmi kavalkád lesz, ami tévútra viheti, 
megakaszthatja, stagnálásba kényszerítheti a kapcsolatot, empowerment helyett. A 
szerepek tudatosítása segíthet abban, hogy a segítő jobban átlássa a kapcsolatot, 
tisztában legyen azzal, hogy az ott megjelenő érzelmek miről szólnak valójában. 
Ekkor tud megvalósulni csak valódi érzelmi tükrözés is. Ha átlátja, tudatosítja, hogy a 
kliens éppen melyik szerepében szólítja meg legerősebben, akkor nem veszíti el a 
beszélgetés fókuszát, abba mindvégig a kliens marad. 

A szerepek tudatosítása számtalan módon lehetséges, ezzel –s a 
szerepkonfliktusok témakörével- a kultúrantropológia, szociálpszichológia, 
szociológia, pszichológia is régóta foglalkozik, nem is beszélve a pszichodrámáról, 
iskolánként más és más eszköztárral. (Gondoljunk csak Ralph Lintonra, George 
Herbert Meadre,Talcott Parsonsra, Jacob Levy Morenora, Hilarion Gottfried 
Petzoldra, hogy csak az úttörőket említsük, a teljesség igénye nélkül.)  

Ezen cikk csupán arra vállalkozik, hogy egy lehetséges utat vázoljon fel a sok 
közül. Az alapkoncepciót Reinhard T. Krüger pszichodráma pszichoterapeutának 
köszönhetjük, aki kiképzőként és szupervízorként számos kreatív technikát adott 
kezünkbe, melyeket egyéni, s nemcsak csoportos munkában tudunk alkalmazni. 
Könyvében (Krüger, 2015), mely a Störungsspezifische Psychodramatherapie, 
Theorie und Praxis címet viseli, tudományos igénnyel magyarázza el az 
alkalmazható technikákat, Moreno szerepmegközelítéséből kiindulva. 
Személyiségünk akár szerepek összességeként is meghatározható (Zeitlinger, 
1991:111-115). 

A következőkben konkrét esetet ismerteteék, amikor a segítőként jelen levő 
szociális munkás ténylegesen, vizualizálva jeleníthette meg szerepeit, így próbálva ki 
azt, hogy egy kliens által hozott probléma hogyan szólítja meg különböző 
szerepeiben. Így válik megfoghatóvá, hogy a szerepek tudatosítása nélkül hogyan 
kerülhet tévútra; esetleg a kiégéshez; vagy éppen a legoptimálisabb döntéshez. 

Kolléganőmmel, Somosiné Tésenyi Timeával ennek a felismerésnek az élményét 
és tanúságait vittük el szociálismunkásoknak szervezett országos konferenciára, s 
tartottunk egy demonstrációt. Mivel a szerepekről való diszkusszió és az úgynevezett 
székes technikával való megjelenítés nem új keletű, minket is meglepett az a 
rácsodálkozó és pozitív fogadtatás, mondhatni „aha-élmény” a hallgatóság részéről, 
amit tapasztaltunk. Ez sarkallt arra, hogy érdemes leírni, s egy cikkbe felvázolni ezt a 
megközelítési módot. Egy családsegítőben dolgozó szociális munkás, Inge esete 
segítségével szeretnék rávilágítani arra, hogy vitte közelebb őt ez a technika, ahhoz, 
hogy jobban megértse működésmódját, s megtalálja a tovább vivő szakmai utat. 
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Szerepektől mozgatva 
 
Inge 35 éves, elkötelezett, rutinosnak számító, gyermekjóléti központban dolgozó 
családgondozó. Kliense Herbert, egy édesapa, egyetemet végzett építész, alacsony, 
sötét hajú, szakállas, határozott. Feleségével, Máriával való házassága megromlott, 
válásuk folyamatban. Három közös gyermekük van. Mária a gyerekek mellett otthon 
maradt, nem dolgozott, személyiségzavarban szenved, emiatt többször kórházba is 
került. A családtagok temperamentumosak, a gyerekek gyakran veszekednek, ami 
verekedésig fajul. Megállapodásuk szerint Herbert neveli a gyerekeket, Mária 
rendszeresen látogatja őket, illetve besegít a háztartásba. Az apának van egy új 
kapcsolata, aki már a menyasszonya, az összeköltözést tervezik. A családgondozó a 
családterápia felé irányította a családot, ami mellett a szülőket egyénileg és párosan 
is kísérte a terapeutákkal egyeztetve.  

Egy délután Herbert váratlanul jelent meg Ingénél, munkaruha volt rajta, első 
látásra látszott, hogy munkából jött. Szinte ömlött belőle a szó. Inge így emlékezett 
vissza. „Ezen a napon nagyon fáradt voltam, nem vártam senkit. Láttam, hogy 
Herbert nagyon zaklatott, érzelmileg nagyon feszült, én meg igyekeztem magamhoz 
térni.” 

Herbert: „Azért jöttem, mert a családterápián voltam, és gondoltam, megkeresem. 
A családterápiára csak én jöttem el, a gyerekek nem akartak. Erről beszélgettünk a 
két hölggyel. Kérdezték, hogy nekem fontos-e ez. Én mondtam, hogy igen és, hogy 
nagyon rossz, hogy a gyerekek ezt nem érzik, miért lenne jó ide járni. A hölgyek 
felvetették, hogy, hogy lehet, hogy nem jöttek el a gyerekek, hisz én vagyok az apjuk, 
miért nem hoztam el őket!?” (…) „Mondták, a hölgyek, hogy mi lesz, ha a gyerekek 
egyszer csak nem akarnak menni az iskolába, akkor mit fogok mondani? Mert, hogy 
már lassan itt tartunk.” „Úgy éreztem, mintha sarokba állítottak volna.” 

Inge ezen érzés mentén haladt az apával való beszélgetésben, a helyzetből 
adódó apai szerep nehézségeit járták körbe, amikor Herbert ezt mondta: 

„Felmerült bennem az is, hogy milyen lenne, ha az anyjukkal élnének a gyerekek, 
s az új feleségemmel új életet kezdenék. De Mari, nem jó anya, ezért ezt nem 
tehetem.” 

Innentől fogva a családgondozó és az apa beszélgetése zátonyra futott. A 
beszélgetés további részében képtelen volt az érzelmek tükrözésére, általánosított 
pl. „A keretek tartása mindenkinek nehéz”, moralizált pl. Beláthatja, hogy „nem 
szabadna egy alkalmat sem elszalasztaniuk a családgondozókkal.” Nem sikerült a 
kliense érzelmeinek követése, sem a „másik mellé állás”. A beszélgetésről így vallott: 
„Nagyon nehéz volt az elején figyelnem. Sajnos a beszélgetés során félelmeim, 
aggodalmaim irányították a visszajelzéseimet és kérdéseimet.” „Mi történhetett 
velem? Úgy érzem nagyon rossz segítője voltam.” 

Közös munkánk során megkértem Ingét, hogy tegyen ki egy széket saját 
magának, s egy széket Herbertnek. Majd a saját széke mögé tegyen további 
székeket, melyek szimbolizálják az ő szerepeit, melyek akkor a segítői térben jelen 
lehettek és nevezze meg ezeket. A következő székeket tette ki: a fáradt ember, az 
anya, a szakember.  

Saját székén ülve újra meghallgathatta Herbert utolsó mondatát. A kérésre, hogy 
próbálja megfogalmazni, mi a legerősebb érzése, a következőt mondta: „Jaj, csak 
nehogy elhagyja az apa a gyerekeket, mert akkor nem lesz, aki gondoskodjon róluk!” 
Azt is meg tudta fogalmazni, hogy ez az aggódó – kétségbeesett – leblokkoló érzés 
az anya szerepéből jön, s úgy érzi, nem Herbert ül vele szemben, hanem annak 
gyermekei. Ki is tett három széket Herbert mögé. Ezzel a momentummal 
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fókuszvesztés következett be, Ingének ebbe a segítő beszélgetésben már nem 
Herbert volt továbbiakban a kliense, hanem a három gyerek, miközben a valóságban 
Herbertnek válaszolt. 

Inge kipróbálhatta, milyen érzés a különböző szerep székeire ráülni. Valójában a 
belőle előtörő anyai érzések teljesen leblokkolták a szakembert. A szakember 
székből nem is látta már Herbertet, utólag még azt is felfedezte, hogy beállt a 
Herbertet szapuló családterapeuta hölgyek közé. Aha-élményként hatott rá, amikor 
Herbert székébe beleülhetett, hogy apaként azt érezte, szükség van az apai szerep 
megerősítésére, s akkor tudna jobban gyermekei mellett állni, tenni értük, ha még 
inkább el tudná hinni saját magáról, hogy ő erre képes (Lück, 2009:67). 

Felállva és távolabbról ránézve a székekre, Inge megfogalmazta, hogy 
szakemberként a célja kezdetektől fogva az volt, hogy az apát megerősítse, ezzel 
szolgálva a gyerekek érdekét. Pont azzal erősíthette volna meg az apát, az apa 
szerepben, ha ő a segítői szerepben marad. Ő azonban nem így tett. Pont az eredeti 
célja hiúsult meg azáltal, hogy nem volt tisztában azzal, hogy az ilyen és ehhez 
hasonló helyzetek olyan mélyen szólítják meg anyai szerepében, hogy az minden 
mást háttérbe szorít. Ez volt az a szakmai önismereti felismerés, mely még tovább 
lendítette Ingét. 

Amikor ugyanis megkérdeztem tőle, hogy mit érez, amikor kívülről minderre ránéz, 
azt válaszolta rosszul érzi magát és frusztrálódott kompetens segítői énjében. 
„Fáradt vagyok, nem akarok senkivel sem találkozni.” Ő maga fogalmazta meg, hogy 
ezt a fáradt ember székéből mondja, s bevallja, az utóbbi időben egy-egy 
megbeszélése (nemcsak Herbertékkel) a szokásos idő duplájára nőtt. Nem sikerült 
tartania a kereteket, s ez is tovább fárasztja és frusztrálja. A család tagjainak nagy 
probléma a kerettartás, a szabályok betartása és ez Inge vakfoltja is. Ő sem tudja 
tartani a kereteket, időben egy-egy konzultációja - az érzelmi bevonódása miatt - 
megduplázódik. 

Azt vonta le tanulságként, hogy fontos tudatosítania, hogy az adott kapcsolatban 
milyen szerepben szeretne jelen lenni, sőt, ha valakinek több szerepben is 
megjelenhet pl. esetgazdaként, segítőként, akkor lehet, hogy érdemes a kliensnek is 
tisztáznia, hogy miként van jelen, hogy a kliens számára is világos legyen, miként 
számíthat rá. Nagy segítség lehet átgondolnia a szerepeket, amiket az adott 
helyzetek előhívhatnak, hogy az érzelmi bevonódás ne következzen be 
kapcsolataiban. Illetve jel lehet önmaga számára az időkeretek túllépése abban a 
tekintetben, hogy szereptévesztés és/vagy érzelmi bevonódás következett be. 
Továbbá azt is fontos tapasztalatként vitte magával, hogy azon esetekben, amikor 
segítőként rosszul éli meg a segítő kapcsolatot, akkor azt érdemes 
esetmegbeszélőre, vagy szupervízióra elvinni.  

Inge elmondta, hogy nagymértékben megkönnyebbült azután, hogy ezzel a 
módszerrel jobban megértette, mi történt vele, rálátott a történésekre, saját 
működésmódjára, a veszélyekre és lehetőségekre, úgy érezte újra visszanyerte 
segítői kompetenciáját és nagyobb önismeretre tett szert. Nem érezte magát, a 
jövőjét tekintve eszköztelennek.  

Az Ingével folytatott munka után visszaülve a csoportkörbe, a csoporttagok, a 
segítő-szakember-társak megosztották vele a látottakkal kapcsolatos érzéseiket, 
tapasztalataikat, gondolataikat, hasonlóan a pszichodráma sharingjével. Így Inge 
megélhette azt, hogy bár ő rossz segítőnek érezte magát, ettől még őt elfogadják és 
azt is megtapasztalhatta, hogy más segítők is szembesülnek időnként azzal az 
érzéssel, hogy inkompetensnek élik meg magukat egy-egy segítő kapcsolati 
alkalmukon. Herberttel folytatott beszélgetése után rossz szakembernek érezte 
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magát, sőt, mivel a segítő a személyiségével dolgozik, rossz embernek! Azonban a 
megbeszélés után ez átfordult, reményt kapott, hogy ő nem rossz ember és nem 
rossz segítő, hanem elakadásai vannak, amikkel még munkája van, de ha ebbe 
belevág, akkor újra kompetenssé válhat. Ez is alátámasztja azt, hogy mennyire 
fontos a segítő szakmában esetmegbeszélő, intervíziós és/vagy szupervíziós 
csoportok legyenek rendszeres időközönként. 

 
Szereptisztázási lépések és a bennük rejlő lehetőségek 
 
A fenti ismertetésből fontos kiemelnünk és értelmezni egy-egy momentumot, hogy 
megérthessük, hogyan segítette Ingét. 

1. A székek kirakásával vizuálisan megjelenítődött számára a segítői térben 
működő szerepek. Ezzel eszközt kapott a kezébe, hogy megérthesse, mi is 
zajlott. Választ a kérdésére, mi is történt vele. 

2. A vizuális megjelenítésen túl, a székek kirakásával önmagán kívülre 
helyezte a problémáját, képes lett rálátni önmagára és a történésekre, ezzel 
közelebb került hozzá, hogy visszaszerezze a kompetens én pozícióját, a 
széken hagyva az inkompetens segítőt. Lépéselőnyhöz jutott, azzal, hogy 
nem bentről, hanem kívülről/felülről szemlélte helyzetet. Ez egyben 
megkönnyebbülést is hozott számára, mert már önmagán kívül helyezte az 
inkompetencia nyomasztó és fagyasztó érzését, és terhét már nem egyedül 
kellett hordoznia, megoszthatta azt a csoportjával. 

3. A székek arra is lehetőséget adtak neki, az őt segítő csoportvezetőnek és 
esetmegbeszélő csoportjának, hogy mintegy belenézhessenek a segítő 
belső filmjébe, ami lepergett benne, amikor az eseményeket felidézte. Ezek 
az itt és most élmények voltak azok, amik mentén elkezdődhetett a 
feldolgozás és a megértés. A gyors szerepcserék miatt a segítő nem ragadt 
bele a már valószínűleg sokszor lefuttatott gondolatmenetébe, amikor 
magában próbálta tisztázni az eseményeket. 

4. A székekre ülve a segítő megfogalmazhatta belső érzéseit, fizikai érzéseit 
is, ezzel megértve önmagát és működését. De belehelyezkedhetett a kliens 
székébe és rálelhetett az ő érzéseire is, sőt megérezhette azt is, hogy az ő 
különböző szerepeiből fakadó érzelmi áttétek, vajon hogyan hatnak 
kliensére. Mi az a megnyilvánulása, ami segíti a kapcsolatot, s mi az, ami 
zsákutcába viszi. Kirajzolódott tehát a köztük fellépő érzelmi áttétek által 
okozott kapcsolati zavar. 

5. Ez a feldolgozás hozzásegítette Ingét ahhoz, hogy a történésekre 
rendszerszemléletben tekintsen, és megnyerje ezzel a külső szemlélő 
kompetens pozícióját (nem ragadt benne a folyamatban érzelmileg). 
Rájöhetett, hogy nem ő belőle kiinduló „hibás indukcióról” van szó, hanem 
oda-vissza ható erőkről, pontosabban érzelmekről. De ezzel együtt 
megértette azt is, hogy ebbe a rendszerbe neki kell tennie a változásért, s 
ha ez sikerül, akkor a klienssel való kapcsolatában automatikusan más 
kölcsönhatások fognak működni. Vagyis ő nem hibás, de a megoldás kulcs 
nála van. 

6. A székekkel való munka során ő maga még több gyakorlatot szerzett abban 
a mély lélektani munkában, amelyet önreflexiónak hívunk. S mely elvezet a 
teljesebb önismerethez. Így majd gyakorlottabban fogja tudni rávezetni és 
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ösztönözni klienseit is hasonló belső munkára (erről bővebben: Lüssi, 
2004:238). 

 
Kitekintés 
 
Minden segítő szakembernek, így a szociális munkásnak is, mivel személyiségével is 
dolgozik, amíg ezt a hivatást űzi, szüksége van arra, hogy szakmai önismeretét 
folyamatosan fejlessze, elakadásaival egyéni és/vagy csoportos formában 
dolgozzon. Ezek az alkalmak hozzásegítik ahhoz, hogy szakmai, tárgyi tudását is 
hatékonyabban kamatoztathassa, hogy gazdagodhasson szakmai kapcsolatokkal, ne 
égjen ki.  

A mindennapi életben gyakran megéljük azt, hogy amikor mások beszélnek 
problémájukról, szinte rögtön látjuk a lehetséges megoldásokat, de amikor nekünk 
van problémánk tanácstalanul állunk előtte. A külső szemlélő pozíciójában levő nem  
biztos, hogy azért tudja a lehetséges utakat, mert okosabb nálunk, lehet, hogy 
csupán a pozíciójából fakadóan tudja ezt megtenni. Azzal, ha megjelenítünk egy 
problémát, megadjuk a lehetőséget a problémát hozónak, hogy kilépjen a belső 
pozíciójából, amikor a problémája világába bennragadt és megszerezhesse az 
említett külső szemlélő pozícióját. 

A fentiekben csak egy lehetséges utat vázoltam fel, amikor székekkel és szerepek 
tudatosításával igyekeztünk a problémát hozót újra a kompetens pozíciójához 
hozzásegíteni. Azonban azt is meg kell jegyeznünk, hogy a szakmai önismereti 
munka ezzel nem zárult le, hanem folytatódott, s reméljük még nagyon sok féle 
képpen folytatódni fog. Egy lépéssel talán közelebb kerültünk az integráltabb 
működéshez. 
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A jelenkori társadalom aktív jellemzői között tartjuk számon az idősödés problémáit. 
Ez a kifejezés nemcsak magát az idősödő vagy elöregedő társadalmat jelenti, hanem 
azokat a mellékes tényezőket is, amelyek ezzel a helyzettel, státussal járnak. Az elmúlt 
évtizedekben az életminőség javulásával, az életmód állandó változásával egyre 
inkább kitolódik az életkor. „Az utóbbi évtizedekben az idősek belső korösszetétele is 
változott. Növekedett a 80 év felettiek, azaz a nagyon idősek aránya ráadásul az 
ország lakosságának csökkenésével egyidejűleg az e korcsoportba tartozók száma is 
emelkedett. Míg 1990-ben 200 ezer, 2011-ben már 400 ezer 80 év feletti lakost 
számláltak.” (Monostori, 2015) A fogyatékossággal élő idős emberek csoportja az 
időseken belül éppen ezt az igen jelentős csoportot képviseli, mely csoportot 
akadályozottsága jellemzi leginkább.  

Tanulmányom az idős és idősödő fogyatékossággal élő emberek társadalmi 
problémáinak köré épül, azzal a feltett kérdéssel, vajon milyen életminőség jellemzi az 
érintettelek mindennapjait, milyen problémával küzdenek az idősödés és a 
fogyatékosságukból adódóan, milyen társadalmi segítségnyújtást igényelnek és 
miként élik meg ezt a helyzetet, állapotot.  

A különböző statisztikai adatokon keresztül bemutatásra kerülnek a korcsoport 
alapvető szociológiai mutatói, így az iskolai végzettség, lakhely, illetve az érintett 
csoport fogyatékosságainak típusai, életminősége és feltevésre kerül az a kérdés is, 
vajon mit jelent a mai magyar társadalomban idősnek lenni. 

 
Fogalmak és értelmezések – kit tekintünk idősnek? 
 
„A demográfiai változások és a globalizációs folyamatok következtében kialakult egy 
olyan paradox helyzet, miszerint a hosszú élet forradalmának köszönhetően a 
társadalmak elöregednek, de az idősek nyugdíjas korukban is szeretnének a 
társadalom aktív résztvevői maradni.” (Barabás, 2013) 

Ennek tükrében érdemes azt a kérdést feltenni, vajon kit tekintünk idősnek, ki az 
idős korosztályba tartozó. A WHO szerint az aktív öregedés olyan egészségi állapotot 
jelent, amellyel az életminőség javítható. Ennek megfelelően a WHO nem egyszerűen 
a születéskor várható élettartamot, hanem az egészségesen eltöltendő élettartamot 
veszi alapul, és a növekvő élettartam miatt az életciklus késői időszakára vonatkoztatja 
az „öregkort” (Széman, 2008). A WHO által meghatározott életszakaszok szerint az 
50-59 év az áthajlás, a 60-74 éves kort az idősödés koraként határozzák meg, 75-89 
éves életkorra időzítik az időskort, 90-99 év közötti időszakra az aggkort és 100 év 
felett a matuzsálemi kort. 

Amennyiben az időskor fogalmát nézzük, már az elnevezés vagy megnevezés 
tartalmában is igen eltérő fogalmakkal, illetve tartalmakkal találkozhatunk. A 
szakirodalmak és a különböző szakmai területek adott esetben idősödő korosztálynak, 
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nyugdíjasoknak, öregeknek, arany vagy ezüstkorúaknak, vagy őszülő, illetve szürke 
generációnak, vagy a napjainkban igen gyakran használt szenior kifejezésekkel illetik 
a korosztályt. További komoly dilemmát jelenthet az is, hogy a korszakolás milyen elv 
alapján történik. A nemzetközi szakirodalmak alapvetően négy „fajta” időskort vagy 
öregkort határoznak meg; a naptári vagy kronologikus öregséget, a biológiai 
öregséget, a pszichológiai öregséget és a szociális öregséget.  

A differenciáltabb meggondolás ennél a struktúránál tovább megy, az öregedési 
folyamat tizenkét variációjáról számol be. Ennek értelmében ismerteti a naptári 
öregséget, amely a születés óra eltelt évek számát veszi számításba és ennek mentén 
gondolkodik az időskorról, a biológiai öregség a testi állapot változásának 
vonatkozásában határozza meg az öregséget, azaz figyelembe veszi a „növekedés, a 
kibontakozás, a leépülés és a szétesés fázisát” (Bangó, 2012). 

Ehhez szorosan kapcsolódik a pszichológiai öregség fogalma is, amely az egyéni 
viszonyokat és értékeket veszi alapul. Ez egyfajta önértékelés, azaz az idősnek az a 
kérdése önmagához, hogy idősnek érzi-e magát vagy sem. A szociális öregség a 
társadalmi pozícióhoz köthető szerepek körét határozza meg, mely egyébként 
szorosan kötődik a funkcionális öregség folyamatához, azaz az idős kornak megfelelő 
teljesítőképesség a szociális életben, különösen a társadalmi munkamegosztás 
rendszerében.  

Jelentős szereppel rendelkezik e téren az adminisztratív és a jogi öregség, amely 
egyfelől a statisztikai besorolást, másfelől a naptári kornak megfelelő jogokat és 
kötelezettségeket foglalja magába (nyugdíjba vonulás időszaka, gyámság ideje). 
Emellett további kiemelt szereppel rendelkezik az etikai, a szellemi és a történelmi 
öregség, a vallásos és a személyes öregség kérdése. 

Giddens szerint „az öregedés gerontológiailag olyan biológiai, lelki és társadalmi 
folyamatok eredőjeként határozható meg, amelyek az öregedőket érintik. Ezekből a 
folyamatokból három különböző, mégis összetartozó fejlődési ’óra’ metaforája 
rajzolódik ki” (Giddens, 2008). Egyrészről a biológiai óra, amely a testünkre vonatkozik, 
másrészről a lelki óra, amely elménk, szellemi képességeink szemléltetője, 
harmadrészt a társadami óra, az egy-egy életkorhoz kötődő kulturális normák, értékek 
és szerepelvárosok „képe”.  

Az öregedés legelső elméletei a testi-lelki hanyatlást emelik ki, a társadalmi 
szerepek meghatározásánál gondolni kell erre a helyzetre is. Parsons-t - funkcionalista 
szociológust – leginkább az ún. „társadalomőszülés” foglalkoztatta, mely- szerinte - 
könnyen vezethez ahhoz, hogy az idősek társadalmát félredobjuk,elidegenítjük a 
társadalomtól, mely egyértelműen a korcsoport feleslegessé válást jelenti. 

A kivonulás elmélet ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy az idősek kivonulása a 
társadalom működésében, előremozdításában segít. Amennyiben az idősek 
megválnak korábbi szerepeiktől, úgy elérhető válnak azok számára is, akik eddig 
kiszorultak belőle (www.boundless.com). Az elmélet követői azonban azt is 
feltételezik, nem csak a fiataloknak kedvez ez a szemlélet, hanem az idősebbeknek is, 
mivel korul előrehaladtával, egészségük változásával kevésbé megterhelő szerepet 
vállalhatnának a társadalomban.  
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Társadalmunk idősei és a fogyatékossággal élő idős emberei 
 
A fogyatékossággal élő emberek, különösen az idősek további specifikumokat 
jelentenek a társadalomban. Ahogy ezt az Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is 
meghatározza „a fogyatékosság a normális emberi léthez szükséges tevékenységek 
végrehajtásának akadályozottsága vagy képtelensége”.  

A fogalmak és azok tartalmai a téma szempontjából kiemelten fontosak. Ennek 
értelmében „a fogyatékosság az egyénnel szemben támasztott személyi, társadalmi, 
foglalkozási vagy törvényes igények, kötelezettségek teljesítését biztosító képességek 
károsodás miatti kedvezőtlen irányba történő változása. A fogyatékosság mindig 
meghatározott tevékenységre vonatkozik (önellátási fogyatékosság, mozgási 
fogyatékosság, a látás fogyatékossága, a hallás fogyatékossága stb.). A 
fogyatékosság lehet részleges vagy teljes, elkülöníthetők enyhe, mérsékelt, közepes 
mértékű vagy súlyos kategória.” (KSH, 2015) Tartós fogyatékosság alatt a 
fogyatékosság egy olyan alcsoportját értjük, amikor további gyógykezelés már nem 
eredményezi a kóros állapot javulását. 

A népszámlálás során a fogyatékossági kérdések az ún. különleges adatok közé 
tartoznak. A népszámlálási törvény szerint e kérdésekre önkéntes a válaszadás. A 
2001-es népszámlálás óta alapvetően megváltozott a fogyatékosság fogalmának 
értelmezése Európában. Az ENSZ-nek a 2010 körüli európai népszámlálásokra 
vonatkozó népszámlálási ajánlása a fogyatékossággal élőket bizonyos 
tevékenységeik ellátásában tapasztalt korlátozottság nagyobb valószínűsége szerint 
határozza meg. 

Az idős fogyatékossággal élő emberek esetében a fenti tartalmak különösen 
hangsúlyosak, hiszen a kor előrehaladtával a fogyatékossággal élés esélye egyre 
gyakoribb. 
 
1. ábra. Népesség korcsoport szerint a 45 és 90 évesekre vonatkozóan (ezer főre számolva, 

2016. január) 

 
Saját szerkesztés, 2016. Forrás: KSH: 

http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=132353 
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Az 1. ábra adataiból látható válik, hogy 1980 és 2015 között emelkedett a különböző 
korosztályba tartozók száma, látható nyomai vannak a magyarországi társadalom 
elöregedő tendenciájának.  

Magyarországon az idősödés folyamatát több tényező alakítja; egyfelől a csökkenő 
születések, az alacsony termelékenységi ráta, az európai átlaghoz képest alul maradt 
várható élettartam, illetve az életminőség pozitív irányuló változása mind erőteljes 
hatást gyakorol az idősödő társadalomra. Másfelől további hatást gyakorol az egyéni 
életút, a lakóhely, a családi viszonyok, a képzettség, a társas kapcsolatok, az önellátás 
és a rászorultság mértéke.  

A férfiak és a nők eltérő halandósága miatt az idősebb korcsoportokban a nők 
felülreprezentáltak, minél idősebb korcsoportról beszélünk, annál magasabb a nők 
aránya. 
 

2. ábra. Nemek aránya az idősek különböző korcsoportjaiban, 2013. 

 
Saját szerkesztés, 2016. Forrás: KSH, 2011. évi Népszámlálás 

 
A férfiak és a nők eltérő halandósága következtében az idősebb korcsoportokban a 

nők felülreprezentáltak, azaz az idősek körében az életkor előrehaladtával a nők 
aránya magasabb. A 85 éves vagy annál idősebb korosztályban a férfiak 26,4%-os, a 
nők 73,6%-os arányban vannak jelen.  
 

3. ábra. Az idős népesség eltartottsági rátája %-os arány, 2016. január 

 
Saját szerkesztés, 2016. Forrás: KSH: 

http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=132353 
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4. ábra. Öregségi index 1980-2016. között, 2016. január 

 
Saját szerkesztés, 2016. Forrás: KSH: 

http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=132353 
 

A társadalom elöregedését mutatja a 2. és 3. ábra, amely az eltartottsági és 
öregedési indexet ismerteti. A táblákból egyértelműen látható, hogy 100 gyerekre 126 
idős jut, ez kétszerese az 1980-as évekbeli adatoknak, illetve az is látható, hogy 2016 
év elején az idősek eltartottsági rátája 27,2%, szemben az 1980-as években mért 
20,9%-hoz.  

A teljes népesség és a fogyatékossággal élők korstruktúrája szignifikánsan eltér 
egymástól: a fogyatékossággal élők körében jóval alacsonyabb a gyermekek aránya, 
miközben az idősebb korosztály jelentősen magasabb arányban képviselteti magát. 
Míg a fogyatékossággal élők több mint fele 60 éves vagy idősebb, addig e korosztály 
teljes népességen belüli aránya 24 %.(KSH, 2015) 

A fogyatékossággal élő idősek lakóhelye dominánsan a községek, nagyközségek 
és a városok (kis- és közép) területére helyeződik, a nagyobb városokban – így a 
megye székhelyen és a többi megyejogú városokban alacsonyabb lélekszámban – 
jelenik meg az érintett csoport.  

A fogyatékossággal élő idősek további – településhez kapcsolódó –hátrányai az 
egészségügyi és szociális szolgáltatások köre, valamint az egyéb, nagyobb 
városokban elérhető magán és professzionális szolgáltatás. Ez utóbbi egyértelműen 
befolyást gyakorol az egyének, ez esetben az idős társadalom életminőségének 
javulásában. További jelentőséggel bír az idősgondozáshoz kapcsolódó intézményi 
struktúra, mely általában szintén a településekhez kapcsolódik és szolgálja ki a 
fogyatékossággal élő időseket.  
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5. ábra. Fogyatékossággal élők településtípus és korcsoport szerint, megyénként, 2011 

 
Saját szerkesztés, 2016. Forrás: KSH: 

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_fogyatekossaggal_elok_helyzete 
 

Az életkor előrehaladtával a fogyatékosság mint társadalmi élethelyzet egyre 
gyakoribbá válik az egyén életútjában. A KSH által meghatározottak értelmében két 
határozott mintázat rajzolódik ki az életkori csoportok egymáshoz viszonyított arányát 
tekintve. „Az elsőbe azok a fogyatékosságok tartoznak, amelyek az életkor 
előrehaladtával egyre nagyobb súllyal jelennek meg. Idesorolhatók a mozgássérült, 
gyengénlátó, aliglátó, vak, nagyothalló, siket, siketvak, beszédfogyatékos és súlyos 
belszervi fogyatékos személyek.” (KSH, 2015) A másik típust az autisták alkotják, ahol 
idősebb korban folyamatosan csökken az érintettek száma. Némi eltéréssel az értelmi 
fogyatékos személyek is idesorolhatók, akik esetében ugyan a 15-39 éveseké a 
legnépesebb korosztály (a gyerekek ennél jóval kevesebben, bár az átlagot 
meghaladó arányban vannak), ellenben ezt követően csökken a részesedésük az 
idősek körében. A 6. ábra adataiból egyértelműen látszik, hogy az idősek 
fogyatékossága dominánsan a mozgássérültséget, a gyengénlátó és a mentális 
betegséget érinti.  
 

6. ábra. A fogyatékossággal élő eltartottak korcsoport, a fogyatékosság típusa és nemek 
szerint, 2011 

 
Saját szerkesztés, 2016. Forrás: KSH 

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_fogyatekossag 
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A fogyatékossággal élő idősek esetében számos további problémával nézünk 
szembe, melyek alapvetően az idősek esetében is jelenlevő helyzetként definiálódnak, 
azonban ez a csoport – éppen ebből a hátrányából adódóan – talán sokkal 
érzékenyebbnek tűnik. 

A fogyatékossággal élő emberek 92%-a magánháztartásban és 8%-a intézeti 
keretek között él. Ez utóbbi magába foglalja a bentlakásos intézményeket és az ápoló-
gondozó otthonokat. Az idősek csoportja leginkább az intézményi struktúra 
részeseiként jelennek meg; minél idősebbek a fogyatékossággal élők, annál gyakoribb 
az igénybevétel iránti igény. A kiszolgáltatottság következtében gyakori, hogy az 
egyedül élő fogyatékos idősek családi, illetve kisközösségi formációkat vesznek 
igénybe, melyek a mindennapi tevékenységeikben segítséget és támogatást nyújtnak. 
(vö. Bánfalvy, 2012) 

A fogyatékosság típusától függően eltérő életminőség jellemzi életüket, az 
esetükben gyakori a két, három, esetenként négy fogyatékosság jelenléte, mely 
tovább rontja a teljes értékű, kiszolgáltatottság nélküli életük megvalósítását. A 2011. 
évi Népszámlálás adatai szerint három fogyatékosságot említő személyek között 
kevesebb a 60-69 éves, a két valamint három fogyatékosságot jelölők között 20% 
feletti a 80 éves és idősebbek aránya (KSH, 2014). 

Az élettel való elégedettség a szubjektív jóllét egyik legfontosabb mutatója. A 2014-
ben mért elégedettségre vonatkozó válaszok átlagértéke a felnőtt lakosság esetében 
6,4 (2013-ban 6,1) volt, ami azt jelenti, hogy a megkérdezettek általában és átlagosan 
elégedettek voltak életkörülményeikkel. Az életkor növekedésével szinte 
párhuzamosan csökken az elégedettség. Legkevésbé a munkaerőpiacról távozók 
(55–64 évesek) és a legidősebbek (74 évesek és annál idősebbek) elégedettek az 
életükkel. Az elégedettség – a legkevésbé elégedett 55–64 évesek kivételével – 
valamennyi korcsoportban javult a korábbi évekhez (2012, 2013) képest 
(Magyarország..., 2015). 

A fogyatékossággal élő idősek vonatkozásában tehát látható,hogy az élettel való 
elégedettség alacsonynak tekinthető, melynek magyarázata egyaránt tetten érhető a 
fogyatékossággal élés és az idősödés folyamata. 

 
Összegzés 
 
A jelen összefoglalás két jelenkori társadalmi helyzet együtt leírására tett kísérletet, 
mely egyben megoldásra váró kérdéseket vet fel a jelen és a jövő társadalma számára. 
Az idősödő társadalom és a fogyatékossággal élő idős emberek életterére irányuló 
kutatások a mai Magyarországon még hiányterületnek minősülnek, az esetleges 
publikálásuk, intézményi népszerűsítésre tett törekvéseik ellenére.  

Az öregedés több tényező s és többdimenziós életfolyamat, amelynek 
kialakításában és kimenetelében érvényesül a biológiai, pszichológiai és szociológiai 
meghatározottság. Megismerése és értelmezése rendszerszemléletet igényel, azzal a 
megközelítési móddal, hogy ezen belül egyéni, korcsoportos és nemi különbségek 
figyelembe vétele szükséges. Az öregedés imázsa kultúrafüggő , nehezen 
befolyásolható, de a következetes tudományos felvilágosítás és a nevelés pozitív 
hatása érvényesülhet. (Kovácsné, év.szn.) 

Az időseknek a mai magyar társadalom nem kedvez, annak ellenére, hogy valóban 
kimutatható módon a társadalom öregszik. Az idős embereket – ahogy ez a tanulmány 
elején leírásra is került – gyakran felesleges, gazdaságilag már nem „hasznos” 
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tagokként értékeli a társadalom, és ha még további hátrányokkal rendelkeznek, akkor 
pedig még inkább a háttérbe kerülnek.  

A 2011-es népszámlálás során 490 578 személy, a teljes népesség 4,9 százaléka 
azonosította magát fogyatékossággal élőként. A tartósan betegek ennél magasabb 
számarányban vannak, 1 648 413 fő jelezte ezt a státust. Az idősek száma a kor előre 
haladtával fokozatosan csökken, ellenben a fogyatékosságuk, egészségi állapotukkal 
összefüggő státusuk növekszik. A tanulmány első egysége az idős fogalom 
körbejárása helyezte a hangsúlyt, a hazai és nemzetközi, illetve a szociológia és az 
orvostudomány területeit magába építve. A fogyatékossági kategóriák a jelen 
tanulmányban nem kerültek széleskörű vizsgálati górcső alá, a jelen esetben a KSH 
által használt fogalom segítette a munkát. A különböző adatokkal magukat az 
érintetteket ismertettem meg, az egyszerű elemzések, illetve összehasonlítások 
láttatni szeretették volna, vajon milyen nagyságrendű csoportról beszélhetünk akkor, 
ha a fogyatékossággal élő idősekről van szó.  
 

7. ábra. A fogyatékossággal élő eltartottak korcsoport 
A fogyatékosság típusa 50-59 60-69 70-79 80- 

2001 
Mozgássérült 49 846 49 015 51 356 20 734 
Alsó, felső végtag hiánya 3 304 4 231 3 675 1 279 
Egyéb testi fogyatékos 7 612 5 145 4 396 1 784 
Gyengénlátó 11 254 12 598 16 623 11 466 
Egyik szemére nem lát 3 469 4 173 5 351 3 160 
Vak 1 343 1 801 2 458 2 346 
Értelmi fogyatékos 5 902 4 403 3 340 1 661 
Nagyothalló 7 781 10 226 16 506 15 465 
Siket, siketnéma, néma 1 671 1 565 1 454 1 053 
Beszédhibás 2 456 2 179 1 837 654 
Egyéb 40 812 21 540 16 788 6 609 
Fogyatékossággal élők 120 900 102 172 104 672 51 830 

2011 
Mozgássérült 50 416 56 430 51 059 35 647 
Gyengénlátó, aliglátó 12 555 12 695 14 593 16 100 
Vak 1 358 1 635 1 724 1 968 
Értelmi fogyatékos 5 182 3 050 1 854 1 414 
Autista 88 46 32 21 
Mentálisan sérült (pszichés sérült) 12 770 6 897 4 517 3 962 
Nagyothalló 8 005 10 959 14 055 19 012 
Siket 1 544 1 366 1 141 1 018 
Siketvak (látás- és hallássérült) 592 603 583 741 
Beszédhibás 2 559 2 057 1 320 746 
Beszédfogyatékos 1 614 1 637 1 123 719 
Súlyos belszervi fogyatékos 11 887 10 379 8 224 4 846 
Egyéb 519 364 261 150 
Ismeretlen 8 804 7 756 5 507 3 274 
Fogyatékossággal élők 98 384 98 744 88 033 68 318 

Saját szerkesztés, 2016. Forrás: KSH 
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_fogyatekossag 

 
A leíró munka során a vállalt témához kapcsolódó egyéb, életminőséget befolyásoló 

tartalmak is megjelentek, így a fogyatékossággal élő idősek kapcsolatai, családi és 
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mikromiliője, valamint az, hogy az érintettek lakhelye vagy élettere a hazai 
településhálózat mely településtípusait részesítik előnybe. Megállapítható, azok a 
fogyatékossággal élő idősek, akik nagyobb városokban élnek, nem intézményesített 
rendszerben, jobb és hosszabb életkorral és minőségibb életminőséggel rendelkeznek 
mint azok, akik kistelepülésen, vagy intézményekben, családi, illetve társadalmi 
kapcsolatok nélkül lépnek az öregedés mezejére. 
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Az egyes országoknak a világ tudományában való részesedését csak megbízható és 
összehasonlítható mennyiségi adatok alapján lehetne megállapítani. Ilyen adatok 
vagy egyáltalán nem, vagy csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre. Az 
alábbi közleményben a szerző bemutatja a tudománymetria és a tudományos 
láthatóság fogalmát, a tudományos láthatóság szintjeit és lehetséges támogató 
eszközeit. Egy empirikus kutatás keretén belül megismerhetjük egy gazdálkodás- és 
szervezéstudományok területén működő doktori iskola kutatóinak tudományos 
teljesítményének számszerűsített mennyiségi- (idegen és magyar szakfolyóirat, 
könyv, könyvrészlet, konferenciaközlemény), minőségi adatait (a Magyar 
Tudományos Akadémia IX. osztály szerinti értékelését, Web Of Science, Scopus 
valamint Springer és EBSCO adatbázisokban való jelenlétét) és hatását. Részletes 
ismertetésre kerül a tudományos láthatóságot támogató korszerű kutatói közösségi 
médiák (Academia.edu, ResearchGate.net), repozitóriumok (MIDRA, REAL) előnyei 
és használati gyakorisága. A mért adatok alapján megállapítható, hogy a 
gazdálkodás- és szervezéstudományok területén a publikációk felét a 
konferenciaközlemények és a további tudományos művek teszik ki. MIDRA-ban, a 
REAL-ben, az Academia.edu-ban és a ResearchGate.net-en való keresés alapján 
megállapítható, hogy a kutatók tudományos közleményeinek tizede érhető el 
elektronikusan, pedig az elektronikus forma az alapja, hogy a Google Scholar 
idézeteket tudjon gyűjteni a közleményekhez. Nyilvános elérésű Google Scholar 
regisztrációval az oktatók harmada, Web Of Science és Scopus adatbázisos 
jelenléttel a tagok hatoda, EBSCO jelenléttel a vizsgáltak 40% bír. 

 
Bevezetés 
 
Az információs társadalom a kutatás szerepét, az ahhoz való hozzáállást és a 
kutatásnak mint általános eszköznek a széles körben való elterjedtségét változtatta 
meg (Nemeslaki, 1995). Megváltoztak a publikálási, értékelési szokások, a 
lehetőségek, az előírások. Az akadémiai pályán nagyon fontos, hogy hol, mit, 
mennyit publikálunk, ki hivatkozik ezekre, milyen listákat tudunk megadni. Ezt kérik 
doktori értekezéseknél, habitusvizsgálatok során, pályázatok beadásakor. A világ 
Magyarországon és Európában is fokozatosan elcsúszik a formális, számszaki 
megítélés irányába (Kollár, 2015). 

A mérés általában nélkülözhetetlen a tudományos kutatásokban, a teljesítmények 
mérése és összehasonlítása pedig ma már ugyancsak nélkülözhetetlen a tudomány 
területén – mind gyakorlati célból, mind pedig az elismerés és presztízs 
szempontjából (Csaba et al., 2014). 

Manapság a kutatói életpálya minőségét is mérni lehet. Ennek egyik eszköze a 
tudománymetria. Ilyen módon számszerűsíthetővé válik egy tudósnak a 
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tudományterületére gyakorolt hatása, de munkájának minősége, mások általi 
elismertsége is összehasonlíthatóvá válik. Az elismertség-mérés leggyakoribb 
eszköze egy adott tudományos munka közvetlen idézettségének mennyiségi 
vizsgálata. Ehhez az Interneten fellelhető adatbázisok nyújtanak segítséget. Ilyenek 
például: az ISI Web of Science, a Scopus, a Google Scholar vagy az MTMT (Sasvári 
& Törley, 2015). 

 
Tudománymetria fogalma 
 
A tudományos közlemények minőségi megítélésének problémája már régóta 
foglalkoztatja a tudós társadalmat. A kutatók részéről tipikus magatartás, hogy hitet 
tesznek amellett, hogy a produktivitás mennyiségi mutatója nem azonos a minőség 
mutatójával, majd pedig továbbra is csak a publikációk számával törődnek (Cole & 
Cole, 1973). A tudomány az összefüggő ismeretek rendszere, amelynek 
meghatározzák vizsgálati tárgyát és módszerét, az ebből (és így) nyert ismeretek 
rendszerezésének módjait, majd az ezek alkalmazásával rendezett ismeretek 
szabályosságait (Tamás, 2013). 

Vinkler a tudománymetria fogalmát a következőképpen értelmezi: „A 
tudománymetria a tudománynak az a területe, amely a tudományban tevékenykedő 
emberek vagy embercsoportok, dolgok és jelenségek, valamint azok kapcsolatának 
kvantitatív aspektusaival foglalkozik, amelyek azonban elsődlegesen nem tartoznak a 
kérdéses tudományterület illetékességi körébe. A tudománymetria célja felfedni a 
tudománymetriai jelenségek és a tudományos kutatásban lezajló folyamatok 
jellegzetességeit a tudomány hatékonyabb irányítása céljából.” (Vinkler, 2010). 

A tudománymetria világszerte az 1960-as évektől kezdődően egyre élesebben 
különült el a tudományszociológiától, a tudománytörténettől, a tudománypolitikától, a 
könyvtártudománytól, az információtudománytól és más természettudományi, illetve 
társadalomtudományi szaktudományoktól. A tudománymetria egyik, a 
tudománypolitika által leginkább igényelt kutatási területe: az értékelő 
tudománymetria, ami elsősorban a tudományos kutatás szervezeti egységei által 
előállított tudományos információ mennyiségének és hatásának mérésével 
foglalkozik. E kutatási terület művelésének előfeltétele a következő: a tudománynak, 
mint ismeret- és intézményrendszernek, valamint a kutatásnak, mint a tudományt 
szolgáló tevékenységnek vannak olyan mennyiségi vonatkozásai, amelyek 
lényegesek a tudomány, a tudományos kutatás, illetve a társadalom részére, de nem 
tartoznak az egyes szaktudományok elsődleges érdeklődési köreibe. Ezek a dolgok, 
jelenségek, összefüggések, rendszerek főként matematikai-statisztikai módszerek 
segítségével tanulmányozhatók (Vinkler, 2003). 

A tudomány tudományának kutatói által használt számadatok magukban foglalják 
a tudományos fokozatokat elérők számát, a tudományos fokozatokat elérők számát, 
az elfogadott szabadalmi bejelentéseknek számát, a közölt tudományos 
közlemények számát, a publikáló szerzők számát, a közleményekben megjelenő 
hivatkozások számát, az egyes közlemények által kapott idézetek számát (Garfield, 
1979). 
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Tudományos láthatóság fogalma és támogató eszközei 
 
Napjaink információs környezetét nagymértékben alakítja, hogy az információ áruvá 
válása mellett a kommunikációs formák és csatornák sokasága széles körben 
elterjedt tudományos körökben, amelyet az angol nyelvű és az Amerikai Egyesült 
Államokból származó digitális tartalom túlsúlya jellemez (Wallis, 2008). Ebben a 
környezetben nem mindegy, mekkora tudatossággal szemléljük a különböző 
médiumok, mindenekelőtt az internet közvetítette tartalmakat. Az internet hatására 
folyamatosan változnak a publikálási szokások, a lehetőségek, az előírások. A mai 
generáció szinte kizárólag az internetes hálózaton keres adatbázisokban, vagy 
magán a világhálón, és rögtön el is akarja olvasni a cikkeket. A tudományos 
láthatósághoz szükséges a tudományos publikáció, különösen a lektorált publikáció 
megléte, de a weben való elérhetőség legalább ennyire fontos, hiszen ennek alapján 
használják fel – és hivatkozzák – mások a cikket. Ezt rá lehet bízni a folyóirat 
szerkesztőségére is, ha az interneten elérhető, de ezt célszerű az egyetemi 
repozitórium és tudományos közösségi média használatával kiegészíteni. Ezek az 
eszközök a megtalálhatóság biztosítása érdekében a dokumentumokat nemcsak 
biztonságosan és hosszú távra archiválják, hanem egyben kereshető leírási 
adatokkal (metaadatokkal)is ellátják. 

Magyarországon a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) gyűjti össze a 
tudományos publikációkat, és amellett, hogy statisztikai adatokat szolgáltat, portált is 
biztosít majd a hazai tudományos eredményekhez. Az egységes keresés 
lehetőségeit az MTMT teremti meg, és utat nyit a szabadon elérhető teljes szövegek 
felé a kiadóknál vagy a repozitóriumokban (Holl, 2013a). 

Az Magyar Tudományos Akadémia (MTA) IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya (GJO) eredetileg e két nagy tudományterület akadémikus tagjainak 
testületeként jött létre. A későbbiekben újabb diszciplínák és szubdiszciplínák 
csatoltattak az osztályhoz: a szociológia, a politikatudomány, a statisztika, a 
demográfia, a hadtudományok, továbbá (a Földtudományok Osztályától átsorolva) a 
regionális tanulmányok tudományterülete is. 

A GJO közzétette, hogy alapesetben mely folyóiratokban megjelent 
közleményeket és hivatkozásait veszik figyelembe az MTA Doktora Tudományos cím 
eléréséhez. A folyóiratlisták, a megcélzott szakmai közönség (szerzők és olvasók) és 
nemzetközi ismertsége szerint, két kategóriát különböztetnek meg: nemzetközi és 
nem nemzetközi (magyar nyelvű hazai vagy külföldi, illetve idegen nyelvű, nem 
nemzetközinek besorolt) folyóiratokat, amelyeket eltérően értékelnek (Ügyrend, 
2016). 

A nyílt elérésű dokumentumokat különálló digitális könyvtárak, intézményi 
repozitóriumok őrzik, amelyeknek formai és tartalmi feltárása épp oly fontos, mint 
hagyományos társaiké.(Holl et al, 2012) 

A repozitórium egyetemeken és kutatási intézményekben működő 
dokumentumszerver, amely tudományos anyagok archiválására és világszerte 
díjmentes hozzáférhetővé tételére szolgál. Szakszerűen feltárja a feltöltött 
dokumentumokat, összekapcsolja a meglévő adatbázisokkal és egyben módot ad 
arra, hogy a különféle repozitóriumindexelő rendszerek a feltöltött anyagokat 
hatékonyan bekapcsolják a világ tudományos vérkeringésébe (Minerva, 2015). 

A repozitóriumok esetében alapfeltétel, hogy szemantikai szempontból 
megfelelően legyenek leírva a benne foglalt publikációk, lehetővé téve ezzel a közös 
keresők és az egyéb webet indexelő keresők számára, hogy releváns találatokat 
adjanak (Barton & Pál, 2013). 
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1. ábra. Tudományos láthatóság szintjei és lehetséges támogató eszközei 

 
 

A közösségi média alkalmazásait a különböző kiadók is beépítik szolgáltatásaikba 
annak érdekében, hogy szolgáltatásaik online jelenlétét megszilárdítsák (Collins, 
2013). A 2000-es évek elején megjelentek azok a közösségi oldalak, amelyeket a 
tudomány művelőinek szántak. Ilyen például: 

− Az Academia.edu, amit Richard Price indította 2008 szeptemberében. Ez a 
közösségi média 2015 végére 29 millió regisztrált felhasználónak biztosít nyílt 
hozzáférést a tudományos dokumentumokhoz (Price, 2012). 

− A ResearchGate.net szabad hozzáférést garantál a keresés funkcióhoz a 
különböző szakfolyóiratok cikkei között, melyek egy több mint 30 millió 
bejegyzést, 8 millió felhasználót tartalmazó, és folyamatosan bővülő 
adatbázisban találhatók. Az oldalt 2008-ban indította Ijad Madisch, Sören 
Hofmayer és Horst Fickenscher Németországban. 

 
1996-ban, a Google alapítóinak - Sergey Brin és Larry Page – az volt a céljuk, 

hogy működő digitális könyvtárakat hozzanak létre. Ötletük pedig a következő volt: a 
jövőben, amikor majd a könyvgyűjteményeket nagy mennyiségben fogják 
digitalizálni, az emberek egy „feltérképező robotot" fognak használni a könyvek 
indexelésére, és a közöttük lévő kapcsolatok elemzésére, bármely adott könyv 
relevanciáját és hasznosságát olyan módon határozva meg, hogy a más könyvekben 
lévő idézetek számát és minősítését követik figyelemmel (Bóta, 2011). A Google 
Tudós a Google tudományos keresője, amely különféle témájú és formájú 
tudományos publikációk között keres. 2004. november 18-án indult, mára közel 160 
millió dokumentumban, szinte minden online elérhető referált folyóiratban keres 
(Orduña-Malea et al., 2014). 

Az elérhetőség, kereshetőség lehetőségét a tudományos szakirodalom esetében 
üzleti alapon működő adatbázisok teremtik meg, jelenleg: a Web of Science (WoS) 
és a Scopus a legjelentősebbek (Holl, 2013b). 

A WoS a világon a legismertebb és legjobban használt hivatkozási, illetve 
bibliográfiai adatbázis. Interdiszciplináris, heti frissítéssel közreadott anyagai a 
tudomány egész területére kiterjednek, 50 ezer könyvet, 12 ezer folyóiratot és 160 
ezer konferencia közleményt tartalmaz. Tudományos szempontok szerint 
rendszerez, lehetővé teszi a tudománymetriai méréseket és a szerzői hivatkozások 
feltárását (Drake, 2004). 

A 2004 novemberében indított Scopus a lektorált szakirodalom legnagyobb 
absztrakt és citátum adatbázisa. A több mint 5 ezer nemzetközi kiadótól származó, 
több mint 20 ezer kiadvány mellett a SciVerse Scopus gyors, könnyű és átfogóan 
használható eszközt nyújt a kutatóknak, amely jól megfelel a kutatási igényeknek a 
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természettudományok, a műszaki tudományok, az orvostudomány, a 
társadalomtudományok, és az utóbbi időben már a humán tudományok területein is. 

A WoS vagy éppen a Scopus nem helyettesítheti az MTMT-t, mert a humán- és 
társadalomtudományokat, a magyar nyelven publikált cikkeket ezek nem 
reprezentálják. 

Az EbscoHost a világ egyik leggyakrabban használt referencia forrása. Az 
EBSCOhost egységes felületen kínál számos adatbázist, melyek különféle 
témaköröket dolgoznak fel. Az EBSCO Publishing-en keresztül (mely a világ egyik 
legnagyobb folyóiratcikk-adatbázis előállítója és forgalmazója) a felhasználók több 
ezer, főleg nemzetközi tudományos kiadó angol (és idegen) nyelvű folyóirataihoz 
férhetnek hozzá. 

A Springerlink a világ egyik legszéleskörűbb online gyűjteménye 
természettudományos, társadalomtudományos, technológiai és orvosi folyóiratokból. 
A szolgáltatás keretében jelenleg több mint 1.600 folyóirat érhető el 1997-től teljes 
szöveggel. 

A SCImago Journal & Country Rank (SCImago folyóirat- és országrangsor, SJR) 
ingyenesen elérhető portál, amely az Elsevier SCOPUS adatbázisára épülve 
folyóiratok és országok tudományos mutatóival áll rendelkezésünkre. Az SJR 
elsősorban arra alkalmas, hogy egy folyóirat az adott szakterületi rangsorban melyik 
negyedbe esik: az első negyedbe (0-25%, Q1, az élről számított első negyed, ahol a 
Q a kvartilist jelöli), vagy a második (Q2), harmadik (Q3), vagy utolsó negyedbe (Q4). 

 
Gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományos 
láthatóságának vizsgálata 
 
A gazdálkodás- és szervezéstudományok területén ma jelenleg Magyarországon 11 
doktori iskola működik (Lengyel, 2015). A Budapesti Corvinus Egyetemen kettő, a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, a Debreceni Egyetemen, a 
Kaposvári Egyetemen, a Miskolci Egyetemen, a Nyugat-magyarországi Egyetemen, 
a Pannon Egyetemen, a Pécsi Tudományegyetemen, a Széchenyi István Egyetemen 
és a Szent István Egyetemen is működik még egy-egy ezen a tudományterületen. 

A Miskolci Egyetem, Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskolának 44 oktatója 
van. A 2000 óta működő doktori iskola jelenleg 11 törzstaggal, 22 témakiíróval és 20 
témavezetővel bír. 

Az Országos Doktori Tanács honlapja szerint az iskola kutatási területei az üzleti 
információgazdálkodás, a vállalati gazdálkodás, a vállalati stratégia és az üzleti 
vállalkozás, a menedzsment, a marketing iskolák és alkalmazásai, a térgazdaságtan 
és a gazdaságelmélet volt 2016 elején. 

Az MTA köztestületi adatbázisa szerint a 44 főből 41 fő köztestületi tag. Ezen belül 
az MTA IX. Osztályában 17 fő Gazdálkodástudományi Bizottság, 8 fő Közgazdaság-
tudományi Bizottság, 2 fő Társadalom-földrajzi Tudományos Bizottság, 3 fő egyéb 
bizottságok tagja. 11 fő szavazati joggal, 1-1 fő elnök- és társelnök megbízással bíró 
tag. A doktori iskolában 1 fő akadémia tagsággal, 2 fő pedig MTA doktora címmel 
rendelkezik. 

Az iskola 44 oktatója 4.416 tudományos művet jelentetett meg 2016 elejéig. Ebből 
29%-a szakfolyóiratban, 12%-a könyvben, 13%-a könyvrészletben, 27%-a 
konferenciaközleményben és 29%-a további tudományok művekben jelentek meg. 

Az MTA IX. Osztálya által kiadott lista alapján a vizsgált doktori iskola oktatói 46 
(darab) nemzetközi listás, 328 (darab) hazai listás megjelenéssel, 423 (darab) egyéb 
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idegen- és 455 (darab) magyar nyelven megjelent folyóiratmegjelenéssel 
rendelkeznek. 
 
2. ábra. Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola oktatóinak tudományos teljesítménye 

az általános és az MTA IX. osztály értékelése alapján 

 
A Miskolci Egyetem repozitoriumában 476 (darab), az MTA repozitoriumban 228 

(darab), az Academia.edu-n 386 (darab) és Reseachgate.net 349 (darab) közlemény 
található meg. A nyílt elérésű Google Scholar regisztráció 14 főnél volt megtalálható. 
 

3. ábra. Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola oktatóinak repozitoriumban és 
tudományos közösségi médián a tudományos műveinek megosztási aránya 

 
A Springer kiadónál 7 oktatónak 13, Web Of Science adatbázisban 9 oktatónak 

64, Scopus adatbázisnál 7 főnek 80 és EBSCO esetében 18 személynek 355 
tudományos közleménye található meg. 
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4. ábra. Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola oktatóinak bibliográfiai 
adatbázisokban való előfordulása és különböző adatbázisokban a hivatkozások száma 

 
A Scopus adatbázisban 123 darab, az MTMT-ban - a IX. Osztály listája alapján – 

309 (darab) idegen nyelvű, Google Scholar 714 (darab) és az MTMT 2.954 (darab) 
független hivatkozást mutat. 

A doktori iskola 44 oktatója közül 12 rendelkezik SJR indexes nemzetközi 
folyóiratos megjelenéssel 2011 és 2016 között. A Q1-es kategóriában 14, Q2-ben 10, 
Q3-as 22, Q4-es 7 és a nem besoroltban 173 darab folyóiratcikk található. Az első 
tizedbe (D1) - ami a legjelentősebb publikációkat tartalmazza – 3 szerző 6 cikkel 
szerepel. 
 

5. ábra. Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola SJR indexes publikációinak évek, 
kvartilisek és tudományterület szerinti megoszlása 

*= 2016. március 1-ig lett vizsgálva 
**= nem tartalmazza a D1 értékeit 

 
Ha 2011 és 2016 között vizsgáljuk az SJR indexes folyóiratcikkeit, akkor 

megállapítható, hogy a legtöbb publikáció 2014-ben (11 darab) jelent meg. A 
megjelent cikkek 40% természettudományi, 21% alkalmazott társadalomtudományi, 
15% alkalmazott élettudományi, 13% műszaki- és élettelen természettudományi, 9% 
társadalomtudományi és 2% alkalmazott multidiszciplina területén jelent meg. 
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Összefoglalás 
 
A tudományos teljesítmény értékelése, a tudományos kutatók minősítése során ma 
már egyre kevésbé veszik figyelembe az önálló tudományos szakkönyvek, 
monográfiák és tudományos igényű egyetemi tankönyvek szerzőségét. A minősítés 
mindinkább az ún. „hatástényező” alapján „rangosnak” tekintett folyóiratokban 
publikált cikkek és az ott megjelent hivatkozások száma alapján történik. A 
tudományos eredmény társadalmi, illetve oktatási hatása, széles értelemben vett 
„impakt”-ja így jobbára figyelmen kívül marad. 

