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Előszó 

 

A Szent István Egyetem (SZIE) Gazdasági, Agrár- és 

Egészségtudományi Kara (GAEK), s annak jogelőd 

intézményeinek szakmai vezetése kezdetektől szorgalmazta a 

tanárok kutatási eredményeinek közzétételét. 

A Körös Tanulmányok a térség folyójának változatlan 

nevével közel 20 éve azt dokumentálja, hogy a Karon folyó 

igényes oktatói munka mellett – a kutató munka is jelen van. A 

tudományos fokozatot már elért kollégák mellett, a doktori 

iskolában most tevékenykedő ifjabb kollégák munkáira 

számíthatunk. Több éve hagyomány, amit újabban pályázataink 

is segítenek, hogy a karon működő TDK-s műhelyek hallgatói 

munkáiból is közreadunk. Jelen kötetünk is a fenti elvek szerint 

állt össze. 

A Körös Tanulmányokban 2012-ben 25 publikációt adunk 

közre: 24 tanár és 3 egyetemi hallgató (Csikós Gábor, Pótári 

Daniella és Szokai Diána) munkáját. A szerzők többsége a SZIE 

GAEK munkatársa, diákja, illetve a Karhoz kapcsolódó 

személyiségek. 

A témakörök elsősorban a regionális gazdasági életet, az 

innovatív lehetőségeket, a Körösök-Völgye környezeti 

állapotát vették számba. Ugyanakkor szerepelnek roma 

kérdések, a hallgatói ösztöndíjasok helyzete és a fiatalok 

életminőségének elemzése is. 

A közlemények a már lezárt kutatási eredmények 

összegzése, vagy folyamatban lévő kutatás eddigi tanulságai. 

Mindegyik tanulmány approbált munka. A szakmai 

jóváhagyást, lektorálást a témavezetők, vagy a szerkesztő 

bizottságban szereplő tudós kollégák végezték el. 

Kiadványunkat jó szívvel ajánljuk minden érdeklődő 

kolléga és diák figyelmébe, a Karon és a Karon túl is. 

Hozzáférhetősége a Kar honlapján elektronikus formában is 

garantált. Számítunk újragondolásra, szakmai kapcsolódásra és 

értő visszajelzésekre is. 

 

Békéscsaba, 2012. október 

a felelős szerkesztő
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PUSKÁS JÁNOS 

SIMÁNDI PÉTER 

MAHESH KUMAR SINGH 

 

STRATEGICAL APPROACH OF „GREENING” GREEN 

INDUSTRY INNOVATION: AN OVERVIEW 

 

A „KÖRNYEZETBARÁTABB” ZÖLDIPARI INNOVÁCIÓ 

STRATÉGIAI MEGKÖZELÍTÉSE: ÖSSZEFOGLALÁS 

 

ABSTRACT 

Competitiveness of green enterprises and the development and 

implementation of innovative technologies are instrumental in 

moving towards a greener economy. Norway and the EU 

subscribe to the principle of sustainable development and share 

a common objective of creating competitive and dynamic 

knowledge-based economies. Climate change prompts the 

urgency of greening economies by minimizing emissions and 

energy used per percentage of GDP created. Investments in 

green innovation can strengthen economic growth and inspire 

environmental and eco-sensitive management and production. 

The greening of existing industries and the development of new 

green industries, as well as the development and promotion of 

innovative technologies are of great importance in order to reach 

ambitious targets in this field. Innovation in management and 

production technologies and standards would also be important 

in order to comply with EU/EEA legislation in the field of 

environment and energy. In this paper we analyze the 

strategically approach of greening the green industry innovation. 

 

Keywords: Competitiveness, Green Economy, Innovation, 

Climate Change etc. 

 

ÖSSZEGZÉS 

A zöld vállalkozások versenyképességének, az innovatív 

technológiák megvalósításának és fejlesztésének jelentős 

szerepük van a környezetbarátabb gazdaság felé haladásban. 

Norvégia és az EU támogatják a fenntartható fejlődés elvét, és 
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közös céljuk egy tudásalapú, versenyképes és dinamikus 

gazdaság létrehozása. Az éghajlatváltozás arra sarkallja a 

zöldülő gazdaságokat, hogy csökkentsék a szennyező 

kibocsátásokat és a GDP létrehozásához százalékonként 

szükséges energia mennyiségét. A zöld innovációba történő 

beruházások a gazdasági növekedést, a környezettudatos 

gazdálkodást és termelést erősíthetik. A meglévő iparágak 

környezetbarátabbá tétele, új zöld iparágak és innovatív 

technológiák fejlesztése nélkül lehetetlen ambiciózus célokat 

elérni e területen. Az innováció a gazdálkodásban, a termelési 

technológiákban és szabványokban úgyszintén fontos lenne az 

EU/EGT jogszabályainak való megfelelés érdekében. Ebben a 

tanulmányban a zöldipari innovációk fejlesztésének stratégiai 

megközelítését elemezzük. 

 

Kulcsszavak: versenyképesség, zöld gazdaság, innováció, 

éghajlatváltozás  

 

INTRODUCTION 

Manufacturing industries have the potential to become a driving 

force for realizing a sustainable society by introducing efficient 

production practices and developing products and services that 

help reduce negative impacts. This will require them to adopt a 

more holistic business approach that places environmental and 

social aspects on an equal footing with economic concerns. 

Their efforts to improve environmental performance have been 

shifting from “end-of-pipe” pollution control to a focus on 

product life cycles and integrated environmental strategies and 

management systems (EC, 2006). Furthermore, efforts are 

increasingly made to create closed-loop, circular production 

systems in which discarded products are used as new resources 

for production. 

 

In recent decades, expanding economic activity has been 

accompanied by growing concerns about climate change, energy 

security and scarcity of natural resources. While industries are 

showing greater interest in sustainable production and are 
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undertaking a number of corporate social responsibility (CSR) 

initiatives, progress falls far short of meeting these pressing 

challenges. Moreover, improvements in efficiency in some 

regions have often been offset by increasing consumption in 

other regions, while efficiency gains in some areas are outpaced 

by scale effects. Without new policy action, recent OECD 

analysis suggests that global greenhouse gas emissions are likely 

to increase by 70% by 2050. Provided that governments send a 

clear policy signal now about their medium and long-term 

climate change objectives, the cost of climate policy measures 

could be kept quite low in the next few years. Raising efficiency 

in resource and energy use and engaging in a broad range of 

innovations to improve environmental performance will also 

help to create new industries and jobs in coming years. The 

current economic crisis and negotiations to tackle climate 

change should thus be seen as an opportunity to shift to a 

greener economy. Incremental improvement is not enough, 

however. Industry must be restructured and existing and 

breakthrough technologies must be more innovatively applied to 

realize green growth. Short-term relief packages deployed today 

can stimulate investments in technologies and infrastructures 

that help innovation and enable changes in the way we produce 

and consumer goods and services in the future (OECD, 2008). 

 

GREENING INDUSTRIES – THE CONCEPT 

Developing countries need to expand their industrial sector to 

alleviate poverty, deliver goods and services, create jobs, and 

improve standards of living. However, many countries face 

severe environmental degradation and resource depletion, which 

threaten opportunities for sustainable economic growth. 

Green Industry promotes sustainable patterns of production and 

consumption i.e. patterns that are resource and energy efficient, 

low-carbon and low waste, non-polluting and safe, and which 

produce products that are responsibly managed throughout their 

lifecycle. The Green Industry agenda covers the greening of 

industries, under which all industries continuously improve their 

resource productivity and environmental performance. It also 

aims to create green industries, that deliver environmental goods 



Strategical Approach of „Greening” Green Industry 

Innovation: An Overview 

11 

 

and services in an industrial manner, including, for example, 

waste management and recycling services, renewable energy 

technologies, and environmental analytical and advisory 

services. The greening of industries has become a core 

determinant of economic competitiveness and sustainable 

growth. 

 

A POLICY FRAMEWORK FOR GREENING 

INDUSTRIES 

The policy and practice measures identified in this report have 

been organized into five themes, which reflect the nature of 

policy instruments, the issues, and the players involved. The 

policies for each theme are summarized below. 

 

An integrated framework to support the greening of industries 

 

The greening of industries requires effective and coordinated 

governance regimes to champion and support the 

implementation of green industry policies and initiatives. Clear 

government commitment needs to come from the top, with 

supporting leadership throughout the public sector. Policy and 

institutional integration is paramount, and this can be supported 

by clear processes for integrating environmental, social, and 

economic goals, along with national strategies for implementing 

goals across responsibility areas. Policy integration should take 

place both “vertically” between different tiers of government; 

and “horizontally”, between different sectors of government 

(EC, 2006). 

 

Creating an Enabling Environment 

 

The overall policy framework of a country has an important 

influence on the greening of industries, as it provides the 

environment through which industrial changes can take place. 

Financial institutions are important for supporting new business 

opportunities and the development and dissemination of new 

technologies. Governments can use environmental financing as 
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an instrument for promoting resource efficiency measures 

through financial institutions or independent funds. Demand 

conditions play an important role in stimulating new market 

opportunities, and improving environmental practices amongst 

firms. Governments around the world are using green public 

procurement to pursue social and environmental goals, and as a 

means of creating demand for green products and services. 

Governments should phase out environmentally harmful 

subsidies through subsidy reform processes, or transitional 

processes in cases of political or social resistance. Subsidies and 

protection measures lead to under investment in new and more 

efficient technologies (Bleischwitz et al, 2009). 

 

SUPPORTING INDUSTRY-LED INITIATIVES 

Governments can positively influence the internal decision-

making processes within enterprises through policies and 

incentives that promote improved production efficiencies and 

environmental management. Long-term partnerships between 

governments and business are important in fostering improved 

efficiencies and environmental management. 

 

Government initiatives that promote capacity development in 

areas such as cleaner production, eco-efficiency, and pollution 

control and lifecycle management are very beneficial for the 

greening of industries. Training and demonstration programmes 

are important for creating the skills required to implement 

resource-efficiency initiatives. Moreover, industry clubs or 

associations are a useful means of promoting policies and 

resource-efficient practices. Industry-led initiatives such as eco-

labeling, Environmental Management Systems (EMSs), 

standards, corporate social responsibility and environmental 

accounting can be promoted by governments through incentives 

and funding support. Policies should design to promote pro-

active actions, rather than providing a means of avoiding 

compliance (Bleischwitz et al. 2010). 
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FIGURE 1: POLICY MATRIX FOR THE GREENING OF 

INDUSTRIES 

 
 

AN INTEGRATED FRAMEWORK TO SUPPORT THE 

GREENING OF INDUSTRIES 

The greening of industry by governments is a cross-cutting 

exercise which involves the complex interplay of environmental, 

economic and social factors. This interplay is deeply entrenched 

within the context of sustainable development. The emergence 

of sustainable development as an explicit aim has not only 

required greater levels of policy integration but strong 

institutional frameworks in the forms of new ministerial 

portfolios, inter-ministerial cooperation and cabinet level 

committees etc. In fostering a holistic approach to the greening 

of industries, this chapter emphasizes the need to encompass all 

levels of government in policy design, decision-making, and 

implementation. In other words, government policies and 

processes need to be integrated both vertically at the 

international, national and local level, as well as horizontally, 

across all relevant government sectors. Meeting the challenges 

of sustainable development requires an overarching strategy or 



Puskás János – Simándi Péter – Mahesh Kumar Singh 

14 

 

framework to achieve the necessary vertical and horizontal 

integration, clear processes for integrating environmental, social, 

and economic goals, and commitment at the highest political 

level (UNEP, 2008). 

 

POLICY INDICATORS 

Policy indicators serve a variety of purposes. They are a 

valuable tool for tracking progress against policy targets and 

objectives, are useful in assessing the effectiveness of 

implementation programmes, and can help understand social 

conditions, trends, and changes. To inform public policy in a 

meaningful way, indicators should provide information at both 

the macro-level (at the level of a country as a whole) and the 

micro-level (at the level of the individual producer and 

consumer) (OECD, 2008). 

 

In the context of sustainable consumption and production, 

indicators can demonstrate whether a society’s consumption and 

production patterns are bringing about more socially equitable 

and environmentally sustainable development. In that regard, 

indicators of SCP are inextricably linked to broader sets of 

indicators on environment and sustainable development, 

including poverty reduction (UNEP, 2008a). In their recent 

National SCP Guidelines, UNEP notes the general inadequacy 

of national efforts to measure progress on SCP policy and 

programme implementation. Developing countries need to 

overcome a variety of institutional, technical and political 

constraints when developing SCP indicators, such as inadequate 

resources, data reporting units, monitoring networks, and lack of 

political willingness. UNEP has developed a guidance 

framework to assist developing countries in measuring their 

achievement towards SCP objectives. This framework 

emphasises the need for developing countries to develop their 

own sets of indicators which are specifically tailored to their 

information needs, sustainability priorities, and national 

frameworks and strategies of their own country (UNEP, 2008a). 
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SUPPORTING LIFE CYCLE ANALYSIS 

The concept of life cycle analysis or “Integrated Product 

Policy”, as coined by the EU, seeks to minimize environmental 

impact by looking at all phases of a product’s life cycle and 

taking action where it is most effective. The development of 

policies to support life cycle analysis can be viewed from the 

basis of four principles (EC, 2006): Pollution and waste 

reduction measures need to be identified throughout the entire 

product’s life cycle 

 

– from cradle to grave. This approach avoids shifting the 

environmental impact from one phase of the life cycle to 

another. 

 

– policy measures need to be flexible, working alongside the 

market where possible. 

 

The actions of all stakeholders are critical. The environmental 

impacts of products are affected by the actions of many different 

stakeholders, such as designers, industry, market people, 

retailers and consumers. Avoid setting final targets to be 

reached. Rather, stimulate an ethic of continuous product 

improvement. Given the variety of products and number of 

people involved, there is no straightforward solution to this 

issue. Instead, a mix of tools covering both voluntary and 

mandatory measures is required. These may include economic 

instruments, substance bans, voluntary agreements, 

environmental labeling, and product design guidelines etc 

(Anbumozhi, 2008). 

 

CONCLUSION 

In recent years, the idea of pushing environmental responsibility 

upstream to associated suppliers and vendors has gained favor as 

a strategy among environmentally-conscious companies. In this 

way, buyer companies seek to ensure that the environmental 

standards they have adopted internally are consistently 

maintained by their suppliers. Even without government 
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regulation, this sort of inter-firm compliance regime offers 

advantages to supplying companies that adopt greener practices. 

For both suppliers and their customers, a well-managed supply 

chain effort can go beyond mere cost-cutting; it can create 

business value in the form of higher quality materials or 

manufacturing processes, innovative new goods and services, 

protection of one’s brand reputation, and enhanced customer 

loyalty. Many large multinational companies have adopted 

green supply chain standards and enforce them through 

inspection and compliance regimes – e.g. requiring suppliers to 

use a certified EMS. It is important that standards adopted by 

multi-national companies are verified by independent and 

recognized organizations. 
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BORZÁN ANITA - SZIGETI CECÍLIA 

 

KIUGRÓ ADATOK AZ ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM 

SZÁMÍTÁS ADATBÁZISÁBAN  

LEGELŐ LÁBNYOM SZÁMÍTÁS PROBLÉMÁI  

 

Abstract 

In our study we were looking for countries with 

significantly differing from the average structure ecological 

footprint with the help of cluster analyses in the database used 

by calculating the ecological footprint index of Global Footprint 

Network. Comparing the data of the two years, we are trying to 

find answer for the question if the outlier data can trace back to 

professional reasons data collecting problems. Based on our 

studies, we can determine two members group team with one 

outstanding grazing land footprint (Mongolia, Uruguay), which 

can be considered as outlier according to every examination 

method. Regarding our suggestion, the control of outliers is 

necessary by the application of index every year. 

 

Összegzés 

Tanulmányunkban a Global Footprint Network ökológiai 

lábnyom mutató számításánál használt adatbázisában kerestünk 

klaszteranalízis segítségével az átlagostól jelentősen eltérő 

szerkezetű ökológiai lábnyommal rendelkező országokat. Két év 

adatait összehasonlítva arra a kérdésre is keressük a választ, 

hogy a kiugró adatok szakmai okokra vagy adatgyűjtési 

problémákra vezethetőek vissza. Kutatásunk alapján egy 

kiemelkedően magas legelő lábnyommal rendelkező két tagú 

csoportot tudtunk beazonosítani (Mongólia és Uruguay), amely 

mindkét vizsgálatunk alapján extrém outliernek tekinthető. 

Javaslatunk szerint a mutató alkalmazásánál minden évben 

szükséges az outlierek ellenőrzése. 

 

Kulcsszavak 

ökológiai lábnyom, legelő lábnyom, klaszteranalízis, Mongólia, 

Uruguay 
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1. Bevezetés 

Az egész világra és az országokra vonatkozó ökológiai 

lábnyom (EF) mutatót a Global Footprint Network (GFN) 

számítja. Az országos eredmények és a globális trendek 

földhasználati kategóriánként a szervezet honlapjáról szabadon 

letölthetőek. A GFN útmutatót, tájékoztatót is készít a 

számításhoz (Kitzes 2008; Ewing 2010), valamint partnereihez 

különböző együttműködési formákon keresztül
1
 eljuttatja az 

alapadatokat és a számítást tartalmazó Excel táblát.  

A mutató területi alkalmazásának oldaláról az egyik 

legfontosabb kritika, hogy az országok határai geo-politikai és 

kulturális szempontok szerint alakultak ki, és ezek nem - vagy 

nem feltétlenül - rendelkeznek környezeti jelentéssel így 

gyakran összekapcsolódó ökoszisztémákat választanak el. 

Ebben a megközelítésben a természeti határokon belüli EF 

kalkuláció korrektebb következtetések levonására alkalmas. 

Ugyanakkor, a döntéshozatal – és az adatgyűjtés - legfontosabb 

szintjei ma is az államok, így a környezeti szempontú 

beavatkozásokra is elsősorban ebben a keretben kerülhet sor. 

Ezért a számítás területi kritikájának (van den Bergh –

Verbruggen 1999) egyik ajánlása, hogy a mutatót ne területi, 

hanem időbeli elemzésekre használják.  

                                                             
1
 Partner Hálózatuknak 90 tagja van, a csatlakozás feltételeiről és 

lehetőségeiről az alábbi honlapon található információ: 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/partnerships_introd

uction/  

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/partnerships_introduction/
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/partnerships_introduction/
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2. Anyag és módszer 

A GFN adatbázisa a hat fő földhasználati kategória szerinti 

bontásban adja meg az egyes országok ökológiai lábnyomát 

1961-2008 közötti időszakra. Az EF növekedése a struktúra 

átalakulásával járt, a szén lábnyom több mint ötszörösére nőtt és 

jelenleg a globális EF több, mint feléért a szén-dioxid kibocsátás 

felelős. A globális szinten egyértelműnek látszó trend mögött 

nagy egyéni- országos különbségeket találhatunk 

Elemzéseinket az IBM SPSS20 programcsomag 

felhasználásával végeztük, a módszerek kiválasztásában és az 

eredmények értékelésében Sajtos – Mitev (2007) adatelemzési 

kézikönyvére támaszkodtunk, a csoportba sorolás 

klaszteranalízis segítségével történt. 

Kutatásunkhoz a GFN 2010. és 2011. évi adatbázisát 

használtuk fel. Az extrém outlierek feltérképezéséhez grafikus 

módszert, boxplot diagramot használtunk, majd kutatásunk 

második szakaszában feltártuk, hogy az EF hat összetevőjénél 

páronként megfigyelhető-e lineáris kapcsolat. A Pearson-féle 

korrelációs index értékeit korrelációs mátrixban tüntettük fel. 

Mivel a klaszterelemzés érzékeny az outlierek jelenlétére, 

minden elemzés előtt a kiugró adatokat egyszerű láncmódszerrel 

ellenőriztük és ezeket az értékeket az elemzésből kizártuk. Az 

eredmények értékelése szempontjából fontos, hogy nem az 

egyes adatsorok kiugró értékeit zártuk ki, hanem azokat, 

amelyek az elemzés során egytagú csoportot képeztek volna. A 

vizsgálatba bevont adatsorok azonos szintű metrikus skálán 

mértek, ezért standardizálatlan adatokat használtunk. 

Klaszterelmzésünk célja nem elsősorban a hasonló tulajdonságú 

országcsoportok lehatárolása volt, hanem a kiugró értékek, az 

extrém outlierek azonosítása. 
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3. Eredmények 

A 150 ország statisztikai adatai alapján az ökológiai 

lábnyom komponensek közötti lineáris korrelációs együtthatók 

alakulását mutatja az 1. táblázat.  

 
1. táblázat: Pearson-féle korrelációs együtthatók mátrixa 
EF 

összetevők2 

cr gr fo fi ca bu 

cr x x x x x x 

gr -0,23 x x x x x 

fo 0,334 0,023 x x x x 

fi 0,273 -0,101 0,214 x x x 

ca 0,641 0,008 0,277 0,231 x x 

bu 0,601 -0,008 0,293 0,114 0,352 x 

Forrás: GFN 2010 évi adatbázis alapján saját vizsgálat 

 

A kiemelt cellákban szereplő Pearson - féle korrelációs 

együtthatók szignifikáns kapcsolatot mutatnak az ökológiai 

lábnyom egyes összetevői között, míg mások függetlenek. Mivel 

erős kapcsolatot sehol sem találtunk, így elvileg nincs akadálya 

annak, hogy az összes változót bevonjuk a klaszterelemzésbe. 

Az 1. táblázat a 2010. évi adatbázis elemzését tartalmazza, de a 

2011 évi adatokkal elvégzett vizsgálat is hasonló eredményt ad. 

Első vizsgálatunkban a cr és ca, valamint a cr és bu 

változók közötti közepesnél erősebb kapcsolat miatt az elemzést 

5 változóval végeztük, cr kizárásával. Az egyszerű 

láncmódszerrel feltárt outlierek: 2010-es adatok alapján 

Mongólia; Uruguay, Ausztrália, Katar és az Egyesült Arab 

Emírségek, 2011-es adatbázis alapján végzett vizsgálatban 

hasonló eredményt kapunk, csak Ausztrália helyett Kuvait 

szerepel az outlierek között. A kiugró értékek nélkül végzett 

klaszterelemzés három- négy és ötklaszteres megoldását 

vizsgáltuk, de egyik se adott megfelelő eredményt, az országok 

                                                             
2
 A rövidítések jelentését  az 1. táblázat tartalmazza. 
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csoportosítása nem végezhető el egyértelműen a vizsgált 

változók alapján.  

 

4. Következtetések 

Az analízisek során feltárt outlierek között mindkét vizsgált 

évben megtalálható Mongólia és Uruguay. Ennek okát vizsgálva 

elemeztük a két ország ökológiai lábnyomának szerkezetét. 

 
1. ábra: Ökológiai lábnyom szerkezete (gha/fő) 

Forrás: GFN 2010 évi adatbázis alapján saját szerkesztés 

 

Az átlagos ökológiai lábnyomnak
3
 a legjelentősebb 

alkotóeleme az energiaföld lábnyom (fekete színnel jelölt 

adatsor), a legelő lábnyom (fehér színnel jelölt adatsor) pedig a 

teljes lábnyom 10%-át jelenti (1. ábra). Ezzel szemben 

Mongólia ökológiai lábnyomának 70%-át, Uruguay estén pedig 

60%-át teszi ki a legelő lábnyom. Az eredmény a 2011. évi 

adatbázis alapján is hasonló, ami megerősíti, hogy a két ország, 

sajátos ökológiai lábnyom szerkezetével egy jól körülhatárolt 

csoportot alkot.  

A boxplot diagramon (2. ábra) a téglalap mutatja a felső és 

alsó kvartilis közötti távolságot, a középső vízszintes vonal a 

                                                             
3
 Az itt bemutatott, az országos adatok egyszerű számtani átlagaként 

meghatározott „átlagos ökológiai lábnyom” és az első táblázatban ismertetett 

globális ökológiai lábnyom nagysága és szerkezete között módszertani okok 

miatt kisebb különbségek vannak. 
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medián. A függőleges vonalak hossza az interkvartilis 

terjedelem másfélszerese. Az interkvartilis terjedelmen kívül eső 

adatok az outlierek. Ha az adat az intervartilis terjedelem 

háromszorosán kívül található, akkor extreme outliernek 

nevezzük és ¬* szimbólummal jelöljük.  

A 2. ábra jól szemlélteti, hogy az extrém outlierek és az 

átlagos értékek milyen nagy mértékben térnek el egymástól. A 

két ország legelő lábnyoma a világ átlagának tízszerese és 

extrém outliernek minősül (2. ábra).  Tanulmányunk 2. ábrája 

SPSS20 programmal készült.   

 
2. ábra: Legelő lábnyom boxplot diagramja 

 
Forrás: Saját vizsgálat GFN adatbázis alapján 

 

5. Következtetések 

Vizsgálatunk szerint az országok többségére - 150-ből 112 

országra - az átlag körüli EF szerkezet jellemző, vagyis az 

átlagos ökológiai lábnyom szerkezetéből jól következtethetünk 

az egyes országok ökológiai lábnyomának struktúrájára. Vannak 

azonban jól körülhatárolt, bár kis tagszámú csoportok, 

amelyekre az átlagostól jelentősen eltérő az EF struktúrája. 
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Mivel az ökológiai lábnyomban az adott ország fogyasztási 

szerkezete tükröződik, ezért várakozásunk szerint a földrajzilag 

kulturálisan egymáshoz közel álló országok ökológiai 

lábnyomának szerkezete is hasonlít egymásra. Mongólia és 

Uruguay jelentős legelő lábnyoma miatt stabil, elkülönült 

csoportot alkot, a vizsgálat évétől és a módszertől függetlenül, 

így indokoltnak tartjuk, hogy fogyasztási szerkezetüket, 

jellemzőiket a későbbiekben részletesen megvizsgáljuk. 