Számos lehetőség van egy kutató láthatóságának megjelenítésére, növelésére. 
Ezek mostanra leginkább az internethez kötődnek. A legnagyobbakat mások figyelik, 
így például a WoS és a Scopus. Azonban mi kutatók is tehetünk jobb 
megjelenésünkért, ennek egyik egyszerű formája a Google Scholar. A profil 
létrehozása után a Google Tudósban végzett keresés rögtön a kutatói profilt adja ki, 
számos fontos szcientometriai információval (bár az így kapott eredmények 
ellenőrzésre szorulnak). Persze ehhez a közleménynek elektronikus formában 
megtalálhatónak kell lennie. Ez lehet a kiadónál, a tudományos közösségi médiáknál 
vagy a repozitóriumoknál. 

Az empirikus kutatás alapján megállapítható, hogy a vizsgált doktori iskola 
oktatóinak harmadának van nyílt elérésű Google Scholar-os regisztrációja. A 
gazdálkodás- és szervezéstudományok területén tevékenykedők kutatók 
tudományos láthatóságát javító eszközök használata a közösségi médiák – 
Academai.edu 9%, Researchgate.net 8% - és a repozitóriumok – REAL 5%, MIDRA 
11% - esetében alacsony. A nemzeti nyelven íródott tudományos publikációk 
továbbra is vezető szerepet töltenek be a gazdálkodás- és szervezéstudományok 
területén. Ellenben, ha egy idegen nyelvű szöveg online is elérhető, növekszik az 
esélye annak, hogy észreveszik, akkor is, ha nincsen angol nyelvű absztraktja. A 
keresőmotorok, mint pl. a Google Scholar a teljes szöveget indexelik, és 
hivatkozások a dokumentumok közötti kapcsolatot láthatóvá teszik.  
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A mozikban történő, illetve az otthoni filmnézés kifejezetten jelentős szerepet kap az 
egyetemisták életében Magyarországon is, ahogy arra korábbi, a szabadidejük 
felosztását vizsgáló kutatások is rámutattak. Az otthoni filmnézés egyre növekvő 
szerepe jól nyomon követhető emellett a különféle számítógépes tevékenységeket 
vizsgáló felmérésekben is. Mondhatni a digitális multimédia új korszakát éljük, 
amelyben jelentős átalakulást láthatunk mind a filmforgalmazásban, mind a 
fogyasztók elsődleges információszerzési – illetve egy-egy adott film vélt értékének 
meghatározására használt – módszereiben, különös tekintettel az internetre. Az 
iparág legjelentősebb kihívásaként sokszor az online feketepiac, vagyis a kalózkodás 
jelenik meg. Az erre adott válaszok azonban valószínűleg sokkal eredményesebbek 
volnának, ha követnék a zeneipar – vagy épp a tőlünk nyugatra már jól bejáratott on 
demand médiaszolgáltatók – példáját, és erőforrásaikat átterelnék a változó igények 
kielégítésére és a versenyképes alternatívák kínálatára. 

Jelen tanulmány egy pilot kutatás eredményeit vizsgálja, melyet egyetemista 
hallgatók filmnézési szokásaikkal kapcsolatosan folytattam. A tanulmányban  
kiemelten kezelem a különféle befolyásoló tényezőket és információs forrásokat, 
melyek hatással vannak a hallgatók döntéseire mind a filmnézési módszer, mind a 
konkrét film kiválasztásának tekintetében. Főbb eredményei között ki kell 
hangsúlyozni az olyan hagyományosan sokra tartott befolyásolók alacsony 
megjelenését, mint a filmes díjátadók vagy az információ összegző weboldalak (mint 
például az Internet Movie Database vagy ismertebb nevén iMDB); a kalózkodás  
mindent elsöprő erőfölényét a jelenlegi filmnézési trendekben; valamint azt, hogy 
megjelentek a legfontosabb elvárások a legális on demand megoldások, valamint 
streaming oldalakkal szemben (melyek hozzásegíthetik ezek szolgáltatóit, hogy 
valódi alternatív választásként jelenjenek meg a fogyasztók számára). 

 
Bevezetés 
 
Az egyetemek nagyon fontos szerepet töltenek be minden társadalomban, míg az 
oda járó hallgatók nagy létszámú és sok szempontból homogén népcsoportként 
jelennek meg, amelyet érdemes lehet további vizsgálatoknak alávetni. Ráadásul az 
egyetemisták egy olyan célcsoportot jelentenek, melynek tagjai kifejezetten sok filmet 
néznek évről évre. Az Egyesült Államokban több kutatást is végeztek ezen a 
területen, a Simmons Market Research Bureau (SMRB) kutatásai (1996) alapján a 
fiatalok általánosan gyakrabban néznek filmet, mint az idősebb korosztály, míg a The 
Motion Picture Association of America (MPAA) statisztikái (2015) a 18-24 és a 25-39 
éves korcsoportokat emelik ki a két legjellemzőbben moziba járó korcsoportként. 
Mind a hagyományos filmszínház, mind az otthoni filmnézés kifejezetten jelentős 
szerepet kap az egyetemisták életében, ahogy arra korábbi, a szabadidejük 
felosztását vizsgáló kutatások is rámutattak (Ságvári, 2009). Mondhatni a digitális 
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multimédia új korszakát éljük, amelyben jelentős átalakulást láthatunk mind a 
filmforgalmazásban, mind a fogyasztók elsődleges információszerzési – illetve egy-
egy adott film vélt értékének meghatározására használt – módszereiben, különös 
tekintettel az internetre (Deák, 2008). Míg az iparág legjelentősebb kihívásaként 
sokszor az online feketepiac, vagyis a kalózkodás jelenik meg, sokkal 
eredményesebben lehetne eljárni, ha a figyelem átkerülne a változó kereslet 
kielégítésére és a filmforgalmazó cégek inkább versenyképes alternatívákat 
kínálnának. Ez utóbbi különösen fontos, mivel mire az egyetemi hallgatók befejezik 
tanulmányaikat, már jelentős vásárlási erőt képviselnek és ha időben elérik őket, 
akkor az több évtizedig kitartó lojális fogyasztókat eredményezhet. 

Ennek a tanulmánynak a célja, hogy rövid áttekintést nyújtson azokról a 
tényezőkről, amelyek hatással vannak a filmekkel kapcsolatos fogyasztói 
magatartásra. Ezt a pilot kutatás eredményei követik, melynek során az elsődleges 
befolyásoló hatással bíró információs forrásokat, valamint a mozis- és otthoni 
filmnézéshez kapcsolódó döntéseket vizsgáltam. 

 
A fogyasztók vásárlását befolyásoló tényezők 
Meghatározó technológiai változások 
 
Az elmúlt évtizedekben tanúi lehettünk a művészmozik lassú visszaszorulásának és 
a többvásznas mozik nézőszámainak folyamatos csökkenésének. Bár, ha az éves 
bevételeket nézzük, akkor a nagy mozik idővel magukhoz tértek (Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság, 2015). A mozik nézőszámainak csökkenését tovább fokozta, 
hogy lassan a filmnézés helyszínét is egyre többen kezdték el áthelyezni a mozikból 
a saját otthonaik kényelmébe.  Ezen a téren a legnagyobb változást a digitális 
forradalom hozta meg, kezdetben a DVD villámgyors elterjedésével (Lobenwein & 
Pápai, 2000), majd később a gyakorlatilag korlátlan sávszélesség melletti internet 
tömeges elterjedése révén. 2015-es adatok azt mutatják, hogy Magyarország 
lakosságának 76,1%-a internethasználó, míg egész Európát nézve ennek átlagos 
értéke 73,5% (Internet World Stats, 2015). 

 
Csoporthatás és attitűd 
 
A fogyasztó magatartására kifejezetten nagy hatással van a közeli környezet, 
különösen azok a csoportok, melyeknek tagja vagy tagja szeretne lenni (Hofmeister-
Tóth, 2006:90-111). A csoporttal való azonosulási vágy a klasszikus termék- és 
márkaválasztáshoz hasonlóan befolyásolhatja egy-egy megnézendő film 
kiválasztását. A csoport felől érkező hatás mértéke szerinti csoportosítás (Bearden & 
Etzel, 1982) alapján a filmnézés besorolható mind a látható, mind a nem látható 
(rejtett) fogyasztások közé. Attól függően, hogy egyedül vagy ismerősökkel együtt 
néznek filmet, teljesen más hatások érvényesülhetnek a fogyasztók döntéseiben. A 
fentiekre és a véleményvezetés alapjaira épülve vannak olyan weboldalak, melyek a 
felhasználók aggregált adatai alapján nyújtják szolgáltatásaikat, ahol különböző 
komplex algoritmusok segítségével viszonylag pontosan meg tudják határozni, hogy 
egy-egy kedvelt film alapján milyen további filmeket érdemes ajánlani az adott 
fogyasztó számára (He & Chu, 2010). A csoporthatás meghatározó tényező az 
uralkodó filmnézési módszer kiválasztásában is. Az azonosulási pontként megjelenő 
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referenciacsoport általános értékítélete meghatározhatja, hogy egy film elsődleges 
beszerzési módszere az illegális letöltés (hisz nem minden film érdemli meg, hogy 
költsenek rá), vagy a vásárlás, illetve a moziban történő megtekintés. 

Míg az attitűd közvetlen hatásai a viselkedésünkre már ismertek, érdemes lehet 
kiemelni az ezekre való reakcióképességet is. Még egy adott film iránti pozitív attitűd 
esetében is előfordulhat, hogy a fogyasztó anyagi helyzete, vagy szimplán a film 
elérhetősége (ha elkerüli a hazai forgalmazókat) is megakadályozhatja a film 
megvásárlását, illetve megtekintését. Ezekben az esetekben a fogyasztó számára az 
egyetlen mód a beszerzésre az internetes letöltés (amely a hiánypótló jellegű 
letöltések magas számában jelenik meg (Bodó & Lakatos, 2009). 

 
Online fekete piac és kalózkodás 
 
Párhuzamosan a korábban említett szélessávú internet magyarországi 
elterjedésével, a különféle letöltési oldalak forgalma és felhasználóinak száma is 
egyre növekszik. Az egyetemisták különösen egyre inkább hozzászoknak a 
fájlmegosztáshoz, amivel végeredményben egyre válogatósabb fogyasztókká válnak, 
vagyis vásárlásaikat egyre inkább az ingyenesen elérhető tartalmakra és a 
különböző médiumok fájlmegosztáson keresztüli kipróbálására alapozzák (Jones, 
2002). Az is egyértelmű, hogy az elmúlt években a fizetés megtagadása és az 
ingyenes letöltés vagy más ingyenes forrás használata vált a filmbeszerzés 
elsődleges módjává. Ahogy az egyik kalózkodás mellett gyakorta elhangzó érv szól: 
„mindenki csinálja”; míg a fizikai aspektusa a tartalmak valódi birtoklásának már nem 
tekinthető motivációs tényezőnek (Bothun & Lieberman, 2010). Mindeközben, ahogy 
egy korábbi kutatás rámutatott, az ingyenesen hozzáférhető tartalmak a kulturális 
termékek iránti érdeklődést is növelik, vagyis szélesítik a piacot (Oberholzer-Gee & 
Strumpf, 2009). 

A modern kori kultúrafogyasztási szokásokhoz való alkalmazkodás kifejezetten 
nagy kihívás a filmipar számára. A vezető gondolatmenet továbbra is a veszteségek 
minimalizálásáról, valamint a kalózoldalakkal szemben vívott szélmalomharcról szól 
(amire jó példa például, hogy a Disney beszüntette a Blu-ray kiadványok 
megjelentetését Magyarországon). Mindeközben számos pozitív példát találhatunk a 
szórakoztatóipar más ágaiban (mint a zeneiparban vagy a videojátékok esetében), 
ahol már megoldást találtak a problémára. Új módszereikkel a jelenséget az 
előnyükre fordították és versenyképes alternatívákat tudnak nyújtani az illegális 
letöltésekkel szemben.  A filmipar esetében itt jöhetnének képbe a különféle legális 
online filmértékesítési rendszerek, melyeknek azonban még sok nehézséget kell 
leküzdeniük. Ezek között kiemelkedő, hogy a legális letöltés egységárai gyakorlatilag 
azonosak a hagyományos, bolti filmterjesztésben kapható filmek áraival, hiába tűnik 
el a folyamatból a fizikai filmhordozó – annak összes felmerülő költségével együtt 
(Bodó & Lakatos, 2009). Másrészt a havi előfizetéses rendszerek esetében, mint a 
nemrég számtalan országra továbbterjeszkedő Netflix esetében is, az anyaország 
filmkínálatától jelentősen elmaradó lokális választék okozhat visszatetszést. 
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Anyag és módszer 
 
A pilot kutatás kvantitatív felmérése során kérdőíves megkérdezést alkalmaztam. A 
kérdőív kizárólag zárt kérdéseket tartalmazott, melyek öt részre osztva lefedték a 
válaszadók filmnézési gyakoriságát, információszerzési módszereit, filmnézési 
szokásait, attitűdjeit és főbb demográfiai ismérveit. 

A célcsoportot olyan egyetemi hallgatók alkották, akik rendszeresen néznek 
filmeket, a kvantitatív felmérés a Szent István Egyetemen történt 2014 őszi 
szemeszterében. A kérdőívet 112 válaszadó töltötte ki, mely az adattisztítást 
követően egy 108 fős mintát eredményezett. A minta 67,5%-a férfiakból, míg 32,4%-
a nőkből állt; a válaszadók 9,26%-a volt 20 évesnél fiatalabb, míg a többség 
(65,74%) a 20–24 közti korcsoportba tartozott, a válaszadók maradék része (25 és 
afeletti korúak) pedig 25%-ot tett ki. Az elemzéshez az IBM SPSS szoftvere került 
felhasználásra. Meg kell jegyezni, hogy a mintavétel módszere és nagysága 
következtében a kutatást nem lehet reprezentatívnak tekinteni. 

 
Eredmények 
 
A mozis filmnézéssel kapcsolatban elmondható, hogy a válaszadók többsége a 
barátaival vagy a párjával jár moziba (73%, illetve 56%-uk jelölte ezeket a válaszokat 
egy olyan kérdésben, ahol több válasz is megjelölhető volt), míg elhanyagolható 
arányuk jár egyedül is (csak 10%). Ez alátámasztja azt a gondolatot, hogy a mozizás 
egyfajta „közös élmény”, ahol a filmnézés mellett a mozi egyedi hangulatához 
hozzájárul az is, hogy az ember a barátaival együtt élheti át a történetet. 

A mozik szempontjából egy másik aspektus az volt, hogy a válaszadók mennyire 
elégedettek a mozijegyek árazásával. Arra az állításra, hogy „A mozijegy árával 
teljesen meg vagyok elégedve” (itt egy 1 és 5 közötti skálán kellett megjelölniük 
válaszukat, ahol az 5-ös jelentette azt, hogy teljes mértékben egyetértenek az 
állítással) az átlagérték 2,72 volt 1,05 szórás mellett. Míg ez az eredmény nem 
igazolja azt a feltételezést, hogy elégedetlenek volnának a jelenlegi árazással, arra 
mindenképp rámutat, hogy inkább semleges vélemény felé tendálnak, inkább csak 
elfogadják a jelenlegi árazást, beérik vele. 

Az információszerzésre áttérve a résztvevők azt a kérdést kapták, hogy 
legáltalánosabban milyen információs forrásokra hagyatkoznak, ha kíváncsiak egy 
filmre (itt is több választ megjelölhettek). A válaszaik az 1. ábrán láthatók. 
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1. ábra. Felhasznált információforrások eloszlása (%) 

 
Forrás: Saját kutatás 

 
Míg a válaszadók javarészt figyelmen kívül hagytak néhány hagyományosan 

magasra becsült lehetőséget, mint az online filmadatbázisok (IMDb és társai) és 
azok ajánlásait, a legnépszerűbb választások között szerepeltek az online 
filmtrailerek (ez külön aláhúzza, hogy mennyire fontos az internet szerepe, ahol a 
filmtrailerek mindössze néhány kattintással elérhetők mindenki számára) és az 
ismerősök ajánlásai (ami pedig a csoporthatás és véleményvezetők jelentőségét 
emeli ki). Ez utóbbi alaposabb vizsgálatának érdekében a válaszadók azt a kérdést 
is megkapták, hogy mennyire valószínű, hogy egy nekik tetsző filmet 
továbbajánljanak ismerőseiknek, amire a válaszok alapján kapott 4,56-os átlagérték 
(0,66 szórás mellett) a szájreklám marketing jelentőségét emeli ki. (Azonban meg 
kell jegyezni, hogy a rossz filmes tapasztalataikat már valamivel kevésbé szívesen 
osztják meg, 3,82-es átlag értékkel 1,15 szórás mellett). Idevonatkozóan a 
válaszadóknak arra is válaszolniuk kellett, hogy miképp vélekednek a különféle 
filmes díjátadókról (ami egy másik, általában sokra tartott minőség-mérce). A 
résztvevők kifejezetten alacsony érdeklődést mutattak irántuk, az adott díjátadót 
követően az éppen díjazott filmek listájának megnézéséről szóló állítás 2,29 
átlagértéket kapott 1,37 szórás mellett, míg az adott film esetében a kapott, illetve 
jelölt díjak ellenőrzéséről szóló állítás átlagértéke 1,88 volt 1,08 szórás mellett. Ezek 
az eredmények mind azt sejtetik, hogy a filmes díjátadók általánosan nem 
meghatározó tényezők a filmek értékelésében. 

Az otthoni filmnézési szokásokat vizsgáló kérdések során a válaszadóknak az 
összes otthoni filmnézésüket (azt 100%-ként kezelve) kellett szétosztaniuk a 
különböző lehetőségek között, ennek eredményei láthatók a 2. ábrán. 

Az eredmények azt mutatják, hogy az otthoni filmnézés túlnyomórészt (57,2%) 
letöltött kalózverziós filmekkel történik, ami a korábbi tapasztalatok alapján nem 
meglepő eredmény. Úgy tűnik, hogy a bármikor viszonylag könnyedén hozzáférhető 
ingyenes tartalmakkal egyenlőre nem tudják felvenni a versenyt sem a reklámok által 
megszaggatott (és nem feltétlenül a néző időbeosztása szerint sugárzott), ámde 
kvázi ingyenes televíziós, sem a boltban vagy online vásárolt filmek. 
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2. ábra. Otthoni filmnézés megoszlása (%) 

 
Forrás: Saját kutatás 

 
Ha a válaszadók választhatnának egy legális letöltési (vagy streamingelési) 

rendszert, a legfontosabbnak tartott elvárásaik ezzel szemben a következők 
lennének: a magas minőségű kép és hang (amit a válaszadók 88%-a jelölt meg egy 
olyan kérdésben, ahol több válasz megjelölésére is lehetőségük volt); illetve  
szorosan a második helyen a kényelmes és praktikus kezelhetőség (78%). Ez az 
eredmény kiemeli azokat a magas minőségi elvárásokat, melyekhez a válaszadók a 
kalóztartalmakon keresztül hozzászoktak (ez jelent meg például a gyenge minőségű 
kamerás filmfelvételek nagyobb torrent oldalakról való kitiltásában is). A kényelmes 
és praktikus kezelhetőség területén a legális módszereknek is van még lehetősége a 
további fejlődésre, mivel a felhasználhatóságban nagyon nagy előnyre tehetnek szert 
a kalózokkal szemben (jó minőségű, azonnali hozzáférést tehetnének lehetővé az 
illegális tartalmak megfelelő verziójának vesződséges keresésével szemben, mely 
után akár még további időt vihet el a megfelelő felirat beszerzése, amennyiben nem 
áll rendelkezésre szinkronizált hangsáv). 

 
Következtetések 
 
A kutatásom összegzésével a következőket tudom megállapítani: a hogy 
filmválasztáskor az elsődleges információs forrás az internet, azon belül is kiemelten 
az online elérhető filmtrailerek. Az ezekre történő keresés gyakorlatilag az első lépés 
egy új film esetében, amihez az indító impulzus, a szikra lehet egy internetes oldalon 
megjelent hír vagy akár egy ismerős ajánlása is. Ez utóbbi információforrás 
kifejezetten meghatározó jellegűnek is mondható, mivel az egyetemisták a döntési 
folyamat során továbbra is nagymértékben hagyatkoznak a csoportokra és 
véleményvezetőkre. Ez megjelenik az ismerősök közötti folyamatos 
információcserében (mely leginkább az egyik félnek tetsző filmek továbbajánlása 
esetében érhető tetten), valamint abban, hogy döntő többségük nem szokott egyedül 
moziba járni. Ez utóbbi relatíve ritkábban történik, mint az otthoni filmnézés (amit 
viszont többnyire egyedül csinálnak), azonban ezen alkalmakat a legjobban egyfajta 
különleges esemény jellegű tevékenységként lehet leírni. 

Mindeközben úgy tűnik, az egyetemista hallgatók általánosan nem elégedettek a 
jelenlegi filmárakkal, bár nem is teljesen elégedetlenek; a mozijegyek árai leginkább 
egyfajta közepes referenciapontként jelennek meg a szemükben. Az otthoni 
filmnézés esetében azonban a magas árak és alulteljesítő kiegészítő funkciók a 
legtöbbjüket az illegális letöltések világába irányították. 
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Ez utóbbi probléma megoldására a legális letöltések esetében természetesnek 
tűnik, hogy az egyes filmek vagy előfizetések árait csökkenteni kell, mivel hiányoznak 
azok az igen költséges elemek, amelyek a film fizikai jellegéből származnának a 
hagyományos forgalmazásban (mint pl. a gyártás, szállítás, tárolás). Valószínűleg 
inkább a rendszereik minőségére és kiegészítő szolgáltatásaira volna érdemes 
fókuszálniuk, szem előtt tartva a legális filmek „csak egy gombnyomásra” történő 
elérhetőségét. 

A további, magasabb mintaszámmal dolgozó kutatások során érdemes lehet 
utánajárni, hogy miért tűnhet még mindig kívánatosabbnak az egyetemista hallgatók 
számára a filmek illegális beszerzése, ha legális alternatívák is rendelkezésre állnak 
(az ár és a kínálat szélessége mellett). Továbbá milyen – még nem bevezetett és 
tesztelt – szolgáltatások és tartalmak lehetnek még kívánatosak számukra 
(amelyekkel az otthoni filmszolgáltatók felülkerekedhetnének a kalózkodáson, ahogy 
tették azt más iparágakban is). Mindeközben a magatartásuk mögötti indokok és a 
filmekkel kapcsolatos általános értékítéletük feltárásához figyelembe kell venni az 
életstílusukat, valamint a filmek (illetve egyéb kapcsolódó média) iránti általános 
attitűdjüket. 
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„Ha nem parfüm, ha nem szívecskés-kismacis képeslap vagy plüsspárna, ha nem George Michael-CD 

és bonbon, akkor könyv. Magyarországon a szerelmesek napját a rendszerváltástól tartjuk számon. 
Ha Ön a Bálint napi virágajándékozás engesztelhetetlen híve, az általunk összeállított tarka-barka 

könyvcsokorból is biztos talál egy a kedveséhez illő, a szívet és a szemet egyaránt gyönyörködtető 
szálat.” (Könyvjelző magazin, 2007. január-február, ajánló) 

 
Láthatatlan látványosságok 
 
Aki manapság betér egy nagyobb könyvesboltba/könyvpalotába, a fogyasztási 
szokásokat követő és alakító értékesítés-menedzsment polc-pszichológiájának1 
köszönhetően, igen hamar felfedezheti a pénztár közelében elhelyezett rövidke 
szövegeket tartalmazó ún. ajándékkönyvek (esetleg naptárak) színes-szagos 
hadsorát. Az arany, ezüst, rózsaszín, piros, élénk színekbe öltöztetett, 
keményfedeles, hol zsebkönyv, hol mini, hol átlagos könyv formátumú tárgyak érzéki 
megjelenése és léleksimogató tartalma a bizonytalan vásárlót2 hamar levehetik a 
lábáról, s mintha csak egy cukrászdában lenne, vagy magát, vagy valamilyen 
ismerősét gyorsan meglepheti velük. Az ajándékkönyv (gift-book) bár régi múltra 
tekint vissza, és akár a könyvkereskedelem néhány más nagy, a 19. században 
kiteljesedett műfaja/csoportja (magazinok, utazási könyvek, ponyvaregények stb.) 
nyomtatott műként túlélőnek számít a digitális világban, olvasáskutatási 
(kultúrakutatási) szempontból mégis elhanyagoltnak mondható, „láthatatlan” (Bárány, 
2011:249). Olvassák, használják, vásárolják – de a jelent vizsgáló tekintet átsiklik 
rajtuk. Mégis vajon milyen lehet a célközönségük? Fellelhetők-e valahogy a 
könyvstatisztikákban? Az itthoni olvasmány-szerkezet/stílus koordináta, ill. a 
könyvipar rendszerében hol helyezkednek el? Egyáltalán mi számít ajándékkönyvnek 
ma, mi alapján határozzák/határozták meg a műfaját? Műfajnak tekinthető-e 
egyáltalán? Hány fajtája/típusa van? Mennyire határozza meg mai létmódját közel 
kétszáz éves története? Mit árul el korunk olvasóiról és mennyi esélye van a 
továbbiakban a fennmaradásra?  

 
  

                                                           

1 „A polcrendszer szélére helyezett áruk, és a pénztár közelében lévők, rendszerint gyorsabban 
fogynak, mint a többi” (Dankó, 2009:96). Az ajándékkönyvek ilyen (szemiotikai) szempontból 
megfeleltethetők az élelmiszer-áruházak pénztár melletti apró csoki, cukor, rágó, nyalóka, plüss-
kulcstartó stb. kínálatával. 
2 „A kutatások szerint a vásárlóközpontokban minden második cikk váratlan impulzus hatására (és 
nem előre megfontoltan)…” (uo.) 
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Olvasási- és könyvhasználati módok 
 
Az olvasás társadalmi helyzetével, az olvasásnépszerűsítéssel, az 
olvasáspedagógiával és az olvasás jövőjével kapcsolatos mai diskurzusok, 
„polémiák” (Tószegi, 2009) – legyenek akár elégikusak/pesszimisták, optimisták vagy 
realisták3 egytől-egyig abból indulnak ki, hogyan olvasnak az emberek ma. 
Leginkább persze arra kíváncsiak, hogyan hatnak az új médiumok a kultúrára, hogy 
a világháló, az infokommunikációs technológia miként változtatta/változtatja meg az 
információszerzés, -gyűjtés, -raktározás, -elosztás, a tanulás, a könyvterjesztés, a 
könyvhasználat, az olvasás módjait/gyakorlatait (Szűts, 2012:71-72). E kérdések 
elválaszthatatlanok az aktuális olvasáskutatás többi, empirikus (hányan tudnak 
olvasni az adott társadalomban, hányan olvasnak egyáltalán; mennyi időt szánnak az 
olvasásra, milyen szociológiai-demográfiai faktorok jellemzik őket stb.) és elméleti 
kérdéseitől. A társadalomtörténetbe ágyazódó, még máig sem teljesen kidolgozott 
vizsgálódások rákérdez(het)nek a befogadás mikéntjére: az olvasók hogyan 
választják ki, hogyan értelmezik, hogy értik meg az olvasmányaikat, mi marad meg 
belőlük? Mint ahogy arra is, „mi tetszik nekik és mi nem, és miért; milyen korreláció 
van a könyvekkel szembeni s a képekkel, a zenével stb. szembeni attitűd között; 
milyen tényezők determinálják az olvasókban, hogy a kulturális örökség 
meghatározott korszakaihoz vonzódjanak; milyen értékeket keresnek és találnak az 
olvasók a könyvekben; milyen értékeket tulajdonítanak az olvasásnak” (Józsa, 
1986:70). Paul Raabe és Georg Jäger szerint a könyv jelenlegi helyzete csak a 
történeti fejlődés kontextusában érthető meg, mely magában foglal minden 
problémát, „amely történeti aspektusban a könyvek írására, a nyomtatásukra, a 
kötésükre, a kiadásukra, az eladásukra, az olvasásra és a gyűjtésre vonatkozik” 
(Raabe, 1997). Vagyis az aktuális olvasáskutatásnak termékeny párbeszédet 
kell(ene)4 kialakítania a történeti olvasáskutatással, és tudatosítania kellene az 
olvasási szokások történeti meghatározottságát (Jäger, 1997).  A könyvet – tartja 
Febvre óta a könyvtörténész szakma – globális látásmóddal kell megközelíteni. 
Olyan problémaként, „mely egyszerre tartalmaz technikatörténeti, gazdaságtörténeti, 
társadalom-, szellem- és kultúrtörténeti, szimbolika-, adott esetben művészettörténeti 
stb. szempontokat; vagyis az időben visszafelé haladva mint a tanulmány tárgyát 
létrehozó struktúrák és hálózatok együttesének a termékét […], előrefelé pedig mint 
olyan tárgyat, amely számtalan, többé-kevésbé összetett gyakorlat hordozójaként fog 
majd szolgálni, és amelyek közül az olvasás (és milyen típusú olvasás?) csak egy 
lehetőség a sok közül” (Barbier, 2005:349). Ebben a komplex rendszerben az 
alfabetizáció mértéke, a közoktatás léte/színvonala, az adott régió/ország politikai 
berendezkedése, termelési módja, a lakosság rétegzettsége és szabadidő struktúrája 
épp annyira hat az olvasási/könyvhasználati módokra/szokásokra, mint a 
könyvelőállítás és -kereskedelem szabályozása, illetve megvalósulása vagy mint a 

                                                           

3 „Az egyik közleményben azt olvashatni, a könyvekkel együtt az olvasás is háttérbe szorul, a másik 
az ellenkezőjéről hoz föl meggyőző adatokat. Főleg a felnövekvő nemzedékek kerülnek behozhatatlan 
hátrányba, ha nem olvasnak könyveket – így az egyik szerző. A gyerekek minden eddiginél többet 
olvasnak, és egyáltalán nem baj, hogy nem könyvekből, hanem képernyőről teszik ezt – érvel a másik 
szakértő. Hol van az igazság?” (A kérdésről bővebben: Tószegi, 2009.) 
4 „Az elméletek és modellek kevéssé vették tekintetbe a történeti olvasáskutatás ismeretállományát, 
valamint magát az olvasási szokások történetiségét; az áthagyományozott anyagra figyelő történészek 
pedig ritkán használták az elméletek problémamegadással és strukturálással kapcsolatos javaslatait. 
A könyvpiac - és olvasáskutatás és a történeti olvasáskutatás is eléldegélnek egymás mellett.” (Jäger, 
1997) 
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technológia innovációk és a kommunikáció újabb és újabb hordozóinak5 a 
megjelenése. Az ajándékkönyvek mint az irodalmi kommunikáció hordozói 
kialakulásának, evolúciójának és mai helyzetének a felvillantásával ehhez a 
párbeszédhez szeretnék hozzájárulni. 

 
Kategorizációs kérdések 
 
Ha az ajándékkönyvek csoportját keressük a különböző hazai kutatásokban, hamar 
csalódni fogunk: ez a műfaj (?), téma (?), típus (?), kategória(?) a 
könyvstatisztikákban, az olvasáskutatási felmérések olvasmány-szerkezetet/olvasói 
ízlést vizsgáló listájában nem található meg, nincsenek egzakt adatok róla, és így tk. 
a használóikról sem tudhatunk semmi biztosat. Ha az alapvető, a negyven éven át 
következetesen eljáró, magyarországi olvasásszociológia legutóbbi, 2005-ös, a 
TÁRKI és az OSZK által közösösen elvégzett, országos, reprezentatív vizsgálatához 
fordulunk, ezeket a fő olvasmánytípusokat találjuk: 1. romantikus (Hugo, Jókai, 
Bronte); 2. klasszikus realista (19. századi és korábbi: Balzac, Tolsztoj, Dickens, 
Shakespeare), 3. 20. századi realista (Móricz, Molnár, Tamási), 4. modern, 
esztétikailag értékes (Bulgakov, Ady, Bodor), 5. szórakoztató: krimi, kalandregény, 
bestseller (Brown, Cook, King, Steele, Lőrincz), 6. ismeretközlő, 7. nem 
megállapítható (Nagy, 2007:12; Gereben, 2002 66). A Családi Olvasás Éve – 2010 
kutatása jóval több6 csoportot tartalmaz, ám itt sincs nyoma az ajándékkönyvnek. 
Csoportjai az alábbiak: kalandregény; romantikus-szerelmes regény; történelmi 
regény; krimi-detektív regény; klasszikus szerző szépirodalmi műve; életrajzi regény; 
szakácskönyv; útleírás-útikönyv; vers; fantasztikus irodalom; szak- és 
ismeretterjesztő irodalom; novella; sci-fi; kötelező olvasmány; mese; társadalmi- 
családregény; tankönyv; kortárs szerző szépirodalmi műve; hobbi-barkácskönyv; 
társadalomtudományok-politikaművészet; sport; ezoterikus irodalom; egyik sem 
(Gergely & Eörsi, 2011). A könyvolvasást vizsgáló felmérések mellett sajnos a hazai 
könyvkiadást vizsgáló jelentésekhez sem fordulhatunk segítségért: a KSH 10 évet 
átölelő adattárában, az UNESCO által kialakított témakörök szerinti felsorolásban 
(Bárdosi et al., 2011:17) ugyanúgy nem szerepel, mint a könyvforgalmat felosztó 
MKKE (www.mkke.hu) jelentéseiben. (A csoportok: 1. közoktatási tankönyv-
nyelvkönyv; 2. tudományos-műszakikönyv-lexikon-szótár; 3. ifjúsági- és 
gyermekirodalom; 4. ismeretterjesztő mű; 5. szépirodalom; 6. CD-ROM/hangos-
könyv.)  
                                                           

5 „Az irodalmi kommunikáció – írja a készülő magyar irodalomtörténet – lehetséges hordozói (kézirat, 
levél, könyv, folyóirat, napi- és időszaki sajtó, antológia, almanach, évkönyv, ponyva, füzetes sorozat, 
színpad stb.), illetve ezek formátumának változatai szabályozzák is a bennük megjelenő műfajok, 
formák és témák lehetséges körét. (Például a nyolcadrét és a kisnyolcadrét méret a századelőn 
„irodalom” és „nem-irodalom” különbségét is jelezte.) Emellett a formátumok adott olvasórétegekhez is 
kötődnek: bizonyos tekintetben létrehozzák azokat (könyv-, ponyva- vagy újságolvasók), a maguk 
eltérő társadalmi és ízlésbeli jellegzetességeivel” (Hites, 2015:674). 
6 Az MTA Szociológiai Intézete a rekorder az olvasói ízlés differenciálásában, 19 könyvtípusa : 
1.hobbikönyvek, hasznos tanácsok, információk a mindennapokhoz; 2. állatokkal, növényekkel, 
természettel kapcsolatos könyvek; 3. klasszikus szépirodalom, regények, novellák; 4. szakirodalom 
(munkájához); 5. kalandregény; 6. romantikus, szerelmi történet; 7. történelmi tárgyú; 8. krimi, akció, 
thriller, kémtörténet; 9. tudományos ismeretterjesztő; 10. költészet, versek; 11. kortárs szépirodalom, 
regények, novellák; 12. tudományos, fantasztikus; 13. életrajzok; 14. számítástechnikával kapcsolatos 
könyvek; 15. művészettel kapcsolatos könyvek; 16. ifjúsági irodalom; 17. drámák, színművek; 18. 
társadalmi-politikai kérdésekről szóló könyvek; 19. ezotériával kapcsolatos könyvek; 20. egyéb 
(Gyenes, 2005). 
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Az ajándékkönyv kategóriáját úgy tűnik, csak a könyvkereskedelem tartja számon, 
mely egyszerre alakítja is az olvasási szokásokat, s egyszerre reagál is rá gyors 
tempóban: a nagy könyvkereskedések közül az Alexandra és a Bookline weboldalán 
(a Libri-én nem szerepel!) könnyedén végignézhetjük az „Ajándékkönyvek” kínálatát. 
Minek köszönhető ez az eltérés? A műfajelméleti tipologizálás a felmérések 
elvégzésekor általában az olvasáskutatók feladata, mivel nem akarják terhelni efféle 
kérdésekkel a kitöltőket (Gombos et al., 2015:58); számukra az ajándékkönyv 
valószínűleg besorolhatatlan, így az „egyéb” kategória alá tartozik.  Az „egyéb” 
általában az a csoport, ami a fogalmi-rendszerezési hálókból kicsúszik, amire a többi 
csoport leírásai nem (vagy kevésbé) illenek, vagy túl sok minden jellemzi őket, de 
egyik sem túlságosan. Tény, az ajándékkönyv poétikai, narratív kritériumokkal 
kevésbé jellemezhető (nem műfaj), és a „szórakoztató irodalom” alcsoportjaiba sem 
sorolható be (nem téma), a formátumalapú osztályozás pedig csak a raktározás 
szempontjából releváns. A könyvolvasási és könyveladási statisztikák közötti 
különbség mindemellett, a nevükből következően még egy dologról árulkodik: az 
ajándékkönyveket messze nem olvassák/nem szeretik annyira az emberek, mint 
amennyire szívesen vásárolják, használati módja tehát inkább reprezentatív. 

 
Könyvajándékok és ajándékkönyvek 
 
Mélységes mély az ajándékozás7 gondja, hogy a költőt8 parafrazeáljuk: az 
ajándékozás (az ajándékadás és az ajándék elfogadása) bonyolult szabályok által 
irányított társadalmi gyakorlat, a mindennapi kultúra része, jelentését szociológusok, 
közgazdászok, antrpológusok, filozófusok vizsgálták. Az ajándékozásban a külső 
kényszer és a belső affekció/intimitás – pláne egy kommercializált kulturális 
környezetben – nem mindig választható szét. Kifejezhet kölcsönösséget, de alá-fölé 
rendeltséget is: az ajándékot általában „kötelező/illik” elfogadni, s akkor „igazi”, ha a 
viszonzás gondolata (vagyis a kereskedelmi, késleltetett csere) fel sem merül a 
felekben, ám a viszonzás kultúrája olyan erős, hogy az önzetlen ajándékozás 
sokszor csak illúzió. Lényegét mindenestre „nem hámozhatjuk ki a cserére, az 
áldozatra, az érdekre vagy bármilyen más vonatkozásra való utalással” sem 
(Losoncz, 2008:99).  

Az ajándékkönyv tágan értelmezve (mostantól ’könyvajándék’) bármilyen (témájú, 
formátumú), általában új9 könyv lehet, amelyet A. vásárol meg, és ad át B-nek, a 
legtöbbször valamilyen ünnepibb alkalomra.  Az ajándékozó ilyenkor vagy ismeri a 
másik ízlését, olvasási szokásait, esetleg családi könyvtárát, vagy olyan könyvet 
próbál adni, amiért némi garanciát is mer vállalni (azaz vagy maga is szereti az adott 
művet vagy jókat hallott felőle), vagy biztosra utazik és könyvutalvánnyal váltja ki 
magát. Egy 2005-ös, nyilvánosan hozzáférhető, a nagy könyvkereskedők (Alexandra, 
Libri, Líra és Lant) által megrendelt TÁRKI vizsgálat szerint könyvet mint ajándékot 
(könyvajándékot) „a könyvvásárlók közel háromnegyede szokott venni, ami a teljes 
felnőtt népesség egyharmadát jelenti” (TÁRKI, 2005:6, 28).  

Ha épp karácsony van és az ajándékozott, Bourne példáival élve, egy kiállhatatlan 
főnök, vagy egy hároméves, eddig még sosem látott unokaöcs, esetleg az 
                                                           

7 Az angol gift (’ajándék’) szó csupán hangalakjában egyezik a német das Gift szóval, mely utóbbi 
’mérget’ jelent és ’ajándékot’ is. 
8 „Mélységesen mély a főzés gondja” – lásd: Deák László: Napló. In: Emlékkönny. Budapest: Nap 
Kiadó, 2006, p. 17. 
9 Bourne szerint senki sem szeret igazán használt könyvet ajándékba adni (Bourne, 2015). 
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ajándékozó anyjának új élettársa, akivel amúgy sem szívesen találkozna (Bourne, 
2015), a könyvesboltok egy speciális kínálattal jöhetnek a bizonytalan ajándékozó 
segítségére: az ajándékkönyvekkel. A legtöbb kiadó számára az ajándékkönyvek a 
nem hagyományos könyvek/kiegészítők, a „special market” részei (Lambert, 2007), 
legfőbb jellegzetességük fizikai: mivel előállítási költségeik magasabbak az 
átlagosnál, terjesztésük külön módszert igényel, tartalmukban pedig el kell, találják a 
„Zeitgeist”-ot – kockázatos vállalkozásnak számít a kiadásuk. Annise Gross egy 
cikkében ajándékkönyv-kiadással foglalkozókat kérdezett végig, s az alábbi 
válaszokat kapta: az ajándékkönyvek „keményfedeles, illusztrált könyvek, gyönyörű 
kivitelezésben és elgondolkodtató tartalommal, bár jól tudjuk, hogy a kereskedelemi 
meghatározása ettől különbözik, vagy akár épp az ellenkezője”; „az ajándékkönyv az 
a könyv, amit lassan szeretsz nézegetni”; „az ajándékkönyv valójában egy 
„könyvtárgy”, amit lehetetlen digitalizálni. A mi ajándékkönyveinknél különös 
figyelmet fordítunk a taktilis elemekre” (Gross, 2015).  A válaszok az ajándékkönyv 
karakterisztikumaként egyrészt az esztétikumát/érzékiségét hangsúlyozzák, 
másrészt a hagyományos könyvterjesztési modelltől eltérő, abból kilépő marketingjét. 

 
Az ajándékkönyvek evolúciója: az irodalmi évkönyvek  
 
Az ajándékkönyvek mai formája több mint 200 évre megy vissza, egykori létmódjával 
az almanach/irodalmi évkönyvekkel csapatnyi könyvtörténész, irodalmár (főleg 
romantika-szakértő), médiumkutató foglalkozott10 mint az irodalmi kultúra 
materialitásának legszembetűnőbb példáival, megegyezve, hogy – különböző 
szempontok alapján –, számos elődjének tekinthető szöveg/hordozó közeg létezett. 
Pl. praktikum-használat alapján: a hóráskönyvek, „az ájtatosság hordozható 
eszközei”, és a Manutius-féle zsebkönyvek; praktikum-periodicitás alapján: 
kalendáriumok, almanachok; árképzés-terjesztés-műfajválasztás-célközönség, azaz 
kereskedelmi szempontok alapján: small books, double books, histories, majd a 
penny chapbooks műfajai (Chartier, 2000:308-309).  

A 18. század második felétől, az olvasóközönség gyorsuló kiszélesedésétől 
kezdve a könyvre egyre inkább kulturális áruként tekintettek, igaz, ekkor még a 
könyvek magas előállítási költsége, így az árai – teszi hozzá Wittman – akadályozták 
az olvasottságot. „A szépirodalom közössége annál inkább áhítozott az elegáns és 
tetszetős szövegkiállításra: a könyvet nagyszámú rézmetszettel és vignettával, 
marginális és záródíszekkel kellett ellátni… Az izgalmas regényeket illusztrálni 
kellett…” (Wittman, 2000:338). Ebben a folyamatban játszott jelentős szerepet az 
ajándékkönyv őstípusa, az irodalmi évkönyv: a század második felében (1765-ben) 
Párizsban elindított Almanach des Muses c. kiadványt számítják a költemények, 
elbeszélések, anekdoták, esszék, kritikák csokrából összeállított irodalmi évkönyv 

                                                           

10 Nem a teljesség igényével, a cikkben említetteken kívül az alábbi tanulmányokra/művekre hívnám 
fel a figyelmet: Birzer, Bernadette (2013): Exploring 19th Century Gift Books in a Special Collection: A 
Collection Analysis SLIS Connecting: Vol. 2: Iss. 2, Article 8.; Dickinson, Cindy (1996): Creating a 
World of Books, Friends, and Flowers: Gift Books and Inscriptions, 1825-1860, Winterthur Portfolio 31, 
no. 1 (1996): 53–66.; Harris, Katherine D. (2015). The Rise of the British Literary Annual, 1823–1835. 
Ohio Univerity Press; Hootman, Harry Edward (2004): British Literary Annuals and Giftbooks, 1823-
1861. Diss. U of South Carolina,  Jamieson, Eleanor. The Binding Styles of the Gift Books and 
Annuals. Literary Annuals and Gift Books: A Bibliography 1823-1903; Nichols, Stephen G., Wenzel, 
Siegfried, eds., The Whole Book: Cultural Perspectives on the Medieval Miscellany (Ann Arbor: 
University of Michigan Press, 1996)  
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műfajának megteremetőjének, mely innen terjedt át villámgyorsan Németországba11 
(Göttinger Musenalmanach), majd Angliába, Amerikába és természetesen 
Magyarországra12 is. Fontos megjegyezni, hogy a műfaj elnevezése nemcsak 
országonként, hanem még országokon és az adott koron belül is ingadozik: 
Franciaországban – almanach; Németországban – Taschenbücher, költői zsebkönyv; 
Angliában – literary annuals, irodalmi évkönyv ill. Gift-books, ajándékkönyv. Andrew 
Piper a romantikus miscellaniumok szakszót alkalmazza rájuk mint különböző 
szerzők, különböző típusú szövegeinek „abszolút vegyes” gyűjteményét, s az előző 
elnevezéseket nemzeti artikulációinak tekinti (Piper, 2009:122). A következő 
évtizedekben az egyre karcsúbb és kisebb formájú (kis octavo, duodecimo, 
sexdecimo) könyvek váltak a szépirodalmi olvasóközönség legkedveltebb 
formátumaivá: „A kecses külsőnek a belső leginkább az almanachok esetében felelt 
meg. A költői zsebkönyv az irodalmi társasági kultúra médiumává vált, amely 1770-
nel kezdődően több mint kétezer ilyen tetszetős, sőt, luxuskivitelű kötetecskét adott 
ki, az irodalmi munkák mellett ismeretterjesztő és szaktudományos, politikai és 
szatirikus zsebkönyveket is” (Wittman, 2000:339). 

A nyomdatechnika fejlődésének is köszönhetően (pl. acélmetszés) az elegáns, 
csinos stb. ajándékozható irodalmi évkönyvek legdiadalmasabb, legkiteljesedettebb 
időszaka az 1820-as 40-as évekre esett: Angliában, Amerikában – állítják a kutatók – 
egyenesen forradalmasította a könyvkiadás művészetét, új olvasó közönséget 
alakított ki, és magát az irodalmat is átalakította (Ledbetter, 2007:8; Shinn, 2013:179; 
Nissenbaum, 1996). Az 1823-as angliai Forget me not évkönyv a német és francia 
társakkal igyekezett konkurálni, csakúgy, mint az 1825-ös Friendship’ Offering13, az 
ugyanebben az évben megjelenő Remember me!, az 1827-es The Keepsake, az 
1828-as The Literary Souvenir,  a Bijou, az Amulet. Az ünnepnapokra és karácsonyi 
időszakra ütemezett kiadványok egymással is versengve mindig a legideálisabbnak 
gondolt, kisebb formátumban14, a leglátványosabb technikával kötve, 
dombornyomással nyomva akár aranymetszéssel, a legtetszetősebb illusztrációkkal 
díszítve (sokszor a szövegek alkalmazkodtak az illusztrációkhoz), a legelképesztőbb 
színekben, a legkülönfélébb tartalommal láttak napvilágot. Volt, amelyikben csak 
költemények szerepeltek különböző költőktől, volt, amelyikben a versek és 
elbeszélések mellett gyakorlati tudnivalók (pl. bankárok címjegyzéke, időjárás) vagy 
üres naplóbejegyzésre alkalmas oldalak is. A kötések a vászontól a szattyánbőrön, a 
bársonyon át a selyemig, a színek a barnától a vibráló vörösön át a rózsaszínig és 
liláig terjedtek. Az ajándékkönyveket/évkönyveket a kiadók tudatosan pozícionálták: 
általában családtagok, barátok adták egymásnak, de az udvarlási időszak 
szimbólumaiként párkapcsolati ajándékká is váltak – elsősorban a középosztály 
                                                           

11 A német könyvkereskedelem nem volt izolált (1869-ben 12 német könyvesbolt volt New Yorkban, 10 
Londonban, 10 Párizsban és 10 Péterváron), a könyvkiadói ötletek ide-oda cirkuláltak. „Néhány 
innováció Franciaországból indult el, mint pl. a kis-alakú könyvek és az ajándékkönyvek, és jutott el 
Németországba” (Fullerton, 2016:193). 
12 Magyar irodalmi almanachok, évkönyvek a későbbiekben: Aurora (1821-1828), Szépliteratúrai 
Ajándék (1821-1827), Koszorú Szépliteratúrai Ajándék (1828-1841) Zsebkönyv, Hébé, Aspasia. Az 
Auroráról és a hazai almanach kultúráról lásd bővebben: Bodrogi Ferenc Máté (2015). Az Aurora. 
Hazai almanach mint (zseb)könyvtárgy – a tematikától függetleníthető kontextusokról. 
13  „Könyvek is voltak ott, szigorúan glédába rakva az asztal négy sarkára. Az egyik egy nagy képes 
családi biblia volt. Egynek A zarándok útja volt a címe, és egy emberről szólt, aki otthagyta a 
családját, de hogy miért, azt a könyv nem mondta meg. Elég sokszor olvasgattam belőle. Érdekes, de 
kicsit kellemetlen dolgok voltak benne. A másiknak Baráti ajándék volt a címe, és tele volt gyönyörű 
versekkel: de a verseket nem olvastam el” – írja Mark Twain Hucklebery Finnjében, és mennyire 
jellemző hozzáállás egy ajándékkönyvvel szemben egy férfiolvasó részéről. 
14 Természetesen luxuskiadású fólió példányokat is kiadtak Faxon (1912:xiv). 
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számára. Náluk egyenesen a háztartások elengedhetetlen részévé váltak 
szépségükkel: a társalgó asztalán elhelyezett ajándékkönyv a jóízlést, a tanultságot 
és az előkelő státuszt fejezte ki, érdemes volt érte a luxustárgyakért járó összeget 
kifizetni (Shinn, 2013:181). A kiadványok elsősorban a nők/a fiatal hölgyek és a 
gyerekek közösségét célozta meg, s népszerűségük gyorsan az egekbe szökött: 
1828-ban 100.000 példány kelt el az összes évkönyvből, a Keepsake-ből 
megjelenésétől évente 15.000 (Jones, 2008:129), a The Literary Souvenir-ből két hét 
alatt 6000 (Ledbetter, 2007:8). 

Nissenbaum úgy látja, ebben az időben az évkönyvek megjelenésével egy 
egészen új dolog, „a legeslegelső kereskedelmi termék” született meg, ami egész 
Amerika gazdasági változását előrevetítette: ennél a médiumnál alkalmazták először 
a piaci szegmentációt. A luxuskötetek mellett ugyanis egyre többféle árkategóriájú 
(Faxon, 1912:xv) kiadványt hoztak ki, s célcsoportokra osztották az 
olvasóközönséget. Adtak ki könyvet külön kisfiúknak, külön kislányoknak, ifjaknak 
(Young Man Guide), jegyeseknek (Marriage Ring), anyáknak (Mother’s Present), a 
„Férfiak Klubjának”, a rabszolga-felszabadítóknak, a demokratáknak, mélyen 
vallásosoknak (Pastor’s Gift) stb. Demográfiailag, vallásilag, politikailag, életkorokra, 
de még a „kulturális habitusra”15 is figyelve szegmentálták a piacot (Nissenbaum, 
1996; Jones, 2008:130). Az ajándékkönyv különleges szerepe az ún. „fogyasztói 
forradalom” hatására is rávilágít: „Miért ajándékozunk képeket, könyveket vagy 
csecsebecséket – hivatkozza Nissenbaum Harriet Beecher Stowe egy 1850-es (!) 
történetének szereplőjét –, hiszen ellepik az asztalt?”; „tengernyi pénzt herdálnak el 
ilyenkor olyan dolgokra, amelyet senki sem akar, és azután, hogy birtokunkba 
kerülnek, senkit sem érdekelnek” (Nissenbaum, 2005:82). A karácsonyi ajándék 
mindig luxuscikk volt, nem pedig valamiféle praktikus szükséglet kielégítésére 
szolgáló eszköz, az emberek azonban még ínség idején sem mondanak le róla – a 
fogyasztási kiszolgáltatottságuk miatt. „A karácsonyi ajándékokra háruló teher igen 
súlyos volt, hiszen azokat tömegpiaci árucikként állították elő és hirdették. A 
karácsonyi ajándékok által előhívott személyes érzelmek attól a folyamattól függtek, 
amely ezeket az ajándékokat ugyanabba a kereskedelmi összefüggésbe helyezte, 
amelyet az ajándékcsere meghaladni látszott. Mindezek eredménye a modern világ 
egyik alapvető belső ellentmondása: a piaci árucikkek intenzív, személyes mély 
érzelmeket hivatottak előhozni” (Nissenbaum, 2005:88). 

Az ajándékkönyveket/irodalmi évkönyveket nem kevés kritika16 is érte az irodalmi 
elit részéről agresszív stratégiájuk miatt. „Cifrának”, „hatásvadásznak”, „művészileg 
üresnek”, „túlfinomultnak”, „hitványnak”, „vacaknak”, „trashnek” nevezték nem kisebb 
emberek, mint Tennyson, Charles Lamb, Poe vagy Whitman (Ledbetter, 2007:8; 
Shinn, 2013:181; Jones, 2008:130), ám irodalomszociológiai és gazdasági hasznát is 
felismerték: olyan olvasókhoz – köztük egyre több, különböző osztályból származó 
nőhöz – is eljuthattak általuk, akikhez azelőtt nem tudtak, népszerűségüket és 
pénztárcájukat (jobban fizettek, mint a magazinok) egyaránt növelték. A kor összes 
nagy írója, költője és képzőművésze dolgozott az ajándékkönyv-üzlet számára (Poe, 
Hawthorne, Irving, Longfellow, Tennyson, Coleridge), sőt, néhány fontos 
(remek)művük épp ebben a nyomtatási formában jelent meg először: növelve ezzel 
az esztétikailag értékesebb kötetek számát.  

                                                           

15 Voltak humoros, szatirikus és utazási könyvek is köztük, sőt, a később annyira népszerű detektív- 
és fantasztikus történetek is ajándékkönyvekben tűntek fel először (Shinn, 2013: 179)! 
16 Az ellenszenvben Ledbetter szerint a demokratizációtól és a feminizációtól való félelmük is szerepet 
játszott (Ledbetter, 2007:10). 
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Az ajándékkönyvek népszerűsége az 1860-as évektől hanyatlani kezdett, részben 
a konkurens médiumok (a regény válik a legkedveltebb műfajjá, ezen belül is az 
olcsó, fűzött filléres-regény, a dime-novel, illetve az olcsóbb és ugyanazt kínáló 
magazinok), részben a korízlés szerkezetének (szentimentalizmusból a realizmusba, 
a „valószerűség hatására való törekvés” erősödése (Kovács, 2001:534-535) 
megváltozása miatt, de társadalmi, kulturális jelentősége, „vívmányai” még ma is 
látszanak. 1. hozzájárult a könyv domesztikálásához azzal, hogy szélesebb 
olvasóközönséget és mindennapi olvasási gyakorlatot alakított ki magának; 2. 
segítette az irodalmi kánonképzés feladatát és a különböző nemzetek kulturális 
egységesülését ill. önállósulását; 3. először adott hangot a nőknek (mint szerzőknek, 
szerkesztőknek és illusztrátoroknak) 4. a legfontosabb közege volt a 19. század 
költészetének; 5. segítette a rövid prózai műfajok erősödését (Poe miattuk kezd 
novellákat írni a versek mellett, (Shinn, 2013:180); 6. segítette a 
szerzőket/képzőművészeket az önállósulásban; 7. a modern marketing 
„piacbővítését” először rajta keresztül alkalmazták; 8. a periodikumok mellett a 
szerialitásra kezdte hozzászoktatni a használóit, olvasóit; 9. a 
fragmentális/dekontextualizált olvasási módok egyik első modern médiuma. 10. a 
nyomtatott szövegek közül máig elsősorban a tapintáson és látványon alapuló 
„kulturális fétis17” szerepkörét tölti be (Hofkosh, 1998:187). 

 
Ajándékkönyvek a polcokon 
 
Manapság egyre több kiadó áll rá18 vagy erősíti meg eddigi ajándékkönyv-kínálatát, 
hogy aztán a legváltozatosabb csatornákon terjessze őket a könyvesboltokon kívül 
(ajándékboltokban, múzeumi shoppokban, kiskereskedésekben, borászatokban, 
dohányboltokban, számítógépüzletekben, benzinkutaknál, fűszereseknél (Gross, 
2015). Megjelenésükben és tartalmukban továbbra is igen változatosak (bár 
egyöntetűen életigenlő beállítottságuk van): találhatunk köztük életvezetési 
tanácsokat, életbölcsességeket, haikukat, verseket, recepteket, kedvenc házállatokat 
bemutató anyagokat, humoros írásokat, biblia-részleteket és más vallások szövegeit, 
ájtatossági munkákat, sikerkalauzokat, gyerekmeséket stb. A piac-szegmentáció 
elvét szintén alkalmazva (életkorokra, élethelyzetekre, életfordulókra dolgoznak ki 
műveket) továbbra is a nők a fő célcsoportjuk. Hogy a digitális könyvkiadás19, miként 
hat e műfajra, elég csak Thomas Nelsonhoz, az USA legnagyobb keresztény 

                                                           

17 Bizonyos szempontból az „olvasás válságára” adott „mindegy, hogy mit olvasunk, csak olvassunk”-
féle válasz isv fetisizálja mind a könyvet, mind az olvasást. 
18 Ízelítőül a magyar piacról csak néhány cím találomra: A szív titkai, Időtlen barátok, Mindennapok 
bölcsessége, Az élet művészete, Mindennap beléd szeretek, Kéz a kézben, Ne add fel, Bízz 
magadban, Férjemnek, Testvéremnek, Édesapámnak, A borról, Nyugodt napok 365, A szerelemről, A 
cicákról, A legcsodálatosabb nagymamának, Ballagási emlékkönyv, A szeretet kiskönyve, A 
karácsony füveskönyve, Coelho-naptár. Ide tartozik a (megint különböző célcsoportoknak szóló) újabb 
kiadások közül Oravecz Nóra „99 Léleksimogató gondolat” sorozata, Johanna Basford felnőttek között 
is népszerű kifestőkönyve, A titkos kert, de a hamarosan megjelenő, a Facebook-on közkedveltté vált, 
kortárs költőket és verseiket képekkel és hatásos idézetekkel népszerűsítő InstaVers projekt 
nyomtatott-kötet változata is - Kele Dóra szerkesztésében. 
19 Egy felmérés szerint az emberek még mindig (legalább kétszer) jobban szeretik nyomtatott 
szövegként olvasni a szakácskönyveket, képregényeket, útikönyveket és a gyakorlati-tanácsadó 
könyveket, szemben a fikciós művekkel (Perry, 2013). 
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könyvkiadójához fordulni, aki lehetetlennek látja a digitális ajándékkönyveket20, 
hiszen „az egész üzlet természete a megfoghatóságon, a fizikalitáson alapszik” 
(Greenfield, 2013). 
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Az elmúlt évtizedek során egyre nagyobb figyelem összpontosul olyan 
objektumokra, amelyeket az emberiség hozott létre. Ezek az objektumok az 
ember tevékenységéből keletkeztek, azonban mára oly mértékűvé váltak, 
hogy nagyságrendekkel meghaladják akár még az emberi ész 
felfogóképességét is. Már csak azért is vannak túl az elgondolhatóságon, 
mert némelyik ilyen melléktermék annyira jelentős hatásokkal bír, hogy akár 
minden gondolkodásnak, a gondolkodás lehetőségének is véget vethet. 
Timothy Morton fogalmával élve: valóságos hipertárgyakká váltak az emberi 
tevékenység externális „melléktermékei”, olyan melléktemékek, mint a 
globális felmelegedés vagy a radioaktív sugárzás (Morton, 2013). A 
hipertárgyaknak több tulajdonságát figyelhetjük meg: „hiperek” abban az 
értelemben, hogy rendkívül módon felülmúlják azokat a létezőket, amelyekkel 
kapcsolatba kerülnek. Ragadósak, mivel hozzáragadnak azokhoz a 
lényekhez, amelyekkel kontaktusba kerülnek (ennek legnyvilvánvalóbb 
példája az olajszennyezés). Non-lokálisak, mivel helyi megnyilvánulásaikon 
keresztül nem ragadhatóak meg (a felmelegedés globális jelenség). 
Alapvetően másmilyen nagyságrendet képviselnek, mint az ember által 
megszokott nagyságok, mértékek. Többnyire láthatatlanok, csupán 
tudományos műszerekkel kimutathatóak (radioaktivitás). Továbbá hatásaik 
interobjektívek, vagyis csupán az általuk érintett tárgyak kölcsönhatásaiból 
vehetjük észre, hogy hipertárgyakkal van dolgunk. Ennek elméleti 
alátámasztására először is röviden kitérünk Karl Marx holtmunka-elméletére, 
majd egy olyan alternatív társadalomtudományi paradigma körvonalait, amely 
a hipertárgyakkal mint az emberrel egyenrangú, sőt, az embernél fontosabb 
társadalmi cselekvőkkel számol. A társadalomtudománynak szakítania kell az 
elavult antropocentrikus paradigmákkal, és azokat fel kell váltani egy 
objektum-orientált megközelítésmóddal. 