Javaslatunk, hogy az adatbázis statisztikai átvizsgálását (extrém 

outlierek szűrését) kövesse egy szakmai kontroll, és a végső 

adattáblát ennek eredményeként állítsák össze. 
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SIMON SÁNDOR 

 

OKOSTELEFONRÓL MENEDZSELHETŐ 

ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMAT A DYNAMICS 

ANYWHERE NAV FEJLESZTŐKÖRNYEZETÉBEN 

 

Absztrakt 

Az információs társadalom fejlődése, a globalizáció nagy 

változást hozotak az ember és a számítógép viszonylatában. A 

mobil technológia még újabb kilátásokat adott a vállalati 

adminisztráció és menedzsment számára. A Microsoft 

Dynamics NAV nem egyszerűen egy számítógépekre kitalált 

alkalmazás, mely modellezni tudja a vállalatok különféle üzleti 

folyamatait, de egy megfelelő, okostelefonra vagy más mobil 

eszközre optimalizált szoftverfejlesztői környezetben e fejlett 

ERP szoftvernek a képességei kitágíthatók a nagy fizikai 

távolságokkal jellemezhető munkafolyamatok menedzsmentjére 

is. E tanulmányban bemutatom, hogyan lehet egy értékesítési és 

kézbesítési részfolyamatot modellezni a “NAV Anywhere 

Framework” segítségével. A tanulmány merít az üzleti 

folyamatmenedzsment elméleti alapjaiból, majd bemutatja egy 

elképzelt munkafolyamatnak egy általam, mobil eszközre 

fejlesztett szoftveres menedzsmentjét  

 

Kulcsszavak: mobile eszköz, szállítás, értékesítés, Microsoft 

Dynamics NAV, Dynamics Anywhere Framework 

 

Abstract 

The evolution of information society, globalisation, made great 

changes concerning the human-computer relationship. Mobile 

technology gives new perspectives for the administration of 

enterprises and decision making. Microsoft Dynamics NAV is 

not only a software capable to model the various activities of a 

firm through the desktop platform, but with a properly 

developed user interface which is optimised for a mobile device, 

the possibilities of the use of this ERP software can be 

broadened with workflows characterised with great distances. 

The survey gives a closer look at a business process 

management model of an imagined selling and delivery 
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workflow and its technical accomplishment on a mobile device 

with the help of the “NAV Anywhere Framework”. For my 

development creates specialised and dynamic web pages for a 

mobile device, it can be accessible from a lot of types of smart 

phones and tablet computers.  

 

Keywords: mobile device, field sales, Microsoft Dynamics 

NAV, Dynamics Anywhere Framework 

 

1. Az ügyviteli szoftverfejlesztés folyamatmenedzsmenti 

alapjai 
 

Ha a jövőbe szeretnénk tekinteni, nem tarthatjuk 

meglepőnek azt, hogy a hálózati gazdaság egyre fontosabb 

szerepet fog betölteni. A globalizáció a számítógépes hálózatok, 

információs rendszerek és a felhasználóik egyre nagyobb 

hatással lesznek a vállalatok adminisztrációs folyamataira. A 

modern vállalati szervezeti struktúrák és üzleti folyamatok, 

olyan összetettek lettek, hogy a menedzsmentnek az információ 

technológia segítségét kell kérnie. 

Az új infrastrukturális és technológiai lehetőségek a 

vállalati alrendszerek kiépítése, és az ügyvitelszervezés 

tekintetében is változásokat fognak indukálni. A funkcionális 

munkamegosztás és a vállalati belső hatalmi struktúra, az 

évtizedek során többnyire piramis szerkezetű szervezeti 

formákat alakított ki maga körül. Ennek következménye, hogy a 

szakmai és a vezetési - irányítási együttműködéshez magas 

szintű koordinációra van szükség.  

Az Üzleti Folyamatok Menedzsmentje egy olyan 

holisztikus megközelítés, amely az üzleti eredményességet úgy 

tűzi ki célul, és ezzel egyidőben rugalmasságot, innovációt, 

integrációt szorgalmaz. (Smart, Maddern & Maull, 2008) Az 

Üzleti Folyamatok Menedzsmentje a folyamatokank egységben 

szemlélésére késztet bennünket. Az üzleti folyamatok nemcsak 

az értéknövelő tevékenységek láncolatát jelentik, hanem a 

megfelelő szervezeti egységek tevékenységének közös célját is 

megtestesítik. Ezek a folyamatok sokszor kritikus fontosságúvá 

válhatnak a szervezet életében. (Ryan ,2009) 
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Habár az Üzleti Folyamatok Menedzsmentjének 

alapgondolata az anyagi folyamatok automatizálására irányult, 

ma már ez kiegészül az ember által írányított folyamatokkal, 

főleg e kettő kombinációjával. A legtöbb munkafolyamat-

menedzsment rendszerben, ha a folyamat igényel emberi 

beavatkozást, akkor a megfelelő személy hozzárendelése 

alapvető fontosságú. A munkafolyamati modell olyan 

tevékenységek sorozatából áll, ahol a személyes közreműködés 

alapfeltétel. (Russell, Hofstede, Aalst, Mulyar) 

M. Porter: értéklánc (value chain) elmélete az 

értékteremtésre és értékközvetítésre hívja fel elsősorban a 

figyelmet. Ennek alapján egy vállalat működése olyan egymást 

követő belső tevékenységek sorozataként írható le, amelyeket a 

szervezet az érték előállítás érdekében végez. Az egyes 

tevékenységek egyenként is hozzáadott értéket állítanak elő. 

(Porter 1985) 

A globalizációs és információtechnológiai változások 

befolyásával és a porteri gondolatmenet logikájával 

egybehangzóan az 1990-es években egyre inkább megerősödött 

a vállalati folyamatorientáció. A vállalatok működésében 

kimutathatók olyan folyamatok és tevékenységek, melyek 

néhány specifikus vonást leszámítva minden vállalkozásban 

hasonlóak. Ezek olyan tevékenységi körök, melyek alapján 

jellemző humán vonatkozású szerepkörökre osztható, illetve 

ezekhez csatolható a vállalkozási tevékenység. Ezek a 

szerepkörök olyan üzleti folyamatiegyüttesből fakadnak illetve 

képezhetők, melyek több vállalkozás esetén külön-külön is 

értékelhetők. 

A Microsoft Dynamics NAV 2009 kis- és középvállalatok 

számára készült integrált vállalatirányítási rendszer. A szoftver 

az újabb verziójában moduláris felépítésű a jellemző 

tevékenységi szerepkörök tekintetében. E szerepkörök a 

legjellemzőbb vállalati folyamatok menedzselése alapján és 

céljából lettek kialakítva. Ez a moduláris felépítés teszi lehetővé, 

hogy a vállalatok olyan megoldású ERP rendszert vezessenek 

be, ami megfelel üzletmenetüknek, és amely a későbbiekben a 

vállalati átszervezésekkel, bővüléssel párhuzamosan 

továbbfejleszthető.  
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A gyártó a szoftvert a konkrét vásárlói igények alapján 

történő módosítások előtt több fontos szerepköri központtal 

forgalmazza. Ezek közül kereskedelmi és logisztikai 

szempontból kiemelkedő fontosságú a “Szállítás-beérkeztetés” 

(Shipping and Receiving) centrum. A centrum használatával 

átláthatóvá válnak a vállalati logisztikai folyamatok. Az 

ügyfelek megtartása érdekében mérhető a szolgáltatási színvonal 

alakulása, kontrollálható a készlet optimális mennyisége. 

 

2. A mobil eszközről menedzselhető szállítási és 

kereskedelmi folyamat modellje 

 

Az általam a NAV “Szállítás-beérkeztetés” szerepköri 

központjához fejlesztett szoftveres folyamatmodell nagy 

jelentőségű lehet a futárral történő kiszállítás során. A 

tanulmány címében említett okostelefon fogalmát tágan lehet 

értelmezni, ugyanis bármilyen, internetelérésre és böngésző 

működtetésére alkalmas mobil eszközön használható a 

fejlesztés, ugyanis egy böngészői felületen keresztül történik az 

információcsere. 

A Dynamics NAV rendszerhez a Dynamics Anywhere cég 

kialakított egy fejlesztői környezetet, melynek segítségével a 

felhasználók módosíthatják az eredeti NAV szoftver által 

nyújtott szolgáltatásokat. Nemcsak arról van szó, hogy a 

fejlesztői környezet egy újabb főmenüponttal bővíti az eredeti 

struktúrát (1. ábra), hanem a megnövelt rugalmasság az egész 

szoftver működését átjárja.  

A fejlesztett új folyamat azt az esetet modellezi, amikor a 

futár a kézbesítés során azzal a helyzettel találkozik, hogy a 

vevő át szeretné ugyan venni az árut, de fizetni nem akar, bár 

korábban a készpénzes fizetési lehetőséggel történt a 

megállapodás. Ebben az esetben a futárt feljogosíthatjuk azzal a 

döntési kompetenciával, hogy miután a mobil eszközéről 

ellenőrzi a központi adatbázisban, hogy a vevőnek van-e 

korábbi tartozása a cég felé, eldöntheti, hogy a vevő kérésére a 

halasztott, banki átutalásos fizetési módszert ott helyben, a 

kézbesítéskor megengedi, és ezt az engedélyt azonnal rögzíti is a 

mobil eszközön keresztül a cég központi adatbázisában. 
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Az 1. ábrán látható e folyamatnak (melyet Customer 

Information névre kereszteltem) a tevékenységi láncolata úgy, 

ahogy az a fejlesztő környezetben megjelenik. Egy tevékenység 

az egy “képernyőn”megjeleníthatő és menedzselhető 

munkafolyamatot jelenti. A 2. ábrán a folyamat első 

tevékenységének (a vevőinformációk lehívásának - 

elnevezésem: “Get Customer”) kódjai találhatók. E tevékenység 

a mobil eszközön a 4. ábrán látható formában jelenik meg. A 3. 

ábrán a “Get Customer” tevékenység “controljainak” 

összegzőkódjai láthatók. A “control”-ok ebben az esetben a 

tevékenység menedzseléséhez szükséges feliratok, 

szövegdobozok. A 4. ábrán a “Get Customer” tevékenység 

“buttonjainak” összegzőkódjai láthatók. A mobil eszköz 

böngészői felületén ezeknek a “gomboknak” a “tapintása” fogja 

lezárni az aktuális tevékenységet. Az 5. ábrán szintén a mobil 

eszköz böngészői felülete látható. Itt lehet kiválasztani a 

“controlok” segítségével, hogy az eredetileg “Cash” értéket 

tartalmazó “Payment Methode Code” NAV mezőt “Bank 

transfer”-re szeretnénk változtatni. A tevékenységet lezárni a 

gombok tapintásával lehet, és az “OK” gomb fogja indukálni a 

központi adatbázis rekordjának módosulását. A folyamat igazi 

értékét az jelenti, hogy egy adatbázis szerver és a NAV által 

védet adatállományt óriási távolságból biztonságosan 

módosítani lehet, és mindez üzleti hasznot jelent. 

Az előbbi leírás csak egy szűk kivonata a teljes folyamat 

műszaki-informatikai hátterének, de talán így is ízelítőt adott, 

hogy a Dynamics Anywhere “add-on”-ja segítségével milyen 

rugalmasan módosíthatók az üzleti folyamatok a Microsoftnak e 

szoftverében. 
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1. ábra:  A fej lesztet t  folyamat tevékenységei (Sajá t)  

 
 

2. ábra:  A “Get Customer” tevékenység “control” -jai  
(Saját)  
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3. ábra:  A “Get Customer” tevékenység “but ton” -jai  
(Saját)  

 
 
4. ábra:  A “Get Customer” tevékenység a mobil  eszközön  

(Saját)  
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5. ábra A “Get Customer Payment  Method” tevékenység a 

mobil  eszközön (Saját)  
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KOVÁCS MIHÁLY 

 

RÉGIÓK VAGY MEGYÉK AZ EURÓPAI UNIÓBAN? 

 

REGIONS OR COUNTIES SHOULD BE PREFERRED IN 

THE EU? 
 

I analyzed the development of the medium level public 

administration from historical approach, focusing on the scopes 

of administration rendered to this level as well as 

regionalisation aspects in my thesis. The Hungarian public 

administration – especially local administration - will go 

through several structural changes in the next few years. My 

researches supported my point of view that counties should 

remain the actors of medium level public administration, 

whereas regional centers should be institutions only responsible 

for regional development. The latter task, including the 

tendering, investment coordination and control do not require 

significant human resources at regional level. Therefore, 

producing unreasonable bureaucratic institutions could be 

avoided, and a lean and simultaneously more efficient 

organization could serve the needs of regional development.     

 

Keywords: public administration, structural changes, regional 

development,  
 

Tanulmányomban megvizsgáltam a középszint helyzetének 

történelmi alakulását, egyrészt a megyékhez kapcsolt 

hatáskörök, területi igazgatás, másrészt pedig a regionalizációs 

elképzelések irányából. A mai magyar közigazgatás különösen 

az államháztartás jövőbeli reformját figyelembe véve számos 

változás előtt áll Vizsgálataim megerősítették azon 

álláspontomat, mely szerint a középszintű közigazgatási 

egységnek továbbra is a megyének kellene lennie, a régiók pedig 

a területfejlesztés megvalósítására szolgáló intézmények 

lennének. A területfejlesztési feladatok, a pályáztatás, a 

beruházások koordinálása és ellenőrzése nem igényelne 

régiószinten jelentős emberi erőforrás igényt, így nem kellene 

egyfajta „vízfejeket” létrehozni, egy karcsú, ámbár annál 
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hatékonyabb szervezet is képes lenne megfelelni a 

területfejlesztés feladatrendszerének. 

 

Kulcsszavak: területi közigazgatás, szerkezeti változások, 

területfejlesztés,  

 

1. Bevezetés 

Az elmúlt években számos alkalommal terítékre került a 

közigazgatás területi szerkezetének megváltoztatása, 

pontosabban a változtatás szükségessége, miközben a 

véleményeket alátámasztó közgazdasági vizsgálatok elmaradtak. 