A társadalmi ágencia és annak reverzibilitása régóta foglalkoztatja a 
társadalomelméletet és a tudományelméletet. Mint David Bohm 
kvantumfizikus kiemeli, a gondolat („thought”) és a nem-gondolat („non-
thought”) közti különbségtétel tarthatatlan, hiszen egyfelől a gondolat egy 
valódi, materiálisan megalapozott tevékenység, amely a mozgás 
teljességének részét alkotja, azonban a mozgás világának teljessége, az 
anyagi világ mint olyan, szintén nagyrészt a memóriában megjelenő gondolat 
eredménye (Bohm, 2001 [1980]:74). Végső soron, szól Bohm tézise, a 
gondolat és nem-gondolat azonosak. (T=NT) Az univerzum a kvantumfizika 
világképe szerint áramlásokból áll. Nincsenek pontosan definiálható 
részecskék, mivel a részecskék közti határvonalakat képtelenek vagyunk 
meghatározni amiatt, hogy a kategorizálás és mérés aktusa változásokat 
eredményez az empirikus valóságban. Az alábbi ábrával szemlélteti az 
ágencia reverzibilis jellegét (Bohm, 2001 [1980]:75). 
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Észre kell vennünk, hogy a fenntarthatatlanság, a normátlanság, a 
felbomlás, a meghatározatlanság és a határvonalak hiánya az új normalitás. 
Ennek oka Timothy Morton szerint az, hogy a hipertárgyak korszakába 
léptünk, egy olyan korszakba, amelyet röviden az „aszimmeteria 
korszakaként” jellemez (Morton, 2013:10). Azonban mielőtt kitérnénk Morton 
fogalmának kifejtésére, bővebben szemügyre kell vennünk a fenti ábrán 
található kölcsönhatást, különösen a társadalomtudományok tükrében. 

A társadalomelméletben nem újdonság az embertől elidegenedett 
termékek, tárgyak és az ember közötti kölcsönhatás. Kikerülhetetlen tényező 
e vonatkozásban Karl Marx holtmunka fogalma. Mielőtt kifejtenénk e fogalom 
lényegét, elemeznénk egy fényképet, amely, álláspontunk szerint, kiválóan 
jelképezi ezen fogalom lényegét. A Manufactured Landscapes című 
dokumentumfilmben több jelenet mutatja be az emberi munka által előállított 
tárgyaknak való alárendeltségünk és kiszolgáltatottságunk kétségbeejtő 
állapotát. Az említett jelenet egy kínai ruhavasaló üzemben készült, amely 
állítólag a világ legnagyobb ilyen jellegű üzeme. A vasaló látszólag 
jelentéktelen, banális, mindennapi használati tárgy, amely alárendelődik a 
felhasználó akaratának. Csakhogy az azt előállító munkás esetében ez éppen 
fordítva van: az értéket létrehozó esetében a tárgy akaratának rendelődik alá 
a munkás személye. A képen az emberek fölött mesterséges égboltként 
elterülő szállítószalagról függő késztermékek, a már legyártott vagy félkész 
vasalók mechanikus reprodukciója látható. A tér is a tárgyaknak rendelődik 
alá, azok által van kitöltve, míg az emberek ragasztóként működnek közre a 
tárgyak interakciójában. Dobozok közé nyomorítva, mint táblázatban szereplő 
felcserélhető változók, úgy sietnek a gyár, illetve a szalagsor sárga színébe 
öltözött egyenruhás munkások. Ezek a dobozok betöltik a „jelenet” előterét, 
és a kamerához való közelségük révén nagyobbnak tűnnek, mint az 
emberek.1  

A képen szereplő szállítószalag, valamint a szállítószalag által vontatott 
tárgyak a holtmunka kifejeződései. A holtmunkáról A tőke első kötetében 
Marx a következőképpen értekezik:  

„A tőke elhalt munka, amely vámpír módjára csak azáltal elevenedik 
meg, hogy eleven munkát szív fel, és annál inkább él, minél többet szív 
fel. Az az idő, amely alatt a munkás dolgozik, az az idő, amely alatt a 
tőkés az általa vásárolt munkaerőt elfogyasztja.” (Marx, 1965 
[1867]:254-255) 

 
Ezen híres részletben Marx a tőkével azonosítja a holtmunkát. A tőke a 

munkásoktól elidegenített érték eredménye, amely tőlük független 
tényezőként, a holtmunka alakjában testesül meg. A munkás, míg azt 
gondolja, és szándéka szerint valóban „önmagáért” dolgozik, valójában a 
tőkeként képződő holtmunkát gyarapítja, amely „vámpír módjára” rátelepszik 

                                                        
1 Képkocka, Manufactured Landscapes, © Edward Burtynsky 
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a termelőkre. Vitalista szóhasználattal él a szerző e ponton, és hangsúlyozza 
a „halott” és „élő” munka közti különbséget. A holtmunka az élőmunkának 
mintegy tükörképe. Nincsen vámpír élő, vitális energiával rendelkező munkás 
híján. Viszont a marxista diskurzus egyik legfontosabb világnézeti tézise az, 
hogy fordított esetben igenis beszélhetünk élőmunkáról, hiszen voltak a 
történelemnek olyan korszakai, amikor nem uralkodott az árutermelők fölött a 
tőke. Ilyen korszak volt a középkori manufaktúrák időszaka, amikor a kortárs 
osztályviszonyok és a technika akkori szintje együttesen nem tették lehetővé 
Marx véleményében a jelentősebb tőkeképződési folyamatokat: 

„A manufaktúrában és a kézművességben a szerszám szolgál a 
munkásnak, a gyárban ő szolgál a gépnek. Ott tőle indul ki a tőkeeszköz 
mozgása, itt neki kell követnie annak mozgását. A manufaktúrában a 
munkások egy eleven mechanizmus tagjai. A gyárban egy holt 
mechanizmus létezik függetlenül tőlük, és ebbe a mechanizmusba 
eleven függelékekként kebelezik be őket.” (Marx, 1965 [1867]:464-465) 

 
Az automatává váló munkaeszköz a munkást alárendeli a tőke uralmának, 

és Marx kifejezésével élve „kiszipolyozza” (Marx, 1965 [1867]:465).Mint a fent 
szemügyre vett filmbeli jelenetben, az emberek a gyár keretein belül a gépek 
és tárgyak halott rendszerének élő függelékei. A mi élő húsunk, a kapitalista 
társadalom keretein belül, a sápatag, élettelen vámpír tartozéka (Henry, 2015 
[2002]). Kétségtelen tény, hogy a holtmunka fontos fogalma a 
társadalomtudományoknak. Azonban, mint látni fogjuk, az elmúlt évtizedek 
ökológiai változásai, amelyek nem hagyhatják érintetlenül a kortárs 
társadalomtudományokat sem, a holtmunka fogalmánál tágabb kategóriát kell 
alkalmaznunk e ponton. A holtmunka kiindulópontként szolgálhat az olyan 
jelenségek elemzésében, mint a zajszennyezés, azonban messze nem 
elegendő. 

A hipertárgy, mint látni fogjuk, több mint pusztán társadalmi termék. Míg a 
vasalónak nincsen értelme az emberi társadalom keretein kívül, amint a 
pénztőkének sincs, addig a nukleáris sugárzás tőlünk függetlenül is bír 
társadalomformáló erővel, még ha emberi munka eredményeképpen került is 
felszínre a dúsított urán. Ha megegyezik a társadalom akaratával, ha nem, a 
nukleáris sugárzás több, mint puszta holtmunka: a nukleáris sugárzás, még 
ha az emberi munka révén keletkező hulladék munka eredménye is, 
alapvetően természettudományi tény. Marx diskurzusa a munka 
központúságából és antropocentrizmusából adódóan, noha tökéletesen 
alkalmas a man-made (emberi munka által létrehozott) mesterséges tárgyi 
rendszerek kutatására, kudarcot vall a hipertárgyakkal való gondolkodásbeli 
és fogalmi szembesülés feladatában. Mint Timothy Morton írja: „A 
hipertárgyak ragadóssága kísért bennünket. Társadalmi, pszichés és 
ökológiai tereink fölé emelkedik.” (Morton, 2013:125) 

A dolog adva van, és kínálgatja magát a figyelmünk számára. Amikor 
meglátjuk a dolgot, olyan, mintha koponyánkat átszelné a belőle előbukkanó 
hullámzás. Fejünket szinte szétfeszíti a feszültség. Fejtetőnkre állít a dolog, 
kirázza belőlünk a reszketésből eredő önfeledt nevetést. Már csak nevetni 
tudunk, amint közelít felénk a dolog. Mint Morton kiemeli, a gőzgép feltalálása 
óta a világ véget ért. A világ vége az apokalipszis: már megtörtént esemény, a 
múlt árnyéka, amely bennünket is potenciálisan árnyékká változtathat 
(Morton, 2013:30). Saját cselekvéseinkkel idézzük elő a dolog felénk való 
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közeledését, azonban ezen infernális kínálkozás elől a saját vágyaink sem 
engednek bennünket menekülni. Az ipari civilizáció következtében növekvő 
széndioxid-koncentráció folytán tropikalizálódó nyarak a hipertárgy lokális 
megnyilvánulásaként értelmezhetőek.  

A fenntarthatóság lehetetlenné válik annak következtében, hogy az örök 
adományozóként felfogott Nap is az ember ellen fordul az ózonréteg 
elvékonyodása következtében. Morton megjegyzi, hogy amint a 
fenntarthatóságról szóló prédikációkat hall, a napolajért nyúl (Morton, 
2013:86). Már nem eszmék vagy felfogásmódok adottak, hanem a tárgyak 
összjátéka az, ami számára mi vagyunk adottak. Nincsenek többé adatok, 
amelyeket kiszedhetnénk a hipertárgyak interakciójából, mivel egy olyan 
interakcióval van dolgunk, véli Morton, amelybe mi magunk is menthetetlenül 
beleragadtunk. Minél többet tudunk meg a hipertárgyakról, annál furcsábbak. 
Az antropocentrizmussal való végleges szakítás mellett érvel egy harmadik 
lehetséges társadalomtudományi paradigma, amelyet Timothy Morton fejt ki 
Hyperobjects című kötetében. Definíciója szerint: 

„A hipertárgyak (...) ’hiperek’ egyéb entitásokhoz képest, ha ember által 
létrehozottak, ha nem. A hipertárgyak számos tulajdonsággal 
rendelkeznek. Ragadósak, ami azt jelenti, hogy hozzáragadnak azokhoz 
a lényekhez, amelyekkel kapcsolatba kerülnek. Non-lokálisak, vagyis a 
hipertárgynak bármely helyi megnyilvánulásukon túlmutató léttel bírnak. 
Különböző valóságszinteken mutatkoznak, többek között olyan 
nagyságokban, amelyek meghaladják a megszokott emberi mértékeket.” 
(Morton, 2013:10) 

 
Marx diskurzusával ellentétben, Morton nem állítja élesen szembe 

egymással az emberi munka eredményeképpen létrejövő hipertárgyakat, és a 
természetes hipertárgyakat. Természetes hipertárgyként kezelhetjük például 
az univerzum egészét, amelyet a kvantumfizika hologramm-jellegűként kezel 
(Morton, 2013:39). A hipertárgynak mint fogalomnak a megértéséhez 
gyümölcsöző lehet a konkrét példák számbavetése. Morton számos példával 
ékesíti művét, amelyek részletes elemzésébe nem bocsátkozhatunk. 
Elegendő a zajterhelés tekintetében szemügyre vennünk azt, amit a szerző ír 
a hipertárgyakról és a zónákról. Morton a következőképpen foglalja össze a 
hipertárgyak „zóna-kibocsátó” jellegét: 

„A csernobil-i atomreaktor pincéjében található egy óriási »elefántláb«, 
amely kóriumból képződött, egy olyan összetett radioaktív anyag, amely 
különböző fémekből és üvegből keletkezett. Nem látható, kivéve, ha 
gyorsan meg akarunk halni. Az első kísérlet, amelynek során le 
próbálták fényképezni, meghiúsult, mivel a kamerát megsemmisítette a 
sugárzás, amelyet ez az objektum kibocsát. Végül egy tükör 
segítségével sikerült lefényképezni. A tárgyak zónákat bocsátanak ki 
magukból. Ahol éppen találom magam, ott már folyamatban van egy 
zóna, egy autonóm zóna, mint egy pár gondosan hangolt szinuszhullám, 
amely betölt egy házat interferencia-mintázatokkal...” (Morton, 
2013:102). 

 
Mint Morton írja, a hipertárgyak zónákat bocsátanak ki magukból. Ennek 

egyik legérdekesebb, és egyben legijesztőbb példája a csernobili reaktorban 
található „elefánt lába”. Ezen mesterséges geológiai képződmény kórium és 
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egyéb sugárzó anyagok egyvelegéből keletkezett lávafolyam maradványa, 
amely a túlhevült csernobili erőmű reaktorából folyt ki. A képződmény 
várhatóan több tízezer évig sugározhat.2 Csernobilon belül is a 
legveszélyesebb övezetként van nyilvántartva az „elefánt lába”. Olyannyira 
sugárzott, hogy az első fényképezési kísérlet során összetörte a kamerát a 
belőle kiáramló sugárzás, azaz nincs olyan technikai eszköz, amellyel akár 
megközelíthető lenne ez a hipertárgy. A szétfolyt, deformált, puhának látszó 
megkövesedett massza a likvid modernitás szimbóluma, amint megolvasztja 
a modernitás bürokratikus vasketrecét (Bauman, 2000). 

Kijelenthetjük, hogy Csernobil óta valósággal lejárt a vasketrecek 
szavatossági ideje. A börtönrácsokat is megolvasztja a posztmodernitás 
szétfolyó atomreaktora. Különösen érdekfeszítő, hogy míg az embernek 
sikerül egy mesterséges „elefánt lábat” világra hozni, addig a valóságos, nem 
sugárzó elefántok kihalófélben vannak. Korunk szinte játszik a veszéllyel, 
gombnyomásokon múlik milliók megbetegedése, halála, deformálódása, 
hiszen a sugárzás mint hipertárgy a húst sem kíméli. A hús megromlott 
állapota: a radioaktív sugárzás lenyomata. A rákos daganat az 
emancipálódott sugárzás útvonalát jelzi, amint penetrálja az organikus 
anyagot. A húsnak a radioaktivitás általi deformálódása részét képezi az 
interobjektivitás új rendszerének, amelyet a hipertárgy jelenléte tesz 
lehetővé.3 

A hipertárgyat csupán „lenyomataiból” ismerhetjük fel. A radioaktív 
hullámzás belevésődik az élőlények húsába. Láthatjuk tehát, hogy a 
hipertárgy adott esetben az általa érintett objektumokat deformálja, ily módon 
a hipertárgy az interjobjektivitásból származó viszonyok révén mutatható ki. 
Az erős radioaktivitás egyfajta negatív sugárzás, amely a reprezentációt is 
meggátolja, tagadja, legyen az technikai vagy naturális. A természet és a 
hipertárgy találkozásával, és jellegzetesen morbid egybeolvadásával van 
dolgunk. Ez az egybeolvadás eltörli a mesterséges és a természetes közti 
határvonalat, hiszen a hipertárgy működésképtelenné teszi az úgynevezett 
mesterséges, illetve természetes vizualitás eszközeit. A hipertárgyak által 
befolyásolt zóna éppolyan mértékben nevezhető a morbiditás és rémület 
zónájának, mint a sugárzás vagy áramlás zónájának. Veszély, amely 
lenyomatot hagy maga után, jelezni kívánva jelenlétét. Tudatunktól 
függetlenül belénk hatol, átformál bennünket. Akárcsak egy sötét, 
rosszakaratú istenség. Morton véleményében fel kell tennünk a kérdést: a 
demokrácia vagy, ami azt illeti, a társadalom vajon csupán az emberi fajra 
korlátozódik? Morton a poszt-ökológiai gondolkodáshoz nélkülözhetetlennek 
tartja az „emberi jogok” fogalmának kibővítését a tárgyakra is, legalábbis azon 
tárgyakra, amelyek hipertárgyként vesznek részt a társadalom életében 
(Morton, 2013:89). 

A hipertárgyak az esetek többségében láthatatlanok, a puszta érzékeléssel 
nem foghatjuk fel valódi kiterjedtségüket, méretüket. Még ha láthatjuk is 
bizonyos következményeiket, azok valójában a puszta kitüremkedései az 
amúgy nem érzékelhető jelenségnek, akár egy rovar szemén a tumor. 
Tudományos eszközök szükségeltetnek a fukusimai erőműből kiáramló 

                                                        
2 http://nautil.us/blog/chernobyls-hot-mess-the-elephants-foot-is-still-lethal 
3 http://www.smithsonianmag.com/arts-culture/chernobyls-bugs-art-and-science-life-after-
nuclear-fallout-180951231/ 
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radioaktivitás méréséhez, percepciójához. Láthatjuk a cunami által keltett 
hullámok nagyságát.4 Noha a térkép nem a sugárzást mint olyat mérte, 
hanem a cunami által keltett hullámok maximális magasságát, aligha lehetnek 
kétségei a józan szemlélőnek, hogy a fukusimai erőműből máig szivárgó 
radioaktivitás kiterjedtsége hasonló lehet, legalábbis mintázatát tekintve. Két 
hipertárgy találkozik és folyik bele egymásba: a cunami által keltett hullámzás 
és a radioaktivitás hullámzása eggyé válnak. Nem vagyunk képesek 
különválasztani a kettőt. A megjelent térképből a radioaktív sugárzás 
megjelenítésére vállalkozó, a hiányzó megjelenítést pótló mém lett. Az 
említett cunamitérkép kísérlet arra vonatkozóan, hogy potrét készíthessünk 
„Fukusimáról”. Baleset? Fukusimai sugárzás? Morton definíciója, mint 
emlékezetes, kiemeli a hipertárgyak non-lokális jellegét. Még a legfejlettebb 
technikai mérőeszközök sem képesek kimutatni azt, hogy a szennyezett hal, 
amelyet egy kaliforniai luxusétteremben fogyasztunk, éppen mely földrészről 
származó részecskék révén vált szennyezetté, romlottá, 
egészségkárosítóvá.5 

A hipertárgy jelenlétét a hipertárgy által vetített árnyék teszi nyilvánvalóvá. 
Vagy mégsem? Mint a fentiekben olvasható, még egy tudományosan 
elfogadott méréseket bemutató térkép is vita tárgyát képezheti. Minél többet 
tudunk meg a hipertárgyakról, annál inkább elbizonytalanodunk. 
Szembesülnünk kell azon ténnyel, hogy minél többet tudunk meg egy tárgyról, 
annál makacsabbul válik furcsává, érthetetlenné, felfoghatatlanná (Morton, 
2013:121). Azon paradox helyzetet teszi lehetővé a hipertárgyak mindent 
átható, erőszakos, ám többnyire rejtett jelenléte, hogy a megnövekedett tudás 
nemhogy csökkentené a bizonytalanságot, hanem egyenesen növeli azt. Az 
exponenciális aszimmetria korszakában minden növekszik fokozódó 
ütemben, így a különböző tudományterületek is gerjesztik a bizonytalanságot 
és átláthatatlanságot. Mint Ulrich Beck fogalmaz jólismert művében, amely 
pontosan e problematikát veszi szemügyre: 

„A technikai lehetőségek [Zweckrationalitat] bővülése magával hozza a 
következményeik beláthatlanságának, átláthatatlanságának a bővülését 
is. (...) Azok a veszélyek, amelyeket a magasan fejlett nukleáris vagy 
vegyipari termelési erők hordoznak magukban, felszámolják azokat az 
alapokat és kategóriákat, amelyek segítségével gondolkodtunk és 
cselekedtünk eddig...” (Beck, 1992 [1986]:25) 

 
Mint láthattuk a fukusimai cunamit ábrázoló térkép esetében, a 

hipertárgyak nem ismerik még a kontinensek közti határokat sem. Szó szerint 
határtalanok. A termelőerők bomláserőkként, centrifugális erőkké lényegültek 
át. szociológiai programja, amelyet Morton és a posztökológiai gondolkodás 
folytat, lényegében az antropocentrizmussal való szakítás programja. Nem 
engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy a környezetszennyezést 
csupán „balesetnek” vagy „externáliaként” kezeljük. Az új szociológiai 
paradigma számára a hipertárgyak mellett az emberi tényezőnek háttérbe kell 
szorulnia, méghozzá amiatt, mert a valóságban is ennek lehetünk tanúi. 
Fontos észrevennünk, hogy a „környezet” mint olyan, egy illúzió. Beck és 
Morton egyaránt arra hívják fel a figyelmünket, hogy a megszokott 

                                                        
4 http://nctr.pmel.noaa.gov/honshu20110311/ 
5 http://www.huffingtonpost.com/2013/02/22/radioactive-fish_n_2743899.html 
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valóságértelmezési kategóriák irrelevánssá váltak: „...a külső tér a 
képzeletünk szüleménye: mindig egy hipertárgy belsejében vagyunk.” 
(Morton, 2013:20) 

David Bohm szerint ahhoz, hogy beszélhessünk jelzésről (signal) vagy 
akár annak lehetőségéről, világosan el kell határolnunk a vevőt és az adót. A 
kvantumelmélet lényegében azt mondja ki, hogy a világ egy oszthatatlan 
egészet alkot, amelyet csak fenntartásokkal választhatunk szét egymástól 
különálló világtubusokra. (world-tube) Ezért a különálló utcákat a zaj 
tengereként vagyunk kötelesek felfogni, a hipertárgyak korában (Bohm, 2001 
[1980]:135-136). Állandóan benne vagyunk a hipertárgyban. A hipertárgy 
jelenléte mellett csakis virraszthatunk, egyéb megoldásra nincsen, és nem is 
lehet módunk. Az elvadulás mindenkit megfoszt a nyugodt alvás 
lehetőségétől. Elvégre a nukleáris szennyezés miért is ne lenne tekinthető 
elvadult energiának?  

Muti Randolph brazil művész installációja lényegében ezen körülményre 
hívja fel a figyelmünket: a hipertárgy elől, amely felbomlasztja valóságunkat, 
sőt, felfogóképességünk működését lebénítja, megannyi tükrével.6 Nincsen 
kijárat, csupán virrasztás. Noha az oksági viszonyok tekintetében valamelyest 
vissza tudjuk vezetni a lakosok részéről történő zajongás okát szocializációs 
vagy társadalmi mobilitási tényezőkre, törvényszerű, hogy nem fogunk tudni 
mit kezdeni a kizárólag szociológiai módon kapott eredményeinkkel. 

A hipertárgyak korszakának legfőbb jellemzője a bénaság. Nem lehetséges 
többé a globálissá vált hipertárgyakat kordában tartani lokális megoldásokkal. 
A posztmodern város egyre elvadultabb, amint egyre fokozódnak a decibelek. 
Vagy globálisan kezeljük a hipertárgyakat, vagy sehogyan. Morton 
meglehetősen erős megfogalmazásában, az ürülék érintetlenül hagyása is 
kívánatosabb megoldás az ürülék folyamatos kavargatásánál, noha az 
optimális megoldás, mint bárki, aki rendelkezik angol WC-vel, tudhatja, 
egészen eltérő mindkét alternatívától (Morton, 2013:81).7  

A városi ember életét beárnyékolja a hipertárgy rejtett jelenléte. Olyan 
esetben, amikor egy vendéglátó intézmény látogatói zajonganak, és az 
intézmény el van látva csend-táblával, a magyar szabályozás értelmében a 
rendőrségnek kötelező kiküldenie járőröket a helyszínre a zajszennyezés 
felszámolására. Viszont a rendpártiság nem lehet tartós megoldás, amint ezt 
mindkét interjúalany világossá teszi. A hipertárgy azzal fenyeget bennünket, 
hogy valóságunkat valótlanná-változtatja.  

„A valótlanság veszélye a valóság jele. Mint egy rémálom, amely hírt ad 
valamely valós pszichés intenzitásról, a hipertárgy árnyéka hírt ad a 
hipertárgy létéről.” (Morton, 2013:30) 

 
Egy lehetséges megoldási javaslat a hipertárgyak esztetizálódása lehetne. 

Léteznek olyan jelenségek, amelyek hatására nem lehetünk másak, mint 
bénultak és némák. Még a fent említett zenei minimalizmust is meghaladja 
JLIAT munkássága, aki többek között, talán a legfélelmetesebb zajból 
készített bárki által hallgatható mp3-fájlt: különböző nukleáris fegyverek 
tesztelését hallgathatjuk honlapján.8 A Bikini-szigeteken végzett nukleáris 
teszt véget vet öntudatunknak. Ezen apokaliptikus hangzavart hallgatván, 
                                                        
6 http://www.billboard.com/files/stylus/1068709-coachella-creators-project-2-617-409.jpg 
7 https://www.youtube.com/watch?v=rzXPyCY7jbs 
8 http://www.jliat.com/bravo.mp3 
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világossá válik számunkra, egy nukleáris robbanás elképzelt villanásának 
következtében, hogy a hipertárgy zaja mellett nem lehet maradásunk. Az 
emberi munka révén létrejött a zajnak egy olyan fokozata, amely teljességgel 
kitörölhet bennünket a létezésből. A nukleáris robbanás félelmetes moraja 
kiszakít bennünket megszokott gondolkodási sémáinkból, és szembesít 
bennünket azon körülménnyel, hogy még a gondolat lehetőségét is 
felszámolja a világ vége. 
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A könyvtárak oktatástámogatási tevékenysége jelentős átalakuláson esett át az 
utóbbi években. Ezen a téren (is) egyfajta paradigmaváltás folyamatának lehetünk 
tanúi, amely néhány intézmény esetében már akár túlhaladottnak is mondható, 
mások azonban még a folyamat közepén vagy éppen előtte állnak. A felsőoktatási 
könyvtárakat tekintve sokat változott az oktatási intézménnyel való kapcsolat, a 
könyvtáraknak a képzésben elfoglalt szerepe, valamint ezeken túlmenően az oktatás 
szereplőinek a könyvtári szolgáltatásokhoz való viszonya, megítélése. A változások 
maguk után vonták a könyvtárosi munka megújulását és ezzel együtt a könyvtár 
eszköztárának bővülését, különös tekintettel az online elérhető szolgáltatásokra. 

Másrészről az oktatás területén is megjelentek új módszerek, eszközök, 
technológiák, amelyek megkövetelik a könyvtári szolgáltatások alkalmazkodását és a 
szolgáltatásban résztvevő szakemberek ismereteinek fejlesztését. Mindezek együtt 
pedig egyre nagyobb felelősséget rónak a felsőoktatási könyvtárakra, hiszen az 
oktatás támogatásának lépést kell tartani a folyamatosan megújuló 
tevékenységekkel, a tartalom és eszközök szintjén egyaránt. 

Az oktatástámogatás helyzetének vizsgálata jelen kutatásban a magyarországi 
felsőoktatási könyvtárak kapcsolódó szolgáltatásainak megismerésére vonatkozik. 
Ezeken belül elsősorban az elektronikus tanulási környezetek, az elektronikus 
tanulás, valamint az ezek vonzáskörébe tartozó tevékenységek könyvtári 
támogatására fókuszál. Ugyanakkor pedig – a szükséges mértékig – említésre 
kerülnek a könyvtári oktatástámogatás egyéb formái, lehetőségei is. 

 
A könyvtári oktatástámogatás és a felsőoktatás minősége 
 
Az oktatás és a könyvtár kapcsolatának fontos eleme, hogy milyen módon képesek 
egymás minőségtevékenységének támogatására. A felsőoktatási intézményekben és 
könyvtáraikban egyre magasabb szintre kerül a minőségközpontú gondolkodás. A 
könyvtárakat többféle kihívás is ösztönzi a minőségmenedzsment működtetésére (pl. 
minőségdíjak stb.). Ma már ez a korszerű szolgáltatások biztosításának egyik 
alapfeltétele. 

Az oktatástámogatási szolgáltatások minőségének rövid tárgyalása azért 
szükséges, hogy nyomatékosítsuk a későbbiek során említésre kerülő szolgáltatási 
tevékenységek folyamatos fejlesztésének és ellenőrzésének fontosságát. A minőség 
fogalma itt azt jelenti, hogy képesek vagyunk az oktatás és szereplőinek igényeit, 
elvárásait megfelelő szinten kielégíteni, működésünket pedig ezek teljesítésének 
rendeljük alá. A minőségbiztosítás kiemelt könyvtári területei között több pontban is 
megtalálhatjuk az oktatással való kapcsolatot. (Ezek a területek az elektronikus 
tanulás támogatását is magukba foglalják.) Például ilyen kiemelt területek (Skaliczki 
& Zalainé, 2003): 
 



Társadalom, kulturális háttér, gazdaság, ISBN 978-80-89691-33-3 

392 

• szolgáltatásmenedzsment (a használók elvárásainak magas színvonalon 
történő teljesítése), 

• állománymenedzsment (ez többek között az elektronikus dokumentumok 
egyre nagyobb szerepének tisztázását is jelenti), 

• információs és kommunikációs technológiák (hálózati szolgáltatások 
infrastruktúrája, lokális hálózatok kialakítása és kapcsolódása a világhálóhoz, 
hozzáférés biztosítása, elektronikus információ- és tartalomszolgáltatás, 
digitalizálás) 

• képzés és továbbképzés (könyvtárosok képzése, felkészítése az új 
technológiák alkalmazásokra, a korszerű szolgáltatások bevezetésére). 

 
A másik oldalt tekintve vizsgálni kell, hogy a milyen tartalommal bír a felsőoktatás 

minősége. Tekintve, hogy a minőség jelentése – stratégiai értelemben – az igények 
teljes körű kielégítése termékek és szolgáltatások által, így egyértelművé kell tenni, 
hogy mit gondolunk a felsőoktatás termékeinek, szolgáltatásainak, felhasználóinak 
és melyek a felhasználók igényei, elvárásai. A felsőoktatás társadalmi-gazdasági 
küldetése a humántőke létrehozása, tudásbázisok gyarapítása, a tudás terjesztése, 
hasznosítása, fenntartása (tudásbázisok rendszerezése, hosszú távú megőrzése). 
(Dinya, 2011). A könyvtár kiemelt területei mindegyik küldetéshez nagyon erős 
szálakkal kapcsolódnak, sőt a küldetés minden egyes eleme előrevetíti a menedzselt 
tanulási környezetek, virtuális tanulási környezetek (képzésmenedzsment 
rendszerek) és a könyvtári rendszerek kapcsolatának kialakítását és fenntartását. 

 
Könyvtár és MLE/VLE 
 
Elsőként felmerül néhány kérdés, amelyek megválaszolása nem mindig könnyű vagy 
egyértelmű: 
 

• Mennyire triviális manapság a könyvtárak oktatástámogató szerepe? 
• Valóban részei a könyvtárak az MLE/VLE környezeteknek? 
• Komolyan veszik a felsőoktatási intézmények a könyvtárak által nyújtott 

szolgáltatásokat vagy csak szükségesnek tartják? 
• Teher vagy hasznos befektetés? 
• Megvagyunk nélküle vagy nélkülözhetetlen? 
• Melyek lehetnek a fejlesztések további főbb irányai? 

 
Kutatásaim ezekre a kérdésekre próbálnak választ adni, egyfajta helyzetképet 

mutatva az aktuális állapotokról. Elsősorban tisztázni kell az oktatástámogatás 
környezetét, hiszen ennek szervezett megjelenése nélkül szinte semmiféle korszerű 
támogatás nem jöhet létre, legalábbis nem működhet hatékonyan. 

Az egyik legfontosabb probléma, hogy a felsőoktatási könyvtárak 
oktatástámogatási tevékenysége hogyan, milyen szinten és minőségben épül be a 
felsőoktatási intézmények által menedzselt oktatási-tanulási környezetek stratégiai 
elképzeléseibe, irányításába és működtetésébe. 

A Managed Learning Environment (MLE), vagyis menedzselt vagy irányított 
tanulási-oktatási környezet önmagában meglehetősen tág értelmezésekre ad 
lehetőséget, ugyanakkor meghatározza azt a környezetet egy jelzővel, amelyben a 



Társadalom, kulturális háttér, gazdaság, ISBN 978-80-89691-33-3 

393 

mai oktatási formáknak működni kell: manage (vezet, irányít, boldogul, sikerül, 
megbirkózik stb.). 

Az MLE koncepciója, elmélete első látásra nem tűnik a könyvtári és 
információszolgáltatások (Library and Information Services, LIS) támogatójának. Az 
MLE alapvető szempontjai közé tartozik azonban az, hogy minden olyan 
rendszernek, folyamatnak lehetőséget ad és teret enged, amelyek valamilyen 
formában támogatják a tanulási és oktatási tevékenységeket. Mivel a legtöbb LIS 
támogatja ezeket, így az MLE részét képezi a LIS által megfogalmazott 
alapfunkcióknak. 

Az MLE integrált rendszerek tervezését preferálja, leírja a tendenciákat és tervezi 
a tanulás és tanítás támogatását a teljes intézményi és oktatási rendszeren 
keresztül. Bármilyen MLE rendszert fejleszt egy felsőoktatási intézmény, a könyvtári 
és információs szolgáltatásoknak helyet kell kapni a tervezésben. Sőt, némely 
esetben a könyvtári és információs szolgáltatások rendszere a legalkalmasabb arra, 
hogy koordinálja, irányítsa az MLE fejlesztési folyamatának fejlődését. Minden 
információszolgáltatási tevékenységről el kell dönteni, hogy milyen szerepet akar 
játszani a tanulás és tanítás (nem csak) technológiai támogatásában. (Porter, 2006) 

A Virtual Learning Environment (VLE) tekintetében kissé más a helyzet. Az 
oktatástámogatásban is egyre nagyobb mértékben használják a felsőoktatási 
könyvtárak az információs- és kommunikációs technológiákat. Nemzetközi 
tekintetben az Amerikai Egyesült Államokban, valamint Nyugat-Európában találunk 
elsősorban példákat. Az oktatási technológiák területén azonban egyre inkább 
előtérbe kerülnek a vegyes, blended learning módszerek, amelyek – érthetően – 
elvárják a könyvtári infrastruktúra és szolgáltatások átgondolását is. 

Különösen fontos, hogy felkészüljenek a könyvtárak arra, hogy a blended típusú 
oktatás hátterét, erőforrásait megteremtsék és folyamatosan fejlesszék. Ez ma még 
sok kívánnivalót hagy maga után. Ugyanakkor az információszolgáltató intézmények 
(köztük a könyvtárak) nincsenek könnyű helyzetben, hiszen sokoldalú 
alkalmazkodásra kell képesnek lenniük: 

• társadalmi változások 
• pedagógiai változások 
• az ismeretterjesztő és tudományos egyre nehezebb elkülönítése (használók 

szempontjából) 
• generációs problémák, ütközések (IT használat) 
• technológiai változások 

 
Az említett változások kezelhetőségét – a könyvtári oktatástámogatás 

szempontjából – a kutatók a könyvtári menedzsment jelentős átalakulásában látják. 
Általánosságban ez a következőket jelenti: 

• a szolgáltatások rugalmasságának, ötletességének, kiterjesztésének 
fejlesztése 

• integráció a tanulási források, támogatási folyamatok, LIS, VLE és más 
rendszerek között 

• off-campus – on-campus tanulás 
• tudásmenedzsment, stratégiai információmenedzsment fejlesztése 
• partnerek szerepe a VLE vonatkozásában 
• a felsőoktatási intézmény küldetésének és stratégiájának támogatása 

(különös tekintettel a tanulást népszerűsítő, előtérbe helyező 
tevékenységekre)  
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A menedzsment feladatai ezek alapján növekszenek, amelyeknek alapja 
mindenképpen a szélesebb társadalmi felelősségvállalás. Emellett pedig megújításra 
szorul három tényező: az integritás, a bizalom és a nyitottság. (Payne, 2005) 

Milyen módon valósulnak meg az eddigiekben említett tényezők, feltételek? A 
kutatások előzetes (hazai) eredményei elgondolkodtató képet mutatnak. 

 
A könyvtári oktatástámogatás mérhető mutatói 
 
A könyvtár és oktatás kapcsolata többoldalú kérdéseket vet fel, amelyeknek egy 
részét az előzőekben tárgyaltuk. A könyvtári társadalom (és elsősorban a könyvtári 
vezetők) felé megfogalmazott gondolatokra küldött reakciók azonban nem mindig a 
várt, vagy elvárt eredményeket mutatják. 

A felsőoktatási könyvtárak oktatástámogatási szolgáltatásait legalább négyféle 
szempontból vizsgálhatjuk: 

1. hagyományos (tantermi jellegű) szolgáltatások 
2. képzések 
3. e-learning alapú szolgáltatások 
4. új típusú dokumentumok és technológiai szolgáltatások biztosítása 

 
A különböző formákban történő adatgyűjtések (kérdőív, statisztika, weboldalak) 

eredményeinek összeolvasása nem adott egyértelmű választ minden kérdésre. Az 
adatgyűjtés mélyítése folyamatban van, remélhetőleg karakterisztikusabb és 
meghatározóbb képet kapunk a további vizsgálódások során. 

A felmérések középpontjában elsősorban az elektronikus szolgáltatások, valamint 
az e-learning által támogatott képzések állnak. Ezek kapcsán vizsgáltam a könyvtári 
szolgáltatásokat. 

A kérdőívek közvetlenül a könyvtárvezetőkhöz érkeztek be: a válaszadási 
hajlandóság meglehetősen alacsony volt (kb. 1/3). A kérdőíveket még többször is 
szeretném kiküldeni a válaszadás fokozásának reményében. Elsősorban a nagy 
egyetemek könyvtárai válaszoltak (ezt persze csak az adatokból lehet megítélni, 
hiszen a kérdőív anonim volt). A statisztikai adatokban léteznek anomáliák, a webes 
felületek pedig úgy tűnik, nem tükrözik sem a kérdőívek adatait, sem a statisztikák 
eredményeit. 

Ezek persze lehetnek, tévedések, félreértések, a kérdések (kérdőív és statisztika 
– volt már rá példa) rossz értelmezései. Összességében azonban az eddigi 
eredmények alapján a következő megállapítások tehetők: 

• a könyvtárak komolyan veszik az oktatás támogatását 
• a hagyományos szolgáltatások még mindig erőteljesebbek (pl. e-learning 

szinte semmi) 
• a weboldalakon sok esetben nehezen megtalálhatók az elektronikus 

szolgáltatások (még ha léteznek is) 
• a könyvtári tereket többnyire biztosítják az oktatás számára, a technikát már 

csak részben 
• asztali géppark fejlesztése és/vagy wifi – ellentmondásos 
• az oktatás különböző formáiban  jelentős arányban részt vesznek a 

könyvtárosok 
•  e-learning képzésmenedzsment rendszert alig használnak, és nem nagyon 

vesznek részt a működtetésében sem (pl. Moodle) 
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• e-book dokumentumot csak „gyűjtögetnek”, de nem jellemző 
• az anyaintézmény hozzáállása a könyvtári oktatástámogatás rendszeréhez 

többnyire közömbös vagy a napi rutinra korlátozódik 
• az anyagi támogatás a minimumra csökkent 
• repozitóriumokat működtetnek (de szinte csak disszertációk, szakdolgozatok) 
• az elektronikus tananyagokat nem gyűjtik, vagy nem rendszeresen gyűjtik 

 
A magyarországi felsőoktatási könyvtárak oktatástámogatásra vonatkozó mutatói 

legalábbis első megközelítésben nem mutatnak egyenletesen jó eredményeket. 
Hegycsúcsok és hullámvölgyek váltogatják egymást. Sajnálatos módon az oktatási 
rendszerben jelenlévő bizonytalanságok, valamint az anyagi támogatások 
ingadozása egyaránt rányomta a bélyegét a könyvtári folyamatokra, 
tevékenységekre is. 

A felmérések, kutatások adatai egyelőre azt mutatják, hogy a felsőoktatási 
könyvtárak többsége áldozatul esett az anyaintézmények forráshiányának és a 
pályázati források elapadásának. Anyagi háttér hiányában természetesen nehéz a 
jövőre nézve elképzeléseket megfogalmazni. Ugyanakkor fontos, hogy a felsőoktatás 
és könyvtára(i) a jövőben még szorosabban együttműködjenek, hiszen a könyvtári 
támogatást, szervezettséget, technológiát az anyaintézmények egyike sem tudja 
más egységekre hárítani. 

Ezek mellet fontos megjegyezni, hogy – amint a felmérésekből is kiderült – egyre 
több felsőoktatási könyvtáros vesz részt az oktatásban (természetesen megfelelő 
képzettséggel), amely tevékenységhez kiválóan tudja hasznosítani a különböző 
tudományterületekkel kapcsolatban szerzett ismereteit, találékonyságát, kapcsolatait. 

 
Távlatok 
 

Bízom benne, hogy a kérdőívek újbóli kiküldése, a várható új statisztikák 
megjelenése, valamint a weboldalakon történő további mélyfúrások kedvezőbb 
eredményeket hoznak. 

A felméréseket, vizsgálatokat a továbbiakban kiterjesztjük a kutatástámogatásra, 
amelynek vizsgálata elvileg történhetett volna párhuzamosan az 
oktatástámogatással, de metodikai megfontolások alapján külön szeretnénk kezelni a 
két területet (bár nem elszigetelve egymástól). 
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Fordulj a társadhoz! Saját eszközökkel megvalósítot t 
interaktív tanítási módszer a fizika oktatásában 
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jarosievitz@gdf.com  

 
A világ természettudományos oktatása válsággal küzd. A társadalom valamennyi 
tagjában, de elsősorban a fiatalokban tudatosítanunk kell, hogy a XXI. századi 
társadalom a természettudományon és az informatikán, a hordozható eszközök 
mindennapi hatékony, kreatív használatán alapszik, nem lehet nélküle létezni, élni. 
Jelenleg nincsen orvosi diagnosztika röntgen nélkül, nincsen mobiltelefon LCD 
nélkül, nincsen banki átutalás informatikai adatbázisok nélkül, de nincsen vásárlás 
sem egy egyszerű vonalkód leolvasás nélkül stb. A sort még sokáig lehetne folytatni. 

Ahhoz, hogy ebben a társadalomban „valahol otthon legyünk”, nagyon nagy 
szükség van arra, hogy hallgatóinkkal megszerettessük, megkedveltessük a 
természettudományos tárgyakat, a matematikát, fizikát, kémiát, biológiát, 
informatikát.  

Felmerül a kérdés: hogyan tovább? Rendelkezünk-e megfelelő eszközökkel, vagy 
tudással, IKT jártassággal? (Tóth et al., 2011). A jövőre nézve nagyon fontos a 
természettudományos ismeretek megfelelő időben történő, széleskörű terjesztése, 
és a médiában való hatékonyabb kommunikálása. Éppen ezért nekünk, oktatóknak, 
szakembereknek, ki kell használnunk a rendelkezésünkre álló összes eszközt ahhoz, 
hogy megfelelő módon népszerűsítsük a természettudományt, megértessük és 
megszerettessük a fizikát, informatikát, és elfogadtassuk annak fontosságát a 
felnövekvő generációval. Emellett igen fontosnak tartom, hogy lépést tartsunk és 
képesek legyünk konkrét példákon keresztül az új okos eszközök adta lehetőségeket 
kihasználni, bevezetni az oktatásba. Az előzetes felmérések azt bizonyítják, hogy 
legtöbb helyen nincs interaktív tábla vagy nincsenek szavazógépek, éppen ezért a 
hallgatók saját eszközeikkel mélyítik el az IKT gyakorlatban való alkalmazását.  

Több tanulmány is alátámasztja, hogy a fiatal generáció motiváltabb lesz, ha saját 
maga is részt vehet az előadáson, és saját eszközeit használva, a társához fordulva, 
interaktívan válaszol az előadó kérdésére; vagy akár mobil eszközzel old meg 
valamilyen feladatot, vagy fizikai, kémiai mérést végez. A folyamatos szellemi 
aktivitása mellett a motorikus készsége, valamint az informatikai kompetenciája is 
folyamatosan fejlődik a társához fordulva, bekapcsolódva akár egy új téma 
elsajátításába. A jó módszer saját eszközök bevetésével való alkalmazása 
mindenképpen sikeresebbé teheti az órákat, előadásokat. 

 
Előzmények 
 
A közelmúlt-beli PISA (PISA, 2012) és DESI (DESI, 2015) felmérések eredményei is 
igazolták korábbi hipotézisemet, amely szerint a tanulók nem kedvelik a 
természettudományos tárgyakat, még a legújabb felfedezések sem kötik le eléggé 
érdeklődésüket, a nagy többség még a digitális alapkészségekkel sem rendelkezik. 
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Hipotézisek 
 
Több interjút készítve most is megalapozottnak érzem azt a hipotézisemet, miszerint 
a felsőoktatásban tanuló hallgatók nagy része nem rendelkezik az alapvető 
természettudományos ismeretekkel sem, annak ellenére, hogy a hatvanas években, 
még elég sok sikeres olimpikonunk volt fizikából és a hetvenes években a reál 
tárgyak oktatása még igen hatékony volt. Sajnos az utóbbi évek felmérései arra is 
fényt derítettek, hogy a természettudományos végzettségű fiatalok legtöbbje 
pályaelhagyóvá válik. Egy mai fiatal maximum 3 évig marad a képzettségének 
megfelelő helyén, utána legtöbbje pályaelhagyó lesz, teljesen mással keresi a 
kenyerét (Elhangzott: Marc Durando, az EUN (European Schoolnet) igazgatója, 
előadásában 2014. okt. 26. SCIENTIX2 konferencián1). 

Úgy gondolom, hogy mind a közoktatásban, mind a felsőoktatásban a 
kutatásalapú tanulás/tanítás (inquiry-based learning/teaching, IBL (Nagy, 2010) és a 
természettudományok tanítása a párban elvégezhető, izgalmas tanulói kísérletek, a 
számítógéppel segített oktatási lehetőségek alkalmazása (Punie et al., 2006), 
valamint a táblagépek, okostelefonok használata sokat segíthet a tanulók 
attitűdjének pozitív irányba való elmozdulásán.  

 
A vizsgálni kívánt kérdés 
 
Jelenlegi kutatásom fő kérdése az, hogy a digitális kultúra és pedagógia, IKT milyen 
módszereivel, eszközeivel lehet a fizikaórákat színesíteni, játékossá, vonzóbbá tenni 
a közoktatásban, illetve a felsőoktatásban (Le Roux, 2013). További kérdés, amivel 
foglalkozni kellene: hogyan lehet a tanulókat motiválni, rászoktatni a „high-tech” saját 
eszközök (BYOD2), tudatos, konstruktív használatára. 

 
Alkalmazott módszer 
 
Célom elérése érdekében a hagyományos módszerekkel tartott előadásaimon, fizika 
előadásaimon, a számítógéppel segített oktatást a Harvard professzora, Eric Mazur 
által kidolgozott interaktív tanítási módszerrel „Peer instruction method” (Mazur, 
2014) egészítettem ki. 

A módszer egyik sajátossága abban rejlik, hogy a hallgatók előzetesen már 
tájékozódnak az órai tananyag tematikájáról, tartalmáról. A teljes tananyagot Mazur 
előzetesen kidolgozta, közzétette, és óráról órára követi eredeti tervét. A hallgatók 
előzetesen felkészülnek az óráira, átolvassák a tananyagot, és interaktív módon a 
fórumon keresztül kérdéseket is feltesznek.  

A módszer másik sajátossága abban rejlik, hogy az oktató által feltett kérdés 
megválaszolása előtt a hallgatók egymáshoz fordulnak, megbeszélik gondolataikat, 
kisebb vitát is lefolytatnak állításaikról, majd ezt követően választják ki válaszukat a 
lehetséges visszajelzések közül. Válaszukat a hallgatók egy ún. vezeték nélküli 
szavazórendszer segítségével küldik el egy központi adatbázisba. Oktatóként 
lehetőségem van különböző összegző vagy egyéni jelentéseket generálni a kitöltött 
válaszokból, akár kérdésenként, akár válaszadóként. 

                                                 
1 http://www.scientix.eu/web/guest/home 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Bring_your_own_device 
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Ezt követően a hallgatók válasza, anonim módon egyszerre jelenik meg az 
előadóteremben levő kivetítőn. Ekkor a hallgatók is azonnali visszajelzést kapnak a 
rendszertől, hogy válaszuk mennyire helyes, illetve folyamatosan értékelhetik 
teljesítményüket, hiszen a többi hallgató válasza, elért pontszáma is azonnal látható. 
A Mazur által kifejlesztett, és több éven keresztül nemcsak kipróbált, de sikeresen 
alkalmazott módszer jelentősen hozzájárult saját ötletemhez, amit óráimon 
kipróbáltam. A módszer kipróbálása előtt a hallgatók a tantárgyi útmutatót, segédletet 
előzetesen már elolvashatják az ILIAS3-ban (előzetesen feltöltött, zárt rendszerben 
levő tantárgyi kezdőlapon).  

A tantárgyi útmutató és segédlet, csak a tárgy tematikáját tartalmazza. Igazából a 
hallgatónak előzetes tananyagra van szüksége, ahhoz, hogy az előadásokra 
előzetesen készülni tudjon. Éppen ezért Villamosságtanból egy SCORM kompatibilis, 
1029 diából álló, öt fejezetet tartalmazó tananyagot készítettem a hallgatóknak. A 
tananyag önértékelő, interaktív tesztkérdéseket és előre kidolgozott, megoldott 
feladatokat is tartalmaz fejezetenként.  

A SCORM tananyagban4 nagyon sok saját készítésű és letöltött videó található, 
amely konkrét kísérleteket mutat be a jelenségek könnyebb megértése érdekében. A 
Mazur által használt szavazórendszer jelentősen segítette saját ötletem létrejöttét, 
amelyet a mai napig is alkalmazok. Főiskolánk, mint ahogy nagyon sok másik oktató 
központ sem rendelkezik interaktív táblával vagy szavazórendszerrel. Hogyan lehet 
akkor ezt a hatékony módszert alkalmazni?  

Saját ötletem az volt, hogy a Mazur féle módszert – „fordulj a társadhoz” – 
hordozható, okos eszközökkel valósítsuk meg. Villamosságtan előadásra készülve 
ingyenes programokat (pl. SOCRATIVE5, ami egy online kérdéssor tervezésére 
alkalmas program) vettem igénybe a kérdések elkészítésére, kiértékelésére, 
tervezésére. A drága szavazógépek helyett a hallgatóim a rendelkezésükre álló 
hordozható számítógépeket (laptopokat), táblagépeket, okos telefont használták a 
kérdések megválaszolására.  

Természetesen, több web2-es programot is felhasználtam az egyes kérdések 
hallgatókkal való megbeszélésére, mint például Plickers (https://plickers.com/), 
Padlet (https://padlet.com) stb. 

A fent említett programoknak más-más előnyei vannak. A Padlet segítségével a 
hallgatók ötleteit gyűjtöttem össze egy adott témakörben, a kérdésekkel 
kapcsolatban. A Plickers program előnye, hogy a hallgatóknak nem szükséges 
semmilyen mobil eszközt használni, elegendő, ha az oktató rendelkezik egy tablettel 
vagy okos telefonnal. Természetesen az oktató okos eszköze wifi elérhetőséggel kell 
rendelkezzen.  

A hallgatók kezébe az oktató egy fehér lapon levő, előre kinyomtatott 
piktogrammal azonosítható lapot ad, amelyet a hallgatók a kérdések válaszolásakor 
felemelnek és az oktató felé tartanak. A piktogramot a kiválasztott válasznak 
megfelelően négy irányba fordíthatják (A, B, C vagy D). A módszer hátránya, hogy a 
programot csak feleletválasztós teszt esetén lehet alkalmazni. Éppen ezért ezt a 
programot ritkábban használom, a SOCRATIVE jobb lehetőségekkel bír. 
                                                 
3 egy nyílt forrású internetes felületen működő e-learning keretrendszer (LMS), amely azon túl, hogy 
teljes körű megoldást kínál az egyes taneszközök (tananyagok, tesztek stb.) online használatára, 
lehetőséget biztosít virtuális iskola kialakítására, mellyel az egyes csoportok, kurzusok illetve 
taneszközök karbantartása egy keretrendszeren belül valósul meg.  
4 Sharable Content Object Reference Model = megosztható tartalmi objektumok hivatkozási modellje 
a legelterjedtebb e-learning szabvány, melyet a különféle LMS-, illetve fejlesztő rendszerek követnek a 
tartalom elkészítésekor. 
5 http://www.socrative.com/  



Társadalom, kulturális háttér, gazdaság, ISBN 978-80-89691-33-3 

399 

A módszer alkalmazása, megvalósítása 
 
Arra kértem hallgatóimat, hogy a hatékony órai munkához hozzák magukkal okos 
eszközeiket, és használják azokat az adott időpontban. Az eszközök használata 
egymagában nem elegendő, kiemelten fontos, hogy az eszközök a főiskola, egyetem 
WIFI hálózatára tudjanak csatlakozni, majd képesek legyenek adatot fel-, illetve 
letölteni. A tesztsor első kitöltése előtt a hallgatókat arra kértem, hogy okos 
eszközeikre telepítsék a QRDROID ingyenes (QR kód beolvasására szükséges) 
applikációt, illetve okos eszközeikre töltsék le a SOCRATIVE applikációját. Ezt 
követően a hallgatók kezükbe kaptak egy általam előre elkészített OR kódot (lásd 1. 
ábra). 
 

1. ábra. A hallgatóknak elkészített QR kód 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A QR kód beolvasása után a hallgatóknak a hallgatói felületen kell belépni a 
megadott”szobába” (lásd 2.ábra). 
 

2. ábra. A hallgatók által elérhető felület 

 
Miután a hallgatók elérték a megadott webhelyet, és névtelenül beléptek a 

felületre, már csak arra várnak, hogy a szavazást a „tanári felületen” megnyissam és 
a „rajtpisztoly eldördüljön”. 

Az általam előre elkészített kérdéseket a SOCRATIVE ingyenes programba 
előzetesen töltöttem föl, és a szavazást csak a hallgatók belépését követően 
nyitottam meg. A szavazás csak az általam megadott ideig érhető el, ezt követően a 
válaszadók már nem érik el a kérdéseket, valamint a válaszokat sem. Minden 
kérdésre csak egyszer lehet válaszolni, és a válaszok a kivetítőn azonnal láthatók.  
Tapasztalatom szerint a hallgatók folyamatosan dolgoztak, folyamatosan látható a 
kijelzőn a kérdések megválaszolásakor a helyes vagy helytelen válaszok felvillanása 
(lásd 3. ábra). A zöld színű válasz helyes, a piros színnel jelzett válaszok helytelen 
választ jelentenek. 
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3. ábra. A kivetítőn követhető válaszok 
 

 

 
Az eredmények értelmezése 
 
A kísérleti jelleggel alkalmazott kutatásom során több interjút készítve a hallgatókkal 
arra a következtetésre jutottam, hogy az új módszernek, az m-learning eszközöknek 
köszönhetően a hallgatók jobban megismerték a fogalmakat és a tananyagot, 
kreatívabban válaszolták meg a kérdéseket, motiváltabbakká váltak. 

Emellett a hallgatók tanulási szokásait, vizsgára való felkészülését, a tananyag 
megtekintésének gyakoriságát is próbáltam megvizsgálni. Arra a következtetésre 
jutottam, hogy a hallgatók többségénél elég jelentős pozitív elmozdulás figyelhető 
meg a tananyag „áttekintése, lapozása” terén. A hallgatók többsége átlapozta, 
megtekintette az e-learning tananyagot, „elvileg meg is tanulta” ez megfigyelhető az 
alábbi grafikonon, amelynek adatait az ILIAS-ból sikerült kinyerni: 
 

4. ábra. 
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Az alábbi grafikonból az látható, hogy az évek során a hallgatók többsége 
teljesítette a tárgyat.  
 

5. ábra. 

 
 

A jó gyakorlat, módszer és az eszközök csak akkor hatékonyak, ha a hallgatók 
rendelkeznek már alapvető informatikai jártassággal és kommunikációs 
kompetenciával.  

A Harvardon végzett kutatások is maximálisan alátámasztják a módszer 
alkalmazásának hatékonyságát. Ennek köszönhetően úgy tűnik, hogy a 21. század 
oktatása átalakul, jelenleg is reformkorát éli. A kitűzött cél akkor valósítható meg 
sikeresen, ha a hallgatók képesek a kooperációra, és a társukhoz fordulva „Turn To 
Your Neighbor” (Schell, 2012) motiváltak az együtt gondolkodásra, a 
problémamegoldásra, valamint a Z nemzedék (Benedek, 2008) tagjaként jártasak az 
eszközök magas szintű használatában.  

A beklikkelt válaszok és előzetes tanulmányok szerint a hallgatók válaszából elég 
jó visszajelzést kapunk arra vonatkoztatva, hogy a leadott anyag és a visszavárt 
válasz szinkronban van-e.  
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Összefoglalva 
 
A módszer alkalmazása akkor hatékony ha a hallgatók: 1) előzetesen felkészülnek 
az előadásra, 2) aktívan részt vesznek az előadásokon, és 3) interaktívan, tudatosan 
használják okos eszközeiket. 

Az alkalmazott módszer tanulságai: 1) a feltett kérdéseket és a válaszokat 
egyértelműen kell megfogalmazni, 2) a kérdések nem lehetnek félig igaz vagy nem 
igaz kérdések, és 3) a kérdések megfogalmazása egzakt. 
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A rekreáció napjaink egyre szélesebb körben megjelenő diszciplínája, amelyen belül 
az animációs programok szervezése a rekreációs kultúra egyik jelentős szegmense, 
mára már nem csak a Mediterrán térségben, hanem hazánkban is elérhető. 

Magyarországon 1999-től találkozhatunk a turisztikai animáció komplex 
formájával; sajátságosan rendezvények és szálláshelyek kínálatában is. A rekreáció 
oktatása azonban csak az 1990/1991. tanévben indult be, elsőként az ELTE TFK-n 
(testnevelés-rekreáció szakpárban). Azóta ezen a piacon is megjelentek további 
szereplők, így mára hazánk több régiójában biztosított az animáció oktatása. 

Az alapfogalmak s az animáció kialakulása mellett bemutatom a magyarországi 
animációs piac szerkezetét, így megismerhető, milyen területekre érdemes 
felkészíteni a leendő animátorokat. Ezen kívül ismertetem a szállodai animációt 
biztosító házak munkaerőpiaci elvárásait és az animációs élményekben már részt 
vett vendégek, turisták által tudatosított élmény-elemeket is a szolgáltatás 
igénybevételéhez kapcsolódóan. Ezek ismerete megkönnyíti az iskolák megfelelő 
felkészítését az animátori munkakör betöltésére, biztosíthatja a munkerőpiacra való 
átmenet (school-to-work) hatékonyságát. 

A vizsgálat alapjául saját piaci kutatásom szolgál, amelyet két ütemben hajtottam 
végre az elmúlt években (2010-2014). Elsőképpen a turisztikai élményszerzés, 
köztük az animációs hangulat megjelenési formáit kerestem (N1 = 1000 és n1 = 416), 
majd az életminőség és az animáció összefüggéseit próbáltam feltérképezni 
vendégoldalon – a saját, illetve a családtagok által megélt élményeket vizsgáló 
kérdőíves kutatás keretében (N2 = 945 és n21 = 410, n22 = 339). 

E piaci szemléletet kiegészítendő, röviden kitérek a leendő animátorok 
felkészítését biztosító céges tréningek jellegzetességeire (eddigi tréneri 
tapasztalataim alapján), valamint az iskolarendszerű oktatás sajátosságaira 
Magyarországon: a nemrég megváltozott középfokú oktatási helyzet (OKJ-
képzések), valamint a jelenleg változások előtt álló felsőoktatási struktúra 
áttekintésére az animáció szemszögéből. 

Tanulmányomban arra keresek választ, vajon az oktatás mennyire képes 
megteremteni a piaci szféra számára a sikeres elhelyezkedést és az ebben a 
munkakörben való helytállást Magyarországon. 

 
Alapfogalmak és a turisztikai animáció rendszerének 
kialakulása 
 
Magyar nyelven először Tolnai Vilmos magyarázatában olvashatunk az animál ige 
jelentés-tartalmairól a Pesti Hírlap Nyelvőre című kiadványában: „éleszt, elevenít, 
élénkít, kedvet kelt, jókedvre gerjeszt, felvidít, vidámít, bíztat, buzdít, lelkesít, sarkall, 
serkent, rábeszél” (Gesztesi, 1991:9). 
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A szocio-kulturális animáció fogalmát – az animáció „bölcsőjeként” értelmezhető 
Franciaországban – Théry és Lagrange így fogalmazta meg 1966-ban: „...minden 
animáció, ami elősegíti az egyének vagy csoportok közeledését egy aktívabb és 
kreatívabb életmódhoz, fokozza alkalmazkodó képességüket, kommunikációs 
készségeiket, s ezzel segíti a közösség életében való részvételt, hangsúlyozva a 
résztvevők egyéniségét és függetlenségét” (Pordány, 1997:17). Azaz az animátor 
aktivitásra serkenti a csoporttagokat, együttes tevékenységekben. 

Az 1970-es években átfogóbb definíció született meg: „Animáció az, ami egy adott 
terület népességének mentális, fizikai és érzelmi életét serkenti, s amely szélesebb 
körű tapasztalatok megszerzésére indítja őket az önmegvalósítás, önkifejezés és egy 
közösséghez való tartozás terén.” (Pordány, 1997:18) Ebben a definícióban jelentős 
újítás a mentális és fizikai kikapcsolódás megjelenése, amely a szellemi és a 
mozgásos rekreáció területéhez is kapcsolja az animációt. Az animátor szerepe így a 
sportanimációs feladatok mellett megjelenhet a desztináció kulturális értékeinek 
megismertetésében (pl. vallási, közművelődési intézmények). 

Az 1980-as években így jelent meg az animáció fogalmi meghatározásként: 
„animálás-ösztönzés, lelkesítés a nevelésben, szociális gondozásban, 
közösségfejlesztésben. A közösségi igények tudatosságát segíti, és annak saját 
erőből történő kielégítésére buzdít. Fő módszere a kezdeményezés, tanácsadás, 
katalizálás” (Harangi & Magyar, 1982). Ez a megfogalmazás az eddigiek mellett 
kivetíti a módszer lényegét más területekre is, mint amilyen az oktatási-nevelési 
munka. 

Az eddigiekben is utaltunk arra, hogy az animáció a rekreációhoz szorosan kötődő 
terület. A rekreáció fogalmát többen meghatározták a hazai szakirodalomban 
(Kovács, 2001, 2007; Ábrahám, 2010; Fritz, 2011; Bánhidi, 2012). Egységesen 
elmondható a rekreációs tevékenység szabadidőben végzett jellege, amely végső 
soron az igényesen megélt életet jelenti, amelynek jellegzetes sajátossága, hogy a 
szabadidőn belül a leisure tevékenységeként értelmezendő. A leisure a szabadidő 
azon (produktív) része, amely számunkra kellemes és pozitív élményeket is jelent 
(Kovács, 2007). Ábrahám és Bárdos (2014) kiemeli azt is, hogy a rekreációs 
tevékenységek hatására jelentős utóhatásként a közérzet-javulás is megjelenik. 
Bánhidi (2012) pedig az utóhatások között megemlíti a rekreáció pozitív 
hozadékaként az alkotóképességet, a pozitív, szociálisan elfogadott viselkedést, 
gondolkodásmódot, versenyzési képességet és a kockázatvállalást. 

Összefoglalóan, a rekreáció a kulturált szabadidő-eltöltés formája, a minőségileg 
megélt szabadidő, a minőségi élet tana (Kovács, 2001).  

Az animáció, mint szakma, a rekreáció tág szakmarendszerében létező entitás, 
amelyet a hazai irodalomban először Kovács Tamás Attila jelentetett meg a turizmus 
és a rekreáció relációjában az animátor és vagy játékmester az, aki: „Szűken 
értelmezve: kiscsoportos szabadidős programok szervezője. Jellemzően az 
együttlakás (táborozás), illetve a nem egy-célprogramos rendezvények (vigalom-
szervezés) szakembere. Főleg a szabadidő, a rekreáció, valamint az 
idegenforgalom, a turizmus fogalomköréhez kötődik.” (Kovács, 2001:94) Ebben a 
definícióban fontosnak tartom a két szakmarendszer/tudományterület (ti. rekreáció-
sporttudomány és turizmus) metszetében elhelyezkedő meghatározást, amely 
alapján az oktatás is e két tudományági területhez kapcsolódik hazánkban. Így az 
animációs programszervezés a rekreációs kultúra egyik szegmenseként definiálható, 
amely a kezdetekben a Földközi-tenger térségében terjedt el. 

A turisztikai animáció az 1950-es évektől jelent meg a világpiacon az üdülések 
során a felhőtlen hangulat, kikapcsolódás biztosítása érdekében. Ezzel 
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párhuzamosan a szocio-kulturális szférában is felbukkantak a volt szocialista 
országok népművelési tevékenységében is, hasonló, ám mégis eltérő jelleggel (pl. 
közösségi házakban). 

A turisztikai animáció területén fontos „beindító rugó” volt egyrészt a tudományos-
technikai fejlődés, amelynek hatására távolabbi úticélok is megközelíthetővé váltak; 
másrészt az ezzel párhuzamosan megjelenő „eltársadalmasodás”, a tömegturizmus 
személytelenségének, illetve a stressz megfelelő kezelési igényének felmerülése volt 
(Finger & Váczy, 2002; Finger & Gayler, 2003).  

A turisztikai animáció kialakulásának első lépései a Club Méditerranée üdültetési 
programjaiban jelentek meg. Először Mallorca szigetén, Alcudia Beachen jelent meg 
ez a program-szolgáltatás egy 200 sátrat számláló üdülőterületen, majd a cég piaci 
sikereire alapozva később több más, Mediterráneum-beli, illetve Amerika-közeli 
tenger- vagy óceánparti településen is: 1951-ben Toszkána, 1952-ben Korfu szigete, 
1953-ban az akkori Jugoszlávia területén fekvő Montenegro, 1954-ben a tunéziai 
Djerba szigete, 1955-ben Tahiti, mint nyári desztinációk is bekapcsolódtak a 
hálózatba. Az első téli resort Leysinben (Svájc) nyitott meg 1956-ban. A későbbi 
években is folyamatosan megújult a kínálat. Ebből a kezdeti történetből még az 
1965. évet érdemes kiemelni, amikor az első, egész éven át nyitva tartó „village” 
(üdülőfalu) megnyitotta kapuit Marokkó kikötővárosában, Agadirban (Blednick, 1998). 
Folyamatosan igyekezett a cég a vendég-igényeknek megfelelően megújítani a 
kínálatát, így a fejlesztések között megemlíthető, hogy 1957-től Scuba Diving 
(palackos könnyűbúvárkodás), vízisí és vitorlás programot is kínált a vendégeinek, 
1983-ban bevezették a lengőtrapéz és cirkusz programjukat. Neves sportolókkal 
fémjelzett akadémiai programot is lebonyolítanak, mint például a tenisz akadémia 
keretén belül Andre Agassi részvételével (Club Med + Skift, 2015). 

A Club Med mintájára napjaink üdülő/klub turizmusának további neves all-inclusive 
/ klub-üdültető szolgáltató vállalkozásai alakultak meg, amelyek sorában érdemes 
megemlíteni például a Robinson Clubot (1970), az Aldianat (1973), a Calimerát 
(1983), illetve a bécsi székhellyel rendelkező (Club) Magic Life-ot (1990). 

Animátorok segítik elő a szabadidő szervezett eltöltését, közvetítik az élményt. 
Annak az élménynek a „házigazdái” az animátorok, amelyekre a felgyorsult, 
globalizált világunkban egyre nagyobb szüksége lehet az embereknek. 

A turisztikai animáció úttörőjének számító Club Mediterranée-t az 1990-es 
években Európa hatodik legnagyobb tour operatoraként tartották nyilván (Bhatia, 
2006). 2014-ben a Club Med vállalati értékét 897 millió euróra értékelték (Farb, 
2014). Ugyanebben az évben a cég elnyerte a Globe Travel Awards „Best Activity 
and Adventure Operator” („Legjobb program és kaland szervező”) díját (Club Med, 
2016). Napjainkban 71 resortot üzemeltet (2/3 arányban – a csillag-osztálytól eltérő – 
4-5 Tridenttel jelölt színvonalon), és az 5-árbócos Club Med2 vitorlást (Club Med, 
2015). 

 
A turisztikai animáció, mint piaci szolgáltatás keretei 
Magyarországon az 1989/1990-es rendszerváltás előtt 
 
Magyar viszonyokban is a szocio-kulturális animáció jelent meg első körben. Nehéz 
volt a fogalom magyarosítása, gyakran találkoztunk a rendszerváltás előtt hazánkban 
a népművelő, művelődésszervező kifejezéssel, akik ezt a tevékenységet ellátták. Az 
1970-es, 1980-as évek közművelődési gyakorlatában a hazai szakemberek 
franciaországi tapasztalatai révén, mint módszertani nóvum jelent meg (Kraiciné 



Társadalom, kulturális háttér, gazdaság, ISBN 978-80-89691-33-3 

406 

Szokoly, 2005). Koltai és Krisztián (1995) a hazai szocio-kulturális animációt a 
kultúraközvetítés eszközeként határozta meg, így egyik fő törekvése abban nyilvánult 
meg, hogy felkeltette az emberek érdeklődését művészetek, művészi alkotások iránt. 
Az előző évszázad második felében a megemelkedett szabadidő, illetve a munka 
következtében kialakult fáradalmak kipihenésére, feltöltődésre, szociális alapokon 
nyugvó, a hazai belföldi turizmus fellendítését célzó (és elérő) program alakult meg: 
a szociálturizmus, amelyet a Nemzetközi Szociálturisztikai Világszervezet 
(International Social Tourism Organisation, ISTO) meghatározása szerint az 
alacsony jövedelmű társadalmi rétegek idegenforgalmi célú utazásait elősegítő 
intézkedések összességét jelenti (Majthényi, 2013). 

Az Európa Bizottság 2006 szeptemberében elfogadott közleményében így 
fogalmaz: „A szociálturizmust egyes országokban szövetségek, egyesületek, 
szakszervezetek szervezik, és célja az, hogy az utazást a lehető legtöbb ember 
számára, különösen a lakosság leghátrányosabb helyzetű rétegei számára 
hozzáférhetővé tegye.” (Bodnár et al., 2014). 

A támogatott üdültetés egyik meghatározó eleme volt az előző társadalmi 
rendszerben az ún. szakszervezeti gyermeküdültetés, amely a korabeli animáció 
bázisaként értelmezhető. Ennek előzményeként az 1919 júniusában alakult 
Gyermeküdültetési Hivatal július második feléig 1200 gyermekről gondoskodott 
(Bábosik, 1972). A kedvezményes üdültetés az 1900-as évek második felében 
egyrészt az 1949-ben alakult Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) Üdültetési 
és Szanatóriumi Főigazgatósága kezelésébe került üdülőkben, szanatóriumokban és 
szállókban zajlott (Kapronczay, 2000), másrészt a ’nem SZOT’ keretek között 
működő vállalati, intézményi üdültetés keretében történt évenkénti visszatérő 
beutaltak számára. A korabeli üdülők színvonalát a turistaszállók és a kétcsillagos 
szállodák közé helyezték (Nyilas, 1991).  

A SZOT-szállók sorában olyan neves házakat találhattunk, mint például a 
Hunguest Hotels keretében napjainkban is működő Palota, Galyatető, vagy a Béke 
szálló. A rendszerváltásig az aktív pihenés, szabadidő-eltöltés, ismeretterjesztés és 
kulturált szórakozás felelősei, a kulturális és sportmunka lebonyolítói az üdülőkben 
dolgozó kultúrosok voltak (Bartosné Baranyai et al., 1980). 

A szakszervezeti gyermeküdültetés során a nevelőmunka keretében zajlott a 
szervezett programok biztosítása, a vezető pedagógus irányítása alatt és beosztott 
nevelők, gondozónők által, ahol a gyermekek is kaptak különböző ’tisztségeket’, 
megbízatásokat: egészségőr, nótafa, játékmester, stb. Az általánosiskolás-korú 
gyermekek számára 23 napos gyógyüdültetést szerveztek a tanév szorgalmi 
idejében, valamint a nyári üdültetéseket. Az itt zajló színes nevelőmunka folytatta az 
iskola és az úttörőszervezet tanév közben folytatott tevékenységeit, olyan jellegzetes 
program-példákkal, mint természetrajzi séták, szellemi vetélkedők, szakraj 
foglalkozások (képzőművészeti, kultúros, sportos, biológus és barkácsoló), kulturális 
jellegű tevékenységek (a tábortűz és a pásztortűz műsorának előkészítése, 
daltanulás, bábozás, rajzverseny …), sportversenyek stb. (Bábosik, 1972). 

A kedvezményes üdültetés rendszerében a felnőtt és családos üdülés, valamint a 
gyermekek és a szakmunkás-tanulók üdültetési területén szerepet vállalt az OKISZ 
is, amely 1948-ban alakult meg Országos Kisipari Szövetkezet néven. Az I. és II. 
osztályú üdülőikben szerveztek vetélkedőket, lengőteke-, asztalitenisz-, rex-, sakk- 
és úszóversenyt, labdarúgás, kispályás foci, röplabda bajnokságokat, csónakozást, 
horgász- és evezősversenyeket, nótaesteket, szalonnasütést, gyermekek számára 
aszfaltrajz-versenyt; olyan – napjainkban is – nevezetes helyeken, mint Visegrád, 
Arács, Zamárdi, Boglárlelle és Balatonberény (OKISZ üdülők, é.n.). 
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A hazai turisztikai animáció keretei a rendszerváltás után 
 
Hazánkban először a Club Tihany kialakítása történt külföldi mintára, klub-szállodai 
építészeti és szolgáltatási rendszerben. Az 1963. évi tervek alapján épült korábbi 
komplexumot (kemping, motel, hatemeletes szálloda) 1985-ben átalakították, 
melynek során Andor Péter (aki jelenleg is a Club Tihany vezető animátora) a Club 
Aldiana-nál szerzett tapasztalatait adaptálta hazai viszonyok közé. Ezt a példát 
követve több szálláshely is bevezette animációs szolgáltatását, főként nyáron. 

A balatoni szállodai animáció másik nagy úttörője a Hotel Ezüstpart volt, ahol 
Brachna János menedzselésével megtörtént a turisztikai animáció rendszerbe 
állításának hazai modellezése 1995-ben, a Kodolányi János Főiskola Turizmus 
tanszékének szakmai irányításával (Tények és lehetőségek, 2010). 

Ebben a rendszerváltás utáni kezdeti időszakban még nem terjedt el széles 
körben az önálló szállodákban az animátorok, rekreációs szakemberek alkalmazása. 
Viszont az igény már felmerült irántuk, hiszen a korabeli neves török, görög, stb. 
üdülő-komplexumokban néhányan meg tudták tapasztalni a hazai lakosok közül is. 
Jó hazai példa volt akkoriban a büki gyógyszálló sportfelelősének tevékenysége, 
valamint a Fitness Akadémia megjelenése a középfokú oktatási piacon (Fitness 
Akadémia, 1998). Egy másik sajtócikk azt írta, hogy egyre több idegenforgalmi 
térségben találkozhatunk animátorokkal, akik a vendégek számára élvezetes és 
hasznos sport programokat biztosítanak, s ezekre – idegen nyelven is – kedvesen 
invitálnak (Mi is az a rekreáció, 1998). 

Magyarországon 1999-től találkozhatunk a turisztikai animáció komplex 
formájával. Akkor jelent meg a piacon az Animation Club Bt. úttörőként a szálláshelyi 
és rendezvény-animációt biztosító cégek között, amelyet az alábbi neves cégek 
követtek példaként megemlítve: Animation Hungary Kft. (2001-2005), Coach Game 
Rendezvényműhely Kft., Felfújható Játékvilág Kft., Animation World (2010-2015), s a 
jelenleg piacvezető ’tisztadili.com Kft’. 

„Természetesen” ez a szolgáltatás is külföldi alapok, minták alapján indult el, ám 
hazánkban napjainkban – a sajátos természetföldrajzi, szociológiai és egyéb 
indokokra alapozottan, a szezon-hosszabbítás, valamint az animátorok szinte egész 
éven át történő foglalkoztatottsága érdekében – egyszerre biztosítja az évközi 
rendezvények és a jellemzően szezonális szálláshelyek animátori programjait.  

Nemzetközi környezetben a szállodai/turisztikai animátorok programterületei a 
működési, azaz animációs helyszínek alapján is behatárolhatóak: 1) játszóház, 
játszószoba (vagy Mini Klub / Gyermek Klub), 2) sportpályák, 3) (esti) szórakozás 
helyszínei: mozi, színház, illetve 4) speciális helyszínként az étterem (Chakor, 2004). 
Azonban az esti animációs helyiségek között a külföldön elterjedt színház, színpad 
hazánkban kevés helyen található meg, s ennek alternatívájaként a bárban, 
lobbyban, vagy éppen a medence partján is találunk a programok megtartásához 
közönségteret és „kvázi színpadot”. 

A magyarországi animációs piac feltérképezésére eddig csekély számú felmérés 
készült. A 2002. évben jelen tanulmány szerzője kezdte meg a vizsgálatokat. A teljes 
alapsokaság, azaz a teljes turisztikai szféra, amely kínál animációs programokat 
(fürdők, kempingek, rendezvényszervező cégek, stb.) elemzése egyelőre tág 
kereteket jelent, így kizárólag a szállodák animációs tevékenységét vizsgálom 2002 
óta. Nem állt rendelkezésemre korábban központi nyilvántartás, lista sem az 
animációs szolgáltatást kínáló hazai szálláshelyekről, ilyen központi adatbázis 
napjainkban sem létezik. Így kutatásaimban (2002, 2004, 2007, 2014) egyrészt 
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igénybe vettem a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének taglistáját és a 
leggyakrabban használt internetes kereső portált (google.hu), valamint az utazási 
portálok közül a www.iranymagyarorszag.hu-t, illetve az ismerőseim 
vendégtapasztalatait is.  

Összesítve a különböző forrásokból származó hoteleket, majd egyesével 
megkeresve azokat, megállapítható, hogy a 2004. évben a hazai animációs 
szállodák száma még csak 35 volt, amely az akkori szállodai hálózat 4,26%-át tette 
ki (Magyar, 2005), 3 évvel később már 77-re nőtt a populáció (9,12%, Magyar, 2007). 

A 2014. évben viszont ez a szám már közel duplájára emelkedett: felmérésem 
szerint 134 „animációs szálloda” működik hazánkban (12,86%), melyek közül 95 
válaszadó adatai alapján körvonalazható az általános kép hazánkban. 

Időközben a Testnevelési Egyetem oktatója, Lacza Gyöngyvér is vizsgálta a 
piacot (Lacza & Keszei, 2008), kutatási célként kitűzve az elhelyezkedési 
lehetőségeket. Az általuk megkeresett 261 szállodából mindössze 54 egységben 
működött akkoriban animációs szolgáltatás, amelyek közül 35 hotel adatait sikerült 
feldolgozniuk. 

A legfrissebb felmérés alapján megállapítható, hogy hazánkban a legtöbb 
„animációs szálloda” a Balatoni turisztikai régióban található, míg a többi régióban 
szinte egyforma jelenlét tapasztalható, kivéve a Tisza-tavi régiót, ahol nincs ilyen 
szolgáltatást kínáló komplexum a válaszadók között (1. ábra). A legelterjedtebb 
terület napjainkban a gyermek- és a sportanimáció (2. ábra). 
 

1. ábra. Animációs szállodák regionális megoszlása Magyarországon (2014) 

 
 

2. ábra. Animációs programok elterjedtsége Magyarországon (2014) 

 
 

A hazai szállodaiparban egy szállodában átlagosan 3 fő (2,95) animátort 
foglalkoztatnak, szinte egyforma arányban saját csapat vagy outsourcing formájában 
(54,74% : 45,26%). A saját animátor csapatot foglalkoztató házak 11,53%-a vegyes 
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animátor csapattal rendelkezik, azaz a saját állományát kiegészíti külsős 
animátorokkal is. Ezek az arányok szinte megegyeznek Lacza és Keszei (2008) 
kutatási eredményeivel (60,00% : 40,00% : 35,71%). 

A szállodák többsége (60,00%) ünnepek alkalmával kínálja ezt a szolgáltatást a 
vendégeinek, 51,58% a nyári szezonban, 40,00% az iskolai szünetek alkalmával, 
38,95% hosszú hétvégeken építi be a szolgáltatás-csomagokba, míg mindössze 
31,58% biztosítja folyamatosan, egész évben. 

A vizsgált szállodákban az alkalmazásra kerülő animátorok esetében a 
legfontosabb tulajdonságok, illetve személyiségjegyek közé tartozik a vidám, lelkes 
személyiség, az empátia-készség, az ötletesség, a türelem és a tolerancia (3. ábra). 
 

3. ábra. Szállodák elvárásai az animátoraik felé 

 
 

A szakirányú végzettség – jelen esetben – nem minősül alapvető kritériumnak egy 
szállodai animátor felvételénél a vizsgált magyarországi hotelekben. Lacza és Keszei 
(2008) korábban viszont azt állapította meg, hogy a vizsgálatukba bevont animátorok 
45%-a tanult animációt, illetve 20%-uk sportoktatói végzettséggel rendelkezett. 
(Külsős alkalmazottak esetében ez az arány alacsonyabb volt.) Mindezek mellett azt 
is érdemes megvizsgálni, vajon az animációs programok egyes rész-elemei 
mennyire fontosak a vendégek számára az élmény kialakulása során. 

Első adatfelmérésem 2010. augusztus 1. – 2011. március 31. között kérdőíves 
módszerrel, egyéni kikérdezés útján történt. A kérdőívet a kikérdezettek többsége 
(952 fő, 95,20%) email útján kapta meg, míg 48 darabot (4,80%) kérdezőbiztosok 
kérdeztek le. Az emailes felmérés hólabda módszerrel történt, amelyet a nehezen 
hozzáférhető populációknál szokásos használni (a magyar turisták szegmense ilyen), 
ahol a minta elemszáma „ismeretégi lánc” nyomán növekszik (Ács, 2009:76). 

Az animációs hangulat megjelenési formáit 1 000 fős mintán vizsgáltam. A nemek 
szerinti megoszlás 64,2%-29,8% volt a nők javára. Legnagyobb arányban a 25-40 
éves (37,0%), majd a 18-24 éves (33,9%), a 41-60 éves (20,1%), s végül a 60 év 
feletti (3,0%) korosztály töltötte ki a kérdőívet. A teljes mintából 416 fő már vett részt 
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animációs programon, így ők tudták véleményezni az animációs programokhoz 
kapcsolódó nevesített élmény-faktorokat (Magyar, 2011). 

Az animációs programok kapcsán legnagyobb élmény-elemként a lebonyolító 
animátor személyét, a barátoknak, ismerős játékostársaknak, magának a játék 
jellegének, valamint a zenének (mint háttérzene, vagy a program szerves része) 
szerepét emelhetjük ki (1. táblázat). 
 

1. táblázat. Animációs programok élményelemei (2010-2011) 

 
 

A második adatfelmérés 2011. július 1. és 2014. december 20. között történt. 
Kezdetben egy kolléganőmmel együtt végeztük a kutatást, akinek javaslatára az 
animáció hatását vizsgáltuk a turisták életminőségére vonatkozóan. A kutatás teljes 
időtartama alatt 945 turista adatai váltak feldolgozhatóvá. Az adatfelvétel szintén 
egyéni kikérdezés, kérdőíves módszerrel történt. A kikérdezettek többségét (491 fő, 
51,96%) kérdezőbiztosok kérdezték ki, míg 454 fő (48,04%) email útján kapta meg 
önkitöltésre, hólabda módszerrel. A kérdezőbiztosok általi kikérdezésben a valós 
adatok mintavételezéséhez a tisztadili.com Kft. animátorai is segítettek a cég első 
üzemelési évében, 15 fő (1,59%) esetében. Az értékelésre előre megadott élmény-
faktorok száma hárommal kevesebb volt (kihagyásra került az animációs program 
során használt eszközök szerepe, a programok vezetése során használt több 
(idegen) nyelv, valamint a programnak helyszínt adó terület jellegének szerepe). 
Ebben a második kutatásban alkalmazott mintán belül a nemek szerinti megoszlás 
szinte megegyező volt az előző felméréssel (nők: 67,7%, férfiak: 32,3%), akárcsak 
az életkor szerinti megoszlás (25-40 éves: 41,6%, 18-24 éves: 27,0%, 41-60 éves: 
25,0%, 60 év feletti: 6,5%).  

A teljes mintából 410 (43,4%) fő saját maga vett részt animációs programon, míg 
339 fő (35,9%) esetében a válaszadó valamelyik családtagja. Az élmény-elemek 
prioritási sorrendjében kisebb változás következett be az előző vizsgálathoz képest. 
Míg a legnagyobb hangulati elem ugyan ebben a periódusban is a lebonyolító 
animátor személyéhez kapcsolódik, ezt követi a kellemes időjárás, majd a barátok, 
ismerős játékostársak, illetve a vizes közegben lebonyolított játék szerepe. A 
válaszadók kisebb jelentőséget tulajdonítottak magának a játék jellegének, valamint 
a zenének, mint az előző kutatás során (2. táblázat). 
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2. táblázat. Animációs programok élményelemei (2011-2014) 

 

 
Animátorképzés iskolarendszeren kívül, céges tréningek 
rendszere 
 
Ahogyan korábban is említésre került, animátorok képzésével hazánkban is több cég 
foglalkozik, s a tevékenység kiszervezése (outsourcing) / munkaerő közvetítés 
keretében számos hotel alkalmazza az így képzett animátorokat. Ez a folyamat több-
lépcsős, s általában az alábbi elemeket tartalmazza: életrajz, személyes interjú, 
elméleti és gyakorlati tréning, próba-munka; amelyek során kiderül, hogy a jelentkező 
valóban alkalmas-e a munkakör ellátására. 

Az elméleti és gyakorlati céges tréning jellemzően 3-5 hétvégi elfoglaltságot jelent 
a résztvevők számára, amelynek során az animáció elméletével, pszichológiai 
alapismeretekkel, az animátorokkal szemben támasztott követelmény-rendszerrel 
(általános viselkedési normák, konfliktus-kezelési stratégiák, a cég tevékenységéhez 
kapcsolódó szabály-rendszer), plakátolási technikákkal, stb. egyaránt foglalkoznak. 

A képzéseken a gyakorlati rész dominál, ahol megtanulhatják a jelentkezők a 
gyakran kiajánlott játékokat és tevékenységeket, mint például a luftballon-hajtogatás 
vagy az arcfestés technikáját, amelyek nem minden esetben kerül(het)nek bele az 
iskolarendszerű oktatásba. A jelöltek kipróbálják a legjellemzőbb kézműves alap 
technikákat, a tipikus mozgásos játékokat és sportokat (mint az íjászat), megtanulják 
az esti programok szervezési sajátosságait, szintén résztvevőként, akárcsak a 
mikrofon használatát, amely a leggyakrabban használt promóciós eszköz. Gyakori a 
céges tréningeken a szituációs gyakorlatok eljátszása, amelynek során különböző 
vendégtípusokkal való bánásmódot és a toborzást is gyakoroltatják. 

A jelöltek több alkalommal részt vesznek tánc próbákon is, így az esti show-
műsorokban alkalmazott (csoportos) táncok lépéseit, a széles körben elterjedt (a cég 
egyéni arculatát is tükrözni képes) ún. klubtánc, valamint a gyermek disco táncainak 
koreográfiáját is elsajátítják; amelyről videó felvétel is szokott készülni, hogy az adott 
szálláshelyen is tudják gyakorolni. 

A minták elsajátítása mellett az egyes animátor cégek egyéni játékvezetésre is 
lehetőséget biztosítanak leendő animátoraik számára, ahol a többi tréningen 
résztvevő kolléga, mint a program kvázi célcsoportja vesz részt. Bár ismerős 
közegben végzi a jelölt a program lebonyolítását, mégis a trénerek értékelik a 
technikáját (kommunikáció, segítőkészség, kreativitás, idő-gazdálkodás, nyitottság, 
stb.), vagyis azokat a készségeket, amelyek egy részét a 3. ábra is szemléltet. 
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Külföldi minta alapján Magyarországon is léteznek animátor cégek, amelyek a 
tréning végső szakaszát egy adott partnerüknél bonyolítják le, „élő vendégek” 
számára szervezve az egyes jellemző animációs programokat, éles szituációban. 
Jelenleg azonban nem létezik egységes animátor képzési tematika a magyarországi 
animátor cégekre vonatkozóan, mindegyik szervezet az egyéni elgondolásai, illetve 
az addigi piaci tapasztalata alapján végzi a képzési tevékenységét egyedi módon. 
Bár időtartamában ezek a képzések bőven elmaradnak az iskolarendszerben 
tapasztalható több féléven át oktatott kurzusoktól (mint amilyenek a sportági 
ismeretek elsajátítása), illetve bizonyos szükséges további kompetenciákat nem 
tartalmaznak (mint például az elsősegély-nyújtás, anatómia), ám más területeken 
viszont komplexebb felkészítést adnak a leendő animátorok számára. Az animáció 
és rekreáció iskolarendszerű oktatásának hazai sajátosságait közép- és felsőfokon 
szemléltetem a továbbiakban. 

 
A középfokú animáció oktatásról 
 
A sportszakmai képzésekben a sportoktató alapfokú, míg a sportedző középfokú 
szakmai végzettséget jelent. A középfokú rekreáció oktatás keretein belül az edző-
képzésben kapott jelentőséget az animációs ismeretek átadása a résztvevőknek.  

A Testnevelési Egyetemen kétéves képzés formájában indított középfokú 
Sportrekreációs edző (Sportedző sport rekreáció szakágon) szakképesítés 1997-ben 
került be az OKJ rendszerébe, amely szakképzés tantervi hálójában az 
„Idegenforgalom, turisztikai animáció” tantárgy keretében egy féléves, 15 órás kurzus 
keretében sajátíthatták el a tanulók az animáció alapvető ismereteit. Természetesen 
ezt a tudást kiegészítették az olyan gyakorlati készségek megszerzésére irányuló 
tantárgyak, mint például a „Szabadidős játékok”, „Zenés-táncos mozgásformák”, 
„Labdás játékok”, az egyes rekreációs táborok, stb., amelyek az animáció 
mozgásanyagában megtalálhatók és hasznosíthatóak (Gáldi, 1997). 

Közel 10 évvel később kidolgozásra került az előzetes OKJ-s végzettségre 
(sportedző; sportoktató; sportszervező-, menedzser; masszőr (sportmasszőr); 
lovastúra-vezető) ráépülő szakképzés, a Rekreációs mozgásprogramvezető 8 
szakiránnyal (animátor, aqua tréner, fitness instruktor, gyermekkori 
mozgásprogramvezető, orientális táncoktató, személyi edző, szenior tréner és 
wellness tanácsadó), amely egyedülálló képzési kínálatot eredményezett hazánkban. 
Az „OKJ-s animátor képzés” egyik sajátossága volt a képzési idő nagysága: az 
iskolarendszerű képzésben 1 teljes évfolyam, iskolarendszeren kívül 1 000 óra; 
másrészt a képzés széleskörű szakmai tartalma.  

Az országban ebben a képzésben jelentős szerepet vállaló Szinergia Üzleti 
Szakképző Iskola tantervében az alábbi tantárgyakra bontva sajátították el a diákok 
az akkoriban legszélesebb körű, iskolai keretek között megszerezhető szakirányú 
tudást: Animáció és szervezés-elmélet, Játékelmélet és módszertan, Turizmus és 
szállodatan, Rekreációs mozgásprogramok, Kiegészítő rekreációs programok. 
Ezeket a kurzusokat létesítmény-látogatások egészítették ki a tanév során. 

Az OKJ-regiszterben (NSZFH, é.n.) ez a szakképesítés 2007-2011 között 
szerepelt, utána fokozatosan kivezették a szakmák közül a sportedző szakképzés 
átalakítása kapcsán, s utoljára a 2013/2014. évben volt megszerezhető a végzettség. 
Jelenleg tehát OKJ szinten (középfokon) nem szerezhető animátor képesítés 
hazánkban. 
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Rekreáció oktatás felsőfokon 
 
A rekreáció képzés a testkulturális oktatási területhez tartozóan fejlődött ki 
hazánkban. Bár már 1981-ben a Magyar Testnevelési Főiskola (TF) mint kísérleti, 
ideiglenes program bevezette a rekreáció tantárgyat egy 1-féléves, 26 óraszámú 
kurzusként (Kaszás, 1989), illetve az 1988. évben elindult a testnevelő tanári szakon 
egy 480 órás rekreáció szakképzés, mint a fő testkulturális vonal kedvelt 
kiegészítése (Kovács, 2015), mégis az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Tanárképző Főiskolai Kara (ELTE TFK) indította el elsőképpen a hivatalos képzést, 
testnevelés-rekreáció szakpárban. Az 1990/1991. tanévre 32 fő jelentkezhetett (Cs. 
Benkő, 1991), s 24 fő hallgató vehette fel 1990 szeptemberétől a képzést. Az ELTE 
TFK-n elindított képzés mintájára 1992-ben Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolán is elkezdődött az oktatás a testnevelés-rekreáció főiskolai képzésen, alig 
egy tucat hallgatóval (Horváth, 2007). 

A képzés időrendben harmadik képviselője a TF volt. A Magyar Akkreditációs 
Bizottság 2001/6/XI/2/17. határozatszám alatt engedélyezte a Rekreáció főiskolai 
alapképzési szak indítását a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi 
Karán (MAB, 2001), amely név alatt működött a TF 2000-2014 között. 

Az ún. Bolognai rendszerű képzésben a jelenleg még hatályos képzési és 
kimeneti követelményekről (KKK) szóló 15/2006. (IV.3.) OM rendelet szerinti képzést 
a felsőoktatási piac további három szereplője is elindíthatta 2006-ban: 1) a Pécsi 
Tudományegyetem Egészségtudományi Kara (PTE ETK), 2) az akkori Berzsenyi 
Dániel Főiskola, a mai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel 
Pedagógusképző Kar (NYME BDPK), valamint 3) a Nyugat-magyarországi Egyetem 
Apáczai Csere János Kar (NYME AK), a mai Széchenyi István Egyetem Apáczai 
Csere János Kar (SZE AK) (MAB, 2005). Hetedikként az Eszterházy Károly Főiskola 
Természettudományi Kar (EKF TTK) is csatlakozott a hazai rekreációs felsőoktatási 
képzési kínálathoz 2012-ben (MAB, 2012). 

Ezáltal mára hazánk több régiójában biztosított az animáció oktatása a 
Rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapszakon, habár nem minden turisztikai 
régióban található képző intézmény, így a piaci és oktatási lefedettség nem 
mondható egyenletesnek (3. táblázat). A rekreáció BSc képzés szempontjából 
„hiány-régiók” közül ugyanakkor néhány területen Turizmus-vendéglátás szakon 
animáció tantárgyat oktató felsőoktatási intézmények is találhatók: az Észak-Alföldön 
a Debreceni Egyetem és a Szolnoki Főiskola, illetve a Közép-Dunántúli régióban a 
Kodolányi János Főiskola (Székesfehérváron). 
 

3. táblázat. Animációs szállodák és rekreáció BSc képzések területi kapcsolata 

Intézmények \ 
Turisztikai régió 

Szállodák 
száma 

Rekreáci ó BSc 
képzők száma 

Budapest-Közép-Duna-vidék 8 2 
Észak-Magyarország 9 1 
Észak-Alföld 10 0 
Tisza-tó 0 0 
Dél-Alföld 9 1 
Balaton 34 0 
Közép-Dunántúl 9 0 
Nyugat-Dunántúl 7 2 
Dél-Dunántúl 9 1 
Összesen  95 7 
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A jelenleg hatályos KKK szerint a BSc-szintű rekreáció képzésben a turisztikai 

animáció ismeretköreihez kapcsolódóan a szakmai törzsanyag részeként találjuk a 
’turizmus alapjai’ témakörét, illetve a differenciált szakmai ismereteken belül a 
rekreációszervezés szakirány/specializáció első szakmai ismereteként az ’animációt’, 
majd a ’játékokat’. Vagyis ezen a BSc szakon egyértelműen deklaráltan tanulnak a 
hallgatók animációs ismereteket, így az elhelyezkedéshez igazoltan felmutatható, 
központilag előírt tudással rendelkeznek. A szűken vett animációs ismeretek oktatási 
ideje azonban nem egységes az egyes intézményekben, az egyedi tanterv-alkotás 
gyakorlata érvényesül ezen a területen. Áttekintve az egyes intézmények tantervét 
megállapítható, hogy a legtöbb intézményben 2 tantárgyban oktatnak animációhoz 
szükséges ismereteket, jellemzően gyakorlati jeggyel záródóan (4. táblázat). (A 
szűken vett animáció tantárgyak körébe nem soroltam be például a testnevelési 
játékokat, illetve a sportági órákat, habár ezek is kétségtelenül hozzájárulnak a 
leendő animátorok komplex szaktudásához.) 
 

4. táblázat. Animáció tantárgy helye a magyarországi rekreáció BSc képzésekben 

Intézmény \  
tanrend 

Előadások 
(óra/hét) 

Gyakorlati 
órák (óra/hét) 

Összes 
óraszám 

Kollok-
vium 

Gyakor-
lati jegy 

Tantárgy 
szám Kreditek 

TE   4 4   2 2 4 

EKF TTK   2 2   1 1 2 

NyME BDPK 2 2 4 1 2 3 6 

ELTE PPK 2 2 4   2 2 4 

PTE ETK 1 2 3   1 2 3 

SZE AK   6 6 2 1 3 7 

SZTE JGyPK   2 2   2 2 3 

Átlag 1,67 2,86 3,57 1,50 1,57 2,14 4,14 

 
A 139/2015. (VI. 9.) Kormányrendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések 

jegyzékében az új alapszak megnevezést „Sport- és rekreációszervezés” címszó 
alatt határozta meg. A Kormányrendelet 2. melléklete szerint 2 szakiránnyal indítható 
a képzés: 1) rekreációszervező és egészségfejlesztő és 2) sportszervező. Bár a 
Kormányrendelet 2015. szeptember 1-jén hatályba lépett, első körben erre az új 
szakra a 2017/2018. tanévre vonatkozóan lehet felvenni hallgatókat. A Magyar 
Rektori Konferencia az EMMI felkérésére a 2015. évben elkezdte a megújult 
felsőoktatási szakjegyzék szakjainak képzési és kimeneti követelményeinek 
átdolgozását (Rádli, 2015, MRK, 2015), azonban még nem került nyilvánosságra az 
ezt rendeletben kiadó jogszabály, kizárólag a 2016 januárjában szervezett 
konzultációkra készült tervezet érhető el (MRK, 2016). 

A KKK-tervezet előírásai szerint a képzési idő változatlanul 6 féléves, azonban 
jelentős változás, hogy a 180 össz-kredit értékű képzés 2/3-a a szakirányos 
ismeretekre fordítandó. A rendelet előírásai között szerepel többek között, hogy a 
végzettek képesek sport, szociokultúrális, turisztikai és gyermek animációs 
programok tervezésére, szervezésére és lebonyolítására is. A szakirány 120 kreditén 
belül lehetősége nyílik majd az oktatási intézményeknek 30-40 kredit értékben 
egyénileg kialakított specializációt indítani, amely akár az animátor is lehet, ha 
szélesebb körű animációs ismereteket szeretnénk átadni a leendő hallgatóknak. 
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Következtetések, kitekintés 
 
Az elmúlt több mint fél évszázad során a turisztikai animáció az egész világpiacon, 
így Magyarországon is fokozatosan előtérbe került a szolgáltatási kínálatban. Az 
ehhez kapcsolódó szakemberképzés is beindult, s folyamatosan megújul, bővül. 

Az oktatási és piaci szféra közötti kapcsolat szorosabbá válhat, amelyet a 
felmérésekből megismerhető elvárások (munkavállalói kompetenciák, munkakör-
tartalmak) elősegíthetnek. A két hivatkozott kutatás dátuma között eltelt 6 év során 
viszont változott volna a szállodaipar szakmai elvárás-rendszere? Azaz a szakmai 
végzettségű munkavállalókat kisebb arányban keresik már a magyar hotelek? 
Véleményem szerint, amennyiben a szállodai elvárásokhoz és a munkaköri 
tartalmakhoz (programok) igazodóan tudjuk alakítani a szakmai oktatást, azaz a 
tanterveket és tantárgyi programokat, akkor ennek a tényezőnek a megítélése a 
jövőben kedvezően alakulhat, bár ebben az esetben sem szabad megfeledkezni az 
alapvető animátori készségekről, mint például a vidámság, amelyek egy része a 
gyakorlati kurzusok során is fejleszthető az egyes játékvezetői szituációkban. 

A szállodai animációs programokban élményt szerzett vendégek, turisták által 
tudatosítható élmény-elemek közül az objektíven megítélhető faktorok ismerete és 
beépítése az oktatásba (pl. zenés és vízi játékok) is jelentősen megkönnyítheti az 
iskolák megfelelő felkészítését az adott munkakör betöltésére, a munkerőpiacra való 
átmenet (school-to-work) hatékonyságát. 

A tanulmány elején feltett kérdésemre a válasz: jelenleg az oktatási szféra még 
nem kellően képes megteremteni a sikeres elhelyezkedést és ebben a munkakörben 
való helytállást. Ám a fentiek alapján fejleszthető ez a helyzet, amelyre kiváló 
lehetőséget nyújt a megújuló KKK-k alapján a felsőoktatási programok aktualizálása. 
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Komfortérzéssel kapcsolatos kutatás tanuló felnőttek körében 
 
A komfortérzés az olvasatom szerint komplex jelenség, ernyőfogalom, melynek – 
összefüggésben napjaink gazdasági, munkaerő-piaci és társadalmi változásaival 
valamint a felnőttkori tanulással – különféle dimenzióit különböztetem meg. Az 
általános komfortérzés tekintetében az egzisztenciális és a mentális biztonságérzetet, 
a társas kapcsolatokat és az időszerkezetet tekintem olyan dimenzióknak, melyekben 
a komfortérzés elemzési szempontból megragadható. A felnőttkori tanulási 
komfortérzéssel kapcsolatban ugyanezen dimenziókat egészítem ki egy ötödikkel, a 
tudás dimenziójával.  

Az általános és tanulási komfortérzéssel kapcsolatos Vas megyei kutatásban 
összesen 1225 fő vett részt, akiknek kétharmada nő, egyharmada férfi.  

A legnépesebb életkori csoportot a 20-29 évesek alkotják, az összes válaszadó 
38%-át teszik ki. A kutatásban szereplők 23%-a a harmincas éveiben jár, 20%-a 40-
49 éves, 15%-a 50 éves vagy idősebb, míg 4%-a 20 évesnél fiatalabb.  

A legmagasabb befejezett iskolai végzettség tekintetében az érettségi 
bizonyítvánnyal rendelkezők vannak legtöbben, mivel minden második válaszadó 
érettségizett. A megkérdezettek 35%-a diplomás, 11%-a szakmunkás, 4%-a nyolc 
általános iskolát végzett.   

Túlnyomó többségüknek, 79%-uknak Vas megyében van az állandó lakhelye, míg 
8%-uknak Győr-Moson-Sopron, 6%-uknak Zala, 3%-uknak Veszprém megyében. A 
válaszadók fele (46%) megyeszékhelyen, negyedük (24%) kisebb városban, másik 
negyedük (28%) falvakban él.  

A válaszadók 90%-a nem egyedül él. Esetükben a leggyakoribbak a négyfős 
háztartások 32%-kal, de a háromfős (30%) és a kétfős (24%) háztartások aránya is 
jelentős. Ötfős háztartásban a válaszadók 11%-a él, míg a hat vagy annál több főt 
magában foglaló családok aránya 3%. A nem egyedül élők 52%-a 
házastárssal/élettárssal, 38%-a gyermekkel, 35%-a szülővel, 19%-a testvérrel, 4%-a 
nagyszülővel él együtt.  

A válaszadók 47%-ának van gyermeke. A szülők 46%-ának kettő, 39%-ának egy, 
12%-ának három, 2%-ának négy, míg 1%-ának öt gyermeke van. A szülők 55%-ának 
csak kiskorú, 34%-ának csak nagykorú gyermeke van, míg a gyerekek 11%-ánál 
mindkét életkori kategória megjelenik. 
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Egzisztenciális biztonságérzet  
 
A kutatásban résztvevők szubjektív anyagi helyzete összességében jónak ítélhető, 
mivel 71%-uk inkább (53%) vagy teljesen jónak (18%), míg 29%-uk inkább (27%) vagy 
teljesen rossznak (2%) értékeli azt. Az elmúlt években a megkérdezettek 
egzisztenciális helyzete viszont inkább negatív irányban változott, mivel 15%-uk 
jelentős, 38%-uk kismértékű életszínvonal romlásról számolt be, ezzel szemben 4%-
uknak javult jelentősen, 14%-uknak kicsit az anyagi helyzete. A válaszadók 29%-ának 
nem változott az elmúlt időszakban az életszínvonala.  

A válaszadók átlagosan reálisan látják a legmagasabb és a legalacsonyabb magyar 
jövedelmek közötti különbséget, mivel 20%-uk szerint a valós harmincszoros a 
differencia, míg 42%-uk nagyobbnak, 38%-uk kisebbnek véli a különbözetet. Viszont 
– összhangban egy másik magyar kutatás (Tóth, 2009) eredményével – a hat 
válaszlehetőség közül a legtöbben (28%) a legnagyobb, ötvenszeres, míg a 
legkevesebben (4%) a legkisebb, ötszörös eltérést tartják valószínűnek.  

A válaszadók egyharmada, 34%-a (416 fő) nem dolgozik. A munkaerőpiacon 
inaktívak 35%-a tanuló, 26%-a nyugdíjas vagy rokkantnyugdíjas, 25%-a munkanélküli, 
13%-a kisgyermeket nevel és 2%-a háztartásbeli.  

A kutatásban résztvevők kétharmada, 66%-a (809 fő) dolgozik. A dolgozók 53%-a 
heti 40 órát tölt munkahelyével kapcsolatos munkavégzéssel. 28%-uk ennél többet, 
19%-uk ennél kevesebbet dolgozik. Az aktívak fele az állami szférában dolgozik 
köztisztviselőként, közalkalmazottként (33%), alkalmazottként állami vállalatnál (12%) 
vagy közfoglalkoztatottként (4%). Közel másik felük a piaci szférában tevékenykedik 
alkalmazottként (36%) vagy vállalkozóként (7%). A munkavállalók fennmaradó 5%-a 
a nonprofit szférában, míg 2%-a egyéb formában – főként diákmunka keretében vagy 
alkalmi megbízási szerződéssel – dolgozik.   

A dolgozók többsége, 72%-a inkább (47%) vagy teljesen biztosnak (25%) érzi a 
jelenlegi munkáját. Az aktuális munka esetleges megszűnése esetén a válaszadóknak 
csak ötöde (21%) találna könnyen munkát, míg felük (49%) meglehetősen nehezen, 
negyedük (26%) nagyon nehezen. 4%-uk úgy gondolja, hogy nem találna megfelelő 
munkát szükség esetén. A munkával kapcsolatos tényezők közül (1. táblázat) a 
válaszadók munkahelyük iránti elkötelezettsége (83%-uk nagymértékben vagy inkább 
elkötelezett) és a munkájuk élvezete (84%-uk nagyon vagy inkább élvezi a munkáját) 
a legerősebb. Esetükben a munkájuk élvezete összefüggésben áll a munkájukkal való 
elégedettségükkel is, mivel ezek közepesen korrelálnak egymással (r=0,507). A 
munka élvezetének erősségével kapcsolatos kutatási adataim összhangban állnak 
Csíkszentmihályi vizsgálati eredményeivel, melyek lényege, hogy meglepetésére a 
válaszadói gyakrabban számoltak be áramlat-élményről a munkájuk során, mint a 
szabadidejükben. Csíkszentmihályi egyébként ezt a jelenséget a munka 
paradoxonának nevezi (Csíkszentmihályi, 1997, 2009). 
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1. táblázat. Munkával kapcsolatos válaszok átlagai és összevont kerekített relatív 
gyakoriságuk (N = 804) 

munkával kapcsolatos kérdések 

1, negatív 
válasz  

2, inkább  
negatív válasz 

3, inkább  
pozitív válasz  

4, pozitív 
válasz 

átlag 
max. 

4 

Milyen mértékben érzi magát elkötelezettnek a 
munkahelye iránt? 17% 83% 3,21 

Milyen mértékben élvezi munkáját? 16% 84% 3,20 
Mennyire érzi munkakörülményeit 
megfelelőnek? 26% 74% 2,95 

Mennyire érzi biztosnak jelenlegi munkáját? 28% 72% 2,90 
Milyen mértékűnek ítéli munkahelye vezetőinek 
elkötelezettségét a dolgozói iránt? 33% 67% 2,82 

Milyen mértékben tudja befolyásolni, ami a 
munkacsoportjában történik? 40% 60% 2,67 

Mennyire érzi munkajövedelmét méltányosnak a 
végzett munkához képest? 55% 45% 2,36 

Mennyire érzi munkajövedelmét méltányosnak a 
megélhetési költségeihez képest? 67% 33% 2,16 

 
A munkakörülményeiket és a munkahelyi vezetőik dolgozók iránti elkötelezettségét 

is összességében inkább pozitívan értékelik a válaszadók. A munkavállalók 60%-a 
tudja nagymértékben (18%) vagy inkább (42%) befolyásolni a munkacsoportjában 
történő eseményeket, tevékenységeket, így a munkahelyi kontrollérzetük közepesnek 
mondható. A munka kapcsán a legkevésbé a jövedelmükkel elégedettek a válaszadók, 
55%-uk a végzett munkához, míg 67%-uk a megélhetési költségekhez képest teljesen 
vagy inkább méltánytalannak tartja azt. Csupán a dolgozók 12%-a véli, hogy a bérük 
teljesen méltányos a munkájukhoz képest, míg ez a mutató a megélhetési 
költségekhez képest csak 9%.  

 
Mentális biztonságérzet 
 
Az aktuális mentális jóllétet vizsgáló kérdések válaszai alapján a megkérdezettekre a 
kérdőív kitöltése előtti két hétben a vidámság és az aktivitás, élénkség viszonylag 
nagy, az érdekes dolgokkal teli napok és a nyugodtság közepes, míg az ébredéskori 
frissesség kis mértékben volt jellemző. (2. táblázat)  
 

2. táblázat. Az aktuális mentális jólléttettel kapcsolatos válaszok átlagai és összevont 
kerekített relatív gyakoriságuk (N = 1225) 

Az elmúlt két hétben 
mennyire volt jellemző? 

1, egyáltalán nem 
jellemző 

2, inkább nem jellemző 

3, inkább jellemző  
4, teljesen jellemző  

átlag 
max. 

4 
vidám, jókedvű 29% 71% 2,80 
aktív, élénk 34% 66% 2,77 
érdekes dolgokkal teli napok 45% 55% 2,56 
nyugodt, ellazult 53% 47% 2,43 
ébredéskor friss, élénk 65% 35% 2,21 

 
A kutatásba bevont felnőttek általánosságban alapvetően ritkán szoronganak. (3. 

táblázat) A 14 megnevezett ok közül hat esetében tekinthető a szorongás gyakorisága 
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jelentősnek. (Ezeknél a tényezőknél a gyakori szorongás a válaszadók legalább 
negyedét érinti, míg a rendszeres szorongás 8-15%-ukat.) A hat tényező közül a 
következő öt közvetlen kapcsolatban áll a megkérdezettek egzisztenciális helyzetével, 
munkájával: a jövő bizonytalansága, az anyagi problémák, a többrétű lekötöttség, a 
munka bizonytalansága és a munkahelyi konfliktusok. A hatodik tényező, amely miatt 
a leggyakrabban aggódnak a válaszadók, a családtagjaik egészsége. 

 
3. táblázat. Szorongás gyakoriságával kapcsolatos válaszok átlagai és összevont kerekített 

relatív gyakoriságuk (N = 1225) 

szorongás okai 1, soha 
2, ritkán 

3, gyakran 
4, rendszeresen 

átlag 
max. 4 

jövő bizonytalansága 43% 57% 2,63 
családtagok egészsége 45% 55% 2,59 
anyagi problémák 49% 51% 2,55 
többrétű lekötöttség 55% 45% 2,38 
munka bizonytalansága 62% 38% 2,30 
munka során adódó konfliktusok 66% 34% 2,21 
kiszolgáltatott helyzetek 69% 31% 2,17 
egészség 73% 27% 2,12 
önbizalomhiány 72% 28% 2,06 
nem megfelelő közbiztonság 74% 26% 2,03 
váratlan helyzetek 77% 23% 2,01 
egyéb családtagokkal való konfliktusok 81% 19% 1,96 
házastárssal/élettárssal való konfliktusok 82% 18% 1,86 
gyermeknevelésből adódó konfliktusok 81% 19% 1,76 

 
A megkérdezett felnőttek számára – összhangban a Hungarostudy Egészség Panel 

(HEP) vizsgálat eredményeivel (Martos, 2008) – kétséget kizáróan a belső, intrinzik 
életcélok a meghatározóak, közülük is az emberi méltóság megőrzése minden 
körülmények között, a kölcsönös szeretet, a gyerekek elindítása az életben, a 
kötelességek tisztességgel történő teljesítése, az új dolgok tanulása valamint a színes, 
érdekes, tartalmas és élvezetes élet. (4. táblázat)  

 
4. táblázat. Életcélok fontosságával kapcsolatos válaszok átlagai és összevont kerekített 

relatív gyakoriságuk (N = 1224) 

életcélok 1, egyáltalán nem fontos 
2, inkább nem fontos 

3, inkább fontos 
4, nagyon fontos 

átlag 
max. 

4 
emberi méltóság megőrzése mindig 4% 96% 3,71 
szeretet adása és kapása 5% 95% 3,65 
színes, érdekes, tartalmas élet 7% 93% 3,65 
gyerekek elindítása az életben 8% 92% 3,64 
kötelesség teljesítése tisztességgel 6% 94% 3,58 
élet élvezése 5% 95% 3,58 
fejlődés, új dolgok tanulása 6% 94% 3,48 
önmegvalósítás 11% 89% 3,35 
segítés másokon 10% 90% 3,29 
társadalom hasznos tagjává válás 15% 85% 3,18 
valami maradandó alkotás 29% 71% 2,94 
gazdagság 41% 59% 2,64 
hírnév 81% 19% 1,84 
nagy hatalom 83% 17% 1,74 
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A három külső, extrinzik életcél közül a gazdagság elérése egyértelműen a 

legfontosabb, mivel azt a válaszolók 46%-a inkább fontosnak, 13%-a nagyon 
fontosnak tartja. A másik két külső életcél – híressé válás és nagy hatalom elérése – 
egyáltalán nem játszik meghatározó szerepet a megkérdezettek aspirációiban, csak 
5%-uk véli nagyon fontosnak őket. A külső életcélok között – ellentétben a belsőkkel – 
a korrelációk magasak, illetve közepesek: hírnév és hatalom: r=0,704; hírnév és 
gazdagság: r=0,439; hatalom és gazdagság: r=0,464.  

A válaszadók a 14 előre megadott, az életükkel, komfortérzésükkel kapcsolatos 
tényező közül a legfontosabb ötnek az egészségi és a fizikai állapotukat, az emberi 
kapcsolataikat, a jelenlegi életüket és a jövőbeli kilátásaikat tartják. (5. táblázat) Ezeket 
a megkérdezettek legalább 60%-a a nagyon fontosnak ítéli. A különféle tényezők 
fontossága között számos esetben vannak közepes korrelációk. A legtöbb közepes 
korrelációval a jelenlegi élet, a jövőbeli kilátások, a szaktudás, a jövedelem és a 
szabadidő nagysága rendelkezik. Például a jelenlegi élet fontossága az eddigi élet, a 
jövőbeli kilátások, az anyagi helyzet, a jövedelem, az egészség, a fizikai állapot és a 
szabadidő nagyságának fontosságával áll jelentős kapcsolatban. 
 