Az elmúlt időszakban számos változás következett be a 

területen, így a területfejlesztéshez kapcsolódó új 

képződmények megjelenése, melyek közül újszerű volt a 

korábban a hazai közigazgatási gyakorlatban jelen nem lévő 

régiók (tervezési-statisztikai) megszületése, valamint a 

legfrissebb változás, a – megyei szintű, jelentősen megerősödő – 

kormányhivatalok gyakorlatba ültetése. 

A magyar közigazgatás-tudomány negatív meghatározással 

élve általában területi közigazgatásnak tekint minden olyan 

igazgatási szférát, amely nem a központi (köz)igazgatás része. 

Így amikor területi közigazgatásról beszélünk, minden olyan 

igazgatási intézmény érintve van, ahol valamilyen 

meghatározott területhez – akár megyéhez, akár régióhoz – 

kapcsolható hatáskör, közszolgáltatás, vagy területfejlesztési 

feladat létezik. Az értekezés kitér a vizsgálat szempontjából 

fontos területi közigazgatás lehatárolására, értelmezésre. 

A közigazgatás területi rendszerének megreformálásával 

kapcsolatos igény legerősebben hazánk európai uniós 

csatlakozásával összefüggésben merült fel, hiszen az integráció 

kapcsán került előtérbe, hogy az ún. „Régiók Európájához” 

csatlakozik az ország, amely ekképpen feltételezi az addig 

hiányzó regionális beosztás meglétét Magyarországon. A régiók 

ötlete komoly vitákat gerjesztett, mivel egyúttal felmerült a 

megyék megszüntetésének, de legalábbis hatáskörei jelentős 

megnyirbálásának szándéka is. Ugyanakkor hosszú 

évszázadokon keresztül a megye volt az önkormányzatiság, a 

társadalmi, politikai közélet színtere, valamint a közigazgatás 

legfontosabb szintje és kerete is, amelynek következtében 
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túlságosan erősek és beágyazottak lettek a megyei gyökerek 

ahhoz, hogy egyszerűen kiiktathatóak legyenek. 

A régiók fogalmának számtalan értelmezési kerete ismert, 

hasonlóan nagyszámú a regionalizációs elképzelések tárháza is. 

Szerepelnek közöttük olyanok is, amelyek a megyei szintű 

igazgatást megtartanák bizonyos feladatokra. Maguk a 

regionalizációs koncepciók nem új keletűek, hanem végig 

kísérik történelmünket. A tudományos, szakmai háttér tehát igen 

differenciált, amely mellett nem meglepő, hogy jelenleg nem 

beszélhetünk egységes politikai koncepcióról a mezo szint 

szerepét illetően. A tisztánlátást tovább nehezíti, hogy a napi 

politikai csatározások színterén egybemosódnak a 

területfejlesztés és általános közigazgatás intézményi kérdései, 

így a hangoztatott uniós normákból fakadó elvárások a 

valóságban sok esetben más tartalommal, vagy egyáltalán nem 

is léteznek. 

E tanulmány célja megvizsgálni hogyan alakult 

történelmünkben a középszintű igazgatás. E mellett a vonatkozó 

uniós normaanyag ismerete elengedhetetlen, mind 

általánosságban a közigazgatás, mind specifikusan a 

területfejlesztés irányainak pontos meghatározásában. 

Álláspontom szerint csak ilyen átfogó elemzéssel lehetséges 

megérteni a jelenlegi középszintet, majd ezek alapján felvázolni 

az optimális jövőképeket, amelyek kiindulási pontjai lehetnek a 

területi közigazgatási reformtörekvéseknek.  

 

2. Jogi-szervezeti keretek 

Hazánkban – a legtöbb európai országhoz hasonlóan - a 

területi beosztás alapjai régi történelmi hagyományokhoz 

kötődnek. Államalapításunk óta a megyei és azon belül a járási 

közigazgatási beosztás a jellemző. A Révai Nagy Lexikon is így 

fogalmazott: „A comitatus a magyar állam legjelentősebb 

közigazgatási tagosulása történelmének egész folyamán, Szent 

István óta, mind a mai napig. A vármegye a magyar lélek és jogi 

felfogás egyik legeredetibb alkotása, amelynek története szinte 

egybe esik a függetlenségéért és szabadságáért folyton harcoló 

nemzet történetével”. 

A mindenkori belső határok kialakulásában kisebb 

mértékben játszott szerepet a közigazgatási racionalitás, sokkal 
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inkább e múltbéli hagyományok voltak meghatározóak. 

Véleményem szerint a hosszú évek óta zajló közigazgatási-, és 

területpolitikai racionalizálási viták legelemibb forrása ezen 

„történelmi tőből” fakad. Hiszen a magyar tradíciók e téren 

közel ezer évesek - az angol beosztás mellett Európában ez 

tekinthető a legrégebbi közigazgatási területi 

egységrendszernek. 

A magyar királyi vármegye a maga korában az egyik 

legszervezettebb közigazgatási intézmény volt. Tisztán közjogi 

jellegű, országos kiterjedésű és egyetemleges – azaz a 

közigazgatási ügyek minden ágára kiterjedő hatáskörű – 

kizárólagos középhatóság volt. A vármegye kormányhatósági 

jellege nálunk századokon át annyira előtérben állt, hogy a 

sokszor idegen központi hatóságokkal szemben ez volt az 

egyetlen magyar állami szervezet. 

A kezdetben kizárólag királyi vármegye már a 13. 

században autonóm irányú fejlődést vett, és a politikai jogokkal 

rendelkezők, a nemesség önkormányzata lett. E folyamat első 

fennmaradt írásos emléke az úgynevezett Kehidai Oklevél 

(1232), amelyben a Zala megyei szerviensek írásba foglalták: a 

királytól ők engedélyt kaptak arra, hogy a „hatalmasoktól 

igaztalan elnyomást” szenvedők ügyeiben maguk bíráskodjanak. 

A királyi vármegye helyén így a 13. század második felében 

mindenütt létrejönnek a nemességnek bizonyos önkormányzatra 

törekvő önvédelmi szervezetei, a nemesi vármegyék. Ekkortól – 

vagyis az egész megyei nemesség testületi szervezeteként 

működő megyegyűlések összehívásától – számítjuk a megyei 

önkormányzatok történetét, s így a magyar önkormányzatiság 

egyik pilléreként a megyei önkormányzatok is több mint 750 

éves múltra tekinthetnek vissza. 

A vármegyék fontos szerepet játszottak a magyar államiság 

fennmaradásában, hiszen a török uralom alatt a megyei 

szervezetrendszer akkor is élt, amikor az ország nagy része 

elveszett. 

A Habsburgok trónra jutásával került előtérbe a vármegyék 

alkotmánybiztosító szerepe, mivel a megyék jogosultságot 

kaptak arra, hogy a részükre kihirdetés és végrehajtás céljából 

megküldött rendeleteket megvizsgálják törvényességi 

szempontból, és félretehették azokat, amelyeket a törvénnyel 
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szemben állónak ítéltek meg. Ez egy igen kivételes jogosítvány 

volt, amely útján kvázi normakontrollt gyakorolhattak a megyei 

jogszabályok felett. Minthogy a magyarság alkotmányos 

felfogása az idegen uralkodónál és a kormánynál nem mindig 

talált kellő megértésre, ezért a közélet az országgyűlés 

működésének szüneteltetésének idején a vármegyei szervezet 

keretei közé szorult, és ott folytatta nemzeti életét. Így lett az 

idegen kormány abszolutisztikus törekvései ellen rendületlenül 

küzdő vármegye a nemzeti élet központja és a jogfolytonosság 

megtestesítője. 

A megyei keretek mind a napig fennmaradtak, 

hagyományaik tehát erősek, sőt ez a területi rendszer ez idáig 

sikeresen formálta önmagát az adott korok elvárásaihoz, s a 

történelem viharai során területi és hatásköri változások révén is 

képes volt alkalmazkodni a kor követelményeihez. Így nem volt 

szükség a közigazgatási keretek teljes szétverésére a nagyobb 

történelmi fordulópontokban sem, hogy például a polgári 

átalakulás folyamata megindulhasson. A megyerendszer 

legnagyobb jelentősége tértörténeti szempontból abban rejlik, 

hogy mindig formálódni tudott a változó közjogi, igazgatási, 

politikai struktúrához. Így a megye a történeti-területi 

folyamatok meghatározó kerete lehetett hosszú századokon 

keresztül. Holott története során csak rövid ideig volt 

kizárólagos és egyetemleges területi képződmény. 

A középszint vonatkozásában napjaink gazdálkodására is 

jelentős hatással bíró alapvető változásokat hozott az 

önkormányzati törvény megszületése. A legélesebb politikai 

viták a megyék közigazgatási szerepével kapcsoltban dúltak, s 

végül minden korábbitól eltérő mértékben megnyirbálták azt. A 

törvény szubszidiárius szerepet adott a megyéknek, a 

kizárólagosan nekik címzett feladatok körét leszűkítette és azon 

körzeti jellegű közszolgáltatásokra korlátozta, amelyeket a 

települések nem szándékoznak, vagy nem képesek ellátni. A 

szabad feladatvállalás terét szűkíti továbbá a kötelezően 

ellátandó feladatok köre, melyekhez a központi költségvetés 

elvileg támogatást kellene, hogy nyújtson. Ami viszont a 

gyakorlatban nem kielégítő mértékű, ez a megyei 

önkormányzatok egy kardinális problémája napjainkban is: a 

forráshiány. 
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A területen újabb változást a területfejlesztési modellváltás 

és az erre a célra elfogadott külön törvény hozott. Hosszú 

előkészületek után született meg a területfejlesztésről és a 

területrendezésről szóló törvény. Összességében egy EU-

konform jogszabállyal megteremtette a hazai regionális politikai 

intézményi kereteket és alapot adott a tervező-programalkotó 

munkához. A területfejlesztési feladatok végrehajtásárára önálló 

területfejlesztési intézmények jöttek létre, emellett a 

hagyományos közigazgatási szervek is szerephez jutottak. 

Áttekintve az intézményrendszert; beszélhetünk országos-, 

regionális-, és megyei kistérségi szintről, azaz az eddig létező 

szintek mellé létrejött a regionális szint is. 

A közigazgatás területi besorolását, és szerkezetét tekintve 

legfrissebb változást a kormányhivatalok megjelenése hozott. 

2011. január 1-jétől a fővárosi és a megyei közigazgatási 

hivatalok jogutódaként, valamint a területi államigazgatási 

szervek egy részének részleges integrációja útján jött létre a 

fővárosi, valamint a 19 megyei kormányhivatal, mint a területi 

államigazgatás csúcsszerve. Ez a szervezett hivatott integrálni a 

korábban számos intézmény által végzett különböző feladatokat, 

azaz a korábban az állami dekoncentrált szervek által végzett 

feladatokat, melyek a 90-es években „tódultak be” a területre, a 

korábban a megyei tanácsok által végzett feladatok ellátására. A 

változtatással párhuzamosan a megyei önkormányzatok feladat- 

és hatásköre jelentősen módosult, ezen szervezetek elsősorban 

területfejlesztési feladatokat látnak el a jövőben.  

 

3. Az Európai Unió regionális politikája 

Az Európai Unióban a regionális politika évtizedekig a 

nemzeti politika keretein belül működött. Bekövetkezett 

azonban egy fordulat, amikor is felismerték, hogy az egyes 

regionális különbségek jelentős versenyhátrányt okoznak a 

Közösség egésze számára is, és az integráció megerősítésének 

gátjait jelentik. A regionális fejlesztés közösségi szintre 

emelésének első lépése egy közösségi pénzalap, az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap (ERFA, European Regional 

Development Fund) létrehozása volt 1975-ben. Az ERFA 

termelő beruházásokat, infrastruktúrafejlesztést, a belső 
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potenciál erősítését célzó programokat, az ún. kísérleti 

projekteket támogatja. 

A regionális politika pénzügyi eszközeinek első átfogóbb 

reformja 1988-ban volt. Az Európai Tanács felülvizsgálta az 

ERFA, valamint a másik két ágazati alap (ESZA - Európai 

Szociális Alap és EMOGA - Európai Mezőgazdasági 

Orientációs és Garanciaalap), akkori közös nevükön 

Szolidaritási Alapok működését, és 68 milliárd ECU-t különített 

el számukra.  Utóbbi két alap még 1958-ban jött létre, az ESZA 

ma a foglalkoztatás-fejlesztéssel, átképzésekkel, 

vállalkozásalapításokkal, innovatív fejlesztésekkel, hátrányos 

helyzetűek újbóli beilleszkedésével kapcsolatos projekteket 

finanszíroz. Az EMOGA egy kettős alap, Orientáció Szekciója 

vidékfejlesztési intézkedéseket és termelői támogatásokat 

finanszíroz, elsősorban az elmaradott régiókban. Az Unió 

minden más területén a Közös Agrárpolitika keretén belüli 

vidékfejlesztési projekteket a Garancia Szekció forrásai 

finanszírozzák. A ’88-as reform célja a regionális politikai 

eszközök hatékonyabb összehangolása, az erőforrások 

legsúlyosabb szerkezeti problémákra való összpontosítása volt. 

Ennek keretében meghatároztak bizonyos szervezési elveket, 

melyek ma is a regionális politika alapelveinek tekinthetők. 

Ezek az alábbiak: partnerség, programozás, koncentráció és 

addicionalitás. 