5. táblázat. Különféle tényezőkkel való elégedettséggel és fontosságukkal kapcsolatos 
válaszok átlagai és sorrendjük (N = 1224) 

tényezők 

elégedettség 
átlaga 

és sorrendje 
max. 4 

fontosság 
átlaga 

és sorendje 
max. 4 

átlagok 
különbözete 

és sorrendjük 
max. 3 

emberi kapcsolataival 3,15 1. 3,51 4. 0,36 12. 
egészségi állapotával 3,03 2. 3,60 1. 0,57 7. 
élete eddigi alakulásával 2,95 3. 3,38 6. 0,43 8. 
iskolai végzettségével 2,94 4. 3,27 11. 0,33 13. 
szaktudásával 2,94 4. 3,37 7. 0,43 8. 
jelenlegi életével 2,93 6. 3,53 3. 0,60 6. 
fizikai állapotával 2,90 7. 3,51 4. 0,61 5. 
mások általi 
elismertségével 2,82 8. 2,88 14. 0,06 14. 

munkájával 2,82 8. 3,25 12. 0,43 8. 
eddigi szakmai 
életpályájával 2,81 10. 3,21 13. 0,40 11. 

jövőbeli kilátásaival 2,68 11. 3,54 2. 0,86 3. 
szabadideje nagyságával 2,43 12. 3,29 10. 0,86 3. 
anyagi helyzetével 2,38 13. 3,37 7. 0,99 2. 
munkajövedelmével 2,28 14. 3,33 9. 1,05 1. 
(1 = teljesen elégedetlen, 2 = inkább elégedetlen, 3 = inkább elégedett, 4 = teljesen elégedett) 

(1 = egyáltalán nem fontos, 2 = inkább nem fontos, 3 = inkább fontos, 4 = nagyon fontos) 
 

Az öt legfontosabbnak tartott tényező közül az emberi kapcsolataikkal és az 
egészségi állapotukkal a legelégedettebbek a felnőtt tanulók, viszont a jövőbeli 
kilátásaikkal a legkevésbé. Általánosságban inkább elégedettek még az eddigi és 
jelenlegi életükkel, fizikai állapotukkal, iskolai végzettségükkel, szaktudásukkal, eddigi 
szakmai életpályájukkal, munkájukkal és mások általi elismertségükkel, viszont inkább 
elégedetlenek szabadidejük nagyságával, anyagi helyzetükkel és 
munkajövedelmükkel.  

Az egzisztenciális helyzetüket a válaszadók fele nagyon fontosnak, 40%-a inkább 
fontosnak tartja, azonban csak 7%-uk teljesen elégedett vele. Ezeknél a tényezőknél 
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(anyagi helyzet és munkajövedelem) van a legnagyobb eltérés a fontosság és az 
elégedettség mértéke között, négyfokú skálán egy egésznyi különbség. További 
jelentős különbözőség figyelhető meg a jövőbeli kilátások tekintetében és a szabadidő 
nagyságával kapcsolatosan. 

 
Társas kapcsolatok 
 
A társas kapcsolatok dimenzión belül a válaszadó felnőttek társas támogatottságát 
vizsgáltam, amely általánosságban – mind a mennyiségi, mind a minőségi mutatók 
tekintetében – jónak értékelhető. Mindösszesen 11 (0,9%) olyan felnőtt van a 
megkérdezettek között, akik baj esetén senkire sem számíthatnak. A válaszadó 
felnőttek legtöbben négy-öt (34%), kettő-három (28%) vagy hétnél is több (20%) 
emberre számíthatnak szükség esetén.  

A válaszadók nehéz élethelyzetben leginkább a házastársukra/élettársukra (71%-
uk nagyon) és a szüleikre (66%-uk nagyon) támaszkodhatnak (6. táblázat) Az 
átlagosnál kissé jobban számíthatnak a barátaikra és kissé kevésbé a gyermekeikre. 
A legkevésbé a tanulótársaikhoz és a munkatársaikhoz fordulhatnak probléma esetén, 
de így is 55%-uk átlagos vagy magas mértékben számíthat a tanulótársaira, míg 52%-
uk a munkatársaira.  
 

6. táblázat. Társas támogatottsággal kapcsolatos válaszok átlagai és összevont kerekített 
relatív gyakoriságuk (N = 1221) 

Nehéz élethelyzetben mennyire 
számíthat az alábbi személyek 

segítségére? 

1, egyáltalán 
nem 

2, keveset 

3, átlagosan 
4, nagyon 

átlag 
max. 4 

házastárs/élettárs 17% 83% 3,42 
szülők 17% 83% 3,39 
barátok 18% 82% 3,13 
gyermekek 35% 65% 2,80 
tanulótársak a jelenlegi képzésben 46% 54% 2,48 
munkatársak 48% 52% 2,44 

 
Időszerkezet 
 
Az időszerkezet dimenzión belül a szabadidő struktúráját tanulmányoztam. A tanuló 
felnőttek szabadidőben kikapcsolódásként végzett tevékenységei között kiemelt 
szerepet kap a családtagokkal való együttlét. (7. táblázat) Ez összhangban áll néhány 
korábban már bemutatott kutatási eredményemmel, például az emberi kapcsolatok 
kiemelt fontosságúnak tartásával és a velük való elégedettséggel, továbbá a társas 
támogatottság magas szintjével is. 

A családi együttlétek mellett még az olvasás, a barátokkal való együttlét, a 
sportolás, kirándulás és az internetezés szerepel a gyakorisági sorrend első öt helyén. 
Ezeket az elfoglaltságokat – az internetezés kivételével – lényegesnek is tartják a 
megkérdezettek, azaz a számukra fontos programokra a szűkös szabadidejükben is 
megpróbálnak időt szakítani. Ezt támasztja alá az is, hogy az egyes konkrét 
tevékenységek gyakorisága és fontossága között minden esetben közepes vagy 
magas a korreláció, mértékük 0,473 és 0,756 közötti. Tehát az adott konkrét 
szabadidős tevékenységek fontosságának megítélése és ezen tevékenységek 
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űzésének gyakorisága között a kapcsolat jelentős. A válaszadók közepes 
gyakorisággal tévéznek, utaznak, nyaralnak. Viszonylag ritkán látogatnak kulturális 
programokat, kertészkednek, végeznek otthoni alkotó tevékenységet és még 
ritkábban vesznek rész civil szervezet munkájában és játszanak számítógépes, 
mobiltelefonos játékokkal. Ezeket a ritkán végzett tevékenységeket nem is tartják 
igazán fontosnak. Három olyan tevékenység van a 12 közül, melyeknél a gyakoriság 
és a fontosság mértékének átlaga megfordul, azaz gyakrabban űzik, mint amennyire 
fontosnak tartják őket, mégpedig az internetezés, a televíziózás, rádióhallgatás és az 
elektronikus játékok használata.  
 

7. táblázat. Szabadidős tevékenységek gyakoriságával és fontosságával kapcsolatos 
válaszok átlagai és sorrendjük (N =1217) 

szabadidős tevékenységek 

gyakoriság 
átlaga 

és sorrendje 
max. 4 

fontosság 
átlaga 

és sorrendje 
max. 4 

átlagok 
különbözete 

és sorrendjük 
max. 3 

családtagokkal való együttlét  3,10 1. 3,64 1. 0,54 3. 
olvasás  2,80 2. 3,13 4. 0,33 7. 
barátokkal való együttlét  2,75 3. 3,32 2. 0,57 2. 
sportolás, kirándulás  2,75 3. 3,24 3. 0,49 5. 
Interneten böngészés, 
beszélgetés  2,70 5. 2,49 8. -0,21 12. 

tévénézés, rádióhallgatás  2,63 6. 2,48 9. -0,15 11. 
utazás, nyaralás  2,48 7. 3,06 5. 0,58 1. 
részvétel kulturális 
programokon 2,37 8. 2,88 6. 0,51 4. 

alkotó tevékenység 2,32 9. 2,60 7. 0,28 8. 
kertészkedés  2,26 10. 2,48 9. 0,22 9. 
civil szervezetben végzett 
munka 1,95 11. 2,32 11. 0,37 6. 

számítógépes, mobiltelefonos 
játékok használata  1,80 12. 1,70 12. -0,10 10. 

(1 = soha, 2 = ritkán, 3 = gyakran, 4 = rendszeresen) 
(1 = egyáltalán nem fontos, 2 = inkább nem fontos, 3 = inkább fontos, 4 = nagyon fontos) 
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A 21. század felsőoktatásának egyik legjellemzőbb trendje a nemzetköziesedés 
folyamata. Értelmezésünk szerint a nemzetköziesedés egyszerre jelenti az oktatói és 
hallgatói mobilitás arányának növekedését és ezzel párhuzamosan a felsőoktatási 
campusok nemzetközi jellegének erősödését is, amely egyértelműen megjelenik az 
egyetemi polgárság multinacionalizálódásában is. 

Kutatásunk egyik motiváló ereje a Debreceni Egyetem nemzetköziesedett jellege, 
hiszen az intézmény 30000 főt meghaladó hallgatói közösségének közel 15%-a 
tekinthető külföldi hallgatónak. Az itt kínált idegen nyelvű kurzusok és képzések 
palettája igen sokszínű: tantárgyak, alap- és mesterszakok, osztatlan képzések és 
szakirányok is elérhetőek angol nyelven, ráadásul a hallgatók képzése nem ritkán 
keverten történik, ahol együtt tanulhatnak a teljes képzési időre érkezett külföldiek az 
egy-két szemeszteres mobilitási programban résztvevő vendéghallgatókkal és a 
szakmai ismeretek iránt idegen nyelven érdeklődő magyar hallgatókkal. 

Tanulmányunk célja, hogy a Magyarországon sikerrel működő Diplomás 
Pályakövetési Rendszerben elérhető adatok segítségével elemezzük, hogy milyen 
arányban mennek a végzett hallgatók, diplomások külföldre dolgozni. Vizsgálni 
kívánjuk továbbá, hogy általában véve milyen arányban jutnak el a hallgatók 
ösztöndíjasként külföldi képzőhelyekre, és ez később hogyan befolyásolja 
helyzetüket a munkaerő-piacon, így kiemelten az elhelyezkedés gyorsasága, a bérek 
mértéke és a szakmai illeszkedés tekintetében. 

A szakmai illeszkedés kérdése, meglátásunk szerint különösen érzékeny területe 
a külföldi diplomás munkavégzésnek. Az elsősorban az Európai Unió nyugati 
tagállamai felé megindult munkavállalói mobilitásnak ugyanis – a közvélekedés 
szerint – sok esetben nem a magas fokú iskolai végzettséget igénylő álláshelyek 
betöltése a fő célja. Persze bizonyos esetekben lehet konkrét szakmai-gyakorlati 
haszna a külföldi munkavégzés során ellátott, alacsonyabb kvalifikációt igénylő 
álláshelyek betöltésének (például egy turizmus-vendéglátás szakos diplomás sokat 
profitálhat később, potenciális vezetőként abból, ha gyakorlati ismereteket szerez 
egy szálloda üzemeltetése kapcsán), ez azonban sok esetben korántsem egyértelmű 
kimenet. 

A formalizált minőségbiztosítás egyik fontos eszköze, a Diplomás Pályakövetési 
Rendszer által elérhetővé tett adatok elemzését követően kísérletet teszünk a 
felsőoktatásban általánosan is hasznosítható jó gyakorlatok megfogalmazására, 
amelyek segítségével az egyetemek által nyújtott képzések a mainál több előnyt 
biztosítsanak az azokat elvégző hallgatók számára. Az így megfogalmazott 
javaslatok implementálását követően közvetlen gyakorlati hasznot is hajthatnak a 
felsőoktatási intézmények számára is, hiszen a kimeneti eredmények közvetlen 
becsatornázásával növelhető az egyetemek nemzetköziesedésre fordított 
forrásainak felhasználási hatékonysága is. 
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Irodalom 
 
Bándy (2014) a külföldi munkavállalás kapcsán arra a megállapításra jut, hogy a 
megkérdezett diplomásoknál az őket foglalkoztató munkakörökben nem igény 
kvalifikáltságuk, hazai megszerzett, a diplomához kapcsolható kompetenciájuk nem 
hasznosul, vagyis a feltételezett brain waste tendencia érintettjei, ugyanakkor az 
Erasmus szakmai programmal tanulmányi mobilitásban részt vett hallgatók egyetlen 
kivétellel azt nyilatkozták, hogy végzettségük szerinti munkakörben dolgoznak. 

Lakatos (2015) a 2011. évi magyarországi népszámlálás során nyert adatok 
elemzésével fogalmaz meg a képzettség és a foglalkozás kongruenciájával 
kapcsolatos állításokat. Megállapítása szerint a legfeljebb középfokú végzettséggel 
rendelkezők esetében mindössze 46,5% volt a szakmai végzettségnek megfelelő 
munkakörben munkát vállalók aránya, míg a felsőfokú végzettséggel rendelkező 
alanyok körében 55,5% nyilatkozott úgy, hogy az általa betöltött munkakör iskolai 
végzettségének megfelel. Ez egyben azt is jelenti, hogy a diplomázás után 
Magyarországon dolgozó emberek ilyen arányban helyezkedtek el a végzettségükkel 
harmonizáló munkakörben. Fontos ugyanakkor azt is kiemelni, hogy a Lakatos által 
vizsgált minta eltér a diplomás pályakövetési rendszerrel elért végzett hallgatók 
körétől, ez utóbbi adatbázis több részletben foglalkozik egy meghatározott korosztály 
jellegzetes diplomás munkavégzési sajátosságaival. 

A felsőfokú végzettség egy szűrő-szerkezetet képez, amely osztályozza a 
különböző képességű egyéneket, ezáltal információt szolgáltat a munkaadóknak. A 
diploma megszerzésével járó jövedelemnövekedést (az egyetemet elvégző, de 
diplomát nem szerzőkkel szemben) báránybőr-hatásnak (sheepskin-effect) nevezik. 
Az egyetemi diploma megléte jelzésként szolgálhat a munkavállaló 
termelékenységére vonatkozóan, a munkahelyi tapasztalat növekedésével azonban 
az iskolázottság, mint jelzőrendszer, csökken (Belman – Heywood, 1991; Hungerford 
– Solon, 1987; Jaeger – Page, 1996; Kun, 2014). 

Kiss (2014a) eredményei szerint a végzett hallgatók esetében a külföldi 
munkatapasztalat is egyfajta szűrőként funkcionál, jobb foglalkoztathatóságot jelent a 
diplomával rendelkezőknek. A szakmai illeszkedés, mint a munkaerő-piaci 
sikeresség egyik mutatója, az elhelyezkedés gyorsaságával mutat szoros 
kapcsolatot (Kiss, 2014b). 

Kőmíves (2014), a Központi Statisztikai Hivatal adatközlése nyomán ismerteti a 
2006-os magyar felsőoktatásban mért mobilitási mutatókat. 2006-ban mindösszesen 
a magyar felsőoktatásban tanuló hallgatók 1,6%-a tanult külföldön, amely messze 
elmarad az Európai Unió tagállamainak 2,7%-os átlagától. A 2006-os mobilitási 
adatok azért is bírhatnak különös jelentőséggel, mert a Diplomás Pályakövetés 
keretében megkérdezett végzett hallgatók ebben az időszakban rendelkezhettek 
aktív hallgatói jogviszonnyal valamelyik magyar felsőoktatási intézményben. 

Az előzetes szakirodalom-elemzés azt mutatja, hogy az oktatás folyamata 
napjainkban a legkevésbé sem érhet véget a diploma (vagy a középfokú végzettség) 
megszerzésével. Mint arra Kovács Sárkány és Kovács (2012) tanulmányukban 
rámutatnak, a munkavégzéshez szükséges képességek egy részét a diplomások a 
munkahelyükön sajátítják el, nem ritkán non-formális vagy informális tanulási 
folyamat során. Gulyás és Turcsányi (2011) tanulmányukban pedig arra mutatnak rá, 
hogy az élethosszig tartó tanulás milyen karrier- és pályakorrekciós lehetőségeket 
kínál a munkavállalók számára. Tanulmányunk kiemelt vizsgálati fókuszterülete a 
külföldi munkavállalással elérhető többletjövedelem kérdése, azonban azt is szem 
előtt kell tartani, hogy – miként arra Gulyás és Turcsányi is rámutat – a jövedelem 



Társadalom, kulturális háttér, gazdaság, ISBN 978-80-89691-33-3 

427 

nem képes minden munkahelyi hatást ellensúlyozni, vagyis egy bizonyos szintet 
követően már nem a jövedelem és a munkával elérhető jobb egzisztenciális helyzet 
lesz a munkavállalók legfontosabb motivációs tényezője. 

A felsőoktatás nemzetköziesedése több szempontból is vízválasztó jelentőségű 
lehet a magyarországi diplomák külföldi hasznosíthatósága szempontjából. Mint arra 
Kőmíves, Vörös és Dajnoki (2014) is rámutat, azok az oktatók képesek 
versenyképes, friss és aktuális ismeretanyag átadására, akik maguk is aktívan 
bekapcsolódnak a nemzetközi tudományos vérkeringésbe. Ezt a megállapítást azzal 
is kiegészíthetjük, hogy az ilyen módon is aktualizált tudást elsajátító hallgatók 
esetében növekedhet az iskolai végzettségnek megfelelő munkavállalás nemcsak 
hazai, hanem külföldi munkáltatónál létrejött jogviszony esetében is. 

 
Adatok és módszer 
 
Az elemzést a Diplomás Pályakövetési Rendszer 2011-2012-es összevont 
adatbázisán végeztük el. A Diplomás Pályakövetési Rendszer 2011-es és 2012-es 
két kutatása a 2007 és 2011 között egy, három, illetve öt éve abszolutóriumot 
szerzettek körére terjedt ki, beleértve a hagyományos egyetemi, főiskolai, az 
osztatlan és az alap‐ és mesterképzések végzettjeit. Az adatfelvételt a Diplomás 
Pályakövetési Rendszer országos programjában résztvevő felsőoktatási 
intézmények végezték. Az adatfelvételekből (önkéntes válaszadás révén) összeállt 
egyesített adatbázis elemszáma 45.323, így az átlagos válaszadási ráta 19,05 % 
(Nyüsti, 2013). 

A fiatal diplomások nettó bérének befolyásoló tényezőit vizsgáltuk, elsősorban a 
nemzetközi tanulmányi és munkatapasztalat, valamint a külföldi munkavégzés 
szerepét igyekeztünk feltárni. Lineárlis regresszió-elemzést végeztünk. Modellünk 
függő változója a nettó kereset. Független változók: 

� a végzéskor a diploma kézhezvétele: dummy változó,1, ha igen, 0, ha nem, 
� hallgatóként tanult-e külföldöm: dummy változó,1, ha igen, 0, ha nem, 
� a végzettség megszerzése előtt dolgozott-e külföldön: dummy változó,1, ha 

igen, 0, ha nem, 
� munkahelye külföldön van-e: dummy változó,1, ha igen, 0, ha nem, 
� demográfiai változók: nem (0, ha nő, 1, ha férfi), születés éve. 

 
A szakirodalmi eredmények tapasztalatainak ismeretében megvizsgáltuk azt is, 

hogy a hazánkban és külföldön elhelyezkedők szakmai illeszkedése hogyan alakul. A 
megszerzett ismeretek hasznosíthatóságát a kérdőív ötfokú Likert-skálán mérte, ami 
a szakmai illeszkedés közelítésére alkalmas mérőszámot biztosít. Független 
kétmintás t-próba segítségével hasonlítottuk össze, hogy a Magyarországon és 
külhonban dolgozók között a képzés során megszerzett ismereteik 
hasznosíthatósága tekintetében megfigyelhető-e szignifikáns különbség. 

 
Empirikus eredmények 
 
A regressziós vizsgálatba bevont független változókkal 1%-pn szignifikáns modellt 
kaptunk, minden vizsgált változó p=0,01 szignifikanciaszint mellett maradt a 
modellben. Az eredményekből kiolvasható, hogy mind a külföldi tanulmányok, mind a 
külföldi munkatapasztalat, mind pedig a külföldi munkahely szignifikáns pozitív 
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hatással van a fiatal diplomások nettó keresetére. A diploma tényleges megszerzése 
is szignifikánsan pozitív korrelációt mutat a bérekkel. A nemek közötti bérkülönbség 
a férfiak javára elemzésünkben is megjelenik, valamint az életkor növekedéséve a a 
realizált jövedelem is nő. 
 

1. táblázat. A nettó keresetet befolyásoló tényezők regressziós modellje 

 nem std. std.   
 B st. hiba B t szig. 
Konstans 3416,876 164,785   20,735 0,000 
Az abszolutórium után 
közvetlenül a diplomáját is 
megszerezte? 

15,413 1,290 0,060 11,950 0,000 

A végzettség megszerzése előtt 
tanult-e hosszabb-rövidebb ideig 
külföldön? 

22,600 2,038 0,058 11,090 0,000 

Végzettsége megszerzése előtt 
dolgozott-e külföldön? 17,806 1,860 0,050 9,574 0,000 

A munkahely települése külföldön 
van? 227,459 2,574 0,452 88,373 0,000 

Nem 52,113 1,234 0,212 42,242 0,000 
Születési év -1,664 0,083 -0,101 -

19,996 0,000 

Adj. R2 0,281 
N 28799 

Adatok forrása: DPR, 2011-2012 
 

Ahhoz, hogy összehasonlítsuk a szakmaiságot a hazánkban és külföldön 
dolgozók körében, független kétmintás t-próbát végeztünk. 32711 fő 
Magyarországon, 2272 fő külföldön dolgozik. A megszerzett ismeretek 
hasznosíthatóságát (5 fokú skálán mérve) az idehaza dolgozók átlagosan 3,29-ra, a 
külföldön dolgozók 2,98-ra értékelik. Az elvégzett F-próba alapján különbözőnek 
tételezhetjük fel a két vizsgált sokaság varianciáját (F=17,026). A t-teszt 
eredményeképpen elmondhatjuk, hogy a külföldön dolgozók a képzés során 
megszerzett ismereteiket kevésbé hasznosítják, bár ez a különbség a 
Magyarországon dolgozó társaikhoz képest nem túl nagy, mindössze 0,31 (ötfokú 
skálán mérve). 
 

2. táblázat. A megszerzett ismeretek hasznosíthatósága Magyarországon és külföldön 
dolgozók körében 

Milyen mértékben hasznosítja a 
képzés során megszerzett 
ismereteit? 

 t szf. szig. 
Egyenlő var. felt. 10,993 34981 0,000 
Kül. var. felt. 10,216 2545,021 0,000 

Adatok forrása: DPR, 2011-2012 
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Következtetések 
 
Összességében azt mondhatjuk, hogy a külföldi tanulmányi és munkatapasztalat 
megtérül a keresetekben, a hallgatókat tehát érdemes ösztönözni arra, hogy 
vegyenek részt külföldi tanulmányi ösztöndíj-programokban. A külföldön dolgozók 
jelentős bérelőnnyel rendelkeznek itthon maradt társaikhoz képest, munkájuk 
szakmaiságát tekintve viszont ennek az ellenkezője igaz, nagyobb valószínűséggel 
végeznek nem a szakképzettségüknek megfelelő munkát. 

A tendencia jelen pillanatban azt mutatja, hogy külföldi munkavállalással jelentős 
bérelőny érhető el a hazai munkavégzéssel szemben. A felsőoktatással 
kapcsolatban megfogalmazható elvárások pedig abba az irányba mutatnak, hogy 
növelni kell a mobilitás jelenlegi arányát mind az oktatók, az „academic staff”, mind 
pedig a hallgatók tekintetében. Az így frissített kurrikulumok segítségével átadott 
többlet-információnak köszönhetően a hallgatók jobb eséllyel indulnak külföldi 
álláshelyekért is, illetve itthoni munkavállalásuk esetében is nagyobb eséllyel 
helyezkedhetnének el végzettségüknek megfelelő állásban. Ez a tendencia pedig azt 
is eredményezheti, hogy a mainál nagyobb arányban jelenjenek meg a 
nemzetgazdaságban azok a multinacionális vállalatok, amelyek magasan és jól 
képzett magyar munkaerő segítségével nagy hozzáadott értékű tevékenységet 
végeznek. 

A friss és aktuális, idegen nyelveken is hatékonyan átadott tudás azt is lehetővé 
tehetné, hogy a mainál nagyobb mértékben helyezkedjenek el külföldön dolgozó 
diplomásaink végzettségüknek megfelelő munkakörben. Ugyanakkor arról sem 
szabad megfeledkezni, hogy az élethosszig tartó tanulás keretében a munkavállalók 
számos képességet és a tudás egy tekintélyes hányadát munkavégzés során 
sajátítják el, így minden felsőoktatási rendszer kiemelt küldetése, hogy a 
diplomásokat felkészítse az akadémiai-elméleti alapok megteremtésével az 
önképzés vagy távoktatás keretében történő további tanulásra. 

A magyar felsőoktatási rendszerben diplomát szerzett hallgatók hazájukban is 
kiemelt bértöbbletre számíthatnak, legalábbis az OECD (2014) adatközlése szerint, a 
legfeljebb középfokú végzettséggel rendelkezőkhöz mérten. A nemek között ugyan 
jelentős eltérés mutatható ki Németh (2012) elemzése szerint, azonban az 
kijelenthető, hogy mind a nők 185%-nyi, mind a férfiak 247%-nyi bértöbblete 
tetemes. A bérfölény ilyen mértéke párját ritkítja: ekkora jövedelmi előny csak nagyon 
kevés országban érhető el. Németh adatközlése szerint a tipikus munkavállalási 
célországnak tekinthető Németországban csak hozzávetőlegesen a középfokú bérek 
másfélszerese érhető el diplomás munkakörökben. Az OECD kimutatásai is azt 
erősítik meg, ami már a Diplomás Pályakövetési Rendszer segítségével felvett 
adatokból is világosan látszik: diplomával tekintélyes bérelőny érhető el a 
magyarországi munkaerő-piacon. 

Vagyis a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a magyar felsőoktatás által kiadott 
diplomákat értékeli a munkaerő-piac, azokat megfelelően be is árazza a középfokú 
végzettséghez képest, csak az átlag bérszínvonal alacsony volta miatt még az így 
elérhető jövedelem sem képes megközelíteni a nyugat-európai színvonalat. Így tehát 
mindaddig, amíg a hazai átlagbérek szintje nem emelkedik, addig azok a 
frissdiplomás munkavállalók, akiket a magasabb elérhető jövedelem ígérete 
mobilitásra motivál, el fognak utazni külföldre, hogy ott nagyobb fizetés mellett jobb 
életminőséget tudjanak maguknak garantálni. 
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A kamarák a vállalkozások, vállalkozók érdekeinek képviseletére jöttek létre először 
Nyugat-, majd Kelet Európában, a múlt században, egy sajátos történelmi fejlődés 
eredményeképpen. Legfőbb feladatukat eleinte a tagság érdekképviselete jelentette, 
tevékenységük főleg az üzleti kapcsolatok kialakításának elősegítésére, élénkítésére 
irányult, ezáltal elősegítve a társadalmi fejlődést, a gazdasági növekedést. Közös 
jellemzőjük, hogy az általuk ellátott feladatot alapvetően meghatározza az adott 
típus, melyben működnek. Kezdetben – és ma is döntően- a köz- és magánjogi 
jellegű kamara működött, majd később –a kelet európai régióban- bizonyos 
történelmi sajátosságok miatt kialakult a kettő kombinációjából egy sajátos köztes 
típus (pl. hazánkban is ez működik). mely köztestületi kamarák önkéntes tagsággal 
rendelkeznek, és kötelező regisztrációval működnek. E típusok kialakulásának 
előzményeit mutatom be a következőkben, Nyugat Európában és Magyarországon. 

 
A kamarák létrejötte/története Nyugat-Európában 
 
A múlt század elején az iparosodás, a kereskedelem fejlődése, a polgárosodás 
megteremtette azon feltételeket, amelyek a gazdasági növekedést és a társadalmi 
fejlődést szolgálhatták. Így alakultak ki a gazdasági kamarák, melyek magánjogi – 
önkéntes tagságú, klubszerű vagy közjogi –, kötelező tagságú, köztestületi formában 
jöttek létre a világ minden, iparosodott országában. A kereskedelmi és iparkamarák 
őseinek azok az autonóm vagy félig autonóm kereskedelmi testületek tekinthetők, 
amelyek a helyi keretek felé emelkedve szerveződtek meg Európában, elsősorban a 
szárazföldi és tengeri utak felhasználására (például a Hanza városokban, Milánóban, 
Brüsszelben).  

A kontinentális kamarák őshazája Franciaország. 1599-ben alakult meg 
Marseilles-ben az a négy kereskedőből álló bizottság, amelyet a városi tanács a 
kereskedelmi ügyek figyelemmel kísérésére választott. IV. Henrik 1600-ban 
megerősítette a testületet, ami beépült a városi közigazgatás keretei közé, ráadásul 
a későbbi kamarák csupán egyes ismérveivel rendelkezett (Sárközy, 1967). 1650-től 
kezdődően már külön termet is kaptak a városházán (chambre1), s innen ered az 
intézmény elnevezése („chambre du commerce”). 

XIV. Lajos uralkodása és Colbert államminiszter tevékenységének idején az 1700-
as királyi rendeletet – a kereskedelmi kamarák létrehozásáról – tekinthetjük a 
kontinentális gazdasági kamarák megszületésének (Fink, 1996). A forradalom 1791-
ben feloszlatta a régi rend intézményét, a kamarát, de Napóleon 1801-ben a 
legnagyobb városokban a régi formában visszaállította. Egy évvel később újjáalakult 
a központi „chambre du commerce” is (Diczig & Radó, 1938). 1803-ig 

                                                 
1 A chambre francia szó, jelentése: szoba. 
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Franciaországban csak kereskedelmi kamarák voltak, ettől kezdődően azonban 
megjelent egy másik kamarai típus is: az ipari és kézműipari kamara. Ezek az újfajta 
kamarák a gyáripari, kézműipari, iparfejlesztési és iparművészeti kérdésekben lettek 
véleményező testületei a kormánynak. Franciaországban a kamarák jelenlegi 
arculatát az 1898-ban elfogadott kereskedelmi kamarai törvény alakította ki (Krist, 
1995). 

Napóleon hódítási révén Európa számos országában reformok léptek életbe, 
melyek a restaurációt követően sem szűntek meg, így fokozatosan megindult a főleg 
gazdasági jellegű kamarai rendszerek kiépítése (Diczig–Radó, 1938). 1703-ban 
Belgiumban, melyet azonban 1875-ben egyesületekkel váltottak fel, 1742-ben 
Dániában, 1801-ben Kölnben, Mainzban, Aachenben, 1811-ben Lombardia nagyobb 
városaiban, majd Velencében. Később német területeken is létrejöttek az első valódi 
kamarai intézmények: 1820-ban Berlinben, majd 1830-ban Barmenben a gyorsan 
fejlődő Ruhr-vidéken és környékén (Sárközi, 1967). 1841-ben Luxemburgban 
uralkodói rendelettel (Krist, 1995), 1866-ban Spanyolországban és 1903-tól 
Portugáliában (Fritz, 1896) a kormányzat által kerültek megalakításra a kamarák.  

Ezek a francia minta alapján létesített kamarák képviselték a kamarai intézmények 
egyik típusát. Ide tartoztak a hatósági jellegű kamarák, melyek szervezése törvény 
vagy kormányrendelet alapján történt, a kereskedelemügyi miniszter fennhatósága 
alatt álltak, és bizonyos közhatósági feladatokat is elláttak. Jövedelmük adók 
módjára beszedett illetékekből és egyéb közszolgáltatásból származott. Feladatuk 
kettős jellegű volt, mint érdekképviseleti szervek egyrészt figyelemmel kísérték a 
hozzájuk tartozó gazdasági csoportok érdekeit, javaslatokat tettek és 
kezdeményezőként léptek fel a kormánnyal és a törvényhozással szemben, 
másrészt közigazgatási hatósági feladatokat láttak el (Dobrossy, 1997). Ezek a 
feladatok államonként jelentősen változtak, de a tőzsde felügyelete, cégnyilvántartás, 
statisztikai adatok gyűjtése, mestervizsgák megtartása, a kereskedelem és ipar 
céljait szolgáló szakoktatási intézmények létesítése, fenntartásukban való 
közreműködés közéjük tartozott. 

A kamarák másik típusa Angliában alakult ki és főleg az angolszász országokban 
terjedt el. A volt Brit birodalom területén az első kereskedelmi kamara Amerikában – 
mint volt gyarmaton –, Jersey szigetén létesült 1768-ban, és ugyanezen évben 
létrejött New Yorkban is. A szigetországban az első ilyen szervezet 1783-ban alakult 
meg Glasgow-ban (Sárközi, 1967). A XIX. században e struktúrák alapítása nagy 
lendületet kapott: 1848-ban Máltán, 1851-ben Liverpoolban, 1857-ben pedig 
Sheffieldben alakult kereskedelmi képviselet. A nottinghami kereskedelmi kamarát 
1860-ban (Walton, 1962), a londonit 1881-ben hozták létre. Nagy-Britanniában nincs 
és soha nem volt szigorú törvényi meghatározása annak, mi számít kamarának és mi 
nem, így a kereskedelmi egyesület és a kamara elnevezést gyakran egymás 
szinonimájaként használták (Krist, 1995). 

A francia mintával ellentétben lényeges különbség, hogy a kamarák az érdekeltek 
szabad elhatározása alapján jöttek létre, tagságuk nem volt kötelező, hanem 
jelentkezés és befogadás alapján (vagyis szabadtársulásos jelleggel) szerveződtek. 
Legfőbb feladatukat a tagság érdekképviselete jelentette, tevékenysége főleg az 
üzleti kapcsolatok kialakításának elősegítésére, élénkítésére irányult. Eleinte nem 
segítették a kormányzatot tanácsadó munkájukkal, később már véleményező 
szervként ugyan részt vettek a kormány munkájában, de az sem törvényi előírásra 
történt, hanem tagjaik gazdasági, politikai, közéleti tekintélye miatt, amely egyben 
erősítette is a kamarák súlyát. 
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A gazdasági kamarák létrejötte Magyarországon 
 
A XX. század elején az iparosodás, a kereskedelem fejlődése, a polgárosodás 
Nyugat Európához hasonlóan, hazánkban is megteremtette azokat a feltételeket, 
amelyek a gazdasági növekedést és a társadalmi fejlődést szolgálhatták. Így nálunk 
is kialakultak a gazdasági kamarák, amelyek feladata: „a kereskedelem és az ipar 
érdekeit a törvényhozással, a kormánnyal és a hatósággal szemben képviselni, a 
kereskedelmi- és iparosztály panaszait, kívánságait tolmácsolni, a kereskedelem és 
ipar állásáról statisztikai kimutatásokat és időszaki jelentéseket szerkeszteni, s a 
kereskedelem és ipar fejlődésének útjában álló akadályok elhárításában 
közreműködni”(Révai nagy lexikon, 1996). 

A kamarai intézmény őshazájának Franciaország tekinthető, ahol az első 
kereskedelmi kamara 1590-ben létesült. Mindenütt, ahol Napóleon csak rövid időre is 
járt és elterjesztette a francia polgárosodási szellemet, köztestületi kamarák jöttek 
létre törvényi felhatalmazás által. Előbb Németországban (1801), majd Ausztriában 
(1811) is megalakultak az első kamarák. Az egykori Magyarország területén is a 
kontinensen meghatározó, francia típusú kamara terjedt el. Az első hazai kamarát 
1811-ben alapították Fiuméban, mely elsősorban külkereskedelemmel, 
tengerészettel foglalkozott, minthogy a kamara mindig a helyi adottságokhoz, a helyi 
vállalkozók igényeihez és lehetőségeihez próbált alkalmazkodni (Tolnay, 2000). 

Ez a kereskedelmi kamara csak rövid ideig működött. A kamara intézményének 
elterjedése a XIX. század második felétől kezdődött, amikor a városi és térségi 
kamarák egységes birodalmi kamarai szervezetet alakítottak, mely jelentős 
gazdaságszervező, és fejlesztő szerepet látott el: kezdeményezte a tőzsdék, 
szabadraktárak, a Nemzeti Bank létrehozását, fellépett a mezőgazdaság 
fejlesztéséért. A bécsi kormány kereskedelmi minisztere 1850. március 18-án adta ki 
a kereskedelmi és iparkamarák létrehozásáról szóló törvényt, amely az akkori 
osztrák birodalom egész területén bevezette a kamarai intézményt. Kevés remény 
volt arra, hogy a magyar kamarák a magyar ipar és kereskedelem érdekeit a 
központosító osztrák törekvésekkel szemben hatékonyan védhessék. Bruck 
kereskedelmi miniszter a kamarák fontosságát Ferenc Józsefhez írt 
előterjesztésében az alábbiakkal indokolta: 

▪ eszközül szolgálnak a kereskedelmi és ipari érdekek előmozdítására, 
▪ a birodalom egységének erősítéséhez, 
▪ közbenső vámsorompók megszüntetéséhez, 
▪ a birodalom különböző részei közötti kapcsolatok szorosabbá tételéhez. 

 
A törvény a kamarák számának, területének, székhelyeinek megállapítását 

császári döntésnek tartotta fent, továbbá két alappillérre építette a kamara 
intézményét:  

▪ az egyik a kötelező jelleg, amelynek értelmében a kamarák hálózata kiterjedt az 
állam egész területére és a kamarai törvény az ország minden kereskedőjét és 
iparosát, vállalkozását valamely területi kamara kötelékébe kapcsolta, 

▪ a másik pedig, hogy a kamara a kereskedelem és az ipar együttes, közös 
intézménye. 

 
A törvényben az alábbi tevékenységi köröket határozták meg (Kiss, 1994): 

▪ vélemények, javaslatok a Kereskedelmi Minisztérium, illetve a tagok felé; 
▪ éves jelentések az adott térség gazdaságának állapotáról, 
▪ kereskedelmi és ipari statisztikákhoz szükséges listák vezetése, 
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▪ áru- és váltóalkuszok, tőzsdealkuszok vizsgáztatása és kinevezése, 
▪ kereskedelmi váltóülnökök felterjesztése, 
▪ részvénytársaságok engedélyezése és bejegyzése ügyében véleményezés. 

 
Az 1860. évi októberi diploma kibocsátásával a politikai helyzet megváltozott és ez 

a kamarák működésére is kedvezőleg hatott, megnőtt a kamarák szerepe az ipari és 
a kereskedelmi élet irányításában (Kopasz, 2000). Mindehhez azonban a magyar 
iparos és kereskedő társadalom teljes bizalmát csak úgy lehetett elnyerni, ha a hazai 
törvények is biztosítják a kereskedelmi és iparkamarák működését.  

Az első magyar kamarai törvény 1868-ban jelent meg és 1934-ig volt érvényben. 
Az 1868. évi VI. törvénycikk megalkotására az iparűzés szabadságának 
megteremtésével összefüggésben került sor. Gróf Andrássy Gyula miniszterelnök 
nyújtotta be a Képviselőháznak. Az új törvény nagyobb önállóságot biztosított a 
kamaráknak. A legjelentősebb előrelépés a kamarák közvetlen és általános 
választás útján való megalakítása volt, valamint az, hogy megszűnt a kereskedelmi 
miniszternek az a jogköre, mellyel a kamarát minden indoklás nélkül, bármikor 
feloszlathatta. A törvény a kereskedelmi és iparkamarák céljául tűzte ki a 
kereskedelem és az ipar érdekeinek előmozdítását és kötelező tagsággal kiterjedt a 
magyar állam minden kereskedőjére, iparosára, kereskedelmi- és iparvállalatára, a 
törvényben foglaltak szerint pedig megnövekedett a gazdasági kamarák autonómiája 
is. 1870-ben döntöttek országos együttműködésükről, meghatározták fejlődési 
irányukat.  

Hazánkban a kereskedelmi és iparkamarák Baross Gábor minisztersége idején 
élték reneszánszukat. Ebben az időszakban ugyanis valamennyi gazdasági 
kérdésben a kormányzat legfontosabb partnereivé váltak. Az évszázad vége felé a 
gazdasági növekedés és a kamarai élet között szoros összefüggés figyelhető meg. A 
kamaráknak szerepe volt az idegen tőke beáramlásában, a partnerek egymásra 
találásában, a hazai ipar védelmében, a hazai beszállítók preferálásában2, és 
különösen az infrastruktúra fejlesztésében (Tolnay, 2000).  

A századfordulóra lényegében kialakult a kamaráknak az a regionális szintű 
hálózata, amely a trianoni békeszerződésig fennállt. Ebben az időszakban 
kiemelkedő a kamarai munka: jelentős a kereskedelemfejlesztést, az üzleti és 
közlekedési infrastruktúra kiépítését segítő kamarai tevékenység. A kamarai 
hatáskör az 1898. évi LXIX. és az 1907. évi III. törvénycikkek révén tovább bővült, 
meghatározva a kamarák szerepét az állami iparfejlesztési tevékenységben. Később, 
az 1922. évi XII. törvény további fontos hatásköröket utalt az ipari képesítés és az 
iparűzés területén a kamarai kompetenciába (Dobrossy, 1997). 

A két világháború közötti Magyarországon az érdekképviseleti szervezeteken belül 
két csoportot különböztettek meg (Strausz, 2007). Az egyesülési jog alapján 
szerveződő gazdasági-szakmai egyesületeket, melyek az államtól nem kaptak 
felhatalmazást az adott kör egészének képviseletére, illetve a kamarákat, amelyek 
ezzel szemben törvényes érdekképviseletek voltak, törvény hozta létre őket, 
meghatározva struktúrájukat, feladataikat és mozgásterüket. Autonómiájuk hatóköre 
jóval szélesebb volt az érdekvédelmi szervezetekénél, hiszen joguk volt nemcsak az 
egyes törvényjavaslatok véleményezésére, hanem a javaslattételre is. Így több 
lehetőségük volt arra, hogy a kormányzat előtt megjelenítsék az általuk képviselt 
rétegek érdekeit. 

                                                 
2 Kamarai kezdeményezéseket követően 1895-re a hazai vasutak és gépgyárak beszerzéseik 85%-át 

hazai vállalatoknál bonyolították le.  
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A magyar kamarai rendszer további fejlődése – szemben a nyugat-európai 
kamarákkal – nem volt töretlen. Először 1940-ben oszlatták fel a kamarák 
önkormányzatait, majd Szálassy kormánya függesztette fel működésüket. A 
tervutasításokra és a termelőeszközök lényegében kizárólagos állami tulajdonára 
alapozó gazdasági és társadalmi berendezkedéssel, az akkori államhatalommal nem 
volt összeegyeztethető a gazdaság szereplőit tömörítő közjogi önkormányzatok léte 
és működése. A kereskedelmi és iparkamarákat 1948-ban államosították, az 
5.590/1948. számú Kormány rendelet 1948. május 31-ei határidővel jogutód nélkül 
megszüntette őket. A kamarai vagyon az államkincstárra szállt át. A kereskedelmi és 
iparkamarát azonban az állam nem nélkülözhette a külkereskedelmi kapcsolatokban, 
s így még 1948-ban létrehozták – a külkereskedelmi és egyéb „kinevezett” 
vállalatokat tömörítő fél állami szervként – a Magyar Kereskedelmi Kamarát. 
Lényegében a Külkereskedelmi Minisztérium háttérintézményévé vált, tagságát a 
miniszter által kijelölt vállalatok adták.3 1949-től befagyott a kamarai élet, a 
szocializmus negyven évében lassan növekedett a szerepe. 

A tervutasításos gazdaság korában, a gazdasági reformokat követően 
nyilvánvalóvá vált, hogy az állami vállalatok érdekképviseletét is ki kell alakítani. A 
politikai berendezkedés azonban kizárta az egyes érdekek konfliktusos, nyilvános 
érvényesítését, ezért az 1985.évi 11. tvr-el átalakult a Magyar Gazdasági Kamara 
állami szervből társadalmi szervezetté, egyfajta állami vállalati érdekképviseletté vált, 
melybe állami vállalatok, szövetkezetek, gazdasági társulások, intézetek egyaránt 
beléphettek. Feladatkörébe tartoztak: 

▪ külkereskedelmi és vámügyekben tájékoztatás a külföld felé; 
▪ származási bizonyítványok kiadása, okmányhitelesítés; 
▪ külkereskedelmet érintő jogszabályok (szokások, szerződések) nyilvántartása; 
▪ kereskedelemfejlesztés; tájékoztatás üzleti lehetőségekről, 
▪ választott bíróságok szervezése külkereskedelmi területet érintő vitás 

kérdésekben; 
▪ kapcsolattartás külföldi kamarákkal; 

 
Valójában azonban olyan állami szervezetté vált, amely nem tisztán 

érdekképviseleti funkciójú, hanem emellett betölti hagyományos kamarai és 
külkereskedelmi feladatait is. Érdekképviseleti funkciói nem voltak tisztán 
megfogalmazva, csak véleményezési jogokkal rendelkezett, egyetértési 
jogosítványokkal nem. Képviseleti joga is erősen csorbult: a kamara csak külföldön, a 
Minisztertanács kijelölése alapján reprezentálhatta a magyar munkaadókat 
(Tölgyessy, 1988). Törvényességi felügyeletét a Minisztertanács látta el. Ez abban 
merült ki, hogy bizonyos személyi, szervezeti, gazdasági döntéseket befolyásoltak, 
fontosabb ügyekben a vezető pártszervek határoztak, a döntéseket pedig a 
pártszervekkel és az állami felügyeleti szervek vezetőivel való egyeztetés előzte 
meg.  

A kilencvenes évek elején bekövetkezett rendszerváltás idején szükségszerű lett 
volna sok kormányzati tevékenység más szervezetekre való átruházása (például 
érdekképviselet, vállalkozásoknak információ- és szolgáltatások nyújtása), azonban 
nem alakultak ki olyan szervezetek, melyek képesek lettek volna átvenni e 
feladatokat. Ennek megfelelően 1990 és 1994 között a kamarák mint feladatokat 
átvevő szervezetek ujjászerveződtek ugyan a magánjogi kamarai rendszer alapján, 
de nem kaptak törvényi felhatalmazást arra, hogy ellássák e feladatokat.  

                                                 
3 1994. évi XVI. törvény általános indoklása a Gazdasági kamarákról 
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A klasszikus köztestületi, azaz kötelező tagságú gazdasági kamarák létrehozására 
1994-ig kellett várni, amikor is 1994 márciusában elfogadta a parlament a XVI. sz. 
törvényt a gazdasági kamarákról. A kötelező tagság azonban sok vállalkozás 
számára „tehernek” tűnt, és csak a tagdíj befizetéséről szólt. 2000-ben azonban sor 
került a megelőző hat évben kötelező tagsággal működő közjogi kamarai rendszer 
átalakítására, a 1999. évi gazdasági kamarákról szóló CXXI. számú törvény eltörölte 
a kötelező tagságot. Ugyanebben az évben a gazdasági kamarák az általuk 
korábban végzett közigazgatási feladatokat (kivéve a szakképzést) különböző 
államigazgatási szervezeteknek adták át. Egyéb szolgáltatások nyújtása 
változatlanul folyt továbbra is.  

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy hazánkban a rendszerváltás előtt 
gyakorlatilag nem, csak azt követően, 1994-től beszélhetünk igazi gazdasági 
kamarákról, melyeket valóban a gazdaság- vállalkozásfejlesztés céljából hoztak 
létre, és nem állami érdekképviseletet gyakoroltak. Az elmúlt 20 évben változott 
megítélésük, feladataik. A napjainkban is működő új rendszer létrehozása azonban 
ezredfordulón a kamarát új feladatok elé is állította. Rendezni kellett azt a 
kormányzati kapcsolatrendszert, amelynek keretében hatékonyan el lehetett látni a 
gazdasági érdekérvényesítést, illetve az egyes kamarai feladatok ellátásához 
kapcsolódó szakmai együttműködést. A kamarai rendszer deklarálta, hogy politikai 
szempontól semleges kíván maradni, ugyanakkor a mindenkori kormányzattal 
szorosan együtt kíván működni. Fontos szakmai kérdésekben sikerült -a kormányzati 
szervekkel együttműködve- a vállalkozások számára kedvező megoldást találni, mely 
jelentősen javította a kamara érdekérvényesítő tevékenységét és ezáltal a vállalkozói 
kör elégedettségét a kamarai munkával kapcsolatban. 
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Az ukrán területek egyesítése egy szuverén állam keretében hosszú évszázadokig 
húzódott, az egyes ukrán régiók ez idő alatt egymástól eltérő kultúrájú és politikai 
berendezkedésű államok kötelékébe tartoztak, ami megosztotta Ukrajna történelmét 
és megnehezítette az egységesítő törekvéseket, valamint hozzájárult ahhoz, hogy az 
”ukrán földeken”1 kialakult történelmi régiók is jelentős különbségeket mutattak és 
jelenleg is mutatnak.  

A peremvidéktől2 (= Ukrajna) az önálló ukrán állam létrejöttéig vezető hosszú 
történelmi folyamat során az ukrán területek a hatalmi erőterek kettős, majd hármas 
perifériájává váltak3. A 17. század közepéig a lengyel-litván hatás illetve fennhatóság 
nyomta rá a bélyegét az ukránok történelmére, de ezt követően a lengyel-ukrán 
viszony egészen 1939-45-ig meghatározó jellegű maradt. Az 1654. évi perejaszlavi 
egyezmény4 Ukrajna számára azt eredményezte, hogy a lengyel-litván 
fennhatóságot az orosz kötelék váltotta fel, de az ukrán területek birtoklásáért 
kirobbant orosz-lengyel háborút lezáró 1667. évi andruszovói egyezmény értelmében 
Nyugat-Ukrajna átmenetileg visszakerült a lengyel-litván államhoz. Lengyelország 
1772-1795 közötti felosztása következtében Ukrajna területén a Romanov- és a 
Habsburg-dinasztia osztozott5, a Kárpátokon túli részek pedig a középkortól kezdve 
Magyarországhoz illetve a Habsburgokhoz tartoztak. Dél-Ukrajnában, amelyhez a 
Krím-félsziget is tartozott, a 18. század végéig a török uralom érvényesült, majd a 
sikeres orosz-török háborúk6 eredményeképpen az Orosz Birodalom kiterjesztette a 
határait a Fekete-tenger partvidékéig.  

Az ukrán nép államalapító törekvései folyamán meghatározó szerepet játszott az 
egységes identitástudat megteremtése, amelyen belül a hangsúly a „nemzeti 
történelemre” helyeződött. Tekintettel arra, hogy Ukrajna esetében általános 
értelemben vett állami történelemről nem beszélhetünk, ezért az ukránok históriája a 
népüknek különböző korszakokban és idegen államokban szerzett történelmi és 

                                                 
1 Folytonos államiság hiányában az ukrán köztudatban általában az „ukrán földek” fogalmát 
használják, nemzeti történelmük kontinuitásának bizonyításaként pedig az ukránok lakta területek 
folytonosságát hangsúlyozzák. 
2Az Ukrajna elnevezés a 13. században jelent meg, a Kárpátok keleti lejtőitől a Don folyóig terjedő 
térségre vonatkoztatták. 
3 Karácsonyi Dávid (2008). A kelet-európai sztyep és a magyar Alföld mint frontier-területek. Földrajzi 
értesítő. LVII. Évf. 1-2.191. 
4 Az 1654-ben Oroszországhoz önkéntesen csatlakozott ukrán területekből kiformálódó Hetmanátus 
hivatalos elnevezése a Zaporozsjei Had lett, amely formula egyszerre jelölte a Romanovok 
szolgálatában álló 60 ezer fős kozák sereget és a kozákezredekre mint adminisztratív egységekre 
épülő ukrajnai közigazgatási rendszert.  
5 Az 1780-as évektől a XX. század elejéig - Ukrajna területét a régió két nagyhatalma birtokolta: 
megközelítőleg 80 %-a az Orosz Birodalomhoz, míg 20 %-a( Galícia) a Habsburg Monarchiához 
tartozott. 
6 Két orosz-török háború (1768-74 és 1787-92) eredményeképpen a Fekete-tenger északi partvidéke 
az Orosz birodalomhoz került.  
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politikai tapasztalatait foglalja össze.7 A mai ukrán nemzettudatot a közép- és kelet-
európai térségben az elmúlt 300 év alatt lezajlott politikai események és társadalmi 
folyamatok fokozatosan formálták ki, de az eltérő fejlettségű ukrán régiók 
etnolingvisztikai elv alapján történő összegyűjtése egy egységes államba végül csak 
a 20. század geopolitikájának eredményeként valósult meg.8 Kiemelést érdemel 
ugyanakkor az a körülmény, hogy az ukrán nyelvben a „nacija”(=nemzet) a 
származás, a nyelv és a kultúra által összekapcsolt, de nem kizárólag saját állammal 
rendelkező emberek összességét jelenti.9  

Az orosz történetírás ”tradicionális sémája” szerint a 15. századtól kiformálódó 
Moszkvai Oroszország tekinthető a Kijevi Rusz kizárólagos jogutódjának, az ukrán 
területeket pedig „nyugat-orosz” földeknek nevezték, amelyek a lengyel-litván 
kötelékben is mindvégig „orosz identitásuk” megőrzésére törekedtek. Valójában az 
orosz történetírói hagyomány az ukránok históriáját az orosz történelem 
elválaszthatatlan részének tekintette, a „kisoroszokat” önálló államiság nélküli 
népnek, az orosz etnikum egyik alfajaként értékelte.10  A „nagyorosz” történetírók 
számára nem léteztek Ukrajna sajátos nemzeti vonásai, az ukrán nép politikai 
"éretlensége" miatt pedig a megítélésükben egy szuverén ukrán államnak eleve nem 
lehettek esélyei Kelet-Európában. A birodalmi orosz historiográfia az ukrán 
történelem szerves részének is tekinthető Kijevi Ruszt, a Hetmanátus(1654-1764) 
korát  és a Fekete-tenger északi partvidékének beintegrálását az Orosz Birodalom 
kereteibe kizárólag az orosz civilizáció dicső korszakaiként aposztrofálta. 

1991-től kezdve az ukrán nemzetkép-teremtő folyamat során létfontosságúvá vált 
a jelenkori ukrán politika számára „felhasználható” történelmi narratívák 
megfogalmazása, amelynek során a nemzetállami önállóság folyamatos 
hangsúlyozása érzelmi és politikai töltetet nyert,11 egyúttal mintegy legitimálva a fiatal 
ukrán állam mibenlétét. Az ukrán identitástudat növelésében fontos szerepet játszott 
a nemzeti történelem kutatása és oktatása, az pedig meghatározó jelentőséggel bírt, 
hogy a régmúlt dicső legyen és legyen kontinuitása! Annak érdekében, hogy 
megalkossák „nemzeti történelmüket”, az ukrán történetíróknak be kellett 
bizonyítaniuk, hogy az ukrán nép rendelkezik ősi gyökerekre visszavezethető „saját”, 
önálló és folyamatos történelemmel. Történelmi érvekkel kellett megalapozni azon 
állításukat, hogy az ukránok története a 9-19. század között folyamatosan fejlődött 
attól függetlenül, hogy egyes korszakokban az ukrán „földek” egyes részei a lengyel-
litván állam, az Orosz, az Oszmán és a Habsburg Birodalom fennhatósága alá 
kerültek.  

A kozák vezetőknek és az ukrán nemességnek a cári kormányzathoz fűzött 
várakozásait bemutató, „alapműnek” tekinthető "Isztorija Russzov ili Maloj Rossziji”12 
nagy hatást gyakorolt a kor szinte valamennyi történetírójára és a későbbi 
feldolgozásokra is. A mű szerzője megfogalmazza azt a tézist, hogy valójában 
Ukrajnát sohasem foglalták el, az ukránok mindig önként, mint szabad és egyenjogú 
partner léptek szövetségre más államokkal, ezért Ukrajnának természetes, morális 
és történeti joga van az önálló politikai fejlődésre. Ebben a gondolatmenetben – 
                                                 
7 Bocskor Medvecz Andrea (2009). Nacionalizmus és történetírás. Az ukrán történelemformálás 
hatása a nemzetté válás folyamatában. Acta Beregsasiensis. VIII. 2. 17. 
8 Szerhij Jekelcsik(2014). Ukrajna története. Egy modern nemzet születése. Budapest: Kairosz. 22.  
9 Jekelcsik, 2014: 23.  
10Погодин, М. П. (1856). Исследования, замечания и лекции о русской историйи. Т. 7. 
Москва:Университетская типография. 425-428.; Szolowiev Szergiusz (1895). Oroszország 
története. Ungvár. 260.  
11 Glatz Ferenc (2001). Regionális történetszemlélet Közép-Kelet Európában. História, 5-6. 58-59. 
12История Русов или Малой России (1846). Москва: Университетская типография. 209-229. 
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óvatos formában ugyan, de – a függetlenség eszméje körvonalazódott, ami arra 
utalhat, hogy a 18. század végétől „eloroszosodó” ukrán elit még nem hagyott fel az 
önálló államiság iránti törekvéssel.  

A 18. század végén -19. század elején született ukrán történeti művek 
többségében13 azonban már az orosz uralkodóknak hűséges alattvalói nézetek 
jelentek meg, és csak annyiban kívántak változtatni a „nagyorosz” narratíván, hogy a 
tradicionális történelmi sémában az ukrán nép számára is méltóbb helyet érjenek el. 
A korszakban írt művek mély lokálpatriotizmusról és az ukrán múlt iránti tiszteletről 
tanúskodnak, de mindegyikben kiemelkedett az a meggyőződés, hogy Ukrajna 
természetes és szerves része az Orosz Birodalomnak.  

A 19. század végén, elsősorban az „ukrán nemzeti történetírás atyja”14 és Ukrajna 
első elnöke15, Mihajlo Hrusevszkij műveiben fogalmazódott meg az nézet, hogy 
Ukrajna valójában sok mindenben különbözik Oroszországtól: nyelvében, 
kultúrájában, történelmében és politikai hagyományaiban. Valójában csak a 19. 
század végétől érezték a történészek szükségét annak, hogy „létrehozzanak” egy, a 
nemzeti identitás fontos részét képező ukrán „nemzeti” történelmet, amelyet 
nemcsak a szükség, hanem - Hrusevszkij szavaival élve16 - a „becsület” is 
megkívánt. A kiemelkedő ukrán államférfi és történész kihangsúlyozta azon 
meggyőződését, hogy a 19. századi Ukrajna különböző etnikai, földrajzi és történelmi 
régiók konglomerátumának tekinthető, viszonylag eltérő regionális történelmi 
identitástudattal. Az orosz és az ukrán nép kapcsolatrendszerében a történelem 
folyamán elsősorban a következő problémák kerültek előtérbe: 1.,  a két nép etnikai 
megkülönböztetése illetve azonosítása; 2., a Kijevi Rusz politikai és kulturális 
örökségének kérdése; 3., az orosz és ukrán államiság problematikája, azaz az 
ukránoknak van-e dicső múltjuk és jogukban állt-e az önálló államiság 
megteremtése. Az orosz tradicionális sémával szemben Hrusevszkij felvázolta az 
ukrán történelem menetének meghatározó mozzanatait, miszerint 1. az ukránok, mint 
különálló nép a kora-középkortól kezdve léteztek és a Kijevi Rusz keretein belül 
megteremtették egy szuverén állam alapjait, 2. a Kijevi Rusz politikai örökösének 
nem a Vlagyimir-Szuzdali, majd a Moszkvai, hanem a Halics-Volhíniai 
fejedelemséget kell tekinteni, amely a 14. századtól kezdve fokozatosan elvesztette a 
függetlenségét és beintegrálódott a szomszédos államokba – a Litván 
Nagyfejedelemségbe, a Lengyel és a Magyar királyságba.17  

Annak érdekében, hogy hangsúlyozza a szoros kapcsolatot a modern és a régi 
ukrán történeti korok között, Hrusevszkij az „Ukrajna-Rusz”18 fogalmát használta, 
művei a „nagyorosz” tradicionális sémával történő teljes szakítást idézték elő azáltal, 

                                                 
13 Ригельман, А. И. (1847). Летописное повествование о Малой России и её народе о козаках 
вообще. Москва: Университетская типография. 173.; Бантыш-Каменский, Д. Н. (1903). История 
Малой России от водворения Славян в сей стране до иничтожения Гетманства. 
Типография. И.И. Чоколова. 205-208.; Маркевич, А. Н. (1842). История Малороссии. Т. II. 
Москва: Типография Августа Семена. 167-168. 
14 Varga Beáta (2012). M. Sz. Hrusevszkij, az „ukrán nemzeti történetírás atyja”. Acta Historica 
Szeged 134. 9-21. 
15 1917. november 6-án az Ukrán Központi Tanács kibocsátotta a III. Univerzáléját és. Hrusevszkij 
elnökségével kinyilvánította az Ukrán Népköztársaság függetlenségét, de egyben elfogadta a 
megalakítandó orosz föderációval az egység megőrzését. 
16 Великий украинец: Материалы из жизни и деятельности М. С. Грушевского(1992) Сост. А. 
П. Демиденко. Киів: Веселка. 1992. 206. 
17Wynar, Lubomyr R. (1988). Mykhailo Hrushevsky: Ukrainian-Russian Confrontation in Historiography 
Toronto-New York-Munich, Ukrainian Historical Association. 1988 15-16. 
18Hrusevszkij egyetemi tanára, V. A. Antonovics vezette be az „Ukrajna-Rusz” terminust a történelmi 
kategóriák sorába.-  
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hogy megcáfolta azt az orosz paradigmát, miszerint az ukránok gyakorlatilag 
semmilyen fontos szerepet nem játszottak a történelemben, éppen ellenkezőleg, a 
történész szerint történeti gyökereik jóval korábbi időkre nyúlnak vissza, mint az 
oroszoké. 19  

1991 óta az ukrán történészek – és a politikai vezetés - megkülönböztetett 
figyelmet szentelnek történelmük ”legitimizálásának”, amely törekvésük 
középpontjában annak bizonyítása áll, hogy már korábban is létezett önálló ukrán 
állam. A hivatalos történelmi narratíva szerint a mai Ukrajnát a középkori Kijevi Rusz, 
a 17. századi, Bogdan Hmelnyickij által létrehozott kozák állam és az 1918-20 közötti 
Ukrán Népköztársaság közvetlen utódjának tekintik.20 Az ukrán historiográfia Ukrajna 
hagyományos „híd” és „civilizációs peremstátusz” szerepét hangsúlyozza, amely 
évszázadokon keresztül összekötötte Oroszországot Európával. 

Fontos továbbá kiemelni a fiatal ukrán állam elnökeinek azon hivatalos beszédei,21 
amelyekben Leonyid Kucsma Bogdan Hmelnyickijt az ukrán történelem olyan titáni 
alakjaként jellemzi, akinek a nevéhez fűződik Ukrajna nemzetközi porondra kerülése, 
valamint a jelenkori ukrán politikai nemzet alapjainak lerakása.22 A korábbi ukrán 
elnök hangsúlyozottan emeli ki továbbá, hogy az ukrán nép egy olyan „hatalmas 
nemzet” Európa közepén, amely már korábban is fontos szerepet játszott Európa 
történelmében. Ezen gondolatmenethez kapcsolhatók Viktor Juscsenko felszólalásai 
is, aki Ukrajna Európához tartozását elsősorban kulturális-történelmi szempontból 
emeli ki, az ukránok történelmében pedig a demokrácia és a szabadság értékeit 
helyezi előtérbe.23 Ukrajna államfői tehát a „dicső történelmet” használták fel a 
kollektív történelmi identitás megteremtéséhez, központba állítva egyrészt Mihajlo 
Hrusevszkij kultuszát, aki Ukrajna első elnökeként alapja lehet a mai elnöki 
intézmény legitimálásának, másrészt Bogdan Hmelnyickijt mint a „Haza Atyját”, az 
ukrán államiság megteremtőjét, történelmük egységének és kontinuitásának 
megteremtőjét. 

Az 1996. évi Ukrán Alkotmány is „az ukrán állam történelmi alkotmányozó 
hagyományain” nyugszik” … az ukrán államalapítás több évszázados történetére 
támaszkodva…”24. A „Még nem halt meg Ukrajna”25 című nemzeti himnusz az 
ukránok történetét az állandó függetlenedési törekvéseket előtérbe állítva mutatja be 
a  „…a saját hazánkban egyszer mi is leszünk urak” jelszava által vezérelve, 
kiemelve az olyan „nemzeti hősöket”, akik között Bogdan Hmelnyickij kiemelkedő 
helyet foglal el.  

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy az 1996. évi Ukrán Alkotmány, Ukrajna 
vezető politikusai és a jelenkori ukrán historiográfia is egyöntetűen kinyilvánítja azon 
paradigmát, hogy az ukrán nép „az ukrán államalapítás több évszázados történetére 
támaszkodva” juttatta érvényre önrendelkezési jogát 1991-ben a szuverén Ukrajna 
megalakulásakor.26 Közös elemnek tekinthető továbbá az ukrán állami vezetők 

                                                 
19 Грушевський М. С.(1991) Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. Редкол.: П.С.Сохань (голова) та 
ін. Кіїв:: Наукова думка, 1991.  
20 Jekelcsik,2014 :21.  
21 Viktoria Szereda (2007). Történelmi emlékezet Ukrajna elnökeinek hivatalos beszédeiben. Regio 
(Kisebbség, Politika, Társadalom) 3. 47–68.  
22 Доповідь на урочистих зборах з нагоди 400-річчя від дня народження Богдана 
Хмельницького. Кучма Л.Д. Український історичний журнал. 1996. 4. 3.  
23 Viktóri Szereda, 2007:56. 
24 http://ufpp.gov.ua/content/PDF/zakonodavstvo/konstitychiya.pdf [2016.04.02.] 
25 http://ukrainbazar.republika.pl/Tryzub/Himn.htm [2016.04.02.] 
26 Ukrajnát a térségben az olyan gyenge államisággal rendelkező országok közé lehet sorolni, amely a 
történelem folyamán több alkalommal is rendelkezett rövid ideig tartó, vitatott tartalmú államisággal, de 
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beszédeiben27 és a jelenkori ukrán historiográfiában28 , hogy egységesen a 17. 
századot nevezik meg azon időszak kezdetének, amikortól nyomon követhető az 
ukrán nemzeti identitás kialakulása. Az ukrán történetírás érvelésében „kozák állam” 
(1654-1764) nem volt ugyan teljes értékű államalakulat és rövid ideig állt fenn, de a 
későbbi generációk számára a Hetmanátus az ukrán államiság mintaképévé vált.  

1991 után tehát nemcsak az ukrán történészekre várt az a feladat, hogy a hosszú 
évszázadok „mozaikszerű” eseményeiből „megformálják” a nemzeti történelem 
egységes képét, ugyanis a fiatal ukrán államban a hatalom legitimálásának is egyik 
fontos eszköze volt az egységes identitás megteremtése, elsősorban annak nemzeti 
és történelmi komponenseit illetően még akkor is, ha ezen feladat végrehajtását 
megnehezítette a folyamatos ukrán államiság hagyományának hiánya. Ki kell 
azonban hangsúlyoznunk, hogy a jelenkori ukrán historiográfia  mégsem a 
„semmiből” kreált történelmet,  érvelésükben az egyes történelmi korszakok között a 
folyamatosságot az  államiság  megteremtésére irányuló szakadatlan törekvések 
láncolata biztosította.  

Az „új” történelmi narratívát az iskolai tankönyvekben vezették be oly módon, hogy 
1991 után a tankönyvek szerepét átmenetileg Mihajlo Hrusevszkij és Orest 
Subtelnij29 műveit vették át.30 A nemzeti narratíva legfőbb vonásaként a teleológia 
emelhető ki, miszerint az ukrán történelem legfőbb célja a nemzetállam létrehozása 
és a történelmi folyamatoknak az ehhez vezető útként való ábrázolása, vagyis a 
jelenlegi Ukrajna a modern ukrán nemzet megteremtésére és a nemzeti haza 
létrehozására irányuló évszázados törekvéseknek köszönheti létét. 31  

A jelenkori ukrán társadalom és politika legfőbb jellemzőjeként elsősorban a 
kettősséget emelhetjük ki, ami egyrészt Ukrajna területi, kulturális és nyelvi 
megosztottságából ered, és egyre gyakrabban megfogalmazódik az a nézet, hogy 
Kelet- és Nyugat-Ukrajna között olyan éles a választóvonal, hogy az ország 
elszakadása elkerülhetetlen.32 Ki kell azt is emelni, hogy valójában elsősorban a 
nemzeti történelem értelmezése osztja meg az ukránokat. Az évszázadokon 
keresztül szoros orosz kötődésű a kelet-ukránok körében a történelmi emlékezet 
orosz illetve szovjet változata alakult ki: történelmüket az orosz történelem részének 
tekintik, elutasítják nemzeti históriájuk oroszellenes irányultságát és az „európai 
Ukrajna-ázsiai Oroszország” szembenállást. Ez azzal is magyarázható, hogy Ukrajna 
„deruszifikálásának” tézisét 1991 után nem tették az állami vezetés politikai 
programjának részévé, a szovjet örökséget nem lehetett teljesen kiszorítani az „új” 

                                                                                                                                                         
a teljes szuverenitást végül csak 1991-ben érte el. A független Ukrajna megalakulásakor azonban az 
ukrán nemzeti identitás a megkésettség állapotában volt, ezért a fiatal ukrán államnak kellett 
megalkotnia a nemzetet, nem pedig fordítva. - Póti László (2003): Ukrajna: a nemzetalkotó állam. In 
Nemzeti identitás és külpolitika Közép-és Kelet-Európában. Budapest: Teleki László Alapítvány. 297-
318.; Kiss J. László (2003): Nemzeti identitás és külpolitika Közép-és Kelet-Európában. In Nemzeti 
identitás és külpolitika Közép-és kelet Európában. Budapest: Teleki László Alapítvány. 21. 
27Viktoria Szereda (2007).Történelmi emlékezet Ukrajna elnökeinek hivatalos beszédeiben. Regio 
(Kisebbség, Politika, Társadalom) 3. 47-68.  
28 Смолій В.А., Степанков В.С.(1997). Українська державна ідея XVII-XVIII століть: проблеми 
формування, еволюції, реалізації. Кіїв: Альтернативи.; Яковенко. М (2006). Нарис історії 
середньовічної та ранньомодерної України. Кіїв: Критика. 
29 Субтельний, Орест (1993). Україна: Історія: учебное пособие - 3-тє вид.,перероб.і доп. - Київ : 
Либідь. 
30 Andrej Portnov (2009). Történelemírás ukrán módra. Megjegyzések a hétköznapi valóság történet 
alapú átrendezéséhez. In Ukrajna színeváltozása 1991-2008 – Politikai, gazdasági, kulturális és 
nemzetiségi attitűdök Szerk.: Fedinec Csilla, Szereda Viktória. Pozsony: Kalligram Kiadó. 2009. 24.  
31 Jekelcsik, 2014:22.  
32 Mikola Rjabcsuk (2002). Két Ukrajna. 2000- Irodalmi és társadalmi havi lap. 9.  
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történelmi narratívából33, már csak azért sem mert az évszázadokon keresztül 
megosztott  ukrán régiók a szovjet rezsim alatt fejlődtek egységes közigazgatási és 
politikai rendszerré. Ugyanakkor Nyugat-Ukrajnában, ahol a lengyel és osztrák 
kötelékben a keleti régiókhoz képest „fejlettebb” nemzettudat formálódott ki, és amely 
területeket a Szovjetunió csak 1945-ben tudta megszerezni, az orosztól független és 
önálló ukrán történelem-kép formálódott ki. 

                                                 
33 Portnov, 2009:17. 
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1739. július 13-án Temesvárott egy háromoldalas utasítást (Instruction) datáltak a 
Tartományi Adminisztráció hivatalában, amely az 1738-39-i török háború végi 
közállapotokról tartalmazott helyzetértékelést és ezzel összefüggő feladatokat, az 
eljárásmódokra tett javaslatokat az intézkedő hatóságok számára. Az iratot Baróti 
Lajos közölte a Történelmi és Régészeti Értesítő 1911. évi számában. [1]

 

Eredetije az Országos Levéltárban, a Temesvári Adminisztráció iratai között 
található a 129. sz. fasciculusban. Kiadója a Tartományi Kormány, címzettje a 
Temesvári Adminisztrációnak alárendelt verseci kerület igazgatója és rajta keresztül 
a helyi hatóság tisztviselői. 

Az irat rendeletetése címében rejlik: az alkalmazott hivatalnokokkal közlendő 
utasítás. Formailag az instrukció az újonnan kinevezett tiszttartónak (H. Georgio 
Ryss) szólt, szinte üzent, de lényegében a még hivatalban levő igazgatóra 
(Brandenburg) és tisztviselő gárdájára vonatkozott. 

Két esemény ad keretet az iratnak: egyik a törökkel még tárgyalási szakaszban 
levő békealkudozások közhírré tétele az alsóbb hivatalnoki karnak, ami együtt járt a 
kerületi vezetői poszt átadás-átvételének kilátásba helyezésével. 

Tanulmányunk ezen német nyelvű irat tartalom szerinti fordítását és értelmezését 
foglalja magában. Mielőtt azonban magának a forrásnak a szövegét közölnénk, 
ejtsünk néhány szót a Temesi Bánság közigazgatásáról. 

Belső igazgatását a temesvári székhelyű Bánsági Tartományi Adminisztráció 
(Banater Landes-Administration) végezte, amely egy katonai-kamarai hatóság volt. 
Mercy, az Adminisztráció első igazgatója a tartományt 12 kerületre (District) osztotta: 
Temesvár, Csanád, Csákova, Becskerek, Pancsova, Versec, Új-Palánka, Lippa, 
Lugos, Facset, Karánsebes és Orsova. A kerületeket hivatalosan „Tisztartóságnak” 
(Verwaltungsamt) nevezték, amelyek élén a tiszttartók (Verwalter) álltak, kinevezett 
hivatalnokként. A kerületet alkotó települések falvak voltak –egy-két mezővárostól 
eltekintve, mint amilyen Versec is volt- , ezek élén bírói rangban, ám különböző 
elnevezésekkel illetett tisztviselők álltak: fölnagy (soltész, Schultheiß), falu bírája 
(Dorfschulze), kenéz, falusi elöljáró (Knez). Az első két bírói tisztség német falvakban 
volt szokásos, a harmadik az ordodox hívők lakta falvak főnökeit jelölte. 

Forrásunk a fönti kerületekből a második török háborútól erősebben sújtott két déli 
kerület (Versec, Új-Palánka) helyzetére vonatkozik. Mivel az „intézvényezett” az új 
verseci tiszttartó, arra következtetünk, hogy az egyben Új-Palánka ispáni tisztét is 
betölthette, ami a Bánságban gyakori formának számított. Ugyanis az iskolázott 
személyzet nagy „hiánycikk” volt, ezért egy igazgatónak akár több kerületet is 
igazgatnia kellett, ahogy pl. Lugos és Karánsebes esetében többször is előfordult. 
Hasonló szisztéma figyelhető meg a települések szintjén is: voltak főkenézek, akik 
több falu közvetlen irányítását látták el, alkalmas falusi vezetők híján. 
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1718-ban a Verseci Kerület igazgatója, Payer megkeresést küldött a tartományi 
kormánynak, hogy kerületében az összes főkenézt váltsák le, és helyükbe állítsanak 
4 aligazgatót, köztük egy szerbet, Isak Dimitriovicsot, aki alkalmas lenne egy 
aligazgatói poszt betöltésére.[2]

 

Az osztrák eredetű hivatalnokság jobban megfelelt a központosított igazgatásnak, 
mint az alulról támogatott társadalmi tekintélyű állások. Hogy helyben mit kell tenni, 
végrehajtani, cselekedni, azt a kerület hivatalnoki kara közvetítette a falusi 
elöljáróknak. A kerületi tisztviselők intézték a politikai (értsd: irányítási), gazdasági és 
jogi ügyeket. 

Érdekes momentum, hogy a visszafoglalás utáni években (1717-1718) egy ideig 
„alispánnak” (Vicegespan) nevezték Payer verseci kerületigazgatót. Ez is mutatja, 
hogy bár osztrák rendszert vezettek be, a beosztást leíró fogalmak között a régi 
magyar kifejezéseket is (alispán, bíró, huszár) használták.[3]

 

A szükséges meghatalmazásokat, parancsokat huszárok és hajdúk kézbesítették 
a falu illetékeseinek. Figyelemre méltó, hogy a német községek elöljáróit többnyire 
kinevezték, a görögkeleti falvak főnökeit (kenézeit) választotta a nép saját soraiból, a 
maga által legalkalmasabbnak tartott körökből. Persze az ő személyét is jóvá kellett 
hagyatni. 

Az már általános bírói szokás volt, hogy a falusi vezetők –így a kenézek is- a bírói 
botot és láncot, valamint a kézi bilincset (Handschnelle) házukban őrizték a bűnözők 
és „semmirekelő léhűtők” (Taugenichtse) büntetése céljából. Közös kiváltságuk volt, 
hogy hivatali idejük alatt adómentességet élveztek. 

Az „Utasítás” rendelkező része nem véletlenül emleget „kenézeket”(és nem 
„Dorfschulze”-ket), mint a kerületi tiszttartóság által közvetlenül irányítandó 
községvezetőket. Már a török alatt jelentős volt a románok beszivárgása a 
Temesközbe elsősorban „régi birodalmukból” (Altreich), Olténiából. Egész Versecig 
hatoltak Délnyugat irányában, melynek kerületében 1739-ben is jelentős számú 
románság élt a török elől menekült szerbekkel, és a jelentős számú német telepessel 
egyetemben.[4]

 

A béketapogatózások idején kiadott tartományi kormányzati instrukció tartalmát 
magyar fordításban közöljük. Egyes régies alakú és többes jelentésű fogalmak 
(mellet zárójelben föltüntetjük a forrásban szereplő eredeti változatot a könnyebb 
beazonosíthatóság és a jobb a megértés céljából. 

„Az alkalmazott hivatalnokok számára kiadott utasítás. 
Őfelsége, a római császár által az alább elrendelt (anordnete) tartományi 
kormányzati elveket utasításunkhoz csatolva (anzufügen) ezennel H. Georgio 
Ryss igazgatónak tudomására hozzuk. Tudatjuk, miszerint legkegyelmesebb 
urunk, őfelsége a római császár és az Oszmán Porta közötti előleges 
békefeltételekről folyó tárgyalások abba a szakaszba jutottak (dahin gereicht), 
hogy a tökéletes zárás elérhető közelségben van. Az előállt ügyből következőleg 
(aus veranlasster Gelegenheit) megparancsoltatott a magas hadvezérségnek és 
táborkarnak, (Generalität), hogy minden ellenségeskedést (Hostilität) vagy 
tartományi gyűlölködést (Feindselligkeit) fejezzen be. Helyette sokkal inkább az 
elmúlt (führgeweste) komor (trouble) események által szétesett rend 
helyreállítását kell foganatba venni. Erre tekintettel az alábbi határozat (Schluss 
gefasset) született meg: a legmagasabb szolgálat és a közösség megtartása 
előmozdításának céljából haladatlanul (unförderist) be kell vezetni a 
megkerülhetetlennek és szükségesnek tartott lépéseket. Minden mást megelőző 
törődéssel javasoljuk Georgio Rysst, mint kerületi igazgatót Új-Palánkára, Johann 
Notkay ellenőr (Gegenschreiber) és két másodigazgató Florimundt Morgner és 
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Lemich kézhezadása (Zustellung) mellett, kiknek személye már kérvényeztetett 
(anzutragen). 
Miszerint (welchemnach) Georgio Ryss igazgató együtt az előbb mondott 
alárendeltekkel (Subalternen) hivatalba lépésük után úgy irányítsák dolgaikat 
(abgehen), hogy el tudják intézni őket (fertig machen). Miután azonban a 
biztonság (vagyis annak hiánya- M.L.)- nem engedi (verstatten) a nekik fölkínált 
posztok (conferirenden Posto) egyenes úton való betöltését, ezért előtte vizsgálni 
és biztosítani szükséges, vajon tanácsos-e (rathsam) nekik most a posztot 
birtokukba engedni (possedieren). 
Amennyiben Georgio Ryssnek, a keze alá adott hivatalnokokkal rövid időn belül 
mégis meg kell jelennie Versecen, annak igazgatóhivatala először ezen emberek 
szálláshelyéről kell, hogy gondoskodjon (Beyschaffung eines Unterkommens). E 
tekintetben mutatkozik az első szükséges lépés, amit az érkezők értésére kell 
adni. (intimieren). 
Ezután a hivatalnak a körzet fő- illetve falusi kenézeit kell beidézni (citiren). Amikor 
ezek megjelennek, adják elő nekik a békezáradékot, s egyben kérdezzék meg 
tőlük, hogy tartózkodik-e még néhány rabló banda (rauber Partheyen) azon a 
vidéken? És vajon nem akarnak e bandák békésebb életre térni (sich zur Ruhe 
begehen), hogy mint hű vazallusok magukat a gazdaságaiknak szenteljék. De 
mindezek mellett a fő- és falusi kenézeknek azt is a tudtukra kell adni, hogy az 
elszéledt (verloffene) helységek lakóit igyekezzenek összehívni (convocieret). 
Őfelsége a császár elvárja, hogy hivatalnokai az őt megillető (schuldigste) 
hűséget, és a legkegyelmesebb parancsai iránti engedelmességet tanúsítsák 
(bezeiget), s erre szorgosan (angelegentlich) figyelmeztesse őket a tiszttartóság. 
Elvárható, hogy ezen óhajtásunk teljesítését (dessen nachkommendes 
Anverlangen) a leghajlandóbb és legbuzgóbb odaadással (mit willigst- und 
eyferstigster Handanlegung) vigyék végbe az alárendeltek. 
Most itt ugyanis a legfontosabb az intéző hivatal fölállítása (Herstellung), és a 
hozzá tartozó, vagy az azt követő néphad (mitgebende Miliz) elhelyezése. Ezek 
intézése a szívükön kell, hogy feküdjön (sich angelegen zu lassen). De jó ennél 
tudni, hogy az öreg hivatali lakást és katonai kaszárnyákat mostanság 
(dermahlen) csak javítják, ennélfogva (mithin), ha további javítási szándékok 
merülnének föl(Besserung fürzunehmen wäre), nem gond, mert egyelőre újat nem 
építenek. Ehelyett azt nézzék, hogyan tudnák középtávon, az új lakás (Logierung) 
fölépítéséig, melyhez a helyet csak meglelése (Befundt wird) után utalják ki, a 
helyzetet átvészelni (sich durchbringen). 
Vázolja föl Ön – értsd: a kerületi tiszttartó – M.L. –, mikor teszik (instratiren) meg 
ezt a passust (lépést) igazából, amikor a szokásos hivatali szolgálatot /Amtierung), 
és a volt heti piacot újra bevezetik. 
A rablókra vonatkozóan pedig ki kell hirdetni a kerületben, hogy mindenki, aki a 
kitört háború előtt és alatt büntetendő rablásokat követett el, vagy az ellenséggel 
játszott össze (feindt anhängig gewesen seyendt), teljes kegyelmet kap.Minél 
fogva, ha ők újra szembehelyezkednek hivatallal, és megint e tevékenységükre 
(Würtschaft) adják magukat (obliegen), legkevesebb, hogy félniük kell, de afelől is 
biztosak lehetnek, ha maguk e nyugtalan élettől nem tartózkodnak (abstehen), 
hanem annál makacsul megmaradnak (erharten), mint megátalkodott (erstarrte) 
rablót fogják tekinteni, és megbüntetik. 
Az alattvalók rettegése miatt megtörtént, hogy sokan, egész községek a rablók, 
mint ellenséges csoportok elől, félelmükben szétszéledtek, s még máig is (noch 
Dato) elrejtőzve vannak (Verborgen stecken), nem mernek haza térni (sich nach 
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Hauss getreuen). Így nekik – ti. a szétszéledt lakosságnak M.L.- szintén hozzák 
tudomásukra a megalkotott békét a fő- és falusi kenézek által, hogy mindannyian 
újra a dolgukra siethessenek (sich zu ihrer Wirtschaft begeben). A hivatal pedig 
azon legyen, hogy a küszöbönálló télen áthelyezendő (verlegende) szolgálati 
állások (Postierungen) befogadása (Unterbringung) céljából a szükséges 
szálláshelyeket (Unterkommen) és istállókat készítsék elő. 
És mert a mostani rossz időjárás még mindig tartja magát (favorahl sich anlasset), 
és, hogy az ember a várható nehézségeket (Notdurft) előre lássa, arra figyeljenek 
(reflectiren), hogy mindig legyen elegendő széna a kerületben. De nem kevésbé 
olyan termények téli művelését is vegyék foganatba (vornehmen), mint a szemes 
takarmány (Hartfutter). 
Gondozzák ez embereket úgy, hogy a paraszt ne csak pénzt keressen, hanem 
képes legyen a maga eltartására rájönni (überkommen) és azt fönntartani. 
A kenézek is vizsgálják annak okait, hogy a kerület mennyire erős személyzetben, 
van-e a kerületben termésnek (für Frucht) elrejtett szemes takarmány. Erre azért 
van szükség, hogy vészhelyzetben élni tudjanak (der Notdurft sich bedienen) a 
lehetőségekkel. 
Indítványukat várjuk abban az ügyben, hogy a szükséges jó szálláshoz az öreg 
hambár javításával miként lehet hozzájárulni. Vagy a már bekövetkezett 
tönkremenése (Ruinierung) miatt, inkább emeljenek helyébe újat. 
Minderről készítsenek hivatalos jelentést, és a továbbiakat aszerint intézzék. (das 
weitere sonach gewertiget würten) 
Essék szó még (gleichwie) az emberrel való törődésről is. E célból egy 
lelkipásztort, egy felcsert és egy postaállomás üzemeltetőt küldenek le, kik az 
összeköttetést (communication) és levelezést segítik elő. 
Tudassák tehát, hogy ez az intéző hivatal Versecen mostanság (derweill) a 
megbízható nyugalom megteremetésén (eingeholt) dolgozik állhatatosan 
(beharren), kiterjesztve munkáját Új-Palánkára. A verseci igazgató Brandenburg, a 
valódi (értsd: új, M. L.) intéző Ryss megérkezéséig annak helyét is betölti, így a 
mostani hivatalkodás két szolgálat ellátását jelenti. 
Temesvár 1739. július 13.” 

 

A forrás III. Károly második török háborújának záró szakaszában keletkezett, 
amikor már nem lehetett a császáriak javára fordítani a helyzeten, de francia 
közvetítők hatására, a törökök is hajlottak a megegyezés felé. Ebben a „pillanatban” 
adta ki instrukcióját a temesvári adminisztráció. 

Mindenekelőtt való cél volt a felbomlott rendet helyreállítani a rendes közigazgatás 
újbóli életbe léptetése által. A tartományi kormány azonban megfontoltan viszonyult a 
kérdéshez: a közigazgatást gondosan szétválasztotta pacifikációtól, Előbbi 
szabályokhoz és hatáskörökhöz kötött hivatali ügymenet helyreállítását jelentette, 
utóbbi a béke gyakorlatba átültetésével volt azonos. A forrásból kitűnik, hogy a 
kormány mennyire óvatosan kezelte ezt az ügyet, már-már félénken nyúlt bizonyos 
közbiztonsági kérdésekhez. 

Nem véletlen, hisz a verseci tiszttartói hivatal jelentései tele vannak a rablásokról 
és más bűncselekményekről szóló hírekkel, amelyekben a civil lakosság egy része 
kiszolgáltatottként elszenvedi, másik, kisebb része bűnszövetkezőként alakítja a 
viszonyokat. [5]

 

1737 októberében pl. azt jelentette a verseci kerületi igazgató, hogy „az előző 
hónap” (v. M. = vorigen Monat) 29-én 15 fölfegyverzett rabló az éppen távollevő 
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postamester házába betört, a háziasszonyt parázsló lánccal megégették és minden 
föllelhető pénz elvittek.[6]

 

A következő év júniusában Kudritz községbe 31 rabló német álruhába öltözve, a 
fejükön kétfejű sast mintázó sapkával vonult be, és minden lakost kifosztott. Ezekről 
az eseményekről még Brandenburg kerületi tiszttartó (Districtverwalter) számolt be a 
temesvári tartományi kormányzatnak. [7]

 

Jelentéseiből tudjuk, hogy mennyire szerteágazóak voltak 1738-39-ben a háború 
okozta gondok. Akadozott a sóellátás, ami a legfontosabb népélelmezési cikknek 
számított. Új-Aradon „ragadt 2000 mázsa” 1738 novemberében, amit csak nagy 
nehézségek árán tudtak „fölhordani” Versecbe. Nehezítette a helyzetet az ez időben 
kitört pestis, amely épp a sík területet pusztította leginkább, a hegyvidéken jobban 
átvészelték tombolását, további emberáldozatokat követelt. De legtöbb gondot mégis 
rablóbandák okozták, azzal, hogy fokozták erdőbeli búvóhelyeikről kiinduló 
„lecsapásaikat a békés településekre”. Nehéz volt őket kiiktatni, mert a sűrű erdő 
biztos fedezéket nyújtott nekik, emellett a civil hatóságoknak megfelelő karhatalom 
sem állt rendelkezésükre. Ezért a kerületi igazgatóság gyakran kért – s nemcsak a 
„rablócsőcselék” megfékezésére-, de az egyéb okokból kitört nyugtalanságok 
lecsillapítására is, katonai segítséget. Léteztek ún. „nyugtalan kerületi helységek”, 
amelyeket nehéz volt a „kötelesség és az engedelmesség teljesítésére szorítani”, ezt 
csak katonai asszisztenciával lehetett kikényszeríteni. Nem tudni e „nyugtalanság” 
konkrét okát, valószínűleg a bandákkal „összejátszó”, a kapcsolatból valamilyen 
üzleti előnyöket élvező településekről van szó, amelyeket „zavart” a rend. [8]

 

A törökkel szimpatizálás egyik oka, hogy a Verseci Kerületben az általuk 
ellenőrzött területen az oszmán hadvezetés két évre minden szerbnek biztosította az 
adómentességet. Amikor ez újra a császáriak birtokába került az Adminisztráció 
azonnal elrendelte, hogy a tiszttartó számolja fel a „török rendszert”, s „már most” 
fejenként 10 piaszter adót szedjenek be. Mindezt a falvak kenézeinek „kellő 
tapintattal” kellett a tudomásukra hozni. [9]

 

A forráson végigvonuló megengedő hangnem a társadalmi békében reménykedő 
civil és katonai hatalom érdekeit tükrözi. A polgári élet helyreállítása a török háború 
után ezekben a határmenti övezetekben, csak a hatalom békéltető szándékából 
fakadó nagyvonalú kegyelemgyakorlással volt elérhető, más szankcionáló eszközei 
fogyatékosak voltak, ilyen erő nem állt rendelkezésre. 

1738 decemberében a kerületi aligazgató arról írt, hogy Versecen egyetlen egy 
kerületi huszár sincs szolgálatban, ezért nagyon fontos lenne „belőlük többet is 
felvenni” a kerületi állományba. A verseci kerületi igazgatóság kimutatást is készített, 
azokról a helyiségekről, amelyek képviselői az utolsó kerületi ülésen megjelentek, és 
megjegyezték, hogy az egész kerületben a parancsnokság csak 40 főből áll.[10]

 

A kenézek a faluért voltak felelősek, azonban egy részük összejátszott a 
banditákkal vagy saját szakállára dolgozott az illegális áruforgalomban, de a kettő 
össze is függhetett. A jeszenovai főkenéz többszöri idézés után jelent csak meg a 
hatóság előtt, s azzal igazolta „habozását” (Zögern), hogy Neffir – föltehetően török 
bandita- parancsát kellett teljesítenie, eszerint 50 birkát és némi zsírt szállított 
Moldovában a török csapatok számára. 

Ez szolgál magyarázatra az ún „nyugtalan helyek” mozgolódására is. Brandenburg 
tiszttartó arról panaszkodott, hogy mióta a hír (Kundschaft) befutott, hogy ezer török 
és Nefirr Magyar-Szákosra bevonult, „a falvakat nem lehet a rendre beszélni”, és a 
fuvarosok, akik a szénát szállítják, szétszéledtek. 
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Vagyis egyfajta kettős hatalom állt fönn, hisz az osztrák szolgálatban álló falusi 
főnök a töröknek tett szolgálattal igazolhatta az idézésről való többszöri 
távolmaradását. [11]

 

Kiemelt szempontként jelent meg a forrásban a megfelelő állomáshely, szálláshely 
kijelölése. Ez azért olyan fontos, mert a háborúban az anyagi pusztulás mellett 
veszendőbe mentek a polgári értékek is, közülük is a legfontosabb: a közbiztonság, s 
az ezekért felelős személyek fizikai jelenléte főként a megfelelő szálláson és 
élelmezésen múlt. 

1740. szeptember 30-án örömmel jelentette a verseci ellenőr, hogy hamarosan a 
kerületbe érkezik egy lovasezred hosszabb táborozásra, és számukra „illő” 
(schicklich) helyet talált, élelmezésükre pedig több fuvar élelmiszer és széna 
rakományt rendelt meg. 

Amint a forrásból is kitűnt, kulcsszerepet szántak a falusi főnököknek, akik pl. a 
széna begyűjtésről gondoskodtak, vagy a falvak népének összefogásáról. Akadt 
olyan helység (Schittin-puszta), ahonnan a szénavágók a török föloszlató 
megjelenésétől tartva, legalábbis „ebbéli félelmüket kifogásként használva”, eltűntek. 
Őket a visszatérésre megnyerni, fontos feladata volt a kenézeknek. 

Egy Emanuel nevezetű főkenéz abban a kegyben részesült, hogy a császári ház 
iránt mutatott ragaszkodása és hűsége jutalmául méltóságában megerősítették. Sőt 
azt is kilátásba helyezték, ha valaki vérszerinti férfi „ivadékai” (Leibesprösslingen) 
közül „e szolgálatra alkalmasnak bizonyul”, az jogosult lesz az apa helyére 
állni. [12] Kellettek az ilyen falufőnökök, mert a törökök visszatérte a háború alatt több 
helység alattvalói lojalitását is megingatta, melynek visszaszerzése elöljárói feladat 
volt. Ezért volt szükség a béke aláírása után, hogy ezek a falvak újra letegyék a 
hűségesküt a császárra. Az Osztrák Ház iránti kollektív hódolásukról (Huldigungseid) 
„igazolványt” kaptak Bécsből, amelyet a kerületi tiszttartóság küldött szét az újra 
császári hűségre tért falvaknak. [13]

 

Ezek az esetek világosan mutatják, hogy a császári hatóságok valósággal rá 
voltak utalva a zömmel ortodox helyi lakosság jóindulatára, és a falusi főnökeikkel 
való egyetértésre. Sokan közülük kollaboráltak a törökkel, vagy rablásra adták 
fejüket, de a helyzet mindenáron való megszilárdítása céljából még ez is bocsánatos 
bűnnek számított. 

VI. Károly császár és I. Mahmud szultán megbízottai 1739. szeptember 1-én 
kötötték meg az előzetes békét Belgrádban. Mivel a korábbi puhatolózások során 
kiderült, hogy a török szeretné Belgrádot és Temesvárt –vagyis a Bánságot- 
visszakapni, a Bánát mindenáron való megtartására már előzetesen föl kellett 
készülni. A forrás szelídebb hangneme a Bánság megtartását lakossága 
megbékítésén keresztül szolgáló taktika része volt. 

A végleges békét a törökkel 1739. szeptember 18-án kötötte meg a császár, 
melynek értelmében a Bánságot megtarthatta, de Belgrád erődjét vissza kellett adnia 
az Oszmán Birodalomnak. Az átadás elhúzódását mutatja, hogy Brandenburg 
kerületi tiszttartó 1739. október 3-án még kérte a tartományi kormányzattól, a Velky 
Szredistyen állomásozó francia hadnagy kapjon hadparancsot, miszerint 
különítményével kísérje útján a Versecből Belgrádba rendelt robotos parasztokat, 
nehogy menetközben elszökjenek. [14]

 

Nagy valószínűséggel az illető „közmunkásokat” a belgrádi erődítés lerombolására 
vezényelték ki, amit a békeszerződésbe foglaltak.  

A két eseményt, Belgrád átadását és a Bánság megtartását személyében köti 
össze Jakob Heinrich Freiherr von Suckow, Belgrád 1738-tól 1739. szeptember 14-ig 
működő parancsnokló tábornoka, aki a béke megkötése után 1740. március 12-ig a 
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Temesvári Tartományi Adminisztráció elnöki posztját töltötte be, viselve egyben a 
Bánság parancsnokló tábornoka beosztást is. [15]

 

Forrásunk tehát ezt a köztes állapotot tükrözi, a látótávolságba került békére való 
fölkészülést, az ellenségeskedés megszűnésével beálló új helyzet „valorizálására” 
tett hatósági törekvéseket és lépéseket, a császárnak megőrzött, de a törökkel 
határos részen még pacifikálandó tartományban.  
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Die Ereignisse am Ende Juni 1914 führten zu einer grundlegenden 
massenpsychologischen Umgestaltung in den osteuropäischen Gesellschaften. Das 
Attentat von einem Terroristen südslawischer Herkunft auf den Thronfolger und seine 
Ehefrau blieb nicht ohne Wirkung auf die Relationen zwischen Slawen und anderen 
Volkstämmen im Gebiet der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Die südslawische 
Frage gelangte mit ihrem komplexen Ausmaß in den Mittelpunkt der diplomatischen 
Aktionen. Schon viele Jahre zuvor konnte man sich dessen vergewissern, dass es sich 
in diesem Fragenkomplex um die Entstehung eines großen südslawischen Staates 
unter Führung von Serbien handelt. Die ersten Gerüchte über en Plan der Vereinigung 
Serbiens mit Montenegro haben schon die Welt, sowohl die Diplomaten überall als 
auch die Öffentlichkeit in der Monarchie in Aufregung gebracht. Der Großteil der 
südslawischen Nationalbewegung stand neben dem groß angelegten Plan des 
Jugoslawismus, und in beiden Lagern der gegenüberstehenden Parteien hatte man 
eine klare Vorstellung davon, wozu es führen musste. Wie der montenegrinische 
Gesandte seinem österreichischen Kollegen sagte: „Alle diese Fragen einst und 
vielleicht bald durch einen großen Weltkrieg ihre Lösung finden.” (Rumpler, 1997:570) 

Die Expansivität der serbischen Regierung erschien aber vor mehreren Kreisen der 
Südslawen mit Abstand nicht als ein herzlich willkommener Entwurf. In Bosnien-
Herzegowina stand ein Teil der Kroaten dem jugoslawischen Gedanken nahe: Sie 
waren beispielsweise unter anderen die „Franziskaner” innerhalb der kroatischen 
Kirche, gegenüber sie stand die proösterreichische Linie von Erzbischof Joseph 
Stadler1 Ein Teil der Muslime und natürlich die Serben in Bosnien sowie auf dem 
ganzen ganz Balkan träumten von einem einheitlichen, die möglichst größte Gruppe 
der Südslawen inkorporierenden Nationalstaat. 

In den kriselnden Wochen nach Juli 1914 erhob sich die Frage so, welcher Krieg 
führenden Partei sich die (süd)slawische Bevölkerung der Monarchie beisteht: Ob sie 
als österreichisch–ungarische Untertanen ihrer staatsbürgerlichen Pflicht 
nachkommen, oder ihre Haltung die eigene nationalistische Denkungsart 
„überschreibt”. Das Bild zeigt territorial eine bunte Vielseitigkeit vor. Viele der 
bosnischen Serben, sowie die Serben in der ungarischen Vajdaság desertieren schon 
bevor sie ihre Einrückungsbefehle zur Hand nehmen. An unserer Themenwahl erhebt 
sich die Frage so, wie die kleinen slawischen Gemeinschaften, meist an den 
entlegenen Regionen auf diese die ganze Welt bewegende Ereignisse reagieren, ob 
sie von der Mehrheitsgesellschaft abweichende Haltung erzeigen, und sich mit ihren 
Volksstammgenossen in den meist von Slawen bewohnten Nationalstaaten – 
Russland, Serbien – und mit der Politik dieser Staaten identifizieren. 

Die historische Politologie leidet nicht Not an diesbezüglichen Theorien. Die 
Monarchie war – wie es vor der Allgemeinheit bekannt ist – kein Nationalstaat, wie es 
bei England und Frankreich der Fall ist, sondern ein zusammengelegtes, 
                                                           

1 Stadler, Joseph (1843-1918): Erzbischof des römisch-katholischen Erzbistums Vrhbosna. 
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multinationales Reich. Wegen seiner multinationalen Struktur konnte die Monarchie 
nicht die Rolle spielen – so die Theorie – „[…] die ihm nach der Größe seines 
Territoriums und seiner Bevölkerung und dem Entwicklungsstand seiner Wirtschaft 
eigentlich zukam.” (Diószegi, 1985:213) Es gibt nämlich eine ständige 
Wechselbeziehung zwischen den außenpolitischen Unternehmungen der Monarchie 
gegenüber anderen Staaten und der die Monarchie bildenden Nationalitäten, die mehr 
oder weniger an diesen Aktionen interessiert sind. 

Je nach der Art und Form der Beziehungen unterscheiden sich drei (oder bei einigen 
Verfassen sogar mehr) Typen. Den ersten nennt man „direkte Realisierung”, mit 
anderer Formulierung Annäherung oder Identifizierung von Reichsinteressen. Die 
„indirekte oder transponierte Realisierung” bedeutet etwas Gleichgültigkeit, ein sich 
zurückhaltendes Benehmen in den außenpolitischen Aktionen Reiches. Der dritte Typ, 
der gefährlichste für die Reichssicherheit, die oppositionelle Haltung, in extremem Fall 
die Feindseligkeit. Letztere kam bei dem großen Teil der südländischen Serben in der 
Batschka und dem Banat zum Vorschein. Natürlich nicht im Falle von jedem 
österreichisch–ungarischen Untertanen. Wie war es aber im Budaer Bergland, in den 
meist archaischen, geschlossenen, dörflichen Gemeinden um die Hauptstadt 
Budapest, wo sie schon vor zwei Jahrhunderten angesiedelt worden waren? 

Zwei slawische Volkstämme kommen in Frage: die slowakische und die serbische. 
In den Gemeinden Budakalász, Csobánka, Pilisszántó, Pilisszentkereszt, 
Pilisszentlászló, Pomáz, Szentendre stellt sich die örtliche Nationalitätenstruktur 
unterschiedlich zusammen. Es gibt Orte, wie Szentendre, wo 1914 noch ein 
signifikante serbische Gruppe vorhanden war (heute fast völlig verschwunden), 
außerdem nur ein Handvoll Slowaken und ab und zu, nicht als zusammenhängender, 
kohärenter Einheit wenig Deutschen. Pilisszentkereszt, Pilisszántó und 
Pilisszentlászló war slowakisch, Csobánka hatte überwiegend deutsche Bevölkerung, 
fast so zahlreich lebten hier Serben, und nur in einem Teil, in einer Straße Slowaken 
(slowakisches Eck). Budakalász konnte als ein donauschwäbisches Dorf aufgefasst 
werden, während da die Serben auch eine aktive konfessionelle Aktivität Die 
ideologischen Überspielungen waren recht groß, infolge dessen der Streit und 
Gegensatz störte nicht selten die Ruhe, und die Norm der Koexistenz. Die Lage war 
recht kompliziert in Pomáz, wo alle, also fünf Nationalitäten zusammenleben mussten 
so, dass das allgemeine Gesicht der Siedlung die Serben bestimmten. Im Großen und 
Ganzen kann es aber behautet werden, dass diese Koexistenz immer in den Rahmen 
der Gerechtigkeit geblieben war. 

Im Juli 1914 wäre es (nach unseren Kenntnissen und Erfahrungen gegen Anfang 
des 21. Jahrhunderts) logisch gewesen, dass der Zusammenstoß der Großmächte 
diese Gegensätze aufpeitscht, die miteinander rivalisierenden Lager einen Krieg bis 
auf das Messer fechten werden, und die Dorfgemeinschaften trennen sich in zwei, mit 
dem Reich loyale und illoyale Gruppen. Alle archivalischen Belege stehen dieser 
Präkonzeption krass gegenüber, bezeugen gerade das Gegenteil. 

Die Slowaken betrachtet können wir die Sache mit einem schlichten Nein erledigen. 
Ohne Ungehorsam fügten sie den Einberufungsbefehlen ein. Die Serben kamen ihren 
patriotischen Pflichten nicht weniger gehorsam nach, aber im ihrem Falle spielte ein 
nicht zu vernachlässigendes, außer Politik stehendes Moment eine Rolle, und zwar 
ein dem menschlichen Charakter folgenden Moment, die „Romantik der anonymen 
Anzeigen”. Obwohl die Anzeigebriefe aus dieser nicht sehr umfangreichen Region auf 
die Adresse der Komitats- und Kreisbehörden nicht in Hülle und Fülle ankamen, 
erschwerten sie das Leben der Zuständigen häufig. Die Beamten mussten der 
Korrektheit des Inhalts der Anzeigen nachgehen, was in den sowieso beweglichen 
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Wochen der Mobilisierung ihre Aufgaben erheblich vermehrten. Die Denunzianten 
erschöpften ihre präkonzeptionellen Gedanken aus den Klischees der allgemein 
geltenden Russlands- und Serbienbild der Zeit. Der Panslawismus, mit Recht als 
Schreckgespenst für einen Großteil der Bevölkerung der Donaumonarchie hielt. Die 
beeinträchtigende Propaganda, genauer gesagt die systematische Veranschlagung 
der slawischen Frage im Zusammenhang mit der russischen großpolitischen 
Expansion nahm schon ganz früh, in den 1840er Jahren Anfang. Unter anderem aus 
der Feder des Reichstagsabgeordneten Miklós Wesselényi entpuppte sich die Frage 
in einer politischen Schrift in ihrem ethnischen und sakralen Charakter. Das 
umfangreiche politische Pamphlet „Warnungsruf in der Angelegenheit der slawischen 
Nationalität”(Wesselényi, 1843) schlägt vor, dass die ungarischen Politiker die Sache 
der ungarländischen Slawen mit Sorgfalt und wohlwollend behandeln müsste, im 
gegenteiligen Fall kann es leicht vorkommen, dass die Misshandlung der Slowaken, 
Kroaten, Serben sie den Russen in die Armen fliegen lassen. Nach der ersten Reaktion 
der ungarischen Vormärz-Politiker folgte eine bewusste, und berechtigte 
Verteidigungspropaganda in dem ganzen Reiche. Mit Recht. 

Die Schriftlichkeit über den Panslawismus ist sehr umfangreich. Viele 
herausgegriffene Zitate zeigen wohl, wie verheerend die Expansionsziele Russlands 
für Österreich-Ungarn gewesen sind. Die Ideologie des Panslawismus fängt eben in 
dieser Zeit eine geschlossene, kohärente Gestalt anzunehmen an. Es gibt eine 
einheitliche slawische Nation, die Sprachen sind nur einzelne Dialekte der gesamten 
slawischen. Russland hat nur eine Bestimmung – schrieb Danilewskij – alle diese 
slawischen Stämme unter dem Szepter des Zaren zu vereinigen: Auflösung der 
Österreichisch–Ungarischen Monarchie und auf den Ruinen derer mehrere slawische 
Königreiche zu Stande zu bringen (Gecse, 2007:106). Und obwohl der Panslawismus 
nach 1900 an Schwergewicht viel verloren hatte, und andere ideologische Formeln 
das Terrain in der russischen Außenpolitik übernommen hatten, wurde die russische 
Sehnsucht nach Osteuropa nicht gestillt. Das Londoner Abkommen mit Groß-
Britannien im März von 1915 stellte den Besitz von den Meerengen, Konstantinopel, 
Süd-Thrakien sowie einige Teile der Donaumonarchie in Aussicht (Gecse, 2007:198). 

 
„Romantik” der Anzeigebriefe 
 
Sándor Almásy, Oberstuhlrichter des Kreises Pomáz im Komitat Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
2 erhielt in den ersten Tagen von Juli 1914 eine Anzeige über einen gewissen Sztoján 
Milisits (Milisites)3 , wohnhaft in Pomáz, Zimmermaler, „der nie arbeite, ginge aber 
öfters nach Beograd, Bosnien oder Bulgarien”. 4  Um der gelegentlichen 
Spionagetätigkeit nachzugehen teilt er den Brief der Ungarischen Staatspolizei an den 
in Pomáz tätigen Wachtmeister Szilágyi5  am 7. Juli 1914 mit, damit er nach den 
Geschäften von Milisits fahnde, und das Ergebnis der Fahndung unverzüglich 
                                                           

2  Sándor Almásy von Törökszentmiklós und Zsadány, Graf (1874–1958): Sudien in Jura an der 
Pázmány-Péter-Universität, vor und nach dem Ersten Weltkrieg an mehreren Orten Stuhlrichter und 
Oberstuhrichter im Komitat Pest-Pilis-Solt-Kiskun. Seit 1932 ständiger Wohnsitz in Pomáz. Nach 1945 
um seine allen Mobilien und Immobilien gebracht. 
3  Die serbischen Namen schreiben wir nicht mit der serbischen Orthographie, sondern in ihrer 
ungarischen Form, wie sie in den Archivbelegen vorfindlich sind. 
4 Archiv des Komitats Pest. IV. 442. Präsidialakten des Oberstuhlrichters des Kreises Pomáz. Karton 2. 
1914. 
5 Das Polizeirevier, ungarisch „rendőrörs”, in Pomáz war zuständig für die Ordnung in dem ganzen 
Pomázer Kreis. 
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vorlege6. Aus der Antwort von Szilágyi stellt sich aber eindeutig heraus, dass Almásy 
diesmal am geöffneten Tor hämmert; Szilágyi, als von Amtspflicht durchdrungener 
Unteroffizier beobachtete Milisits von langem (Hausdurchsuchung, Leibesvisitation), 
aber bisher keinen unwiderlegbaren Beweis gefunden hat, was Spionage oder 
staatswidrige Agitation anbetrifft.7  

Letztendlich können wir aber über die übertrieben konspirative Einstellung der 
Bürger nur mit Vorbedacht staunen. Kriegsvorbereitungen, diplomatische Wirren, 
kriegerische Stimmung – Beiträge dazu, dass einige in jedem Busch Gespenster 
vermuteten. Selbst die obersten Behörden mussten diese aufgereizte Stimmung 
anfachen, indem sie die Weisungen der Reichsführung der Gesellschaft weiterleiten 
mussten. Mit dem Signo des Generalobersten Samu Hazai – ungarischer 
Kriegsministers – wurde Rundschreiben erlassen, dass wegen serbischer Attentate in 
Bosnien und der Herzegowina sehr strenge Kontrolle eingeleitet werden müssen, und 
es besteht die Gefahr, dass diese Attentate auch in anderen Reichsteilen der 
Monarchie durgeführt werden können. 8  Im Rundschreiben, das die ganze 
Staatsverwaltungspyramide durchlief, wurde eindeutig angebracht, dass die 
Untersuchung und Auftritt gegen „suspekte Individuen” empfehlenswert ist. 9  Die 
Maßnahmen (mindestens im Pomázer Kreis) erbrachten aber ein spärliches Ergebnis: 
„[…] im Kreis Pomáz gibt es keine „verdächtigen” Elemente”– so Almásy an den 
Vizegespan (alle Gemeinden berichteten verneinend). 

 
Mobilisierung 
 
Das Ende Juli hat das schließlich die von vielen heiß erwartete Mobilisierung gebracht. 
Die Begeisterung war landesweit groß, und keine Zeichen sind in den Dokumenten 
dafür zu finden, in denen wir über eine Lethargie oder mindestens Ernüchterung in den 
von den Nationalitäten bewohnten Dörfern hätten Kenntnis erhalten können. Der 28. 
Juli verhängter Mobilisierungszustand bedeutete nur noch eine beschränkte oder 
teilweise Mobilisierung, solche Ausdrücke sind gemeinkundig geworden, wie 
Kriegswirtschaft, Kriegsdienst, requirieren, „népfölkelő”, deutsch Volkstürmer usw. Mit 
einem Wort: Das allgemeine Tempo des Lebens hat sich auch im Budaer Bergland 
erheblich verändert. Der Wachtmeister Szilágyi in Pomáz meldete Almásy, dass die 
Mobilisierung in Ordnung läuft, die Volksstürmer sind ohne Ausnahme eingerückt.10 

Nur in einigen Einzelheiten finden wir in diesen Tagen Abweichungen von der 
patriotischen Norm, in denen teils aus Volkszusammengehörigkeitsgefühl, teils aus 
humanitären Überlegungen das staatsbürgerliche Disziplin überschreibt wird. Mit der 
Unterschrift des Generalobersten Hazai gelangte auch zu Händen des Pomázer 
Oberstuhlrichters die Verordnung, dass die Gendarmerie angeordnet wurde, die 

                                                           

6 Archiv des Komitats Pest. IV. 442. Präsidialakten des Oberstuhlrichters des Kreises Pomáz. Karton 2. 
1914. „[…] a puhatolás [zeitgenössischer Ausdruck zur „Fahndung” – Z. T.] eredményéről azonnal 
jelentést kérek.” 
7 Ebenda. „[…] ezidáig a nála táplált kémkedési, avagy izgatási feltevés beigazolást nem nyert.” 
8Archiv des Komitats Pest. 408. a. IV. 2. Konfidentenakten des Vizegespans des Komitats Pest-Pilis-
Solt-Kiskun. 1914: 26-130. Telegramm von Vizegespan Ágoston Fazekas an Almásy, 1. August 1914. 
„[…] fennáll a veszély, hogy ezeket a Monarchia más részein hajtják végre katonai műtárgyak, vonatok, 
hidak ellen.” 
9 Ebenda. „[…] puhatolás gyanús személyek ellen” 
10 Archiv des Komitats Pest. IV. 442. Präsidialakten des Oberstuhlrichters des Kreises Pomáz. Karton 
2. 1914. Wachtmeister Szilágyi und Dorfnotare an den Almásy. Weitergeleitet an den Obergespan 
Gedeon Ráday 31. Juli 1914. 
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serbischen Frachtschiffe aufzuhalten, und das Personal in Haft zu nehmen. Eine ganz 
normale Vorkehrung im Kriegszustand, die auch die Ortschaften entlang des 
Rechtsufers serbischer Bevölkerung, vor allem die in Szentendre betraf.11 

Die Weisung hat Almásy am 1. August wohl mit Notizen versehen, aber keine 
diesbezüglichen Verfügungen folgten der Maßnahme. Selbst über die Durchführung 
findet man keine Spuren. Nur eine bis auf die 1980er Jahre erhaltene städtische 
Legende bezeugt, worum es sich hier gehandelt haben sollte. Arnold Antolik, 1914 
wohnhaft in Szentendre, zwei Jahre später Bürgermeister der Stadt hätte einen 
serbischen Matrosen bis 1918 verborgen – so die Geschichte. Nach einer Version 
protegierte er ihn, dem Namen nach vielleicht Dušan (?) bei den ansässigen Serben 
als Weinbergarbeiter in der Pismány. Die Geschichte erscheint uns glaubhaft: Nach 
der großen Reblausepidemie12 fing an die Weinproduktion der serbischen Großbürger 
sich zur Besinnung kommen, sie haben eine große Menge von Hilfsarbeitern 
beschäftigt. Nach einer anderen Version lebte Dušan (?) bis 1941 in der Stadt und liegt 
in dem serbischen Friedhof begraben.13 

 
Kasernen, in die die Rekruten aus den sieben Orten einrückten 
 
In der alten Donaumonarchie galt die Maßregel, dass die Rekruten in die Kaserne 
einrücken musste, die in dem Komitat lag, wo der Rekrut geboren ist. Einige serbische 
ungarische Untertanen mussten daher nach Altofen gehen, wo ein Bataillon des 
bosnisch-herzegowinische Infanterieregiment Nro. 3 garnisoniert war. In ihren Reihen 
neben den Muslimen dienten viele bosnische Serben orthodoxer Religion. „Similis 
simili gaudet” – könnten wir hierfür die Weisheit der alten Römer zitieren, und im 
Gegensatz zu dem im oben erörterten Falle des serbischen Donaumatrosen erkennt 
man aber in dieser Tatsache die falsche Wahrheit dessen, dass „der Ähnliche sich über 
den Ähnlichen freue”. Sztoján Milisits ist zum Beispiel nach Budapest in die Kaserne 
der 3er in Ordnung eingerückt14, nicht deshalb weil er dem zugestimmt hatte, sondern 
weil er als infolge der Ergänzungsbezogenheit dieser Kaserne gehörte. Die Kaserne 
lag in Kleinzell 15 , neben dem heutigen Museum, das noch früher als Kloster 
funktionierte. 

Auf dem Ergänzungsgebiet des Budaer Berglandes gab es noch weitere Kasernen, 
die die Rekruten aus den 7 Orten beherbergten. Das ungarische Honvéd-
Infanterieregiment Nr. 1. – Ergänzungen hauptsächlich aus den slowakischen 
Gemeinden – stationierte in der Hungária körút, heute unterbringt ihr ehemaliges 
Gebäude die Nationale Universität für Öffentlichen Dienst16. Viele wurden befohlen 
nach Budapest zu gehen, und ihren kriegerischen Dienst in der Kaserne des Maria 

                                                           

11 Archiv des Komitats Pest. 408. a. IV. 2. Konfidentenakten des Vizegespans des Komitats Pest-Pilis-
Solt-Kiskun. 1914:26-130. Telegramm von Vizegespan Ágoston Fazekas an Almásy, 27. Juli 1914. 
12 Siehe: Helyszíni tárgyalás filoxéra ügyében. Jegyzőkönyv. [Sitzung in der Angelegenheit Reblaus. 
Protokoll]. Országos Levéltár. Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium [Ungarisches 
Staatsarchiv. Ministerium für Landwirtschaft, Industrie und Handel]. Karton 168. 1882-5-19377. In: Klára 
Dóka: Szentendre története az írásos emlékekben.. Pest Megyei Múzeumi Füzetek XIII. Hrsg.: Nándor 
Ikvai. Szentendre, 1981. S. 179-180.  
13 Notizen von Zoltán Tefner, 1980er Jahre 
14 Archiv des Komitats Pest. IV. 442. Präsidialakten des Oberstuhlrichters des Kreises Pomáz. Karton 
2. 1914. Wachtmeister Szilágyi an den Oberstuhrichter Almásy. Ende Juli 1914. 
15 Ungarisch Kiscell, Stadtteil in Altofen (Óbuda). 1784, nachdem Joseph II. den trinitarischen Orden 
aufgelöst hatte, diente das Klostergebäude militärischen Zwecken. 
16 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
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Theresia Budapester Haus-Infanterieregimentes Nr. 32. (später „Kilián-laktanya”) 
anzufangen. 

Das k. u. k. Infanterieregiment Nro. 26 in Győr mit einem Bataillon in Esztergom 
nahm auch einige slowakische Rekruten auf. Aus dieser Aufzählung ist es sichtbar, 
dass so die Slowaken, als auch die Serben in eine homogene Mehrheitsgemeinschaft 
unter ungarisches Kommando gerieten, wo eine wenn auch spontane 
Illoyalitätsäußerung ganz ausgeschlossen war. 