E reformtól kezdődően kezdték el használni a közösségi 

politikákban az EU területi beosztásának jegyzékét, az úgy 

nevezett NUTS rendszert.  Ennek oka az volt, hogy a hivatkozott 

tanácsi rendelet két regionális szintet a regionális támogatások 

célterületeivé tett, és ez azért volt nagy jelentőségű, mert a 

korábbiakban a támogatandó régiók lehatárolása a tagállamok 

feladata volt. Az egyes államok természetszerűen más-más 

lehatárolási, mérési elveket alkalmaztak, így ezek nem voltak 

összemérhetők a források elosztásakor. A beavatkozási térségek 

objektív lehatárolása miatt kezdték el használni a területi 

statisztikai egységek kategóriáját.  A NUTS rendszer öt szintű 

hierarchikus osztályozással dolgozik, három ebből a regionális, 

kettő pedig a helyi szintre vonatkozik. A NUTS I szintben 78 

nagyrégiót határoztak meg. (Pl. kelet német tartományok, 

Skócia).  A NUTS II szintet (pl. osztrák tartományok, francia 
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autonóm régiók) tekintik a regionális politika akció területének, 

amely szinten az összes Strukturális Alap elvileg igénybe 

vehető. A NUTS III az olyan a kisebb területi egységek 

kategóriája, mint a francia megyék. 

A NUTS II szint preferálása nem új keletű, már egy 1961-es 

brüsszeli integrációs konferencián is kimondták, hogy a NUTS 

II szintet tekintik „basic regions”-nek, vagyis a tagállamok 

regionális politikájának általában ez az alapja, s így ez a szint a 

legalkalmasabb a regionális problémák nemzeti szintű 

vizsgálatára. Ezen kívül a NUTS II szintre épít az ún. „periodic” 

és „progress report” is, amely egy tanácsi rendelet alapján 3 

évente illetve évente mutatja be az unión belüli társadalmi és 

regionális folyamatokat és egyenlőtlenségeket. A NUTS III szint 

túl kicsi a komplex analízisekhez. 

A regionális politika fejlődésének következő állomása a 

Maastrichti Szerződés, mely létrehozott egy újabb alapot, 

elsősorban a szegényebb tagállamok környezetvédelmi és 

közlekedési projektjeink támogatására- ez volt a Kohéziós Alap. 

1993-ban a tanács már közel 177 milliárd ECU-t különített 

el a kohéziós politikára, amely az akkori költségvetés harmadát 

jelentette. Később egy újabb ágazati alapot is életre hívtak-

Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz ( HOPE ) néven. A ’97-

es Amszterdami Szerződés is megerősítette a kohézió 

fontosságát. 

Az Unió az 1994-1999 közötti időszakra a fejlesztési 

prioritások figyelembevételével hat támogatandó célkitűzést 

határozott meg, abból a célból, hogy közösségi szinten jelezze a 

források koncentrált felhasználását. A célkitűzések egy része 

földrajzilag meghatározható hátrányos helyzetű régiókra 

vonatkozik, másik része viszont a szerkezeti problémákhoz 

kapcsolódik. Ennek következtében az egy célhoz rendelt 

forrásokat az Unió bármely területi egységében, legyen az akár 

régió, kistérség vagy település, fel lehetett használni. 

1999. a regionális politika reformsorozatának kulcs 

állomása volt. Márciusban az Európai Tanács döntött a 

Strukturális Alapok reformjáról, és módosította a Kohéziós Alap 

működését. A 2000-2006 közötti költségvetési időszakra 

vonatkozóan évi 30 milliárd eurót terveztek elkülöníteni. Ezen 

kívül az 1989-ben bevezetett Phare program mellé két új 



Kovács Mihály 

40 

előcsatlakozási alapot vezettek be a tagjelölt országok számára 

az Agenda 2000 keretében. Strukturális politikai eszközként, a 

Kohéziós Alap mintájára az ISPA, az EMOGA mintájára pedig 

a SAPARD programot. 

Arra a kérdésre, hogy létezik-e valamiféle „európai 

közigazgatási modell”, melynek 2004. május 1. után meg 

kellene felelnünk - a válasz egyértelmű: nem. Az unió tagállami 

kompetenciában hagyta a kérdéskört, egy ilyen irányú normatív 

szabályozás súlyosan érintené a szuverenitásukat, sőt egész 

egyszerűen meg is bukna azon. (Így tehát ez a harmadik pillér, 

vagyis a bel- és igazságügyi együttműködés hatásköre alá esik.)  

Ebből fakadóan közigazgatási szintek számára, elnevezésükre, 

hatásköreikre sincs semmiféle követendő normaanyag. A 

magyar középszint igazgatásszervezési dillemájára tehát az 

acquis communautaire-től nem várhatunk választ, azonban a soft 

law szintjén kialakult egy új dimenzió, melynek trendjei 

vitathatatlanul alakítják a jelen közigazgatási struktúráját, 

működését; valamint iránymutatással kell, hogy szolgáljanak 

egy jövőbeli közigazgatási reformhoz is. 

Amióta megalkották a fogalmát, „európai közigazgatási tér” 

(European administrativ space), nem teljesen egyértelmű, és a 

mai napig szakmai viták tárgya, hogy tulajdonképpen mit is 

értünk alatta. Vannak, akik szerint egyáltalán nem létezik, a 

bizonyos európaizálódást kiváltó folyamatok általánosan 

köthetők a társadalom modernizálódáshoz kapcsolódó 

követelményekhez. 

Lényegében az Európai Közösség által vallott és gyakorolt 

értékek, alapelvek alkotják. Ilyenek a közszféra- és a 

magánszféra elválasztása, a politikai és a közigazgatási terület 

megkülönböztetése, a közszféra magasabb szintű foglalkoztatási 

védelme, stabilitása kiszámíthatósága, a területi igazgatással 

kapcsolatban a decentralizáció követelménye. A „koppenhágai 

kritériumoktól” kezdve folyamatosan fogalmaztak meg irányadó 

elveket az egyes csúcstalálkozókon. Ezek az alábbiak: jó térségi 

megközelíthetőség, átláthatóság, hatékonyság, eredményesség, 

méltányosság, stabilizáció, legitimáció, fenntarthatóság, 

versenyképesség, innováció. 

A 2000-ben tartott Lisszaboni Csúcstalálkozón az Európai 

Tanács már leszögezte: A közigazgatás és szabályozásának 
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javítása meghatározó tényezője annak, hogy az Európai Unió a 

világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú 

gazdaságává váljon. A nemzeti közigazgatások közötti egyszerű 

tapasztalatcsere és együttműködés ma már a közös eszközök és 

megoldások fejlesztésének stádiumába lépett. 

A Regionális Önkormányzatok Európai Chartáját (a 

továbbiakban Charta) 1997-ben fogadta el a Helyi és Regionális 

Hatóságok Európai Kongresszusa. Ez a szerv az Európa 

Tanácson belüli fórum, mely a tagországok (és nem régiók) 

képviselőit tömöríti. Célkitűzése a helyi és regionális 

demokrácia elősegítése, működésében kevésbé markánsan 

jelenik meg a regionalizmus erősítése, inkább az 

„országképviseleti” szempont hangsúlyosabb. 

Az Európai Unióban az egyes tagállami gyakorlatot 

vizsgálva két jellemző iránnyal találkozhatunk, egyrészt vannak 

azok az országok, amelyek kisszámú, de nagy területű, komoly 

hatáskörű, anyagilag is erős települési önkormányzatokkal és 

emellett (ehhez viszonyítva) gyenge középszinttel rendelkeznek 

(„északi-modell”, pl.: Svédország, Dánia). Másrészt azok az 

országok, amelyek nagyszámú, de alacsony lélekszámú, 

igazából csak az alapszintű közszolgáltatást biztosító települési 

önkormányzatokkal és – ehhez viszonyítva – erős középszinttel 

rendelkeznek („déli-modell”, pl.: Franciaország, Ausztria stb.). 

 

4. Következtetések 

A magyar önkormányzati rendszer jelenlegi legfőbb 

jellemzője, hogy a középszintű önkormányzat, a megyei 

önkormányzat relatíve erőtlen. A tradicionálisan erős megyei 

közigazgatási szint az új önkormányzati rendszerben került az 

intézményfenntartó állapotába, és mint delegált testülettel 

működő és saját adókivetési joggal nem rendelkező egység még 

az Európa Tanács Helyi Önkormányzatok Európai Kartájának 

sem felelt meg. 

Bár ez a helyzet később némileg javult, de igazi áttörést 

csak egy, a jelenleginél erősebb, a területi társadalmi-gazdasági 

reálfolyamatokkal harmonizáló feladatkörű és forrásokkal 

rendelkező területi önkormányzat létrehozása jelentette volna. 

Az ehhez szükséges parlamenti többség azonban nem volt 

biztosítható, a probléma pedig 20 éve változatlanul megoldásra 
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vár. Nagyszámú, alacsony lakosságszámú települési 

önkormányzattal rendelkező rendszerben ugyanis fokozottan 

szükség van erős területi önkormányzatra. Ezt igényli a központi 

hatalom ésszerű lebontása, a decentralizáció elvének 

érvényesítése is. Ugyanakkor elaprózott településszerkezetünk 

miatt egyes településeknek a magas színvonalú alapellátás 

biztosítása is gondot jelent (ez nem pótolható a megyei 

önkormányzatok által, ahhoz túl messze vannak), másik oldalon, 

pedig az érdemi decentralizációhoz nagyobb területi egységekre 

van szükség, mert ezt igényli a területfejlesztési funkciók 

ellátása és egyes fontosabb közszolgáltatások biztosítása (pl. 

közlekedés, szakképzés). Le kell szögezni, hogy erős területi 

önkormányzat területfejlesztési funkciók nélkül nem képzelhető 

el, az intézményfenntartás bővítése ehhez kevés. Ezen egymást 

erősítő érvek szólnak a jelenlegi középszint átalakítása, 

megerősítése mellett. 

Én azt gondolom, hogy a többségi szakirodalmi 

vélekedéssel ellentétben nincs szükség választott politikai régió 

létrehozására. 

A mai magyar közigazgatás különösen az államháztartás 

jövőbeli reformját figyelembe véve számos változás előtt áll. A 

változásoknak azonban véleményem szerint nem a 

megyerendszer megszüntetésére vagy teljes elsorvasztására kell 

törekednie, én azt gondolom ugyanis, hogy a politikai régiók 

létrehozásának nincsenek meg a megfelelő indokai. 

Véleményem szerint a középszintű közigazgatási egységnek 

továbbra is a megyének kellene lennie, és a régiók pedig a 

területfejlesztés megvalósítására szolgáló intézmények 

lennének. Én azt gondolom, hogy a területfejlesztési feladatok, a 

pályáztatás, a beruházások koordinálása és ellenőrzése nem 

igényelne régiószinten jelentős emberi erőforrás igényt, így nem 

kellene egyfajta „vízfejeket” létrehozni, egy karcsú, ámbár annál 

hatékonyabb szervezet is képe lenne megfelelni a 

területfejlesztés feladatrendszerének. 
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PARADIGMAVÁLTÁS A STRATÉGAI 

MENEDZSMENTBEN: A PORTER-FÉLE 

POZICIONÁLÓ STRATÉGIA VS. ERŐFORRÁS ALAPÚ 

ELMÉLET 

 

Absztrakt 

Az elmúlt évtizedekben alapvetően változtak meg a vállalati 

stratégiáról alkotott nézetek mind az elmélet, mind pedig az arra 

épülő gyakorlat oldaláról. A tanulmány a szakirodalmi források 

feldolgozása alapján arra keres választ, hogy a 80-as években 

népszerűvé vált külső fókuszú, a stratégiát a meglévő 

alternatívák közötti választásként kezelő porteri stratégia és a 

90-es években elterjedt erőforrás alapú elmélet alapján hogyan 

ragadható meg a vállalati versenyelőny és ezzel együtt a 

versenytársakénál magasabb járadék forrása.  

 

Abstract 

The challenge of adaptation to turbulent changes in the 

environment of the firms basically changed the patterns of 

strategy thinking both in theorizing and practice. On the ground 

of the relevant literature the study identifies the differences in 

the Porterian and the resource based view and the sources of 

competitive edge and rent. 

 

Kulcsszavak: pozícionáló stratégia, erőforrás alapú elmélet, 

versenyelőny-források, szervezeti tanulás 

 

A 90-es években a felgyorsult környezeti változásokhoz 

való adaptációs kényszer alapvetően változtatta meg a vállalati 

stratégiával kapcsolatos nézeteket. A 60-as évek előtt az akkor 

még üzletpolitikának nevezett irányzat központi kérdése a 

funkcionális tudás integrációja volt. A stratégia, mint vállalati 

stratégia fogalma csak a 60-as években jelent meg és nyert az 

üzletpolitikától eltérő fókuszt. Ebben a korszakban a stratégia 

már többet jelentett, mint pusztán a vállalati funkciók 

koordinálása és integrálása. Egyaránt magában foglalta a 

verseny színterét jelentő termék-piac alternatívák közötti 
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választást, valamint a versenyzés módjának kiválasztását. A 

SWOT elemzés alapgondolata, a vállalat erős és gyenge 

pontjainak, valamint a külső környezetből származó lehetőségek 

és veszélyek felmérése tulajdonképpen mind a porter-féle 

stratégiai elemzés, mind pedig az erőforrás alapú elmélet közös 

alapjának tekinthető. Az alapvető különbség a két irányzat 

között az, hogy a porteri stratégiaalkotási modell a vállalatok 

külső környezetére, míg az erőforrás alapú stratégia a 

szervezetek belső környezetére fókuszál. 