 
Unkenntnisse, die die Beurteilung der slawischen Nationalität 
auf Irrwege führen 
 
Das spärliche Auftauchen der anonymen Anzeigen samt den offiziellen Verordnungen 
hielt aber das Agentenproblem auf Hochtouren. Obergespan Gedeon Ráday 
verschickt die höhere Anweisung an die Kreise, dass die sich erhöhte Spionagegefahr 
macht unerlässlich: Nicht nur fremde Untertanen, sondern auch die in den 
Nationalitätenbewegungen tätigen Individuen, außerdem die „zweifelhafte Existenzen” 
unter Strenge und folgerichtige „puhatolás” zu versetzen. Ráday ruft die 
Aufmerksamkeit der Kreise auf, um V. Gesetzesartikel von 1903 vor Auge zu halten, 
der eine Möglichkeit für die Beobachtung bietet, beigefügt die Bemerkung: „Es geht 
nicht ohne Hilfe der örtlichen Behörden”.17 Am selben Tag erhielt Almásy ein anders 
Schreiben von Ágoston Fazekas beinhaltet eine ganz konkrete Angelegenheit: „[…] 
Lázár Milics, stellvertretender Bürgermeister von Banja Luka macht seit sechs Jahren 
regelmäßig Reisen im Gebiet der Monarchie [gegenwärtig steht er unter Beobachtung. 
Momentan hielt er sich in Wie auf, und zu Zeit plant er eine Reise in die Umgebung 
von Pest zu machen. […] Die Verantwortung tragen die örtlichen Vorstände.”18 Der 
Bericht von Almásy lautete darauf lakonisch kurz: „[…]nicht aufgetaucht, Provokation 
im Kreis ausgeschlossen”.19 

Immer um die Unkenntnisse oder die ungewisse Kenntnisse handelt es sich in dem 
folgenden Befehl der höheren Behörden, die aber alle möglichen Fälle untersuchen 
und mit Sorgfalt in Griff nehmen mussten. „Miksa Steinbacher, wohnhaft in Zemni20, 
ehemals Fabrikdirektor und Rezsőné Gilić, die sich unrechtsmäßig für eine Ingenieurin 
ausgibt [..] fahren mit Auto hin- und zurück nach Zemni, verhandeln dort mit dem 
ehemaligen Berliner Attaché Dr. Radulović. Steinbacher ist serbischer Untertan und 
verpflichtet für den großserbischen Gedanken.” 21  Die Antwort darauf von allen 
Gemeinden: „[…] nicht aufgetaucht.” 

Ein Musterbeispiel für die Generierung von Fehlinformationen bietet uns der Fall 
von Illés Csupics, des serbisch-orthodoxen Pfarrers von Budakalász. Der dienstliche 
Weg der Anzeigebriefe, wie fast in jeder Angelegenheit, ist aus der Budapester 

                                                           

17 Gedeon Ráday an Almásy, 1. August 1914. Archiv des Komitats Pest. IV. 442. Präsidialakten des 
Oberstuhlrichters des Kreises Pomáz. Karton 2. 1914. 
18 Archiv des Komitats Pest. IV. 442. Präsidialakten des Oberstuhlrichters des Kreises Pomáz. Karton 
2. 1914. Rundschreiben von Vizegespan Ágoston Fazekas an die Kreisämter 1. August 1914. „Milics 
Lázár banja lukai helyettes-főpolgármester hat év óta rendszeres utazásokat tesz a Monarchia 
területén, […] megfigyelés alatt áll. Jelenleg Bécsben van, Pest környékére készül. […] A felelősséget 
a helyi elöljáróságok viselik.” 
19 Ebenda. 
20 Wahrscheinlich Zemnik Bodova, Kurort im Komitat Trencsén. 
21 Archiv des Komitats Pest. IV. 442. Präsidialakten des Oberstuhlrichters des Kreises Pomáz. Karton 
2. 1914.. Vizestuhlrichter des Kreises Pomáz an die Gemeinden 22. August 1914. 
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Polizeidirektion ausgegangen, dann kam Obergespan Ráday an die Reihe, demnächst 
kam die nächste Station, Almásy, letztlich das Polizeirevier in Pomáz. Die Weisung 
vom 29. August 1914 teilte mit: „Laut eines Anzeigebriefes bezüglich der 
verräterischen Tätigkeit von Illés Csupics, dem serbisch-orthodoxen Pfarrer, liegt an 
der Hand, der den Schülern russische Texte übergab. Die „puhatolás” muss auch auf 
Csobánka und Pomáz weitergebracht werden. […] Notfalls muss die Einstellung der 
staatlichen Dotation überlegt werden [praktisch den Lebensunterhalt unter den Füssen 
abzuschaffen – Z. T.].” – so die Weisung.22  Csupics war damit den schlimmsten 
Verdächtigungen ausgesetzt, aber diese Verdächtigung schien Almásy so blöd zu sein, 
dass er dieses Mal keine Untersuchung verordnete. Almásy und die Polizei hielten das 
Heft bezüglich der orthodoxen Priester schon seit längerer Zeit in der Hand: Die 
Beobachtung war auch in Budakalász seit Juli sowieso kontinuierlich. 

Csupics hätte wegen dieses Zwischenfalls leicht mit der Haut bezahlen können, 
wenn in der Sache inzwischen nicht Klarheit geschaffen worden wäre. Es hat bei 
jemandem in der Umgebung von Almásy eingeschlagen, dass die Buchstaben auf den 
ausgeteilten Papieren keine russische, sondern serbische waren. Der Anzeiger 
missverstand die Lage, verwechselte die cyrillischen und altslawischen Buchstaben 
mit den Russischen. Die Wahrheit ohne Schminke kam ans Licht: Die Schüler lesen 
nur serbische Texte. Die staatliche Dotation wurde weiters flüssig gemacht. 

 
Bosnische Soldaten auf Kurzurlaub 
 
In der Mitte des Herbstes 1914 erschien ein weiteres Problem auf der Bildfläche. 
Vizegespan Fazekas berichtete Almásy irgendwann um 3. Oktober, dass laut einer 
Anzeigevorlage bosnische Soldaten aus Altofen auf Entfernung nach Pomáz 
hingingen (Sie waren die Soldaten des bosnischen Infanterieregimentes, 
untergebracht in Kiscell, in dem ehemaligen trinitarischen Kloster). 23  Diesmal 
entsprach die Anzeige der nackten Wahrheit. Der Bericht von Wachtmeister Szilágyi 
schreibt, dass am 4. Oktober eine zahlreiche Gruppe der Bosnier hingezogen war, 
aber sie haben sich ausgewiesen, und behaupteten, dass sie den Geburtstag des 
Kaisers24 zu feiern gekommen waren.25 Das Problem griff sich ein bisschen um, ein 
Zeichen dafür sieht man daraus, dass das Geschäft dem Pomázer Vorstand 
weitergeleitet wurde (Vier Augen sehen mehr als zwei.). Insbesondere Sztoján Militics 
und sein Bruder Dusán wurden in den Brennpunkt des Interesses gestellt, ob die 
beiden mit den Bosniern kollaborieren, mit Rücksicht darauf, dass Sztoján in Kleinzell 
Militärdienst leistet. Der Ertrag der „puhatolás” erwies sich aber wieder als sehr karg. 
„Nur Milisits besucht seine Familie und sein Bruder Dusán kommt manchmal, der seine 
Schwägerin besucht.” – stellt der Bericht des Vorstandes fest.26 

Kurz darauf hat sich die Lage infolge der Proklamation des russischen Großfürsten 
Nikolai dramatisch verändert. Die russische Regierung wollte die Stimmung der 
Slawen im Gebiet der Österreichisch–Ungarischen Monarchie zu Gunsten ihrer 

                                                           

22 Ebenda. Polizeihauptmannschaft Budapest an Almásy, Ende August 1914. 
23 Ebenda. Vizegespan Fazekas an Almásy, 3. (?) Oktober 1914. 
24 Franz Joseph I. ist am 3. Oktober 1823 geboren.  
25 Archiv des Komitats Pest. IV. 442. Präsidialakten des Oberstuhlrichters des Kreises Pomáz. Karton 
2. 1914. Vizegespan Szilágyi an Almásy, 12. Oktober 1914. „[…] október 4-én nagyobb számú bosnyák 
katona vonult ki, de igazolták magukat egy altiszt parancsnoksága alatt. A császár névnapját 
ünnepelték.” 
26 Ebenda. Vorstand der Pomázer Gemeinde an Almásy, um 12. Oktober 1914. 
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Kriegsinteressen, also aus taktischen Überlegungen, beeinflussen. In dem 
Ungarischen Königreich kursiert ein Flugblatt „Vyžva k slovanum” mit dem Text: „Die 
Slawen müssen das deutsche Joch abrütteln.”27  Der Aufruf versprach den Slawen 
Freiheit. 19. November erschien ein anderer Aufruf der russischen Kriegsleitung an die 
slawischen Soldaten der k. u. k. Armee, was praktisch mit dem Aufruf zur Untreue 
identisch war.28 Auf die Frage, ob solche Flugblätter in seinem Zuständigkeitsgebiet 
aufgetaucht hätten, antworteten alle Gemeinden des Budaer Berglandes mit einem 
eindeutigen Nein. 

Obwohl die russische Propaganda in den sieben Gemeinden nicht anzuwurzeln 
vermochte, verschärfte sich die Lage mit den Bosniern. Im Laufe der Zeit wurde 
nämlich ein Bataillon des 3. Infanterieregiments aus Sarajewo nach Pilisvörösvár 
Bányatelep (Bergwerksiedlung) disloziert. Problem: Die Soldaten erscheinen von Zeit 
zu Zeit in großer Menge in Pomáz, Csobánka und Budakalász, da die Entfernungen 
zwischen den Ortschaften nicht groß waren. Die Meldungen der örtlichen Behörden 
spiegeln gar nicht wieder, ob sie in Gefahr hätten schweben müssen. „Nur zwei 
bosnische Soldaten waren hier, sie gingen in die von Illés Burity vermietete Kneipe des 
Izsák Berger hin, dann entfernten sie sich.” – so die klipp und klar verfasste Meldung 
eines anderen Wachtmeisters, namens Fehér.29  

In einigen Tagen hat sich der Wind in vieler Hinsicht gedreht. Die Leiter der 
Gemeinden, wo Serben zahlreich wohnhaft waren, sind mit ambivalenten Berichten 
herausgerückt. „Nichts Besonderes – schrieb Franz Neisze, der Obernotar von 
Csobánka am 16. Dezember –, sie gehen durch die Straße entlang, dann gehen sie in 
die Kneipe hin. Es wäre empfehlenswert sie auszuweisen.”30 Als die größte Feier, die 
orthodoxen Weinachten näher kam, wurden diese Besuche immer häufiger. Einige 
serbische Familien haben diese Soldaten zu Tische eingeladen, worauf der Dorfnotar 
von Csobánka bat Almásy um Genehmigung, bzw. Weisung, ob die Csobánkaer 
Serben sie einladen dürfen. „Einige Familien habe ich darauf aufmerksam gemacht, 
dass sie sie vermeiden.” – schrieb Neisze mit einer kaum gehüllten Vorsichtigtuerei.31 
Das Drehbuch dieser Besuche beinhaltet in jedem Dorf fast dasselbe Programm, wie 
zum Bespiel in Budakalász, wo der Obernotar Franz Scháltz32 gesehen hat: „Nehmen 
an dem serbischen Gottesdienst teil, dann Schwätzerei mit den Jugendlichen 
serbischer Zunge, Unterhaltung in der Kneipe, schließlich entfernen sie sich. Sonst 
nichts Besonderes.”33 

                                                           

27 Ebenda. Gedeon Ráday (1872-1937) Obergespan des Komitats PPSK an Oberstuhlrichter Almásy.  
Anfang November 1914. 
28 Die russische Propaganda erzielte mit Proklamationen alle slawischen Nationalitäten. Von diesen war 
die berühmteste die Proklamation an di Polen vom 14. August 1914. Siehe unter anderen Szokolay, 
1997:126. 
29 Archiv des Komitats Pest. IV. 442. Präsidialakten des Oberstuhlrichters des Kreises Pomáz. Karton 
2. 1914. Wachtmeister Fehér, Kommandant des Polizeireviers in Pomáz an Almásy, 15. Dezember 
1914 „Csak 2 bh. katona volt Pomázon, a Burity Illés kezelésében lévő Berger Izsák kocsmába mentek, 
majd távoztak.” 
30 Ebenda. Franz Neisze, Obernotar von Csobánka an Almásy, 16. Dezember 1914. „Semmi különös, 
végigsétálnak az utcán, bemennek a kocsmába. Ajánlatos volna a kitiltásuk.” 
31  Ebenda. Franz Neisze, Obernotar von Csobánka an Almásy, 16. und 27. Dezember 1914. 
„Gyakrabban jönnek, közeleg a pravoszláv karácsony. 3 szerb család már meg is vendégelte őket. 
Utasítás kell: megtilthatjuk-e, hogy megvendégeljék őket? Néhány családot figyelmeztettem, hogy 
kerüljék őket.” 
32 Richtig: Scholtz. In: Magyarország Tiszti Czím- és Névtára. XXXIII. Évfolyam, 1914. S. 129. 
33Archiv des Komitats Pest. IV. 442. Präsidialakten des Oberstuhlrichters des Kreises Pomáz. Karton 2. 
1914. Franz Scháltz Obernotar von Budakalász an Almásy, 17. Dezember 1914. 
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Es besteht auf Grund der Korrespondenz entlang der Kette Gemeinden-Kreis-
Komitat-Reichsbehörden außer Zweifel, dass 1914 im Budaer Bergland die Bosnier 
keine Ordnungswidrigkeiten begangen hatten. Fragezeichen gib es nur in den 
späteren Jahren. 1917 bekam die Gemeinde Pilisvörösvár ein weiteres Kontingent der 
Bosnier. Sie wurden aber nicht in der „bányatelep”, sondern in der Schule und 
Kindergarten untergebracht, was zu Konflikten zwischen der Bevölkerung und den 
Bosniern hätte führen können. Ab Juni von 1917 wurde der Schulunterricht 
aufgehoben. In der Dorfgeschichte von Pilisvörösvár lesen wir, dass vor den Bosniern 
hätte man fürchten müssen, es wäre nicht empfehlenswert gewesen in der Nacht auf 
die Straße zu gehen (Fogarasy-Fetter, 1998:128). 34  N. b.: Pilisvörösvár (deutsch 
Werischwar) war jemals homogen deutsch. 

Letztlich kam Almásy – müde des ständigen Tauziehens – zur Entscheidung, er leite 
die Sache der Bosnier Urlauber zur höheren Instanz weiter. „Bisher haben sie in den 
drei Gemeinden keinen Anlass zur Verdächtigung gegeben, aber die 
Gemeindeleitungen plädieren einheitlich für ihr Aufenthaltsverbot.” Die oberen 
Militärbehörden haben dem Verbot zugestimmt: „Auf Nr. 190 vom 29/12 1914, wird 
bekanntgegeben, dass der b.h. Mannschaft die Erteilung der Bewilligung die Orte 
Pomáz, Budakalász und Csobánka zu besuchen eingestellt wurde. Bezüglich des 
Benehmens der b.h. Mannschaft wird Verfügung getroffen.” Dieser Erlass, der vom 
Militäroberkommando auf Reskriptwege zu Händen Almásys gelangte, hat den 
Kurzurlauberbesuchen ein jähes Ende gemacht.35 

 
Fazit und Epilog 
 
Das alte ungarische Königreich bestand aus mehreren sogenannten „ethnoregionalen” 
Großlandschaften (Gulyás, 2012). In den slowakischen Komitaten im Norden, wo das 
slawische Volkstum konzentriert, in größerer Menge lebte, gewann die russische 
Propaganda wahrscheinlich mehr Raum, als in den abgelegenen kleinen 
ethnoregionalen Einheiten. Was aber die Militärpflicht anbelangt, war es nirgends 
keine Frage, die Waffen aufzunehmen und in den Krieg zu ziehen. Obwohl mehrere 
ideologische Auffassungen in der slowakischen Hochkultur Stellung für die russischen 
Expansionspläne Einfluss nahmen. Unter der Oberfläche der Passivität haben die 
Bannerträger der slowakischen Bewegung den Russophilismus nicht selten bevorzugt. 
Svetozár Hurban Vajanský36 – einer der besten slowakischen Dichter – war an der 
Auffassung, dass die Freiheit der Slowaken erst nach dem entscheidenden, 
endgültigen Kampf zwischen der „slawischen und germanischen Welt” erfochten wird, 
auf eigene Kräfte gebaut ist dieser Plan nicht realisierbar. 

Die slawischen militärpflichtigen Jugendlichen gehorchten des Zwanges und viele 
haben sich aufgeopfert. Rudolf Franyó, Verfasser der Dorfmonographie von dem 
slowakischen Dorf Pilisszentlászló stellt fest, dass die Verluste schon sehr groß waren, 

                                                           

34 1917. VI. 6. közgyűlési jk. 4815. rendelet: […] „a község katonaságot helyezzen el az iskolában és az 
óvodában”. Következmények: nincs tanítás. […] a bosnyák katonáktól félni kellett, s nem volt ajánlatos 
éjjel az utcára kimenni […] 
35 Archiv des Komitats Pest. IV. 442. Präsidialakten des Oberstuhlrichters des Kreises Pomáz. Karton 
2. 1915. Gedeon Ráday (1872-1937) an Almásy, 15. Januar 1915. Übersendet das Telegramm des 
Militäroberkommandos vom 6. Januar 1915. 
36 Vajanský, Svetozár Hurban (1847-1916): Dichter, Journalist. Studierte in Pressburg und Budapest. 
Aktive Teilnahme an der politischen Bewegung in Oberungarn. Redakteur der Zeitschrift „Slovenské 
pohľady” [Slowakisches Revue]. Mehrmals erlitt er wegen seiner politischen Tätigkeit Gefängnisstrafe. 
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die Zahl der Eingerückten ist nicht bekannt, aber die der 18 Gefallenen ja, und dass 
die Requirierungen das sonst sehr armes Dorf hart betroffen haben (Franyó, 1999). 
Die archivalischen Belege scheinen mit seinen Behauptungen in Einklang gebracht zu 
sein. József Balogh starb in serbischer Gefangenschaft 13. Januar 1915 im 
Militärspital von Sarajewo. Hinterlassen zwei Kriegswaisen, Mária und Mihály. József 
Potlacskó, Landstürmer im Infanterieregiment Nr. 32. ist 7. September 1915 in 
Sostratyn in Galizien gefallen. Mit Lungenschuss wurde er tot ins Krankenhaus 
geliefert. Hinterlassen zwei Kinder, József und Gizella.37 

44 slowakische Namen auf dem Heldendenkmal von Pilisszentkereszt, ungefähr 
15% der Namen ist auf dem Budakalászer Denkmal serbisch, in Csobánka sind fast 
alle Familiennamen serbisch, deutsch und slowakisch. Das Thema haben wir 
statistischen Untersuchungen nicht unterzogen, aber in der Dorfmonographie von 
Pilisszántó wirken die Daten in ihrer monotonischen Sachlichkeit auf die Leser 
dramatisch aus: Zahl der Bevölkerung 1920: 1745, Zahl der eingerückten Männer: 174, 
Zahl der Kriegsgefallenen: 34, Zahl der Kriegswitwen: 19, Zahl der Kriegswaisen: 14. 
Das Blutopfer wich also von dem der Mehrheitsgesellschaft erheblich nicht ab (Gál et 
al., 1996). 

Wenn wir unsere Auslegungen mit den anfangs angebrachten 
politikwissenschaftlichen Thesen und Typen in Einklang bringen wollten, so könnten 
wir eindeutig feststellen, dass die Dorfgemeinschaften slawischen Charakters im 
Budaer Bergland vor allem zu der ersten( Annäherung oder Identifizierung mit den 
Reichsinteressen) oder zur zweiten Kategorie (Gleichgültigkeit, ein sich 
zurückhaltendes Benehmen) angehörten. Sogar die Bosnier waren „vitéz katonák” 
(ehrliche, tapfere Kämpfer), noch in den letzten Tagen hielten sie die Front an der 
Piave, nahmen an der Sommeroffensive von 15. Juni 1918. teil, und haben sie sich 
ausgezeichnet (Kurtz & Kristófy, 1937:214); sie waren ohne Wank und Wandel. Also 
eine landesverräterische Konspiration mit den Bergländer Serben ist ausgeschlossen. 
Einige sind in Pilisvörösvár vestorben, viele aber weit von der Heimat an der Front. Zu 
ihren Kampgenossen gehörten sowohl ungarische als auch andere Einheiten, wie die 
44er, 69er Regimenter aus Ungarn, und auch das 32er Budapester Hausregiment, in 
dem – wie oben gesehen — viele Slowaken aus dem „Budavidék” kämpften. 

Und wie sich das Schicksal der Bergländer Slawen nach 1918 gestalten hatte? Die 
Slowaken setzten das Leben fort, wo sie damit aufgehört haben. Mit den Serben war 
es aber nicht so einfach. Der Grund liegt in ihrem eigenen Identitätsbild. Historisch 
haben sich die Serben in Ungarn nie als eine Minderheit angesehen; nur gemeint, dass 
sie innerhalb eines Reiches in einem anderen Reichsteil wohnen. Nach 1918 hat sie 
die Mehrheitsbevölkerung staatsbürgerlicher Untreue und Sündenbocks schuldig  
gesprochen (Trianon-Syndrom), demzufolge wanderten viele nach Slawonien aus 
(Bindorffer & Sólyom, 2007). Einige sind zurückgekommen, aber der antiserbische 
Verbalismus gegenüber ihnen blieb noch Jahrzehnte lang bestehen. 

 
  

                                                           

37 Archiv des Komitats Pest. V. 1100-c/b. Verwaltungsakten der Gemeinde Pilisszentlászló. Karton 1. 
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Die deutschen und die österreichisch-ungarischen Truppen haben die russische 
Armee aus dem seit mehr als hundert Jahren von dem Russischen Kaiserreich 
besetzten polnische Gebieten vertrieben. Ab 1. Oktober 1915 brachten die 
Besatzungsmächte zwei Besatzungszonen, ihren Namen nach „Militär-
Generalgouvernements” zu Stande. Nördlich des Flusses Pilica lag die deutsche – 
mit dem Sitz von Warschau –, südlich dieser Linie die österreichische 
Militärverwaltungszone mit dem Zentrum von Lublin (Lemke, 1977:186). Beide 
Mächte haben strenge Kontrolle über alle Lebensbereiche der polnischen 
Bevölkerung ausgeübt, um die Versorgung der an der Front kämpfenden 
Militäreinheiten zu sichern. Auf Grund der jeweiligen Kriegsführung jeweiliger 
Heeresleitungen standen diese Maßnahmen im Interesse des Krieges. Nach einer 
gewissen Zeit stellte es jedoch heraus, dass was die politische Lage anbetrifft, kann 
das zurückeroberte Polen längerfristig nicht als Nachschubrevier existieren, einmal 
wird die Zeit kommen, als sie mit Polen etwas auch politisch anfangen müssen 
(Galos, 1971:595-597). Sie haben ein historisch, wirtschaftlich, kulturell 
verdienstreiches Land mit nicht weniger verdienstreichen Menschen geerbt, die 
einmal um selbstständige Staatsverwaltung, Konsumartikelversorgung, Kultur, 
Schulwesen rufen werden. Am 5. November 1916 haben die zwei Mächte das 
Polnische Königreich proklamiert. Die leichtgläubigsten Polen haben sich darüber 
gefreut. Wäre es eine Zwangsmaßnahme, eine wirklich aufrichtige Hilfsbereitschaft 
gegenüber der in ihrer Geschichte viel gelittenen Polen oder eine zynische, wohl 
ausfundierte Eigensucht der Mittelmächte, ist immer noch eine viel diskutierte Frage 
(Schapp, 1940:69). Jedenfalls hat der Anspruch der deutschen Obersten 
Heeresleitung auf den Ersatz der in den Schlachten der ersten zwei blutigen 
Kriegsjahres Gefallenen zu dieser Proklamation beigetragen. Ludendorff und das 
Heeresoberkommando haben sich jedoch mit diesem Schachzug am kalten Ofen 
wärmen lassen, die Polen haben in kürze durchgesehen, dass ihnen nur die Rolle 
des Kanonenfutters zugedacht gewesen war (Schapp, 1940:70).1 

 
Behandlung der polnischen Frage in Österreich-Ungarn und in 
Ungarn 1867-1939 
 
Die Eintracht in den ersten Monaten war allerdings unter den Bundesgenossen 
musterhaft, die Deutschen haben nämlich das ganze Polnische Königreich 
Österreich-Ungarn zugesprochen, im Frühjahr von 1916 haben sie aber diese 
lockende Versprechung zurückgezogen, also ihr Wort auf dem Druck der öffentlichen 

                                                           

1 „Die von den Militärs so sehnlichst erhoffte polnische Armee blieb aus. Die Polen dachten gar nicht 
daran, für fremde Staatsinteressen »ihre Haut zu Markte zu tragen« […]”. 
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Meinung in Deutschland (tatsächlich berücksichtigt die schwerwiegenden 
ökonomischen Interessen der großindustriellen Lobbyisten) gebrochen. Österreich-
Ungarn ging in Folge dieses politischen Wortbruchs im März von 1916 leer aus. Nota 
bene: Auch die deutsche Gesellschaft hielt ihrer Überzeugung nicht ohne Recht fest: 
„Die Blutspende unsererseits war grösser als die der Österreicher, als wir Polen von 
den Russen wegnahmen.” – posaunten die deutschen Zeitungen aus allen 
Richtungen aus. 

In den ersten Monaten hat die am meisten Betroffenen, die Polen niemand gefragt. 
Die Polen in ihrer Geschichte erlebten seit 1772, seit der Aufteilung des Königreiches 
solche diskriminierenden Vorfahren mehrmals. Die Anarchie, die die Ursache dieser 
Aufteilung war, war eine Erscheinung des 18. Jahrhunderts (siehe Ring, 2001), die 
Teilungsmächte haben danach in den drei Reichsteilen annehmbare 
Existenzverhältnisse geschaffen, die Russen und die Preußen weniger annehmbare, 
aber das Habsburgerreich sehr annehmbare Verhältnisse. Eine andere Frage war 
es, dass die Polen von ihren Ahnen sehr hartnäckiger Drang nach ihrer territorialen 
Einheit ererbt habe, ein nur geopolitisch definierbares „Raumerlebnis”, wo die 
mythologischen Elemente sich manchmal stärker erweisen, als die Politische 
Rationalität. Es kommt oft vor, dass die Kräfte eines Landes sich „überproduzieren”, 
dass infolge dessen einige Gruppen aus der Gemeinschaft ausscheiden und dass 
sie nach einer neuen Heimat sehen (Tapolcai, 2010:75). Mit den Polen war es aber 
gar nicht der Fall. Die ganze Nation hat in der Zeitperiode der nationalen 
Wiedergeburt ohne Unterbrechen die nationale Einheit, die Wiedergewinnung der 
staatlichen Selbstverfügung gefordert. Um diesen im Traume vorausgesehenen 
Zustand zu erreichen haben die Polen sogar das größte Blutopfer nicht gescheut.2 

Die ungarische Regierung begleitete die polnischen Ereignisse seit Anfang an mit 
lebhafter Aufmerksamkeit. Wie alle Regierungen, diplomatischen Korps aller Länder 
der Welt: die Polenfrage galt in den vier Kriegsjahren als die am meisten diskutierte, 
am kompliziertesten ausgespitzte Frage der Weltpolitik. Jeder wusste, die Zukunft 
der Hälfte des europäischen Kontinents hängt mehr oder weniger davon ab, wie 
dieses Problem auslaufen wird. Die ungarische Regierung verfügte über keine 
Rechte, in die politische Angelegenheiten, in die Führung der Diplomatie der 
Donaumonarchie unmittelbar einzumischen. Das Statut betreffend den Ausgleich 
zwischen Österreich und Ungarn, der berühmte Gesetzesartikel XII vom 12. Juni 
1867 und die so genannte in Österreich als inoffiziell „Delegationsgesetz” genannter 
Teil der Dezemberverfassung vom 21. Dezember 1867 berechtigte den jeweiligen 
ungarischen Ministerpräsidenten seine Meinung in dem Gemeinsamen Ministerrat 
auch in außenpolitischen Angelegenheiten auszusprechen (Der österreichisch-
ungarische…, 1967). Das Gesetz über die allen Ländern der österreichischen 
Monarchie gemeinsamen Angelegenheiten und die Art ihrer Behandlung stellte die 
eigenartige Institution der Delegationen auf, in deren konstitutionellen Rahmen die 
60 ungarischen Abgeordneten aus dem ungarischen Reichstag für oder gegen das 
Staatsbudget stimmen konnten, wodurch sie sogar entscheidendes Veto einlegen 
konnten. 

                                                           

2 Zwei große Aufstände erschütterten die europäische Politik im 19. Jahrhundert, ein im Jahre 1831, 
der andere 1863. Die Aufschließung des Themas erbrachte eine riesige Menge der wissenschaftlichen 
Schriftlichkeit. Die Auswirkung auf die Außenpolitik des Kontinents nimmt einen großen Raum ein. 
Eigene Studien darüber: Az 1863-as lengyel felkelés és az európai politika.[Der polnische Aufstand 
1863 und die europäische Politik] Lénia, Budapest, 1996; Lengyel forradalmak a 19. században és a 
lengyel közvélemény. [Polnische Revolutionen im 19. Jahrhundert und die ungarische Öffentlichkeit] 
In: Rubicon, 1999/7. 
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Zu Ende der Zwischenkriegszeit, in den verhängnisvollen Jahren, 1944 und 1945 
herrschte staatsrechtlich eine eindeutigere, politisch zugleich gar nicht einfachere 
Situation. Das Ungarische Königreich, wenn auch aufs Drittel seines historischen 
Staatsgebietes geschrumpft, verfügte über Regierungssouveränität, in den 
Kriegsjahren vermochte es dagegen nur unter einem atmosphärischen Druck des 
Dritten Reiches eine mehr oder weniger „selbstständige” Außenpolitik zur Geltung zu 
bringen. Besonders kritisch gestaltete sich das Los Ungarns nach 19. März 1944, als 
die Truppen des Dritten Reiches das Land praktisch okkupierten. 1939 geschah 
dasselbe mit der Polnischen Republik, obwohl mit wesentlich düsteren Aussichten 
für die polnische Nation, die Folgen der deutschen Besetzung drohte mit einer 
Sklaverei, laut eines noch negativeren Drehbuchs mit der kompletten Ausrottung des 
polnischen Volkes. Im Herbst 1939 scharten tausende von polnischen Flüchtlingen 
nach Ungarn herbei, und der Strom dieser Flucht versiegte nicht einmal in den 
weiteren vier Kriegsjahren. Die ungarische Regierung in dem letzten Kriegsjahr 1918 
– obwohl in ihren Wahrnehmungen beschränkt – konnte so handeln, wie das sie für 
rationell oder notwendig hielt. Teilweise erklärt es sich dadurch, dass das Deutsch 
Kaiserreich 1914-1918 mit Abstand nicht so brutal in der Außenpolitik vor sich ging, 
wie Hitler-Deutschland bis 1945. Die Waffenkameradschaft hatte zahlreiche 
Störfaktoren. Politisch auf eigene Faust zu machen galt nicht für die spätere 
Politikergeneration von 1939 bis 1944. Ein Störfaktor meldete sich unter anderem in 
der Aufnahme der polnischen Flüchtlinge. Die ungarischen Regierungen dieser Zeit 
sind alle nasenlang zwischen die Mühlsteine gekommen: einerseits die Waffentreue, 
die Interessen des sich nicht selten gar nicht kameradschaftlich betragenen 
Deutschland, andererseits die Polen, zu denen das Ungartum eine herkömmliche 
und tiefe historische Freundschaft knüpfte (Bazylow, 1982:934). In kriselnden Zeiten 
stand die Bevölkerung oft an der Partei der polnischen Unabhängigkeit, wie 1917, als 
der neue Kaiser, Karl IV. Richtungswechsel im Kriegsverlauf anzubahnen 
beabsichtigte. Die Regierung war im Gegensatz zur öffentlichen Meinung an die 
politische Notwendigkeit angebunden. In die polnische Frage einzumischen, gegen 
das deutsche Vorgehen Einspruch zu erheben sowie den Deutschen Einhalt zu 
gebieten war ganz ausgeschlossen: Das Dritte Reich unterwarf Polen und 
betrachtete es – was zur Zeit des Ersten Weltkrieges wegen Zeitmangels nicht 
möglich war – als Protektorat. 

 
Pläne über Polens Zukunft nach 1916 und Ungarn 
 
Überhaupt nicht so lief es aber von 1914 bis 1918. In Bezug auf die Polenfrage – was 
mit den Polen nach einem siegreichen Weltkrieg sein wird – gingen heftige 
Diskussionen und eine große Menge von Entwürfen, Vorschlägen, Dokumenten, 
Memoranden kamen aufs Tageslicht, sowohl in den Wiener Staatsämtern als auch in 
Berlin.3 Wie oben gesagt, auch der ungarischen regierenden Elite hat ihre eigenartige 
staatsrechtliche Lage Beweggrund dazu geboten, ihre Vorstellungen bezüglich der 
künftigen polnischen Staatsstruktur verlautbar zu machen. Im Großen und Ganzen 
wäre für sie die so genannte austropolnische Lösung als die beste Lösung für eine 
Art und Weise des Fortbestehens der Monarchie gut geeignet gewesen. Wie aber? 

                                                           

3 Eines der bekanntesten Memoranden: Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Min. des Aeussern. PA. I. 
Allgemeines. Krieg, 56/2/a. Die Frage österreichischen Gebietserwerbes im Nordosten im Falle eines 
glücklichen Krieges der Zentralmächte gegen Rußland. Denkschrift August 1914 
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– das war schon das Scheidewasser so in den Wiener wie in den Budapester 
Entscheidung treffenden Kreisen. 

Die Mehrheit der galizischen Polen drängte auf die Realisierung dieses Planes. 
Sie waren konservativer Gesinnung und konnten sich etwas anderes als die 
monarchistische Staatsräson nicht vorstellen. Der Konservatismus als politisches 
Credo war schon in dieser Zeit vollkommen fertig – in Galizien, wo die 
Donaumonarchie günstige politische Vorbedingungen geschaffen hat, entstand der 
lebensfähigste konservative Bewegung (Ring, 2004:52-53; Tefner, 2006). Graf 
Agenor Gołuchowski Junior, zwischen 1895 und 1906 gemeinsamer Außenminister, 
vertrat dieses Konzept vielleicht mit der härtesten Entschlossenheit gegenüber der 
Deutschen, er hat den deutschen Reichskanzler Bethmann-Hollweg während des 
Krieges mehrmals aufgesucht, und forderte die polnische Lösung in trialistischer 
Form. Das würde bedeuten: Die vor dem Kriege Russland angehörende Teile so, wie 
Ungarn und Österreich ab 1867, würden Selbstständigkeit gewinnen, die Hauptstadt 
würde Warschau, aber die seit 1795 Preußen zugeschlagenen Provinzen, wie Posen 
und Schlesien, blieben unverändert unter dem Zepter des deutschen Kaisers. 

Die Bestrebungen von Gołuchowski bildeten einen krassen Gegensatz zu den 
Vorstellungen von István Tisza, der obwohl seit Juni 1917 nicht mehr ungarischer 
Ministerpräsident war, blieb als Leiter der von ihm 1910 gegründeten Arbeitspartei 
(Munkapárt) immer noch einer der einflussreichsten ungarischen Politiker, und 
protestierte entschlossen gegen alle möglichen Formen einer trialistisch umgebauten 
Monarchie. Den Subdualismus – beispielsweise das schon seit 1868 existierende 
Bündnis mit den Kroaten – hielt er entsprechen den ungarischen Interessen für 
günstig, wobei er von der so genannten „deutschen Lösung” auch nicht Abstand 
nahm. Er hätte sich nämlich davon auch nicht abgeschlossen, wenn die Monarchie 
den deutschen Forderungen hilfsbereit entgegengekommen wäre, und das ganze 
Polen dem Deutschen Kaiserreich übergeben hätte. 

Der andere Pol wurde von Graf Gyula Andrássy Junior vertreten. Andrássy, Leiter 
der anderen zahlreichen parlamentarischen Partei, der Verfassungspartei 
(Alkotmánypárt) war davon fest überzeugt, dass die „Freilassung” der Polen aus der 
cisleithanischen Ländergruppe das Beste wäre, beachtet, dass die Polen – 
angehalten auf halbem Wege in die Richtung eines eigenständigen Nationalstaates 
– ein jeder Zeit unruhiges, revoltierendes, die Reichsstruktur zersprengendes 
Element hätten bilden können. Seine Vermutungen bezüglich der polnischen 
zentrifugalen Zielsetzungen haben sich Ende des Krieges bewahrheitet. Gołuchowski 
wirkte in dieser Politik als natürlicher Weggefährte von Andrássy. István Burián, ein 
Freund von Tisza, 1916 gemeinsamer Außenminister in Wien, setzte für die 
subdualistische Lösung Leib und Leben ein, mit Rücksicht darauf, dass er als 
verantwortlicher Amtsträger der Monarchie hätte einem prinzipienlosen Kompromiss 
mit den Deutschen nicht eingehen dürfen. Galizien musste zu jedem Preis 
österreichisch-ungarisch bleiben, entweder unmittelbar, als Teil des dualistischen 
Staatenbundes, oder mittelbar, in Form einer subdualistischen Formation, ähnlich 
dem kroatischen staatsrechtlichen Gefüge. Andrássy und Gołuchowski waren also 
aufeinander angewiesen, als sie den Ministerpräsidenten Tisza zu stürzen 
versuchten und ihn durch Andrássy (Befürworter des Trialismus) ersetzen wollten. 

Die Lage in dem in Budapest tagenden ungarischen Kabinett war aber die 
Konstellation in unserer Forschungsperiode viel komplizierter. Die 
Zusammenstellung des parlamentarischen Hufeisenbogens sah äußerst heterogen 
aus. Die Taktik gegenüber Polen der insgesamt sechs Abgeordnetengruppen, wie 
die 48er Verfassungspartei, die Reichsverfassungspartei, die Unabhängige und 48er 
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Partei, die Nationale Arbeitspartei, die Bürgerlich Demokratische Partei und die 
Katholische Volkspartei4 hoben sich scharf voneinander aus. Sándor Wekerle, der 
1918 das Kabinett leitete war in schwieriger Lage, wenn er thematisieren wollte, was 
eigentlich das Ungarische Königreich mit Polen hätte anfangen wollen. Es ist 
jedenfalls anzuerkennen, dass in dem Gemeinsamen Ministerrat das Votum von 
Wekerle mathematisch nur eine Ziffer bedeutete, zählte es aber in diesem Gremium 
doppelt und dreifach. 

Sándor Wekerle, Ministerpräsident 20. August 1917–30. Oktober 1918, machte 
ein Experiment, das in der politischen Methodologie seit eh und je ein sehr beliebtes 
Mittel war, die Aktionsfähigkeit einer jeweiligen Regierung zu sichern, die 
Fusionspolitik. Wekerle brachte eine Mischpartei zu Stande, um den drohenden 
Chaos zu vermeiden. Es ging hier erstens um die konservative Wertordnung 
gegenüber der revolutionären Aufwühlung, und was das Wichtigste war, um die 
Übereinstimmung der Ziele und der Interessen der Unabhängigen und der 67er. Die 
parlamentarischen Gemeinschaften haben auf das Mindestziel des Krieges während 
des ganze 1918er Jahres nicht verzichtet, was bedeutete: Friedensschluss ohne 
Annexion. Dem Kriege ein jähes Ende zu machen, die territoriale Reichsgröße 
unversehrt zu behalten, und den Polen in irgendeiner ehrlichen Form des 
Staatsrechtes eine annehmbare, fruchtbare Lebenswelt anzubieten – alle meinten 
so, wenn es in ihren Diskussionen die Polenfrage in den Vordergrund rückte. Dazu 
brauchte man aber den Krieg gewinnen, was im Laufe der kritischen Monate immer 
hoffnungsloser wurde, als die Streitkräfte beiderseits ins Hintertreffen gerieten. 

 
Die deutsche Politik und Polens Zukunft im Spiegel der 
ungarischen Auffassung 
 
Man musste nämlich die Meinung des großen Bundesgenossen vor Auge halten. 
Sowohl in Wien, als auch in Budapest. Diese Gesinnung über Polen änderte sich in 
Berlin seit Anfang 1916 kontinuierlich, und hing größtenteils von der jeweiligen Lage 
der militärischen Situation an den Fronten ab. Einmal hott und einmal ha zu sagen 
nützte bei Weitem nicht der waffenbrüderschaftlichen Treue. Die zwei Krieg 
führenden Großmächte fingen an zu rivalisieren. Die Deutschen, obwohl sie noch 
gleich nach dem Ausbruch des Weltkrieges Österreich-Ungarn die Durchführung des 
austropolnischen Planes versprochen haben – was praktisch die Überlassung 
Russisch-Polens bedeutete – haben im April 1916 Rückmarsch geblasen. Nachdem 
die deutsche Diplomatie die Wiener Diplomatie eine lange Zeit mit der Überlassung 
Polens getäuscht hatte, teilte der deutsche Reichskanzler, Bethmann-Hollweg dem 
österreichisch-ungarischen gemeinsamen Außenminister, István Burián mit, dass 
Deutschland die austropolnische Lösung nicht mehr wünscht: Dem deutschen Volke 
ist es zu schwer zu erklären – so Bethmann-Hollweg –, warum Österreich nach so 
großem deutschem Blutopfer territorial größer wird. Die Verhandlungen zwischen 
Wien und Berlin warfen viele kardinale Gegensätze auf.5 Die Ablehnung der 
Überlassung Polens verursachte in Beleidigung und Verbitterung: Prinz von 
Hohenlohe, österreichisch-ungarischer Botschafter in Berlin schrieb seinem Chef, 

                                                           

4 Der Reihe nach: 48-as Alkotmánypárt, Országos Alkotmánypárt, Függetlenségi és 48-as Párt, 
Nemzeti Munkapárt, Polgári Demokrata Párt, Katolikus Néppárt 
5 Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Min. des Aeussern. PA. I. Allgemeines. Krieg, Liasse 11. O. 
Verhandlungen über das polnische Problem. 8. cím. 1916. ápr. – jún. Karton rot 928. 
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István Burián nach Wien, dass er im Hintergrund der Wendung eine Verschwörung, 
und zwar die des militärischen Lobby vermutet (vorsichtig erwähn keine Namen, aber 
es ist leicht zu erraten, sie waren Hindenburg und Ludendorff.6 Die erschütternde 
Mitteilung ruinierte trotz alledem die Wiener Diplomatie überhaupt nicht, und die 
ungarischen Politiker noch weniger, da – wie oben gemeint – die Überlassung Polens 
auch in Ungarn Beschützer hatte, nicht eine Handvoll von Politikern, sondern sehr 
viele, an deren Spitze mit Tisza. 

Tisza sprach im gemeinsamen Ministerrat 12. Januar 1917 so: „[…] die Zukunft 
Polens eine so weitgehende unmittelbare Wirkung auf die inneren Zustände des 
österreichischen Staates ausübe, dass er sich infolgedessen tunlichst den 
österreichischen Wünschen anpassen wolle, selbst für den Fall, dass seine 
einschlägigen Ansichten von den österreichischen divergieren sollten. Ihm (Grafen 
Tisza) schweben zwei Lösungsmodalitäten vor: 1. die sogenannte austropolnische, 
2. die deutsche Lösung, welche in der Errichtung eines Pufferstaates kulminiert, 
obwohl der Ausdruck auf die diesbezüglichen deutschen Aspirationen, welche dahin 
gehen, aus Polen einen deutschen Vasallenstaat zu machen, nicht gut anwendbar 
sei.” (Komjáthy, 1966:443-444) 

Unter austropolnischer Lösung meinte er selbstverständlich nicht den Trialismus, 
während dessen er sich mit den anderen deutschen Konzepten völlig identifizierte. 
Über Polen lagerte das Archiv des Deutschen Reichskanzleramtes eine unheimlich 
große Menge von Memoranden, Gesetzesvorlagen, Zeitungsartikeln, 
wissenschaftlichen Fallstudien. Ein jeder von diesen sprach sich für die deutsche 
Dominanz in dem künftigen Polen aus, und in ihren endgültigen Konsequenzen 
standen sie im Bann der deutschen Ausdehnung in Osteuropa in Militärpolitik, 
Wirtschaft, Diplomatie, Minderheitenpolitik, Sprachpolitik usw. 

Bogdan von Hutten-Czapski7, ein preußischer Politiker mit polnischen Vorfahren 
aus Posen, der die polnischen Nationalinteressen mit den der Reichsinteressen 
übereinstimmen wollten, plädierte für ein Polen unter deutschem Protektorat. Es war 
ein großpolnisches Programm der historischen Einheit Polens, ungeachtet 
ethnographischer Gegebenheiten und forderte mit Rücksicht auf die Mittelmächte 
vorerst nur russische Gebiete: Litauen, Weißrussland und bedeutende Teile der 
Ukraine. Praktisch wollte er so das alte polnisch-litauische Großreich 
wiederherstellen (siehe Gulyás, 2012:193-194).8 

Die militärische Führung Deutschlands, und zwar das „Große Hauptquartier” unter 
der Leitung von Erich Ludendorff, schmiedete hingegen viel bescheidenere Pläne: 
den kleinpolnischen Satellitenstaat, ein Pufferstaat gerichtet gegen Russland, 
nachdem die Mittelmächte die Russen besiegt hatten. Weder bei den Polen, noch in 
den ungarischen Regierungskreisen war dieses Projekt populär. Später, 12./13. 
August 1916 schlug die Oberste Heeresleitung (OHL) die Angliederung eines 
polnischen Grenzstreifens an Preußen vor (Geiss, 1964). In diesem Projekt würde 

                                                           

6 Haus-, Hof und Staatsarchiv. Min. des Aeussern. PA. I. Allgemeines. Krieg, Liasse 11. O. 
Verhandlungen über das polnische Problem. 5. cím. 1916. ápr. – jún. Karton rot 927. 
7 Hutten-Czapski, Bogdan (1851-1937): preußischer Aristokrat, Offizier in der preußischen Armee, 
Mitglied des Abgeordnetenhauses, später des Herrenhauses in Berlin. Seine antirussische 
Stellungnahme formulierte er in einem Memorandum an den Kaiser am folgendermaßen: „Es ist mein 
Entschluss, falls Gott der Herr unseren Waffen den Sieg verleiht, einen selbständigen polnischen Staat 
wiederherzustellen, mit welchem im Bunde Deutschland für immer gegen Russland gesichert sein 
würde.” 
8 Den deutschen Vordrang nach Osten, eine von Berlin nach Persien ausgedehnte Weltmacht 
erweckte Angst in der Europapolitik. Der Neoslawismus, eine Konstruktion, die diese Eroberungslust 
zu dämpfen versuchte, rechnete nicht ohne Hoffnung mit den Polen. 
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ein Gebiet von etwa 14 tausend Quadratkilometer zu Gunsten Deutschlands 
abgetreten, wodurch das sowieso verkleinerte Polnische Königreich noch kleiner 
geworden wäre, infolge dessen es für eine tatsächlich funktionierende Staatsräson 
vollkommen ungeeignet gewesen wäre. Die Meinungen wichen voneinander ab, 
anders haben die Gebietsveränderungen Ludendorff, der Kaiser und die Regierung 
vorgestellt, daher wurde eine Karte mit drei Grenzlinien vor die Konferenz der 
Interessierten vorgelegt (Geiss, 1964:132). Der Plan stoß in Ungarn auf Widerwillen 
von allen Seiten, besonders von der Seite der ungarischen Minister aus dem Lager 
der Verfassungspartei von Andrássy. 

Andrássy – sehr beliebt in Polen, im Gegensatz von Tisza, der in Polen eine 
Persona non grata war – hielt es für wichtig, Polen so viel Freiheit zu geben, wieviel 
es nur möglich ist. Er propagierte auf Schritt und Tritt: die Übermacht des polnisch-
ungarischen Elements gegenüber der deutsch-slawischen Elements würde nur durch 
die trialistische Einrichtung ermöglicht. Er hat gewisse Emotionen in Bewegung 
gebracht, als er sehr oft auf die historische Freundschaft zwischen den beiden 
Nationen berief („natürliche Bundesgenossen Pole-Ungar”). Natürlich tat er es mit 
nicht zu vernachlässigenden Vorsichtsmaßnahmen, als er vorschlug: über die 
außenpolitischen Entscheidungen muss der ungarische Reichstag ein Vetorecht 
besitzen. Politikwissenschaftlich entbehrte dieser Plan nicht der tiefsten Weisheit: 
durch eine direkte, subdualistische Angliederung Polens an Österreich würde die 
Gefahr eines zu starken österreichisch-polnischen Blocks vergrößern, und das 
Ungartum würde in einen Zustand der passiven Minorität versinken. 

Keinen der politischen Schattierungen in der Regierung gefiel diese Perspektive, 
so haben sie Andrássy unterstützt. Ebenso konnten die Regierungsmitglieder mit den 
kursierenden Gerüchten über ein Kondominium in Polen mit Deutschland zufrieden 
sein. Nicht einmal Tisza war mit dem Kondominium, als ein Zankapfel einverstanden. 
So sprach er am 12. Januar 1917 im gemeinsamen Ministerrat: „Also: kein 
Kondominium, das zu Reibungen mit Deutschland führen muss und die Gefahr des 
Verdrängtwerdens, respektive eines schliesslichen Fiaskos sich schliesst, sondern 
wirtschaftliche Kompensationen.” (Wirtschaftliche Kompensation bedeutete in seiner 
Auffassung in dem einfachen Sinne des Wortes, dass Österreich-Ungarn Polen zu 
anständigen Preisen von den Deutschen kaufen wird.) 

Wegen der oben erwähnten Schwankungen der Regierungspolitik zwischen der 
germanopolnischen und austropolnischen Lösung – abhängig von der Kriegslage ab 
1916 – konnten die österreichisch-ungarischen Diplomaten nicht immer richtig 
entscheiden, wo sich die polnische Frage in einem gegebenen Zeitpunkt befindet. 
Aber das letzte Aufleben der austropolnischen Lösung erfolgte trotzdem, und zwar 
im Oktober 1918. In einer tragischen Zeit, als es offensichtlich wurde, dass die 
Entente den Krieg gewonnen hatte. Die Zeit bis zum Kollaps war all zu kurz, und die 
Fragestellung selbst war genug irreal. Die germanopolnische Lösung scheiterte, so 
haben die Deutschen das Recht der Wahrnehmung auf Österreich-Ungarn 
übertragen. Der diplomatische K.u.K.- Exponant, István Ugron, der die Monarchie in 
diesem letzten Kriegsjahr in Warschau, im Sitz der deutschen Militär-
Generalgouvernement vertrat, berichtete lethargisch: „[…] infolgedessen stellt sich 
die deutsch-polnische Conception, die bloß den Deutschen bequem ist, mit Rücksicht 
auf die äußeren Verhältnisse als unreal dar, der im Augenblicke jede 
Grundbedingung zum Erfolge fehlt.”9 Aber genauso fehlte daselbst die Realität einer 
austropolnischen Umgestaltung. 
                                                           

9 Haus- Hof und Staatsarchiv Wien. Liasse Krieg 56/a/7 K. 1015. István Ugron an István Burián aus 
Warschau, Ende Oktober 1918. 
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Flüchtligsstrom. Was ist nach 1920 geschehen? 
 
Nach 1920, Gründung der Republik Polen trat die polnische Politik in das andere, 
den ungarischen Staatsinteressen widersprechende Lager hinüber. Natürlicherweise 
wurde diese Wahl aus wohl aufgefassten Gründen getroffen. Den Krieg hat die 
Entente gewonnen, sie errichtete die polnische Unabhängigkeit, die verwegensten 
polnischen Träume sind in Erfüllung gegangen, was größtenteils den Franzosen zu 
verdanken war. Piłsudski, das Staatsoberhaupt konnte in dieser Lage keinen anderen 
Weg begehen, nur dass er Polens Politik nach der Politik der Klein-Entente richtete. 
Die Sympathie, die historisch bedingte, legendäre Freundschaft auf der populären 
Ebene blieb natürlich bestehen, in den diplomatischen Beziehungen herrschte aber 
eine Abkühlung, beinahe ab und zu eine Feindseligkeit. Ab 1935, zwei Jahre nach 
der nationalsozialistischen Machtergreifung in Deutschland kam es zu einem Tauen 
in den bilateralen Beziehungen. 1935 nahmen Polen und Ungarn die diplomatischen 
Beziehungen auf und der ungarische Gesandte in Warschau, András Hory hat in der 
polnischen Hauptstadt Wunder vollbracht. Die Stimmung zwischen Warschau und 
Budapest wurde von Jahr zu Jahr immer besser (siehe Hory, 1987). 

Den großen Durchbruch hat aber der September von 1939 mit sich gebracht. Das 
Ungarische Königreich haben Scharen von polnischen Flüchtlingen 
übergeschwommen. Die ungarische Regierung – zwar in ständiger Diskussion mit 
den Deutschen –, trachtete für sie Sorge zu tragen. Ungarn ist mit einem Schlag ein 
Flüchtlingslager geworden, und sogar mehr, eine Zwischenstation von polnischen 
Wehrpflichtigen, die ihren zeitweiligen Aufenthalt zum Ausruhen, Regenerieren und 
schließlich zum Weitergehen nach Europa ausnutzten (Kapronczay, 1994:55). Der 
Evakuierungsvorstand des polnischen Exil-Innenministeriums in der französischen 
Stadt Angers erhielt den Personalnachschub in großem Teil eben aus Ungarn (Lagzi, 
1994:235). In ganz Ungarn und in ganz Osteuropa funktionierten Büros, die den 
Ungarn verlassenden polnischen Soldaten Hilfe leisteten. Die Reisziele durch die 
jugoslawische „grüne Grenze” waren Frankreich, England, also Länder, die zur Zeit 
als Frontzonen gegen Deutschland galten. Die Expozytura „W” – das 
Evakuierungsbüro in der Váci utca stand unter der Kontrolle des deutschen 
Geheimdienstes (Kapronczay, 1994:57). 

Die Organisation „Polnische Streitkräfte im Westen”10 umspannte ganz 
Westeuropa, Belgien, die Niederlande und Großbritannien schon seit Ende 
September. Der Einsatz der durch Ungarn flüchtenden Soldaten geschah in der Tat 
überall, wo gegen die Achsenmächte gekämpft wurde. In England sind mehr als zwei 
tausend polnische Flieger eingesetzt worden, aber der Nahe Osten, Tobruk in 
Nordafrika, Syrien, Palästina, Libyen bildeten eine ganze Reihe der Standorte, wo 
die Polen sich auszeichnen ließen. Die Zusammenarbeit zwischen der ungarischen 
Regierung lief beispielhaft, der Oberbefehlshaber der polnischen Auslandsarmee, 
der 1943 Heldentod erlittene General Władyslaw Sikorski hielt ständigen Kontakt mit 
den geheimen Zellen des polnischen Widerstandes, unter anderem mit den 
beauftragten ungarischen Regierungsagenten (Lagzi, 1994:235).11 Die Polen haben 
                                                           

10 Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 
11 Lagzi (1994:235): Oberstleutnant im Generalstab Jan Pindela Emisarski diente als Militärattaché in 
Budapest. Emisarki stand in ständigem Kontakt mit den polnischen Exilbehörden in Angers, er hat ihre 
Weisungen vollzogen. Siehe noch die ausführliche Fallstudie: Varga E. László: Jan Emisarski 
vezérkari alezredes budapesti lengyel katonai attasé működése, 1938-1940 [Die Budapester Tätigkeit 
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mit wirksamer Hilfe der ungarischen Regierung eine leitende Körperschaft aufgestellt, 
den Vorstand der auf dem Gebiet des Ungarischen Königreiches internierten 
Polnischen Heeres an der Spitze mit dem General Stefan Dembiński.12 Die 
ungarischen Ministerpräsidenten, Pál Teleki, László Bárdossy, Ferenc Keresztes-
Fischer und Miklós Kállay hatten die Sache der polnischen Internierten bis zur letzten 
Sekunde der ungarischen staatlichen Unabhängigkeit in den Fingern gehabt. Das 
war eine stillschweigende Hilfe seitens der ungarischen Zivil- und Militärbehörden. 
Für das Flüchtlingswesen hatte die Regierung einen Staatssekretär ernannt, Dr. 
József Antall, der mit vielen Polen auch persönlich gut befreundet war.  

 
Flüchtlingslager in Ungarn, Evakuierung, die „Boglarczyki” 
 
In den Streitigkeiten mit den deutschen Behörden, in ersten Linie mit der deutschen 
Botschaft in Budapest konnte das offizielle Ungarn auf die Genfer Konvention 
berufen. Nur aber wenn es sich um die Militärflüchtlinge handelte. Im Gegenteil, wenn 
die einfachen Zivilflüchtlinge um Hilfe baten, war die Aufgabe mit Abstand nicht so 
einfach. Das Ungarische Innenministerium stellte eine selbständige Sektion auf, die 
legendäre Abteilung 21, in der die Weisung József Antall, Zoltán Baló und ein Major 
der Königlichen Armee, Loránd Utassy übernahmen. Das Weisungsrecht stand ihnen 
zur Verfügung, aber vieles mussten sie hinter dem Rücken der hiesigen deutschen 
diplomatischen Körperschaften erledigen. Darin stand der prominente Unterschied 
zwischen ihren Möglichkeiten, und den Möglichkeiten ihrer Kollegen im Jahre 1918. 
Die Letzten hat keiner kontrolliert, aber die damaligen Polen als Militärflüchtlinge aus 
dem Russischpolen lebten in den damaligen ungarischen Flüchtlingslagern nicht in 
Lebensgefahr, sie brauchten keine unmittelbare Hilfe (n. b.: nach 1917 wurden alle 
diesen nach Hause geschickt).13 

Allerdings besteht es außer Zweifel, dass die Organisierung der 
Militärflüchtlingslager legal gehen konnte. Der List in der Sache bestand darin, dass 
diese Objekte in der Nähe der jugoslawischen Grenze lagen, von wo die Polen auf 
Befehl des Oberkommandos der Auslandsarmee den Weg gruppenweise unter die 
Füße nehmen konnten, oder mit regelmäßiger Eisenbahnfahrkarte jenseits der 
Grenze, und weiter nach Frankreich reisen konnten. Die militärische Fachsprache 
verwendete bei diesen Aktionen den Ausdruck „Evakuierung”: tausende der Soldaten 
verließen so das Königreich. 

Die Zivilen konnten nur mit der Hilfe der Vereine, Hilfsorganisationen, und der 
Bevölkerung versorgt werden, natürlich mit Unterstützung aus dem Staatsbudget. Es 
entstand ein gut ausgedehntes Netz von kultureller, medizinischer, finanzieller 
Versorgung. Der Umgang mit den Polen mangelte nicht an rührenden Fällen, wie die 
Ungarn die ins Unglück gestürzten Menschen zu sich nahmen. Das Netz der 
Unterrichtsanstalten sollte aus dem Null entwickelt werden. Berühmtes Beispiel: das 
Gymnasium in Balatonboglár, wo der polnische Mittelschulunterricht ging. Sie 
nannten sich selbst „Boglarczyki”, d. h. „Balatonboglárer”. Béla Varga, der Pfarrer von 
Balatonboglár organisierte Lehrerkonferenzen in der nahe liegenden Ortschaft 

                                                           

des Militärattachés Oberstleutnant im Generalstan Jan Emisarski]. In AETAS Jahrgang 25, Nummer 
2010/1 
12 Predstawicielstwo Wojska Polskiego internewanego na terenie Królestwa Węgier 
13 Eines dieser Lager befand sich in Csót, neben der westungarischen Stadt Pápa. Es war das größte 
im Königreiche, die Umstände hatten zwar keinen Überfluss an Komfort, aber wer die oft 
ausgebrochenen Seuchen überleben konnte, konnte da ganz normal existieren. 
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Lengyeltóti. In dieser Stadt wurden 200 Polen untergebracht, ein Teil von ihnen in 
Hács, in einem Dorf, 5 Kilometer weit von Lengyeltóti. Nur die osteuropäische 
Geschichte kann solche absurden Geschichten produzieren: katholische Polen 
werden aufgenommen in einem kleinen Dorf, das damals von evangelischen 
Schwaben bewohnt war. Mitglieder der vertreibenden Nation verpflegen Vertriebene. 
(Exakter gesprochen: die Vertreibenden standen in unermesslicher Ferne von denen, 
die an der Vertreibung schuldig waren.) 