 

1. A Porter-féle pozicionáló stratégia 

A 80-as évek stratégiai gondolkodására kétségtelenül Porter 

munkássága gyakorolta a legnagyobb hatást, a 80-as évek 

közepére széleskörűen elterjedt, a korszak meghatározó 

elméletévé vált. Népszerűsége nem kis részben annak volt 

tekinthető, hogy egyszerű, jól alkalmazható, logikus 

modellekkel is szolgált a diverzifikált nagyvállalatok 

stratégiájának gyakorlati kialakításához.  

Porter a SWOT-mátrix külső tényezőire helyezi a hangsúlyt 

és a következő egyszerűsítő feltételezésekkel él (Hitt - Ireland – 

Hoskisson, 1995, idézi Klimkó, 2001): 

 a vállalatok erőforráskészlete hasonló, és hasonló 

versenystratégiák között választhatnak 

 a rendelkezésre álló erőforrások mobilak, jól 

transzferálhatók, ezért az erőforrásokban fennálló 

vállalati különbségek csak átmenetiek lehetnek 

 a maximális profitot eredményező versenystratégiák 

szempontjából a külső környezet a meghatározó 

Porter szerint a profit két tényezőtől függ: egyrészt 

magának az iparágnak a jellemzőitől, másrészt attól, hogy a 

vállalat milyen pozíciót épít ki magának az iparágon belül. A 

vállalati stratégia kialakítása során a működési kör jövőbeli 

módosításához meg kell ismerni egyrészt magát az iparágat, 

annak strukturális változásait, fejlődési tendenciáit, másrészt fel 

kell tárni, elemezni kell a versenyhelyzet alakulását, a verseny 

„erőterét” befolyásoló piaci szereplők magatartásának változását 

(Tari, 2006). Porter értelmezésében az iparági struktúra 



Hrabovszki Katalin 

46 

határozza meg a versenyszabályokat és a potenciális 

rendelkezésre álló stratégiákat. Az irányzat az elemzéshez két 

modellt ajánl. Öt tényezős modelljében a piacralépési korlátok, a 

fenyegetés a helyettesítő termékek gyártói részéről, a vevők és 

eladók alkuereje, valamint a piacon lévő vállalatok közötti 

verseny határozza meg az iparág, vagy valamelyik iparági 

szegmens profitkilátásait. Az elmélet értelmében egy iparág 

akkor tekinthető vonzónak, ha az öt versenytényező alapján az 

iparági struktúra profitlehetőséget kínál. A rendelkezésre álló 

stratégiák közötti választást Porter a költségvezető és 

megkülönböztető versenystratégiákra (ill. ezek fókuszáló 

változataira) szűkíti le.  

A porteri gondolkodási séma alapján a vállalat feladata egy 

olyan pozíciót találni, amelyben sikeresen védheti meg előnyét 

versenytársaival szemben. Porter elképzelései a mobilitási 

korlátokról, az iparági elemzésről és az alapstratégiák 

választékáról a gyakorlatban is hamar gyökeret vertek és a 

vállalatok számára a stratégia elemzési eszközévé váltak, 

elterjedtek az oktatásban és kutatási projektekben alkalmazták 

őket. A porteri pozicionáló stratégiai irányzat az elemzők, 

tanácsadók igazi terepe. Az elemző nem kialakítja a stratégiákat, 

csak kiválogatja őket az adott választékból. 

Porter piaci erőket tanulmányozó structure-conduct-

performance stratégiamegközelítése mellett a Chicagoi 

Egyetemen kibontakozott másik irányvonal szerint ugyanakkor 

az iparági struktúra nem a piaci erőket, hanem a hatékonysági 

kimeneteket reflektálja, a teljesítménykülönbségek mögött az 

erőforrások különbözősége áll. Az irányzat az egyedi, 

utánozhatatlan erőforrások fontosságát hangsúlyozza a vállalati 

teljesítmény fenntartásában. Ez a megközelítés később, mint 

erőforrás alapú elmélet vonult be a stratégiakutatás történetébe.  
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2. Az erőforrás alapú elmélet 

Porter értelmezésében a versenystratégiák célja kedvező 

pozíció elérése az iparágban. A megléphető stratégiai akciókat 

ezért az iparág határozza meg. Egyes iparágak, 

iparágszegmensek vonzóbbak a versenyt korlátozó strukturális 

akadályok miatt (pl. belépési korlátok), amelyek a vállalatok 

számára jó lehetőséget nyújtanak a fenntartható versenyelőny 

létrehozásához. A járadék forrása ebben a gondolati keretben 

nem a vállalat, hanem az iparág. A vállalatspecifikus 

erőforrások létezését a pozicionáló iskola képviselői részben 

elismerik (lsd. pl. Porter-féle értékláncelemzés), de a vállalatok 

közti különbségeket elsősorban csak mint a termelés méretében 

létező különbségeket ismerik el. (Teece et. al., 1997) 

Az erőforrás alapú perspektíva a 90-es évek elején történt 

paradigmaváltást követően vált meghatározó elméletté. Az 

erőforrás alapú elmélet a stratégiai menedzsment bázisán 

körvonalazódott, de később, mint szervezetelmélet is teret nyert 

a Coase-i alapokon álló szerződéses vállalatelméletek mellett, 

azok kihívásaként. A stratégiai menedzsment alapkérdésére – mi 

a vállalatok versenyképességének, és ezzel együtt a tartós 

járadék forrása és miképpen tud a vállalat versenyelőnyre szert 

tenni – a vállalatok egyedi erőforráskészletében keresi a 

magyarázatot.  

Az erőforrás alapú elmélet elterjedése a külső környezetben 

végbement változásoknak volt köszönhető. A 90-es években 

felgyorsult környezeti változások, az iparágak konvergenciája 

következtében a pozicionáló stratégiai iskola válaszai már nem 

voltak elégségesek a változások kezelésére. Az új technikai-

technológiai megoldásokkal készült termékek nagy kihívást 

jelentettek a porteri nézetek alapján kialakított stratégiáknak. 

Hogyan lehet pozicionálni egy olyan terméket, amelyről az sem 

dönthető el egyértelműen, hogy milyen iparágba tartozik? Pl. az 

üvegszálas kábelgyártás több iparág megoldásait ötvözi, így 

nehéz valamely iparágba pozicionálni. A porteri alapstratégiák 

közötti választás (költségvezető és megkülönböztető) 

kihívásaként az iparágak is átalakultak. A korábbi tömeggyártás 

helyett a rugalmas, kis szériákat is hatékonyan kezelő rugalmas 



Hrabovszki Katalin 

48 

termelési módszerek terjedtek el. Az új kihívásokra a választ 

egy másik paradigma, az erőforrás alapú elmélet adta meg. Az 

erőforrás alapú perspektíva a hangsúlyt, ellentétben a 

pozicionáló stratégia külső környezet fókuszával, a SWOT-

mátrix belső tényezőire helyezi, a vállalat meglévő 

vállalatspecifikus erőforrásainak kiaknázására fókuszál. 

Ugyanakkor az elméleten alapuló stratégiai gondolkodás 

magában foglalja az új képességek kifejlesztésére vonatkozó 

menedzseri stratégiák kialakítását is (Wernerfelt, 1984). Ha a 

gazdasági profit forrása a ritka erőforrások feletti ellenőrzés, 

akkor a képességek megszerzése, a tudás és know-how (Shuen, 

1994), valamint a tanulási folyamatok menedzsmentje alapvető 

kérdés. A stratégiához való hozzájárulás legnagyobb potenciálja 

ebben a képességek megszerzését, a tanulást és a szervezeti és 

immateriális, vagy „láthatatlan” erőforrásokat tartalmazó 

dimenzióban van (Teece et. al. 1997). 

Az erőforrás alapú elmélet azonban nem fejlődött egységes, 

koherens elméletté, tulajdonképpen különböző nézetek 

gyűjtőneve, amelyeknek közös eleme a szervezetek 

erőforráskészletének, ill. az erőforrásokra épülő 

kompetenciáknak a fókuszpontba állítása. Az elmélet 

alapfeltevése, hogy a vállalatok erőforrásai és képességei 

heterogének, az egyes erőforrások hatékonysága is eltérő. Az 

erőforráspiacon kialakuló tökéletlenség vezet a Ricardó(i) 

járadékhoz. Barney a termékpiaci stratégiák jellemzőivel, 

Lippman és Rumelt az imitációval és a belépés 

bizonytalanságával magyarázza az erőforráspiac tökéletlenségét 

(Kapás, 1999). 

Bár az elmélet a 90-es években vált a stratégiai 

menedzsment domináns elméletévé, korai előfutárainak 

munkáiban már évtizedekkel korábban megjelentek az erőforrás 

alapú elméletek elemei. Pl. Lerned et al. (1969) szerint az 

vállalat sikerének és jövőbeli fejlődési lehetőségének kulcsa a 

vállalat megkülönböztető képességében rejlik, ezért a 

vállalatnak ki kell fejlesztenie a versenytársaktól 

megkülönböztető képességeit. A tanulmányban megjelentek 

ugyan az erőforrás alapú elmélet egyes elemei, de nem álltak 

össze önálló elméletté, és elemzési keretet sem biztosított az 

üzleti stratégiák kialakításához. 
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Az erőforrás alapú elmélet előfutárai közül talán a legtöbbet 

idézet Edit Penrose 1959-ben megjelent munkája, amelyben a 

szerző a cégek diverzifikációs tevékenységét a piaci 

hiányosságokra vezeti vissza (Penrose, 1959). Penrose szerint a 

cégek versenyelőnye a piaci hiányosságokból fakad, a vállalati 

fejlődés pedig az egyediségre épül. Egyedi termékek 

előállításával a cégek egyedülálló erőforrásokat és képességeket 

is kifejlesztenek, miközben fogyasztóiktól is tanulnak. Penrose a 

vállalatot szervezeti keretben létező erőforrások együttesének 

tekinti: „a vállalat a termelő erőforrások kollekciója, amelyben a 

különböző felhasználási területek közötti elosztást 

adminisztratív döntések határozzák meg” (Penrose, 1959:24, 

idézi Kapás, 1999). Penrose szerint az erőforrások 

vállalatspecifikusak, vagyis a vállalaton belül nagyobb értéket 

képviselnek, mint vállalaton kívül, így a Pareto-i járadék 

forrásai. Az erőforrás alapú elmélet névadója, Birger Wernerfeld 

stratégiakutató volt az első, aki továbbfejlesztette Penrose 

elméletét. 1984-ben jelent meg cikke, amelyre azonban csak 

1990-ben figyeltek fel, amikoris Prahalad és Hamel (1990) 

közzétették a dinamikus képességekről megfogalmazott 

gondolataikat. Wernerfeld főbb meglátásai a következők: 

 Az erőforrások oldaláról szemlélve a szervezeteket a 

hagyományos termékszemlélettől eltérő meglátásokra 

jutunk. Különösen igaz ez a diverzifikált vállalatokra 

 Különböző erőforrástípusok léteznek, amelyek magas 

profitot hozhatnak. Hasonlóan a belépési korlátokhoz 

ezek az un. erőforrás-pozíciós korlátokkal vannak 

összefüggésben. 

 a nagyobb cégek stratégiájához meg kell találni a 

meglévő erőforrások kiaknázása és az új erőforrások 

kifejlesztése közti egyensúlyt. 

 Az akvizíciók is felfoghatók úgy, mint az erőforrások 

megszerzésére irányuló törekvések tökéletlen piacon. 

Ritka erőforrásra alapozva a vásárlást – a többi feltétel 

változatlansága esetén – maximalizálható ez a 

tökéletlenség.  
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Az erőforrás alapú elméletet Jay Barney (1991) fejlesztette 

komplett elméletté. Az erőforrásokat Barney három kategóriába 

sorolta: fizikai erőforrások (üzem és felszerelés, földrajzi 

elhelyezkedés, nyersanyagokhoz való hozzáférés), humán 

erőforrások (képzettség, tapasztalat, ítélőképesség, intelligencia, 

kapcsolatok, stb.), szervezeti erőforrások (formális rendszerek és 

struktúrák, a csoportok közötti informális kapcsolatok). A cég 

ebben az értelmezésben nem más, mint a megfogható és kevésbé 

megfogható erőforrások összessége, amelyet a közös 

interpretációk hálózata fog össze egységes rendszerré. Az 

erőforrások közül azonban Barney szerint csak az az erőforrás 

tekinthető a versenyelőnyt megalapozó stratégiai erőforrásnak, 

amely megfelel négy kritériumnak: 

 Értékes (hozzájárul a szervezet hatékonyságához és 

eredményességéhez) 

 Ritka 

 Másolhatatlan (a versenytársak számára nehezen 

utánozható) 

 Nem helyettesíthető más erőforrással 

Az erőforrás alapú elmélet központi kérdése ezért az 

utánozhatatlanság. Az erőforrások utánozhatatlanságának 

lehetséges védelmi vonala a szabadalmak és áruvédjegyek, 

ugyanakkor a szabadalmak fenntartása költséges, és a 

felgyorsult műszaki fejlődés korszakában az utánzás 

megakadályozásának nem a legjobb formái. Pl. a Coca Cola 

védett receptjével csak korlátozottan magyarázható a vállalat 

sikere, titka inkább azokban a marketing képességekben van, 

amelyekkel a szervezet képes az élvonalban tartani a vállalatot. 

Az utánozhatatlanság forrásának sokan a vállalati kultúrát 

tartják. Barney (1986) azt hangsúlyozza, hogy az utánzás 

leghatékonyabb és legtartósabb korlátja a kultúra, két okból is, 

egyrészt egyedi termékek kibocsájtására ösztönöz, másrészt tele 

van oksági bizonytalansággal, ami még a bennfentesek számára 

is nehezen érthetővé és nehezen utánozhatóvá teszi. 

Az erőforrás alapú elmélet talaján kibontakozott tudásalapú 

vállalatszemlélet alapján a szervezet nem a kézzelfogható 

erőforrások eklektikus halmaza, hanem a nehezen megragadható 

ismeretek és ismeretszerzési folyamatok hierarchiája.  
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Kogut és Zander (1996) szerint az utánozhatatlanság végső 

forrása a szervezet, mint társadalmi közösség totalitása, amely 

mögött a közös identitást kialakító egyének közössége áll. A 

szervezeti egyének „morális rendet” alkotnak, s az köti össze 

őket, amit tudnak, és amit értékelnek. 

Míg Barney és az erőforrás alapú elmélet tartalomra 

koncentráló képviselői az erőforrásokra helyezik a hangsúlyt, az 

erőforrás alapú elmélet másik vonulata az erőforrások helyett az 

erőforrások működése során létrejött képességekre fókuszál, és 

ezekben látja az utánozhatatlanság forrását. A képességeket 

előtérbe helyező kutatók szerint a heterogenitás forrásai, és ezzel 

a vállalati versenyképesség alapjai a vállalat egyedi képességei 

(technikai know-how, menedzserei képességek). A 

megkülönböztető képességek és a versenytársakénál magasabb 

minőségű szervezeti rutinok teszik lehetővé a vállalat számára, 

hogy az erőforráselőnyt kihasználva járadékot generáljon. (Hitt 

és Ireland, 1985) 

Az erőforrás alapú elmélet előfutára Penrose is a 

képességekre koncentrál. A vállalat járadékgeneráló képessége 

szerinte nem abban rejlik, hogy a versenytársaknál jobb 

erőforrásokkal rendelkezik, hanem abban, hogy 

megkülönböztető képességei lehetővé teszik, erőforrásainak 

versenytársainál jobb kihasználását (Penrose, 1959) 

Hamel és Prahalad (1990) szerint a versenyelőny a 

szervezet alapkompetenciáiban gyökerezik, azokból a mélyen 

gyökerező képességekből származik, amelyek a cég által 

előállított termékek mögött rejlenek. Nézetükben a vállalat 

alapkompentenciáira épülnek rá az alapvető termékek, amelyek 

a vállalat különböző termékei mögött állnak. Ezek teszik 

lehetővé, hogy a cég új piacokra is betörjön, mindannak újszerű 

alkalmazásával és átalakításával, amit a legjobban tud csinálni. 

A vállalat ez által az erőforrások és képességek olyan 

portfóliója, amelyet sokféleképpen lehet kombinálni. 
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Hamel és Prahalad nézetében a szervezet alapkompetenciái 

a szervezeti kollektív tanulás következményei. A szervezetek 

megtanulják, hogy hogyan koordinálják a különféle termelési 

ismereteket és integrálják a technológia sokrétű áramlatait. A 

szerzőpáros hasonlóan Barney kritikus erőforrás-kritériumaihoz, 

három kritériumot ajánl a vállalat alapkompetenciáinak 

azonosításához: 

1. a piacok széles skáláját teszi elérhetővé 

2. jelentős mértékben járul hozzá a végtermék érzékelt 

vásárlói előnyeihez 

3. a versenytársak számára nehezen utánozható 

A szerzőpáros másik, forradalmian új meglátása, hogy a 

stratégiai üzleti egységek mögött kell legyen olyan alapvető 

termék, amelyre különböző stratégiai üzleti egységek épülnek. A 

vállalati portfólió, ezért nem az egymástól független stratégiai 

üzleti egységek halmaza, hanem az alapvető képességek révén 

létrehozott alapvető termékekre szinergikus hatások révén 

kapcsolódó portfólióstruktúra. Az erőforrás alapú stratégia a 

vertikális integrációt és a diverzifikációt is új megvilágításba 

helyezi. Mindkettő célja a ritka, cégspecifikus erőforrások 

birtoklásából adódó járulék megszerzése. (Teece et. al., ).  

Az erőforrás alapú elmélet(ek) lényegét Teece et. al. a 

következők szerint foglalja össze: 

 Fókuszában a szervezet meglévő, szervezet-specifikus 

erőforrásainak kihasználására összpontosító stratégiák 

állnak.  

 Az új képességek kifejlesztését célzó 

menedzserstratégiák kidolgozásának is keretet ad 

(Wernerfelt, 1984).  

 a gazdasági profit forrása a stratégiai erőforrásokkal való 

rendelkezés, ezért a gyakorlati képességek megszerzése, 

a tudás és a know-how (Shuen, 1994) és a tanulás 

menedzsmentje az alapvető stratégiai kérdések. 

 a stratégiához a gyakorlati képességek megszerzése, a 

tanulás és az szervezetei és immateriális (láthatatlan) 

erőforrások akkumulációja adja a legnagyobb 

hozzájárulást a stratégiához (Teece et. al., 1997) 
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Az erőforrás alapú elmélet tartalom- és 

folyamatelméleteinek lényege röviden összefoglalva a 

következő: 

 a fókusz a vállalatspecifikus erőforrások kihasználására 

irányul 

 a vállalatoknak versenyelőnyük megszerzéséhez, ill. 

fenntartásához új erőforrásokat kell kifejleszteniük 

A versenyképesség fenntartása ezért magában foglalja 

nemcsak az elért erőforrás pozíciót, hanem annak folyamatos 

megújítását is. A versenyképesség megszerzésére, megtartására 

irányuló innovációk új erőforrások felkutatását és megszerzését, 

illetve a meglevő erőforrások újszerű felhasználását jelentik, 

ezek a jövőbeli járadékgenerálás alapjai. Az innováció egyik 

lehetséges forrása az erőforrások újrakombinálása 

(rekombinációja) (Galunic – Rodan, 1998). is szükségessé teszi.  

Az új erőforrások kifejlesztésével kapcsolatban Teece et al. 

bevezette a dinamikus képességek fogalmát. A dinamikus 

képességek definíciója: a vállalat képessége arra, hogy belső és 

külső kompetenciáit integrálja, kiépítse és újrakonfigurálja. A 

dinamikus képességek kifejezésben a dinamikus a gyorsan 

változó környezethez való alkalmazkodáshoz szükséges 

innovatív választ, a kompetenciák megújítását jelenti, a 

képességek kifejezés pedig a stratégai menedzsment 

kulcsszerepét hangsúlyozza. (Teece et. al.,1997). Teece et. al. 

dinamikus képességek modelljében a K+F menedzsment, a 

termék- és folyamatmenedzsment, a technológia transzfer, a 

szellemi tulajdonjogok, a termelési stratégia, az emberi 

erőforrások, és technológiai képességek és a szervezeti tanulás 

diszciplinákat integrálja a stratégiai menedzsment 

kontextusában.  

A dinamikus képességek elméletének forradalmi gondolata 

az útfüggőség, annak a felismerése, hogy a vállalat története, az 

általa megtett út, vagyis korábbi beruházásai és a kialakult 

rutinok lényeges szerepet játszanak a vállalat életében, 

erőforrásainak működtetésében, behatárolják (korlátozzák) 

jövőbeli magatartásának alakulását. A tanulás lehetőségeit 

behatárolják a vállalat korábbi tevékenységei, ezért tranzakció 
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és termelés specifikus. (Teece, 1998). Ebben az értelemben a 

vállalatok versenyképessége a vállalat a megkülönböztető 

folyamataitól (a koordinálás és kombinálás módjai) függ, 

amelyeket a cég specifikus erőforráspozíciója („ragadós 

tudásának” és komplementer erőforrásainak portfóliója) és az 

általa kialakított vagy örökölt evolúciós útja formál.  

Az erőforrás alapú elmélet népszerűsége ellenére a 

gyakorlati alkalmazása korlátozott, nem szolgál a porteri 

modellekhez hasonlóan a vállalati gyakorlatban jól alkalmazható 

modellekkel. Grant (1991) az erőforrás alapú elmélet 

kritikájaként említi, hogy az erőforrás alapú elmélet stratégiai 

alkalmazása korlátozott két okból is: 1. a különböző nézeteknek 

nincs közös integrált alkalmazási kerete, 2. az elmélet gyakorlati 

alkalmazásba ültetésére nem történtek kísérletek. 
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GÖDÖR ZSUZSANNA 

 

A NÖVEKEDÉS ÉS A FEJLŐDÉS A REGIONÁLIS 

GAZDASÁGTANBAN 

 

A regionális tudomány egyik meghatározó kérdésköre a 

fejlődés problémája, vagyis, hogy milyen módon fejlődnek a 

területi egységek, régiók, s ennek milyen tényezői vannak. 

Mérhető-e egzakt módon a fejlődés? Melyek a regionális 

különbségek okai? 

 

One of the key issues in regional sciences is the problem of 

development, i.e. the way how different regional units develop 

and also what factors this development has. Is it possible to 

measure development in an exact way? What are the causes of 

regional differences? 

 

Kulcsszavak: gazdaság, növekedés, fejlődés 

 

Bevezetés 

A növekedés alatt a regionális gazdaságtan egy adott 

területi egység kibocsátását érti, azon javak és szolgáltatások 

összességét, amelyek a területi egységben meghatározott idő 

alatt előállításra kerültek. Területi egység növekedése tehát az 1 

főre jutó kibocsátás változásával határozható meg 

összehasonlításra alkalmas inkább, mint a fejlettség mérésére. 

A gazdaságon kívüli szektorokban bekövetkező 

változásokat a fejlődés fogalmával határozhatjuk meg. A 

fejlődés fogalmával határozhatjuk meg. A fejlődés az a változás, 

amelynek során a struktúra működése változik, a területrendszer 

értékének változása figyelhető meg. Két értékelési módként 

tekinthetünk e fogalmakra, melyek összefüggnek. 

A növekedés hordozói: 

 természeti erőforrások 

 tőkefelhalmozás 

 emberi erőforrások 

 technológiai változás és innovációk 
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E tényezők együttesen hatnak magára a kibocsátás 

nagyságára, ugyanakkor a fejlődés az érték és szerkezet változás 

záloga is. A területi növekedés és fejlődés tehát kölcsönösen 

egymásra utaltak. 

Szót kell ejteni a fejlesztés fogalmáról is. A fejlesztés a 

területrendszerbe történő külső beavatkozás, melynek célja a 

fejlődés elősegítése. 

 

1. Az általános gazdasági elméletek területi adaptációja 

1. a) Neoklasszikus növekedési elmélet 

Ezen elmélet szerint valamely régió termelése és termelési 

tényező-ellátottsága szoros kapcsolatban áll egymással. A 

különböző termelési tényezők közötti eltérések kiegyenlítődnek 

azok mobilitása révén. Mivel a termelési tényezők ellentétesen 

mozognak, ez a regionális különbségek mérséklődését 

eredményezheti. Közismert képviselő Richardson (1972) aki a 

régiók közötti tényezők mobilitásának elméleteként értelmezte e 

neoklasszikus elméletet. 

1.b) Posztkeynesi növekedési elmélet 

Szemben a neoklasszikus növekedési elmélet 

kínálatorientáltságával ez az elmélet a keynes-i keresletorientált 

szemléleten alapul. Az elmélet alapján levezethető az egyenetlen 

területi fejlődés valamint a régiók nagy területi különbségei. A 

gazdaság fejlettségétől függően három fő régiótípus különíthető 

el: 

 növekedési régió, 

 válság régió (erőforrásvesztő), 

 stagnáló régi 

A régiók közötti különbségek hosszútávú kiegyenlítődése 

nem a piaci automatizmusok, hanem az erőforrások állami 

átcsoportosítása miatt valósulhat meg. 

 

2. Regionális elméletek 

Az idetartozó modellek leíró jellegűek, képesek áttekinteni 

a területi folyamatokat egy vagy néhány növekedési tényezőre 

helyezve a hangsúlyt. 

2.a) Exportbázis modell 
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Az exportbázis modell alapfeltevése, hogy a regionális 

gazdaság két szektorra, az export szektorra és a regionális 

szektorra osztható fel (North 1955) Az elmélet szerint egy régió 

gazdasági növekedése döntően az exportszektor fejlődésétől 

függ, vagyis a fejlesztés meghatározója a régió gazdasága iránt 

jelentkező interregionális kereslet, amely a multiplikátor hatás 

miatt a régió egészére kihat. A modell azt állítja, hogy az export 

többlettel rendelkező régió növekedése gyorsabb, mint az 

importtöbbletű régióké. A modell tehát keynes-i alapokon az 

elégtelen keresletet tekinti növekedési korlátnak, amelynek 

fokozása az állam gazdaságpolitikai feladata. 