 
Nach 19. März 1944 
 
Am 19. März 1944 ist eingetroffen, was man gefürchtet hatte, die deutsche Armee 
hat Ungarn okkupiert. Der Einmarsch hat in dem Großteil der ungarischen 
Gesellschaft keine besondere Panik ausgelöst, einige Gesellschaftsgruppen gerieten 
aber in Lebensgefahr. Das waren vorerst die Juden und in geringerem Maß die 
polnischen Flüchtlinge. Zum Ministerpräsidenten wurde Döme Sztójay ernannt, ein 
Generaloberst, der eine lange Zeit als Botschafter in Berlin diente, ein 
Sympathisierender mit der deutschen Politik. Sztójay’s Lage war ziemlich ambivalent: 
Niemand wusste unter den Zeitgenossen ganz genau, ob er einen Knüppel zwischen 
die Beine der deutschen Okkupanten nicht werfen wollte, oder dass er infolge der 
Anwesenheit der deutschen Behörden einen Knüppel am Bein gehabt hätte. 

Sollte es so oder anders sein, gerieten die Polen mit einem Schlag in eine 
Zwickmühle. Die deutschen Behörden zögerten nicht lange harte Maßnahmen 
einzuführen. Die Gestapo und die SS lösten viele öffentliche Organisationen der 
Polen auf. Die Gestapo ist in die polnische Poliklinik eingebrochen und hat den Arzt-
General Kołłątaj-Srzednicki, den Oberarzt Kadaffer und zwei Rotes-Kreuz-Aktivisten 
erschossen. Die Regierung sah den Ereignissen mit verschränkten Armen zu. Schon 
am 19. März verhafteten sie Henryk Sławik, den „polnischen Wallenberg”, den Freund 
von József Antall14, den polnische Sozialisten Stanisław Opoka-Loewenstein, den 
Maler Stefan Filipkiewic, mehrere Flüchtlingsdiplomaten, unter ihnen Edmund 
Fietowicz-Fietz, der mit der Koordinierung der geheimen polnischen Organisationen 
beauftragt war. 

Zugleich bedeutete der 19. März den Anfang der Konspiration im Dreieck 
Aktivisten-ungarische Bevölkerung-Polen. Die Evakuierung ging weiter. In dem 
Forgách-Walla-Schloss in Pesthidegkút, in einer Vorstadt von Budapest wurde 
polnisches Offizierlager organisiert. Ein wichtiger Schritt war die Aufstellung des 
Oberkommandos der Armija Krajowa in Ungarn. Die Polen – aus historischen 
Gründen „Klassiker” der Konspiration – fühlten sich in ihrem Element, sie behielten 
die strengen Konspirationsmaßregeln, daher kam es relativ selten zu Verhaftungen. 

Der nächste Wendepunkt kam am 24. August. Reichsverweser Miklós Horthy hat 
Döme Sztójay abgelöst und hat einen anderen Generalobersten, Géza Lakatos zum 
Regierungschef ernannt. Die Atmosphäre wurde milder. Die zivilen Flüchtlinge 
konnten sich der Vergeltung viel besser widersetzen. Die Regierung und der 
Reichsverweser haben aus ihrer Passivität ausgetreten, Horthy fing an den 
Aussprung aus dem Krieg zu organisieren. Das „kiugrási iroda”, (frei übersetzt „das 
                                                           

14 Sławik, Henryk (1894-1944): polnischer Journalist, 30 tausend polnische Flüchtlinge hat er gerettet 
in Ungarn gerettet (5 tausend Juden). Seine Tochter wohnte in der nyilas-Ära bei der Familie Antall. 
Der Vater 1944 in Mauthausen hingerichtet. Łubczyk, Grzegorz: Polski Wallenberg, Rzecz o Henryku 
Sławiku [Der polnische Wallenberg. Die Sache Henryk Sławik]. Warszawa, 2003. Der Roman erzählt 
über die Beziehung von Sławik zu József Antall Senior. 
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Aussprungsbüro”) im Burgpalast nahm Kontakt mit der Sowjetregierung auf (in 
diesem Sinne könnten wir diesen Akt auch Übertritt zu Feind nennen – Ormos, 
1998:263), und wurde der Abtransport der jüdischen Bevölkerung (nach einigen 
Meinungen infolge der Protestierung von ausländischen Organisationen – Ormos, 
1998:263) angehalten. Die Polen wurden auch bevorzugt: der jüngere Sohn des 
Reichsverwesers diente als Kontaktperson zwischen der polnischen illegalen Welt 
und dem Budaer Burgpalast. Bedeutende Entwicklungen kamen an die Reihe. Der 
Vorstand der Polnischen Internierten in Ungarn (Dembiński) bot polnische Hilfe im 
Falle eines bewaffneten Konflikts mit Deutschland an. Das Angebot wurde hinfällig, 
als die Aussprungsaktion 15. Oktober scheiterte. 

 
Die Szálasi-Ära nach 15. Oktober 1944 
 
Das Gesetz von Murphy wurde in die Realität übertragen: „Alles, was schiefgehen 
kann, wird auch schiefgehen.“ Die Machtübernahme von Ferenc Szálasi am 15. 
Oktober hat die ganze ungarische Gesellschaft tragisch betroffen. Die 
„nyilaskeresztes mozgalom”, die Pfeilkreuzlerbewegung identifizierte sich mit den 
Prinzipien des totalen Krieges, und stürzte Ungarn in eine nationale Katastrophe. Die 
von Ferenc Szálasi geleitete Regierung herrschte über einen Teil des Landes unter 
zerrütteten Umständen, aber trotzdem war sie eine Art Regierung. Sie haben 
Beschlüsse gefasst, die sie sehr folgerichtig und erbarmungslos durchführte. 
Beschluss über die Vernichtung des Restjudentums – nachdem 1944 annähernd 440 
tausend Juden nach Ausschwitz befördert wurden – Beschluss über die Auslieferung 
von Polen (Soldaten und Zivilen) an das Deutsche Reich, Requisitionen, 
Massakrierung der Militärflüchtlinge – traurige Meilensteine, die den Zug der 
Pfeilkreuzler zeigen. Der Großteil der in Anstellung der Regierung arbeitenden 
Parteimitglieder – teils aus formaler Dienstbarkeit, teils aus instinktivem Rassismus 
– haben die Polen beeinträchtigt: Sie sind doch Slawen, so gehören sie der Gruppe 
der Untermenschen. 

Bis Ende November versuchten die Pfeilkreuzler die Lage zu stabilisieren (Aufstellung von 
standrechtlichen Gerichtsstühlen für Rechenschaftsforderung – Ormos, 1998:28115), was mit 
dem brutalen Terror identisch war, aber es war schon zu spät. Die Russen belagerten ab 
Weihnachten von 1944 Budapest; die Szálasi-Regierung musste die Hauptstadt schon Ende 
November 1944 verlassen, sie zogen nach Westen weiter (Ormos, 1998:279). Die 
Verwaltung ging an verschiedenen Standorten dezentralisiert weiter. Das Schloss von Sárvár 
diente als Residenz des Szálasi–Innenministeriums bis 1945, wichtiges Zentrum waren noch 
Szombathely und Kőszeg. Die Parlamentssitzungen sind bis 28. März 1945 in Ödenburg in 
dem „kis gyűlésterem” („kleiner Sitzungssaal”) des Rathauses abgehalten worden. Die Reden 
und Interpellationen strahlten eine wütende, menschenfremde, fanatisch „erzungarische” 
Weltphilosophie aus, wo der Widerstand zu jedem Preis, die Ausrottung der Verräter und der 
Widerspenstigen tonangebend waren. Interpellation von Kálmán Mosonyi, 25. Januar 1945: 
„[…] die Außenpolitik der Regierung ist ehrlich deutschfreundlich, steht auf der Grundlage der 
Bundestreue, und diese Bundestreue äußerst sich nicht ausschließlich in Formalitäten, in 
offizieller Form [nicht so wie die von Miklós Kállay – Z. T.], sondern sie entspringt ehrlichen 
ungarischen Gefühlen.”16 

                                                           

15 Freie Übersetzung der Körperschaft „Nemzeti Számonkérő Szék”. 
16 Magyar Országos Levéltár. Országgyűlési Levéltár. K 7. A Képviselőház soproni ülésének iratai. 
Interpellation von Kálmán Mosonyi, 15. Januar 1945 
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Die Pfeilkreuzler beriefen immer auf das „Ausharren”, auf die moralische Pflicht 
des Widerstandes gegenüber dem „Barbarismus der Bolschewisten” (n. b. 
sporadisch hatten sie manchmal recht). Alles, was dagegen wirkte wurde verurteilt 
und grausam vergolten. Bedeutet Polen, die Anwesenheit polnischer Flüchtlinge eine 
moralische Auflockerung? Diese Frage wurde kaum gestellt, die Zeiten von damals 
ließen keinen Anlass dazu. Niemand in der damaligen Staatsverwaltung dachte 
daran, dass gerade die Polen waren es, die dem Vorstoß des Barbarismus, der von 
Osten drohte, Einhalt geboten haben, und zwar dadurch, dass sie in das Christentum 
schon sehr früh übergetreten sind, einen einheitlichen Schutzraum zur Verteidigung 
erweiterten, und eigenartige Symbole für diese Mission erfunden haben (Tapolcai, 
2010:356). Die Redner dieser Zeit suchten die Sünder woanders: Kommunisten, 
Juden, feige Frontkämpfer, Pazifisten. Ein Zitat aus der Rede des Innenministers 
Andor Jaross vom 15. Januar 1945: „Man braucht starke Zentralregierung, harte 
Maßnahmen auf allen Ebenen, weil es offensichtlich wurde, dass infolge der 
kriegerischen Ereignisse überall, in der Gesellschaft, im Wirtschaftsleben es 
beunruhigende Erscheinungen gibt, es gibt Missstände, es zeigt sich eine moralische 
Auflockerung in dem sechsten Kriegsjahr.”17 

Die Szálasi-Regierung und das Parlament von Ödenburg war im Thema geteilt. 
Die Polenfreundschaft vor dem 15. Oktober 1944 der Politiker von unten ist 
unbestritten: Andor Jaross, Gábor Vajna (1945 Innenminister) Bálint Hóman, Kálmán 
Hubay, András Tasnády Nagy, Imre Bocsándi Szabó, Béla Ivády, Lajos Reményi-
Schneller. Im Moment steht uns keine Information zur Verfügung, ob diese 
Persönlichkeiten in leitenden Position etwas konkret oder mittelbar für, bzw. gegen 
die polnischen Flüchtlinge getan hätten. Militärlager standen allerdings immer noch 
unter dem Schutz der Genfer Konvention (in der Praxis nicht eindeutig), die Zivillager 
waren aber ohne Schutz, der ungarischen Gendarmerie und der Gestapo 
ausgeliefert. Der Szálasi-Befehl auf die deutsche Weisung lautete: Abtransportieren 
alle Polen ins Deutsche Reich. 

Beispiele – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – kennen wir aber in positivem 
Sinne: Einige Beamten sabotieren den Szálasi-Befehl die gefangenen Polen dem 
Deutschen Reich zu übergeben; Árpád Martusovich, Leiter der Abteilung für 
Armenfürsorge und Flüchtlinge lässt Polen aus dem Fußmarsch nach Deutschland 
ausnehmen18, Rotes-Kreuz-Aktivisten – mit Hilfe von Pfeilkreuzlern – befreien 
polnisch-jüdische Häftlinge auf dem Weg nach Semmering. Die Solidarität der 
ungarischen Zivilgesellschaft hinderte die deutschen Behörden und die ungarische 
Gendarmerie am Wegschleppen vieler Flüchtlinge (etwa 15 tausend19). 

Am Ende März kam der sowjetische Durchbruch und das Chaos wurde in dem 
westlichen Grenzstreifen vorwiegend. Die Regierung krachte. Der Szálasi-Bunker in 
Kőszeg Szabóhegy wurde evakuiert, wegen der chaotischen Verhältnisse siedelt 
Szálasi nach Österreich über. Die Polen, die noch im Lande waren, haben ihre 
Habseligkeiten (insofern jemand so was hatte) zu sich genommen, und – wie 
einfache Touristen in den seligsten Friedenszeiten – verließen das Land, das ihnen 
                                                           

17 Magyar Országos Levéltár. Országgyűlési Levéltár. K 7. A Képviselőház soproni ülésének iratai. 
Rede von Andor Jaross, 15. Januar 1945 
18 Über die Szálasi-Regierung und Árpád Martusovich siehe: Kovács Zoltán András: A Szálasi-
kormány Belügyminisztériuma. Rendvédelem és állambiztonság, közigazgatás a nyilas korszakban. 
Bölcsészdoktori disszertáció [Das Innenministerium der Szálasi-Regierung. Ordnungsschutz und 
Staatssicherheit, Verwaltung in der nyilas-Ära. Doktorarbeit in Humanwissenschaften]. Pécsi 
Tudományegyetem, Interdiszciplináris Doktori Iskola, „Európa és a magyarság a 18-20. században” 
Doktori Program. Témavezető: Dr. Gyarmati György. Budapest, 2008.  
19 Die Zahl ohne Gewähr. 
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mehrere Jahre hindurch die zweite Heimat, die Brüderlichkeit und die historische 
Gegenseitigkeit bedeutete. 

 
Schlussfolgerungen 
 
1918 war die ungarische Regierung unmittelbar kein zuständiges Forum für alle 
Angelegenheiten, die das Ungarische Königreich betrafen, aber in ihrem 
Entscheidungsbereich genoss sie Souveränität. 1944/45 war sie im Besitz nur in 
einer sehr beschränkten Entscheidungsfähigkeit. Ende 1918 hielt sich nur eine 
geringe Zahl der polnischen Häftlinge/Flüchtlinge im Lande, ab 1939 haben sie in 
Ungarn in Massen gelebt. Die Wahrnehmung der polnischen Frage als gemeinsame 
Angelegenheit betraf die Wekerle Regierung nur als Teilaufgabe, aber sie war aktuell 
und interessant als Gegenstand von zukunftsorientierter Planung. Für jede 
Regierung ab 1939 war die Wahrnehmung der polnischen Frage nur praktische 
Bereinigung von kurzfristigen Problemen. Wekerle, Andrássy, Burián und andere 
musste nur der deutschen Dominanz widerstehen, aber nicht einer deutschen 
Okkupation. Ab 1939 waren die Regierungen zwischen Hammer und Amboss, 
Szálasi und seine Pfeilkreuzler folgten auch in der polnischen Flüchtlingsfragen den 
deutschen Weisungen. 
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Az elvesztett háború, a birodalom kettészakadása és a Magyarországon kirobbanó 
forradalmi változások hatására 1918 novemberében IV. Károly király úgy döntött, 
hogy visszavonul az államügyek gyakorlásától, és tudomásul veszi a bevezetésre 
kerülő alkotmányos reformokat, még ha azok megváltoztatják az ország 
államformáját is. Miután november 16-án a parlament képviselőháza feloszlatta 
magát, a felsőház pedig berekesztette a tanácskozásait, az állami szuverenitás 
kizárólagos letéteményeseként működő Nemzeti Tanács deklarálta, hogy az ország 
népköztársasággá alakul (Romsics, 2002:112-113; Kardos, 2012:64-65.). 

A polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság hónapjai után, majd a 
rövid életűnek bizonyuló Peidl Gyula és Friedrich István vezette kormányokat 
követően 1919. november 24-én került az ország élére olyan szélesebb társadalmi 
támogatottsággal rendelkező adminisztráció, amit a nyugati hatalmak is elismertek 
tárgyalópartnernek. Huszár Károly kormánya az egyik legfontosabb intézkedésnek a 
nemzetgyűlési választások megtartását, legitim törvényhozás megteremtését tartotta 
(Pölöskei, 1994:124-128).  

A február 16-án összeülő nemzetgyűlés feladata volt az államforma és az államfői 
hatalom gyakorlásának rendezése. Abban a meghatározó politikai erők mind 
egyetértettek, hogy helyre kell állítani a monarchiát. Két élesen szembenálló táborra 
szakadtak viszont a parlamenti erők abban a kérdésben, hogy van-e törvényes 
királya az országnak, betöltöttnek tekinthető-e a trón, vagy IV. Károly visszavonulása 
a trónról való lemondást jelentette. A legitimisták ragaszkodtak ahhoz, hogy továbbra 
is IV. Károly a törvényes uralkodó, érvényben van a Habsburg örökösödés, tehát a 
következő király is ebből a családból kerül ki. A szabad királyválasztók álláspontja 
szerint az Osztrák-Magyar Monarchia szétesése, az uralkodónak az állami ügyek 
intézésétől való visszalépése, és tartós külföldi tartózkodása következtében a 
pragmatica sanctio érvényét vesztette, a trón megüresedett, és az új király 
megválasztásának joga a nemzetet illeti meg (Boros - Szabó, 2008: 285-286). 

A nemzetgyűlés végül nem deklarálta a monarchia visszaállítását, mert abból 
indult ki, hogy a királyság sosem szűnt meg, az 1918 novembere után fennálló 
ideiglenes hatalmi konstrukcióknak nem volt alkotmányos alapjuk. A trónt, a szabad 
királyválasztó többség nyomására betöltetlennek nyilvánították, de az uralkodó 
személyét érintő döntést egyelőre elhalasztották. Addig is, az államfői feladatok 
ellátására egy régi tisztség felelevenítésével, kormányzót választottak. Erre a posztra 
egy esélyes jelölt kínálkozott, Horthy Miklós, a Monarchia hadiflottájának utolsó 
parancsnoka, illetve az országban rendelkezésre álló egyetlen számottevő fegyveres 
erő, a Nemzeti Hadsereg fővezére. A megoldást a nyugati hatalmak is támogatták, 
akik egyébként határozottan elutasították, hogy Habsburg házból származó uralkodó 
kerüljön ismét az ország élére (Püski, 2006:17-18; Gratz, 2001:51-54). 

A kormányzó monarchista felfogást vallott, és hűségéről biztosította IV. Károlyt, de 
a visszatérését az antant hatalmak elutasító magatartása és a szomszédos államok, 
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mindenekelőtt az új Csehszlovákia ellenséges magatartása miatt nem tartotta 
időszerűnek. Az uralkodó azonban a legitimista politikusok biztatására 1921. március 
26-án Magyarországra érkezett, hogy elfoglalja a trónt, de Horthy, tartva a súlyos 
nemzetközi következményektől, távozásra beszélte rá. A nagyhatalmak már február 
folyamán figyelmeztettek, hogy minden eszközzel készek meggátolni a Habsburgok 
visszatérését Ausztriába vagy Magyarországra. Csehszlovákia, Románia és a Szerb-
Horvát-Szlovén Királyság pedig az eset után katonai és politikai szövetséget kötött 
egymással, egy ilyen lépés megakadályozására (Horthy, 2011:156-158). 

Az uralkodó azonban magyarországi hívei bátorítása nyomán október 20-án ismét 
hazatért. Fegyveres kísérete és a kormányzóhoz hű erők között 23-án Budaörs 
határában fegyveres összecsapás alakult ki. IV. Károly azonban nem akarta erőszak 
árán átvenni a trónt, ezért a távozás mellett döntött, elfogadta, hogy a nagyhatalmak 
Madeirára szállítsák. Az szabad királyválasztó erők sürgetésére és az antant 
elvárásának megfelelően 1921. november 6-án a parlament kimondta a Habsburg 
ház trónfosztását és a pragmatica sanctio megszűnését. Az antant megnyugtatására 
Bethlen István miniszterelnök külön kormánynyilatkozatban erősítette meg, hogy az 
ország nem választ Habsburg uralkodót (Gratz, 2001:107-109, 116-120).  

A király-kérdés azonban továbbra is a közélet egyik megosztó problémája maradt. 
1922. április 1-jén IV. Károly meghalt. Felesége, Zita királyné azonban legidősebb 
fiuk, Ottó nevében bejelentette igényét a magyar trónra. A legitimista tábor többsége 
támogatta ezt a törekvést, míg egy kisebb csoport a Habsburg ház magyarországi 
ágának valamelyik tagját szerette volna uralkodónak. A szabad királyválasztó 
politikusok egy kisebb csoportja viszont azt kezdeményezte, hogy Horthy Miklós 
megkoronázásával egy nemzeti dinasztia lépjen a trónra. Horthy azonban elutasította 
ezt a lehetőséget, és inkább a kormányzói hatalom kiszélesítésére törekedett. 1920-
ban csak erősen korlátozott jogkört állapítottak meg a kormányzó számára. Ennek 
következtében a felségjogok egy részét senki nem gyakorolta, ami akadályozta az 
állami szuverenitás teljes körű érvényesülését. A parlament később 4 alkalommal is 
bővítette az államfő jogkörét, így az, az 1930-as évek végére már közel azonossá 
vált a királyi hatalommal (Magyar törvénytár, 1938:168-169).  

A trón betöltésével kapcsolatban felmerültek egészen extrém javaslatok is. A 
radikális nemzeti erők körében, Gömbös Gyula környezetében fogalmazódott meg az 
ötlet, hogy a Habsburg ház egyik magyarországi tagja, Albrecht királyi herceg és a 
kormányzó lánya, Horthy Paulette házassága révén születhetne új uralkodó család, 
amely már elfogadható volna a legitimista és a szabad királyválasztó erők számára 
egyaránt. Az ilyen elképzeléseknek azonban felelős politikai tényezők, köztük a 
kormányzó sem tulajdonított jelentőséget (L. Nagy, 1986:36-37). 

Az 1930-as évek második felében felújultak a király-kérdéssel kapcsolatos viták. A 
gazdasági válság és a szélsőséges politikai erők megerősödése nyomán a mérsékelt 
politikai körök az ország stabilitásának biztosítását várták az alkotmányos monarchia 
helyreállításától. A nemzetközi politikában is csökkent a Habsburgokkal szembeni 
elutasítás, Ausztriában hatályon kívül helyezték a királyi család kitiltására vonatkozó 
rendelkezéseket. Magyarországon a mérsékelt politikai körökben jelentős tábora volt 
azoknak, akik támogatták volna Ottó trónra emelését (Csonka, 1989:150-151; L. 
Nagy, 2006:95-98). 

A kormányzóság körül tömörülő radikális nemzeti erők viszont Horthy Miklós 
számára kívántak uralkodói szerepkört biztosítani. Ennek nemcsak a fennálló 
parlamenti viszonyok védelme és a politikai stabilitás szempontjából tulajdonítottak 
jelentőséget, hanem a napirendre kerülő revízió, az I. világháború után elvesztett 
területek visszacsatolása tekintetében is fontosnak látták, hogy az újjászülető, 
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soknemzetiségű kárpát-medencei monarchia élén ne csupán egy főtisztviselő, 
hanem uralkodói tekintély álljon. Az egyik elképzelés szerint, a kormányzót fejedelmi 
címmel kellene felruházni, amely biztosítaná számára a teljes királyi hatalmat, 
miközben a trónt továbbra is üresen hagyná. Így elkerülhetők lennének a koronázás 
esetén várható éles belpolitikai viták. A történelmi hagyományokban gyökerező 
fejedelmi cím felvétele világosan jelezné az állam legfőbb külpolitikai célkitűzését, az 
idegen uralom alatt álló magyar területek egyesítésének szándékát (Szilágyi, 1937). 

 A kormányzói jogkör bővítése kapcsán 1937-ben nagy vita bontakozott ki az 
utódlás kérdése körül. Horthy ragaszkodott volna ahhoz, hogy maga jelölhesse ki az 
utódját, a következő kormányzót. A parlamenti erők azonban ezt elutasították, mert 
ilyen jogkörrel még a király sem rendelkezett. Az ügy végül kompromisszummal 
zárult, a kormányzó javaslatot tehetett a későbbi államfő személyére, a döntés 
azonban az országgyűlést illette, amely saját jelöltet is állíthatott. A vita időszakában 
elterjedt az a szóbeszéd, hogy Horthy valójában idősebb fiát, Horthy Istvánt szeretné 
utódjának, és ezzel gyakorlatilag egy kormányzói dinasztiát kíván alapítani. A 
feltételezés azonban alaptalannak bizonyult, Horthy 3 volt miniszterelnököt javasolt a 
parlamentnek, kormányzóválasztás esetére (Magyar törvénytár, 1938:168-169). 

Az 1940-es évek elején, befolyásos politikai körökben annak a lehetősége is 
felmerült, hogy az olasz uralkodó család valamelyik tagját, esetleg a királyt, Viktor 
Emánuelt hívják meg a magyar trónra. Az olasz kapcsolatok szorosabbra fűzésétől 
azt remélték, hogy ez talán majd segít nagyobb távolságot tartani az egyre többet 
követelő Németországgal szemben. A dinasztikus megoldást azonban Mussolini nem 
támogatta, és ellenezte Horthy is. A kormányzó nem kívánta elkötelezni az országot, 
amíg a háború be nem fejeződik, hogy a trón betöltése a majdani erőviszonyoknak 
megfelelően történhessék (Ciano, 1999:429; Olasz, 2007:368-369).  

Az 1940-es évek elején a világháború kiterjedése, az erősödő német politikai 
nyomás és a hazai szélsőjobboldal mind agresszívabb fellépése nyomán egyre 
komolyabb problémát jelentett, hogy ha a már 70 év felett járó kormányzó betegség 
vagy más okok miatt nem tudja ellátni a hivatalát, veszélybe kerülhet az ország 
stabilitása, és egy német érdekeket szolgáló szélsőséges politikus kerülhet az állam 
élére. Az egyik lehetséges megoldást az jelenthette, ha a kormányzó mellé helyettest 
állítanak, aki ugyanazt a politikai irányvonalat képviseli, mint Horthy Miklós, és aki 
szükség esetén azonnal átvéve az ügyek vitelét, meg tudja őrizni az alkotmányos 
parlamenti berendezkedést, és a nyugat felé irányuló kapcsolatokat. A kormányzó 
kezdetben fenntartásokkal fogadta az erre vonatkozó javaslatokat. A Jugoszlávia 
német megszállásával kapcsolatos események után azonban már maga is helyeselte 
ezt a megoldást. Hivatalos kezdeményezést a Szovjetunió elleni hadba lépés után, 
november közepén tett Horthy, hogy az országgyűlés válasszon mellé helyettest. 
Konkrét javaslattal nem élt ugyan, de utalt rá, hogy egyetlen személyt tart igazán 
alkalmasnak erre a feladatra, az idősebb fiát (Horthy Miklós, 1963:309-312). 

Az elképzelés a politikai erők részéről éles reakciókat váltott ki, különösen, mert a 
kormányzó szándéka szerint a helyettese utódlási joggal is rendelkezett volna. Sokan 
ezt a lépést csak előkészületnek tekintették, hogy Horthy később megkoronáztassa a 
fiát, és ezzel egy új uralkodó dinasztiát alapítson. A Horthy család körül felerősödő 
kultuszépítést, a Hunyadiakkal való párhuzamra való gyakori médiahivatkozást, 
Horthy István gyors előmenetelét, MÁV elnöki, majd államtitkári kinevezését és 
felsőházi tagságát egyesek egyértelműen erre utaló jelnek tekintették. A kormányzó 
fiának megkoronázását, de még helyettesi pozícióba emelését is számos politikai 
csoport hevesen ellenezte. A konzervatív, katolikus, legitimista körök Ottó későbbi 
trónra lépésének fő akadályának tekintették, ha a Horthy család több generációja 
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követné egymást az állam élén. A szélsőjobboldal viszont az intézkedés stabilizációs 
szándéka miatt lépett fel. Mivel a kormányzó, együttműködött a németekkel, Berlin a 
fia ellen sem emelhetett kifogást, és így a szélsőjobboldal már nem számíthatott arra, 
hogy Hitler a radikális erőket segíti hatalomra (Serédi Jusztinián, 1990:60). 

A széleskörű ellenállást látva, a kormányzó végül hozzájárult, hogy a sok kritikát 
kiváltó utódlási jogot kihagyják a törvényjavaslatból. Ez megnyugtatta a mérsékelt 
konzervatív köröket, a nyilasok agresszív tiltakozása ugyanakkor összefogásra, és a 
kormányzó mögötti felsorakozásra ösztönözte őket. Különösen, miután Horthy 
többek előtt megerősítette, hogy nem törekszik fia trónra emelésére. A parlament, 
1942. február 19-én közfelkiáltással kormányzóhelyettessé választotta Horthy Istvánt. 
Magas közjogi méltóságba emelése mögött valóban nem dinasztikus elképzelés, 
hanem a fennálló alkotmányos berendezkedés stabilizáló szándéka állt, a fokozódó 
német követelésekkel és a szélsőjobboldal erősödő nyomásával szemben (Shvoy 
Kálmán, 1983:235; Sakmyster, 2001:257).  

A kormányzóhelyettes 1942 nyarán frontszolgálatra vonult be a 2. hadsereghez, 
és vadászpilótaként harcolt a Donnál. Augusztus 20-án egy harci feladat teljesítése 
közben repülőbalesetet szenvedett, és hősi halált halt. Az országot megrázó gyász, 
és a Horthy család iránt megmutatkozó, esetenként túlzó pátosz és hódolat ismét 
teret adott azoknak a találgatásoknak, hogy a kormányzó talán dinasztikus terveket 
dédelget, és élve a széleskörű társadalmi együttérzéssel, kétéves unokáját kívánja 
királlyá koronáztatni. Így biztosítana vezető pozíciót a családjának a háború utáni 
időkre. A kormányzó által fel nem vetett, de sokakat foglalkoztató lehetőséghez a 
politikai erők saját aktuális céljaik szerint viszonyultak. A kormányzót támogató 
radikális nemzeti csoportok készek lettek volna támogatni egy ilyen kezdeményezést, 
ezzel nélkülözhetetlenné téve magukat, és hosszabb távra is biztosítva a politikai 
befolyásukat. A katolikus, legitimista körök hallani sem akartak egy ilyen lépésről, 
mert esélyt láttak arra, hogy a háború után a jó nyugati kapcsolatokkal rendelkező 
Ottó talán visszatérhet az ország élére (Serédi Jusztinián, 1990:26; Pusztaszeri, 
2001:111-112).  

A nyilas párt részéről Szálasi Ferenc, azon a véleményen volt, hogy a Horthy-
unoka királlyá koronázásával szemben a mérsékelt konzervatív és liberális körök 
komoly ellenállást fejtenek majd ki, így a megvalósításához a kormányzó kénytelen 
lesz a szélsőjobboldalra támaszkodni. Ifj. Horthy István trónra kerülése nem zavarta 
volna a nyilas vezért, csak ha az, a parlamenti berendezkedés megerősítését 
eredményezi. Ezért döntő kérdésnek tartotta, hogy az új király mellett a nádori vagy a 
megnövekvő jogkörű miniszterelnöki pozíciót ő maga tölthesse be. 1942. szeptember 
közepén kihallgatást kért a kormányzótól. Azt tervezte, hogy támogatást ajánl neki 
dinasztikus tervei megvalósításához, azzal a feltétellel, ha cserébe számíthat az 
ország ügyeit ténylegesen intéző kormányfő pozíciójára. Horthy Miklós azonban nem 
fogadta Szálasit (Hungarista mozgalom, 1942:46). 

A trón betöltésével kapcsolatos politikai kombinációk, híresztelések terjedése 
hatására Kállay Miklós miniszterelnök egy emlékiratban foglalta össze álláspontját, 
amit 1942. szeptember 1-jén átadott a kormányzónak. Ebben kifejtette, hogy ifj. 
Horthy István megkoronázása súlyos belpolitikai feszültséget okozna, és a fennálló 
alkotmányos rendszert támogató mérsékelt erőket is szembefordítaná a kormánnyal. 
Egy kétéves kisgyerek egyébként sem tudna kellő tekintélyt sugározni, stabilizáló 
szerepet játszani, amire a külső nyomás és a belső viták közepette az országnak 
szüksége lenne. A trón betöltése esetén legfeljebb a kormányzó megkoronázásának 
lenne realitása, ezt azonban Horthy már több alkalommal is elutasította. Kállay 
szerint tehát a trónt egyelőre szabadon kell hagyni. A háború után, a majdani 
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nemzetközi erőviszonyokat látva olyan királyt lehet választani, aki a legkedvezőbb 
elbírálást tudja biztosítani az országnak és a társadalom többsége is mögötte áll. Ez 
lehet Habsburg Ottó, vagy az olasz királyi ház egy tagja, de, ha a körülmények annak 
kedveznek, ifj. Horthy István személyében trónra léphet egy új magyar dinasztia is 
(Horthy Miklós, 1963:323-328). 

Kállay egyelőre azt javasolta, hogy az országgyűlés emléktörvényben örökítse 
meg a hősi halált halt kormányzóhelyettes érdemeit, amelyben rendelkeznek ifj. 
Horthy István állam által támogatott neveléséről is, hogy a későbbiekben fontos 
közéleti szerepet játszhasson. Ez a megoldás alapvetően azonos volt a kormányzó 
szándékával. Az emléktörvény azonban újabb vitákat váltott ki, mert az eredeti 
szöveg direkt utalásokat tartalmazott, a Horthy család esetleges későbbi uralkodói 
szerepére. Úgy fogalmazott, hogy az Árpádok, Anjouk és a Hunyadiak örököseként a 
gondviselés a Horthy nemzetséget adta a magyarságnak, és a kormányzóhelyettes 
halála után most a fia hivatott a vezetésre. A túlzott pátosz ez esetben egyet jelentett 
a trónigény demonstratív megfogalmazásával. A kormányzó viszont, aki hosszabb 
távon komoly szerepet szánt az unokájának a politikai életben, a feltételezések 
ellenére a megkoronázását nem tervezte. (Edelsheim Gyulai, 2000:181).  

A politikai tiltakozás, és még a kormánypárt részéről is elhangzó kritikák nyomán 
Horthy kérte a javaslat átdolgozását. Az esetleges trónra lépéssel kapcsolatos 
utalások kimaradtak a szövegből, és a törvényalkotó már csak reményét fejezte ki, 
hogy ifj. Horthy István a későbbiekben jelentős közéleti tevékenységet folytathat. A 
vita során, félve a kormányzóság körül tömörülő radikális nemzeti erők királyválasztó 
törekvéseitől, katolikus körökben felmerült, hogy a református Horthy-unoka térjen át 
a katolikus hitre, és így tegye magát elfogadhatóbbá a felekezeti többség számára. A 
legitimista Serédi Jusztinián hercegprímás azonban éppen azért utasította el ezt a 
lehetőséget, nehogy ezzel is megkönnyítsék ifj. Horthy István trónra emelését. Serédi 
a kormányzót is felkereste az ügyben, Horthy azonban kijelentette, hogy semmilyen 
körülmények között nem támogatja egy gyermekkirály megkoronázását. A háborút 
követően így szabadon eldöntheti az ország, hogy magyar vagy külföldi dinasztiából 
származó uralkodót választ (Serédi Jusztinián, 1990:88-91, 159-161). 

A kérdés még hónapokon át foglalkoztatta a közéletet. Néhány helyen, megyei 
vezetők, vagy a kormányzóság holdudvarába tartozó nemzeti radikális csoportok 
tagjai nyíltan felvették a Horthy-unoka királlyá választásának lehetőségét, vagy 
legalább azt, hogy a kormányzói cím öröklődjön a Horthy családon belül. Széleskörű 
kampányt folytatott a kormánypárt is a kormányzó és a háborús hős, Horthy István 
érdemei elismerésére, amely során esetenként a Horthy család trónra emelésének 
lehetősége is elhangzott. Mindez azonban inkább a fennálló rendszer erősítését, a 
kormányzó iránti szimpátia növelését szolgálta, és nem konkrét koronázási terveket 
takart (Saly, 1945:557-566; Serédi Jusztinián, 1990:162-163). 

1943 végén Kállay miniszterelnök a trón háború utáni betöltésével kapcsolatban 
már Habsburg Ottót tartotta a legesélyesebbnek. Hírek terjedtek el arról, hogy az 
Egyesült Államokban élő és Roosevelt elnökkel személyes jó viszonyban álló Ottót 
esetleg a nyugati hatalmak is szívesen látnák Magyarország, vagy egy újjászervezett 
közép-európai államszövetség élén. Kállay javaslatára Horthy beleegyezett, hogy ha 
német megszállásra kerülne sor, és elmozdítanák őt a kormányzói székből, akkor az 
ország nemzetközi képviseletét Ottó vegye át. Ez jogi szempontból nem jelentette az 
államfői feladatok átruházását, de jelezte, a kormányzó kész elfogadni, hogy Ottó 
jelentős szerepet kapjon a magyar közéletben (Szegedy-Maszák, 1996:320-321).  

Horthy Miklós kormányzóságának utolsó évében, különösen a II. világháború alatt 
különböző politikai körökben többször is felmerült, hogy Horthy dinasztikus terveket 
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dédelget, meg akarja szerezni a trónt a maga, vagy valamelyik családtagja számára. 
Ezt a feltételezést a történeti források nem támasztják alá. A kormányzó többször is 
elutasította megkoronázásának lehetőségét, és elhárította a fia vagy unokája trónra 
emelésére vonatkozó felvetéseket is. Azt viszont a háborús években már fontosnak 
látta, hogy idősebb fia kövesse őt az államfői székben, illetve, hogy elesett fia helyett 
unokájának is biztosítsa a lehetőséget a majdani jelentős közéleti szerepvállalásra. 
Mindebben nem elsősorban dinasztikus törekvés vezette, hanem az általa képviselt 
politikai berendezkedés megőrzésének, és háború utáni átmentésének szándéka.  
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A 20. század közepén az agrárvidékek lakosságának, a társadalmi törekvések 
érvényesítése, érdekei képviselete tekintetében, csak korlátozott lehetőségei voltak. 
A kisvárosokban, falvakban vagy a tanyavilágban élő emberek kevés olyan 
szervezettel, intézménnyel, fórummal rendelkeztek, amelyre támaszkodhattak volna 
a helyi közösség szervezésében, a település fejlesztését, az életkörülmények 
javítását célzó elképzelések megvalósításában, a hivatalos ügyek intézésében, az 
érdeksérelmek orvoslásában. Ezt a hiányt nagyrészt az agrártársadalom legnagyobb 
számban alakuló egyesületei, az olvasókörök igyekeztek pótolni. A körök, sajátos 
elnevezésük ellenére nemcsak kulturális tevékenységet folytattak, hanem széleskörű 
közéleti feladatokat is magukra vállaltak, melyeket az állami vagy önkormányzati 
intézményhálózat, illetve más társadalmi vagy politikai szervezetek egyáltalán nem, 
vagy csak részben láttak el (Vadász, 1998:643-644).  

Az olvasókörök területi elv szerint szerveződtek, egy szűkebb térség, egy kerület 
vagy egy határrész helyi közösségét fogták össze, így működésük során nemcsak 
saját tagságuk törekvéseinek megvalósításáért léptek fel, hanem ennél szélesebb 
kör, az egész környékbeli lakosság érdekeit képviseleték. A földművelésből élők, a 
tanyai gazdák általában kevesebb iskolai végzettséggel rendelkeztek, nem voltak 
járatosak az adminisztratív ügyek intézésében, és lehetőségük sem igen volt, hogy 
több időt áldozzanak a hivatali eljárásra. Az egyéni kérések, panaszok vagy 
kezdeményezések egyébként is kisebb súllyal estek latba, mint a helyi közösség 
együttes fellépése. A viszonylag tájékozottabb, egy erős közösséget alkotó köri 
tagság általában pontosabban átlátta a problémákat, jobban megfogalmazta a 
lakossági igényeket, megvalósíthatóbb javaslatokkal állt elő, és határozottabban 
tudott fellépni a közösség törekvései érvényesítésére, mint az egymástól bizonyos 
mértékig elszigetelten élő egyes családok (Simándi, 1943:42). 

Az olvasókörök közreműködése, a kellő jártassággal és nagyobb elismertséggel 
rendelkező egyesületi vezetők szerepvállalása rendszerint nagyobb eséllyel és 
rövidebb idő alatt hozott megoldást, vagy eredményezett legalább hivatalos választ, 
ígéretet az adott ügy rendezésére vonatkozóan. A körök a közéleti fellépés során 
szélesebb körű kapcsolataikat is fel tudták használni. Szükség esetén egyeztettek 
más érintett egyesületekkel, gazdasági és társadalmi szervezetekkel, és így 
összefogva, több oldalról, illetve különböző fórumokon is fel tudták vetni az aktuális 
problémákat. Ennek a szerepkörnek az ellátását nagyban segítette, hogy a települési 
vezetés a közösség életét érintő kérdésekben esetenként megkérdezte az 
egyesületek véleményét, és a megvalósításhoz kérte a közreműködésüket, mert a 
helyi lakosság legitim képviselőinek, a hatóság első számú társadalmi partnerének 
tekintettek azokat (Szenti, 1990:48).  

A II. világháború alatt, majd az azt követő években az olvasókörök társadalmi, 
közéleti tevékenysége a legkülönbözőbb területeken és formákban jelentkezett. 
Felkarolták azokat a lakossági mozgalmakat, melyek a településfejlesztés, a 
közigazgatási szolgáltatások bővítése, közlekedési és kommunikációs viszonyok 
javítása, a megfelelő egészségügyi ellátás és oktatás biztosítása érdekében indultak. 
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Eljártak a sokakat érintő gazdasági vagy adminisztratív problémák megoldásáért, de 
felvilágosítással, tanáccsal, közbenjárással segítettek az egyedi kérelmek, panaszok 
ügyében is (Tóth, 1991:558-559).  

Az egyesületek részt vettek egyes közigazgatási feladatok ellátásában is. Fontos 
szerepük volt a hatóságok és a lakosság közötti információcserében. A helyi vezetés, 
más hatóságok, szakigazgatási szervek, különböző társadalmi, szakmai szervezetek 
az olvasóköröknek küldték meg felhívásaikat, az új rendelkezéseket, hogy tegyék 
közzé a körzetükben lakók számára. A világháború alatt, majd a háborút követő 
gyors gazdasági, társadalmi változások időszakában ez a szerepkör különösen nagy 
jelentőséget kapott. A kistelepülések lakossága, mindenekelőtt a külterületen élők, 
elsősorban ezekben az egyesületi székházakban találkoztak az új szabályokat, 
teljesítendő kötelezettségeket, illetve igénybe vehető lehetőségeket tartalmazó 
felhívásokkal. Az olvasókörben az emberek nemcsak a hirdetmények szövegét 
olvashatták el. Az egyesületi vezetés igyekezett felhívni a figyelmet a fontosabb 
részekre, segített pontosan értelmezni a rendelkezéseket és tanácsokat adott, hogy 
egy-egy ügyben hogyan kell eljárni (Olasz, 2012:144). 

A közéleti, politikai tájékozódás elősegítése érdekében a körök előadásokat 
szerveztek, amelyekre meghívták az aktuális feladatokban illetékes hatóságok, 
hivatalok, a jelentősebb társadalmi szervezetek vagy a politikai pártok képviselőit. A 
tájékoztatókat általában más köri rendezvényekkel, programokkal kapcsolták össze, 
így ösztönözve a környékbeli lakosságot a minél nagyobb számban történő 
megjelenésre. Számos esetben a hivatalos szervek kérték az egyesületek közvetítő 
szerepét. A második világháború alatt, 1941 márciusától megszűnt az Országos 
Meteorológiai Intézet időjárás-előrejelzése az újságokban és a rádióban. A 
gazdaságok műveléséhez azonban feltétlenül szükség volt ezekre az információkra. 
Ezért minden településnek gondoskodnia kellett arról, hogy az időjárás-jelentések 
eljussanak a lakossághoz. Ezt sok helyen, különösen a külterületen az olvasókörök 
közreműködésével oldották meg (Katona, 1988:13; Felkai, 2002:13-15).  

Az egyesületek részvételének köszönhetően azonban az információ nem csak egy 
irányban áramlott. A világháborút követő években az olvasókörök rendszeresen 
szerveztek lakossági fórumokat, a települési vezetők részvételével. Az emberek által 
sokszor csak „panasznapnak” nevezett rendezvényen az egyesület tagságán kívül a 
szélesebb körzet lakossága is részt vehetett. Az olvasóköri vezetés ilyen esetekben 
egyfajta koordináló, moderátori feladatot vállalt. Biztosította, hogy a megbeszélés 
megfelelő keretek között folyjon, mindenki felvethesse a problémáját, és a hatóságok 
képviselői reagálni tudjanak ezekre. Éppen az egyesületek összefogó szerepének 
következtében a legtöbb ilyen fórum valamilyen eredménnyel zárult, elkerülhetetlen 
volt, hogy a hivatalos szervek foglalkozni kezdjenek a felmerült ügyekkel, és 
bizonyos megoldási lehetőségek is körvonalazódtak (Tóth, 1991:558-559).  

A körök közéleti tevékenységének egyik legfontosabb része, bizonyos igazgatási 
feladatok helyben történő intézésének elősegítése volt. Még a legegyszerűbb 
adminisztratív ügy is komoly terhet jelentett, ha nagyobb távolságra kellett utazni 
miatta. Különösen a külterületi lakosság esetében, a rossz időben nehezen járható 
utak miatt egy hivatali teendő sokszor egy egész napot igénybe vett. Az egyesületek 
ezért felajánlották a székházukat, hogy a községi, városi tisztviselők meghatározott 
alkalmakkor néhány órán keresztül ott intézzenek bizonyos feladatokat, a közellátási, 
adó és illeték ügyektől, az anyakönyvezésen, egyes igazolások, engedélyek 
kiváltásán át, a haszonállat-vizsgálat vagy az eb-oltás szervezéséig. A központi 
fekvésű olvasókörökben az ideiglenes adminisztráció helyett esetenként állandó 
közigazgatási kirendeltséget állítottak fel, ami rendszeres hivatali tevékenységet 
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jelentett. Igaz, általában csak heti egy nap, 3-4 órán át folyt az ügyintézés, de ez is 
viszonylag sokféle hivatali feladat ellátására kínált lehetőséget (anyakönyvezés, 
járlatírás, adó-, illeték-, bírságkivetés, és -beszedés, hatósági, illetőségi, szegénységi 
bizonyítvány igénylése, segélykérelmek benyújtása stb.). Mindezzel nem kevés időt 
és jelentős költséget takaríthattak meg az emberek. A kirendeltség üzemeltetése 
azonban a közigazgatástól külön előkészítő munkát és anyagi ráfordítást igényelt, 
ezért a megvalósításban nagy szerepe volt az egyesületek fellépésének, a kitartó 
kérvényezésnek, a tisztviselők számára az utazás és elhelyezés megszervezésének 
(Simonffy, 1972:50; Bánkiné Molnár, 2001:118). 

Már a két világháború között felmerült a terv, hogy egy-egy nagyobb külterületi 
csomópont olvasóköreiben nemcsak a városból kiérkező tisztviselők végeznének 
hivatali tevékenységet, hanem maga az egyesület kapna egyes feladatok ellátására 
ügyintézési jogot. A körök vezetősége, az elnök vagy a jegyző, a helyi tanítók 
bevonásával maga láthatta el a határrész lakóit érintő anyakönyvi teendőket, kisebb 
helyi illetékügyeket, a járlatkezelést, a bejelentési kötelezettségek dokumentálását 
stb. A II. világháború alatt ez az ideiglenes igazgatási tevékenység egyes közellátási 
feladatok elvégzésével bővült. Az 1945-ös földreform nyomán sok család települt ki a 
frissen kapott birtokára, nagy tanyaépítési hullám kezdődött, ami tovább fokozta a 
külterületi ügyintézés iránti igényt, a közigazgatási kirendeltségek létesítésének 
jelentőségét. A közigazgatás demokratizálására és decentralizálására irányuló 
törekvések nyomán tervezték a társadalmi szervezetek igazgatási tevékenységének 
további szélesítését - természetesen a közreműködők megfelelő felkészítése, és a 
tevékenység központi szabályozása és ellenőrzése mellett. Ez azonban az 1940-es 
évek végén, a közigazgatás gyors és erőteljes centralizációja nyomán meghiúsult, a 
kirendeltségeket sorra felszámolták, majd rövid idő alatt magukat az olvasóköröket is 
feloszlatták (Hajdú, 1977:104.; Herczeg & Kruzslicz, 2000:140). 

Az egyesületek tevékenységének másik fontos területét az érdekvédelem, az 
adóval, beszolgáltatással, illetékekkel kapcsolatos problémák intézése jelentette. A 
körök ilyen esetekben részben tanáccsal tudtak segíteni, a többeket érintő ügyeknél 
pedig összegyűjtötték a panaszokat, és eljuttatták az illetékes hivatalokhoz. Ha 
országos intézkedés okozott gondot, az egyesületek kapcsolataik révén, központi 
társadalmi és gazdasági szervezetekkel közösen fellépve próbáltak szót emelni a 
felsőbb fórumokon a megoldás érdekében. Felléptek a központi készletgazdálkodás 
idején a termeléshez szükséges eszközök (növényvédő szer, üzemanyag) kiutalt 
mértékének növelésére, a termelőket sújtó beszolgáltatás csökkentésére, a helyi 
illetékek, piaci, helypénzek mérséklésére. A körök hangot adtak a hatóságokkal 
szembeni kritikáknak, felkarolták a hivatalok működésével, a rendőri túlkapásokkal 
kapcsolatos panaszokat is (Huszka, 1986:253; Marjanucz, 1988:295). 

Az egyesületek jelentős szerepet játszottak különböző gazdasági ügyekben, a 
termény-felvásárlás, a beszolgáltatás vagy a központi készletek elosztása terén. 
Gyakran csatlakoztak különböző nagytételű árubeszerző akciókhoz, és közösen 
rendeltek (vetőmagot, műtrágyát, permetezőanyagot, meszet, tüzelőt, petróleumot). 
Ezzel a feliratkozó lakosoknak kedvezményes árat és helybe történő szállítást 
biztosítottak. Számos egyesület székházánál rendeztek baromfi, gyógynövény vagy 
zöldség-gyümölcs felvásárlást, megszervezték a környékbeli gazdák számára a 
vágóállat-beszolgáltatást. A háború alatti és utáni kötött készletgazdálkodás idején 
gyakran az olvasókörök voltak a közellátás helyi bázisai. Ott kerültek szétosztásra az 
őrlési engedélyek, a csak jegyre kapható élelmiszerek és háztartási anyagok, illetve 
az állatok után kiutalt takarmányok. A helyben teljesíthető gazdasági kötelezettség, 
illetve elérhető szolgáltatás a lakosság számára nagy előnyt jelentett, az 
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olvasókörökre viszont további adminisztrációs terheket és komoly anyagi felelősséget 
rótt (Nagy, 1975:405; Katona, 1988:21). 

Az olvasókörök, a gazdák támogatása érdekében közreműködtek a helyi termelők 
és a nagy felvásárlók közötti szerződések megkötésénél. Ilyen esetben az egyesület 
vezetése előzetesen tájékozódott az átlagos feltételekről, árakról, és tanácsokkal 
látta el a helyi termelőket, hogy minél kedvezőbb megállapodást köthessenek. A 
gazdaérdekek mellett a körök felkarolták a mezőgazdasági munkások törekvéseit is. 
Csatlakoztak az ágazatban dolgozók járandóságának bővítésére vagy az öregkori 
biztosítás kiterjesztésére indított kezdeményezésekhez. Sok egyesület foglalkozott 
munkaközvetítéssel. Gyakorinak számított, hogy a mezőgazdasági munkások, vagy 
a földmunkások az olvasókörökben kötötték meg a munkaszerződéseket. Egyes 
körökben külön naplót vezettek a hozzájuk forduló munkakeresőkről és a gazdáktól 
befutó munkásigényekről, ez alapján irányították a jelentkezőket a megfelelő helyre. 
A külterületen létrejövő szövetkezetek, gazdasági társulások is sok esetben a körök 
közreműködésével születtek. Számos helyen az egyesületi tagság szervezte meg a 
fogyasztási és értékesítő szövetkezetet, a hitelszövetkezetet, a legeltetési társulatot 
vagy a hegyközséget (Pacsuné, 1995:107; Tóth, 1999:558-559). 

Az egyesületek gyakran léptek fel az infrastruktúra fejlesztéséért, a közlekedési 
viszonyok javításáért. A települések külső kerületeiben az utcák kikövezése, 
közkutak létesítése, a külterületen a dűlőutak kiépítése, ár- és belvízvédelmi művek 
építése volt általában a legfontosabb lakossági kérés. Lobbiztak az egyesületek MÁV 
megállóhely, váróterem vagy helyi kisvasút kiépítése, a kompközlekedés beindítása, 
postahivatal vagy mobil postajárat létesítése, a telefonkapcsolat megteremtése, 
vízelvezető csatornák készítése érdekében. A körök azonban nemcsak kérvényíró, 
érdekkijáró szerepet játszottak, hanem részt vállaltak a megvalósításból is. Erre 
annál nagyobb szükség volt, mert a fejlesztéseket gyakran csak jelentős társadalmi 
tehervállalással tudták végrehajtani. Az egyesületek biztosították a munkálatokat 
végző szakemberek elhelyezését, mozgósították a helyi lakosságot, a szükséges 
anyagok helyszínre szállítására, az egyszerűbb feladatok társadalmi munkában 
történő elvégzésére. Mindez jelentős költségmegtakarítással járt, gyorsította a 
programok megvalósítását (Szenti, 1990:48, Leléné Erdélyi, 1996:262). 

Kivették a részük az olvasókörök az egészségügyi, oktatási és egyéb kulturális 
fejlesztésekből, az e területen jelentkező problémák megoldásából is. Egészségügyi 
tájékoztatókat szerveztek, szakképzett előadók felkérésével, melyek során a 
közegészségügy, az anya- és csecsemőgondozás, a helyes életmód és táplálkozás 
legfontosabb tudnivalóira hívták fel a figyelmet. Felléptek, hogy legyen a körzetükben 
orvos, szülésznő. Építőanyag- és fuvarfelajánlással segítették egészségház építését, 
vagy ennek hiányában saját helyiségüket adták át a rendelésekhez, és vállalták az 
orvos ki- és visszaszállítást is (Bánkiné Molnár, 2001:79). 

Az oktatás terén az egyesületekre szintén fontos szerep hárult. A háborús károk 
miatt sok iskola épülete alkalmatlan volt a tanításra, ezért ideiglenes az olvasókörök 
engedték át székházaikat az oktatás céljára. Előfordult az is, hogy az iskola épülete 
ugyan megfelelő állapotban volt, de a zsúfoltság miatt a tagozatok ketté bontására 
volt szükség. Az oktatási hatóságok intézkedtek ugyan újabb tanító kihelyezéséről, 
az iskolabővítéshez azonban sokszor csak késve érkezett anyagi támogatás. Ilyen 
esetekben az egyik tanulócsoport átmenetileg az olvasókörök épületében kapott 
elhelyezést. Az egyesületek önként ajánlották fel székházaikat erre a célra. Egyrészt, 
mert a tagjaik gyermekeinek oktatásáról volt szó, másrészt, mert a délelőtti tanítás 
nem akadályozta a tagság, többnyire a délutáni, esti órákban zajló közösségi életét 
(Hévizi, 1985:506; Beck, 1985:240, 256). 
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Az olvasókörök támogatták az új iskolák építésért indított lakossági mozgalmakat, 
szorgalmazták a leromlott iskolaépületek felújítását, a felszerelés, a könyvtár 
bővítését. A kisebb karbantartási munkákban gyakran a körök tagsága és a környék 
lakói is bekapcsolódtak. Előfordult, hogy a szülők kérésére az egyesület befolyását 
személyi változás érdekében vetette latba, és a munkáját hanyagul végző, a 
gyerekekkel goromba, italozó tanító elmozdítását kérte a felettes szervektől. Ilyen 
esetekben a körök vezetése először megpróbált közvetíteni a szülők és a pedagógus 
között, és csak akkor tett hivatalos lépéseket, ha ez nem vezetett eredményre. Az 
oktatás támogatását szolgálata, hogy a legtöbb olvasókör az alapszabályában úgy 
rendelkezett, hogy feloszlás esetén az egyesület vagyona a helyi iskola tulajdonába 
kerüljön (Koncz, 2006:130-131). 

Sajátos szerepet vállaltak az olvasókörök a kistelepülések és a külterületi 
lakosság vallásgyakorlásának biztosítása terén is. Ahol nem volt a közelben 
templom, az iskolák mellett gyakran az egyesületek adtak helyet az istentiszteletek 
megtartásához, hol katolikus, hol református vagy evangélikus papot kérve fel. Ehhez 
a téli hónapokban felfűtötték a köri székházakat, kocsin elmentek a lelkészért, 
rendszerint meg is vendégelték, majd a szertartás után hazavitték. A központi 
fekvésű köröknél, nagyobb számú lakos esetén havi egy vagy kettő istentiszteletet 
tartottak, de a külterület legtávolabbi zugában is évente néhány alkalommal 
biztosították a lakosság lelki gondozását. Ez a társadalmi feladatvállalás a helyi 
lakosság igénye nyomán olyan egyesületeknél is gyakori volt, amelyek egyébként 
nem tartottak szorosabb kapcsolatot egyik egyházzal sem, és a vallásnak, a 
hitgyakorlásnak a köri életben semmilyen más jele nem mutatkozott (Nagy, 
1975:404; Simándi, 1943:51).  

Az egyesületek szűkös anyagi lehetőségeik határán belül bizonyos szociális 
tevékenységet is végeztek. Számos olvasókör segélyalapot létesített, és abból 
nyújtott némi támogatást vagy kisebb kölcsönöket a rászoruló tagoknak. A saját 
segítség mellett igyekeztek a szegény sorsú tagok számára központi támogatást is 
kijárni. Elkészítették a szükséges kérvényeket, ajánlást csatoltak hozzá, hogy az 
érintettek nagyobb eséllyel pályázhassanak. A karitatív tevékenység azonban 
nemcsak a tagságra, hanem a körzet egész lakosságára kiterjedt. Támogatták a 
térségükben működő egészségügyi, szociális és gyermekintézményeket, gyűjtést 
szerveztek az önkormányzati segélyalap, a települési közkonyha, az árvaház, a 
szegény családok javára. Csatlakoztak a központi segélyakciókhoz. A szükséges 
pénzt adománygyűjtésből és jótékonysági rendezvények szervezéséből teremtették 
elő (Csuka, 1995:481; Nagy, 1975:405).  

A háború idején segítették a bevonulókat, például téliruha-gyűjtő akcióval, illetve 
támogatták az elesettek családtagjait. Részt vettek a bombakárosultak ellátásában, 
és közreműködtek a kibombázottak elhelyezésében is. A háború befejezése után 
bekapcsolódtak a hazatérő hadifoglyok körüli szeretet-szolgálatba, élelmiszerrel, 
ruhaadománnyal várták az érkezőket, szükség esetén pedig a beteggondozás 
megszervezésében is segédkeztek. 1945 őszén a Szeged-Budapest vasútvonal 
mentén fekvő szatymazi kör 10 nap alatt 2000 hadifogolynak biztosított ellátást. Az 
olvasókörök csatlakoztak a „Siess! Adj! Segíts!” mozgalomhoz, amely országosan a 
háború fő kárvallottainak (hadiözvegyek, árvák, rokkantak, hadifoglyok) támogatását 
végezte. Rajtuk kívül főként az árvízkárosultak érdekében, illetve a nagy újjáépítési 
munkákat, hidak, vasútvonalak helyreállítását végzők ellátására szerveztek lakossági 
gyűjtőakciókat (Belényi, 1996:53; Huszka, 1986:259-263).  

Az 1940-es években nagy számban működő, erős társadalmi beágyazottsággal és 
helyileg komoly presztízzsel rendelkező olvasókörök széleskörű társadalmi, közéleti 
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szerepet játszottak. Támogatták a vidéki lakosság gazdálkodásának fejlesztéséért, 
életkörülményeinek javításáért indított kezdeményezéseket, felléptek az aktuális 
problémák megoldásáért, érdekképviseleti fórumot teremtettek, amivel elősegítették 
a helyi közösség boldogulását és az öntudatos polgár-attitűd kialakulását. 
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