2.b) Endogén fejlődés modellje 

Ez a modell a régión belül meglévő gazdasági erőforrások 

hatékonyabb kihasználásában fogalmazza meg a régió gazdasági 

növekedésének kulcsát. A modell gazdasági erőforrásai a 

tőkeellátottság, a munkaerő képzettsége, az infrastruktúra, a 

földrajzi helyzet, a környezet állapota, intézményi és piaci 

döntési mechanizmusok, szociokulturális adottságok 

És az innovációs potenciál (Ács, Varga 2000). Az elmélet 

szerint tehát egy fejletlenebb régió felzárkózása a belső 

erőforrások aktivizálásától függ.  

2.c). Regionális input-output modellek 

Lényegük, hogy a területi egység (régió) gazdasági 

szerkezetének értékesítési és ráfordítási kapcsolatait képes leírni 

úgynevezett sakktábla mérlegek segítségével. A modell lehet 

akár olyan multiregionális mérleg, amely a területi kapcsolatok 

bonyolult rendszerének ábrázolására is képes. 

 

3. Történeti alkalmazott modellek 

A modell-típus sajátossága, hogy mindegyikük egy-egy 

történeti szituáció leírását szolgálja. Segítségükkel fejlődési 

típusokat határozhatunk meg. 

3.a). Gazdasági polarizáció modellje 

A polarizációs modellek a fejlődési különbségek 

növekedésében látják a regionális növekedés természetét 

(Myrdal 1957, Hirschmann 1958). 

Myrdal és Hirschmann gondolta végig elsőként a 

növekedési elméletekben a területi egyensúlytalanság kérdéseit. 

Myrdal szerint a régiók közötti egyensúlytalanság, ami az egy 
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főre jutó jövedelem különbségekben jelenik meg, a 

központokban kétféle hatást válthat ki. 

A backwash vagy más néven elszívó hatás azokat a negatív 

gazdasági folyamatokat jelzi, amelyet egy növekedési központ 

(centrum) idéz elő a környezetében. A centrum ugyanis elszívja 

a periféria mobil termelési tényezőit, ezáltal az elmaradott 

régiókban megindul a gazdaság leépülése. A másik a hatás az 

úgynevezett spread vagy terjedési hatás az előzőnek éppen az 

ellentéte, amikor is éppen a centrum expanziója indítja meg a 

fejlődést a régióban, amelynek hatására hátrányaik 

mérséklődhetnek. 

A polarizációs modell változatai az ágazati és a regionális 

polarizáció modellje. 

3.b). A növekedési pólusok modellje 

Ez a modell a polarizációs modellekből származtatható. Az 

ágazati növekedési pólus modellje szerint az ágazati polarizáció 

elvezet a regionális polarizációhoz. A modellben 

megfogalmazódik az úgynevezett növekedési pólus, amely 

olyan centrum település, ahol a dinamikus ágazatok 

koncentrálódnak és ez a növekedési pólus gyakorol környezetére 

pozitív növekedési hatást. 

3.c). A gazdasági fejlődés szakaszainak elmélete 

A fejlődés szakaszainak elméletében megfogalmazást nyert, 

hogy az egyes fejlődési szakaszokból történő átlépés minden 

esetben az emberek cselekedetei és magatartás formái által 

befolyásoltak és nem előre meghatározott törvényszerűségek 

alapján történnek. A másik lényeges gondolat, hogy az egyes 

régiók fejlődése erőteljesen differenciált lehet, vagyis nem kell 

minden régiónak végig járnia ugyanazt a fejlődési pályát. 

Rostow (1960) ötlépcsős elmélete kiemelendő. A növekedés 

lépcsői Rostow szerint: 

1. Hagyományos társadalmak, ahol a növekedés korlátozott 

keretek között érvényesül.  

2. Átmeneti társadalom, amelyben létrejönnek a gazdasági 

fellendülés előfeltételei. 

3. Modern társadalmak korszaka, ahol a gazdasági fellendülés 

megindul. Rostow ezt az áttörés szakaszának tekinti, s 

időigényét két-három évszázadra becsüli. 
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4. A fejlődés érett szakasza, amelyben a modern tudomány és 

technológia az erőforrások egyre nagyobb hányadát hasznosítja 

emelkedő hatékonysággal. Jellemző az egy főre jutó jövedelem 

egyenletes növekedése, 10-20% közötti beruházási hányad. 

1960-as évekig tart. 

5. Tömeges fogyasztás korszaka, ahol a modern technológiák a 

növekedés hordozói, s ezek a jövedelmek növekedésének 

folyamatos bővülését eredményezik. 

 

4. Új gazdaságföldrajzi elmélet 

A 90-es években a közgazdaságtan figyelme a tér sajátos 

szerepére irányult a gazdasági folyamatok alakulásában. A 

gazdasági szereplők térbeli helyzete, koncentrációja, a 

méretgazdaságosság, a növekvő skálahozadék és a 

monopolisztikus verseny szempontjából egyaránt meghatározó. 

4.a). Ipari körzetek elmélete 

Új típusú gazdasági együttműködés a térben 

koncentrálódott termelés, a tudás és az információk új rendszerét 

eredményezi, amelynek következtében az adott körzet 

gazdasága erőteljesen specializálódik. Ezek az újszerü 

sokdimenziós kapcsolatok hálózatokat alkothatnak, hozzájárulva 

a versenyképesség, a piaci alkalmazkodás növekedéséhez. Az 

elméletben ötvöződik a regionális tudomány számtalan 

kategóriája, a posztmodern vállalat szervezés- és irányítás 

elméletével. 

4.b). Regionális versenyképesség 

Lényegében a terület rendszer komplex értelmezését adja a 

versenyképesség, összefoglalva annak tényezőit: 

 kutatás-fejlesztés, 

 kis- és közép vállalkozások, 

 közvetlen külföldi tőkebefektetések, 

 infrastruktúra és humán tőke,  

 intézményrendszer és társadalmi tőke, 

 innovációs kultúra és kapacitás, 

 regionális elérhetőség, 

 társadalmi kohézió. 
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E modell előnye, hogy felhívja a figyelmet a fejlődés 

gazdaságon kívüli tényezőire és árnyaltabbá válhat a területi 

folyamatok elemzése.(Lengyel,2000) 

4.c). A regionális kiegyenlítés 

A gazdasági fejlődés üteme és a regionális különbségek 

között megfigyelhető egy trade-off hatás (Martin 1999). Az 

elmélet szerint a regionális különbségek csökkenése annak 

köszönhető, hogy bizonyos externáliák érvényesülése csak az 

adott lokalitásban érvényesülhet, más szinteken más 

eredménnyel jár. A modell alkalmas regionális fejlesztési 

politikák „tesztelésére”. 

 

5. Szimulációs modellek 

Segítségükkel a területrendszer komplex leírása valósulhat 

meg. A területrendszeren belüli alrendszerek egymás közötti 

kapcsolatait matematikai eszközökkel határozzák meg és ezek 

alapján mód nyílhat a rendszer, a terület működésének 

leképezésére. 

 
1. számú táblázat 

A regionális növekedés modelltípusainak összefoglalása 

 
1. Általános 

gazdasági 

elméletek 

területi 

adaptációja 

2. Regionális 

elméletek 

3. Történeti 

alkalmazott 

modellek 

4. Új gazdaság-

földrajzi elmélet 

5. 

Szimulációs 

modellek 

1.a 

Neoklasszikus 

növekedési 
elmélet 

2.a Export-

bázismodell 

3.a Gazdasági 

polarizáció 

elmélete 

4.a Ipari körzetek 

elmélete 

5.a 

Regionális 

ökonometriai 
modell 

1.b 

Posztkeynesi 
növekedési 

elmélet 

2.b.Endogén 

fejlődés, vagy 
helyi 

gazdaság-

fejlesztés 
modellje 

3.b Növekedési 

pólus elméletei 

4.b Regionális 

versenyképesség 

 

 2.c Regionális 
input-output-

modellek 

3.c Gazdasági 
fejlődés 

szakaszainak 

az elmélete 

4.c Regionális 
kiegyenlítés 

 

Forrás: Rechnitzer János – Lados Mihály: A területi stratégiáktól a 

monitoringig, Dialóg Campus Kiadó, 2004 
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Összegzés 

Az elmúlt évtizedekben lezajló alapvető társadalmi-

technológiai-gazdasági változásokra és hatásaikra a 

társadalomtudományok és köztük a közgazdaság- tudomány egy 

sor választ kísérelt meg megfogalmazni. A válaszok egy része 

szorosan kapcsolódik valamely térbeli dimenzióhoz, 

szemponthoz. A közgazdaságtudomány keretein belül az 

alapvető térbeli törvényszerűségekkel, azok gazdasági 

aspektusaival a regionális gazdaságtan foglalkozik. 

Összegzésként elmondható, hogy nincs egyetlen 

meghatározó elmélet, definíció, mind a növekedés, mind a 

fejlődés kérdéseinek megközelítéséhez sokszínű lehetőségek 

kínálkoznak.  
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ABSTRACT 

For a century, the world has been experiencing exponential 

growth in population and industrial production and some other 

areas as well. The developing industrial, later on service sector 

productivity always depend on the results of research, 

development, innovation and education (R+D+I+E). For 

centuries the economic development was highly dependent of 

technical inventions, innovation of transport infrastructure.  The 

20th century the weight slowly moved to the organizational and 

management issues. After 3 decade of fast computing and 

communication technology development the 3rd millennium 

begun and continuing with its focus and highlighted the 

knowledge based economy importance and environmental issues 

in most of the countries. The strategic importance of clusters for 

European innovation and global competitiveness is only now 

becoming fully recognized.  There is 4 years history in intensive 

cluster base economical development in Hungary as well. Since 

the mid 90s, the idea of building on clusters to create a 

competitive regional structure, accelerating innovation, 

achieving critical mass, encouraging entrepreneurship, etc., in an 

organized manner, has become increasingly dominant in 

economic development and innovation policy. 

 

Globally, local and state governments are realizing the power of 

local clusters, and are implementing initiatives to strengthen and 
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foster the national and institutional structures that underpin 

them. More than 2500 cluster initiatives have been mapped 

globally. They differ across sector, region and process, and each 

with their own unique characteristic. The success of cluster 

initiatives, and their value is a highly cost effective economic 

development tool. What is less certain are the methodologies to 

measure the impact of cluster initiatives that are by necessity 

long term and underpinned by a focus on strengthening the 

social cohesion of a regional or economic system. 

 

Keywords: Sectoral Partnership, Networking, Innovation, 

Cluster etc. 

 

REZÜMÉ 

Az utóbbi évszázad során a népesség és az ipari termelés, 

valamint sok más terület exponenciális növekedésének lehettünk 

tanúi a világban. A fejlődő ipari, valamint a későbbiekben 

szolgáltatási szektor termelékenységének növekedése mindig is 

a kutatás, fejlesztés, innováció és oktatás eredményein múlt 

(K+F+I+O). Évszázadokon keresztül a gazdasági fejlődés nagy 

mértékben függött a műszaki felfedezések, és a közlekedési 

infrastruktúra területén megvalósult innovációktól. A 20. 

században a hangsúly szép lassan áttért a szervezési és 

menedzsment kérdésekre. Három évtizednyi gyors 

számítástechnikai és számítástechnológiai fejlődés után, a 

harmadik évezred kezdetekor majdnem minden országban a 

hangsúlyt kezdték a tudásalapú gazdaságra és a 

környezetvédelemre, valamint ezek fontosságának kiemelésére 

fektetni. Most kezdődik igazán annak felismerése, hogy a 

klaszterek stratégiailag mennyire fontosak az európai innováció 

és a globális versenyképesség szempontjából.  

Magyarországon is négy eves története van már az intenzív 

klaszter alapú gazdasági fejlődésnek. A 90-es évek közepe óta a 

gazdasági fejlődés és az innovációs politikák terén egyre 

hangsúlyosabban kerül megfogalmazásra a klaszterek 

kialakításának a gondolata, annak érdekében, hogy szervezett 

módon hozzunk létre versenyképes regionális struktúrákat, 
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gyorsítsuk fel az innovációt, kritikus tömeget érjünk el, 

ösztönözzük a vállalkozói kedvet, stb. 

Globális szinten, a helyi önkormányzatok és az 

államhatalom felfogták a klaszterek fontosságát és szerepét, és 

ösztönzik azokat a kezdeményezéseket, amelyek erősítik és 

támogatják azokat a nemzeti és intézményi struktúrákat, 

amelyekre ezek alapulnak.  Több mint 2500 klaszter 

kezdeményezés létezik már a világon. Ezek gazdasági szektor, 

régió és folyamat szempontjából különböznek, és minden egyes 

klaszter magán viseli saját, egyedi jellegzetességét. A klaszter 

kezdeményezések sikere és értéke egy nagyon fontos 

költséghatékony gazdaságfejlesztési eszköz. Ami azonban 

kevésbé biztos, az az, hogy milyen módszertani eszközökkel 

mérhetjük a klaszter kezdeményezések hatását, mely hatások 

egyértelműen hosszútávúak és arra hívatottak, hogy egy 

regionális vagy gazdasági rendszer társadalmi kohézióját 

erősítsék. 

 

Kulcsszavak: ágazati partnerség, hálózatépítés, innováció, 

kluszter, stb.  

 

INTRODUCTION 

Regional clusters, the geographic concentration of economic 

activities in a specific field connected through different types of 

linkages, from knowledge spill-over’s to the use of a common 

labour market, are increasingly viewed as an interesting 

conceptual tool to understand the economic strength or 

competitiveness of a region. In recent years, this view has also 

motivated more and more policymakers and economic 

development practitioners to turn to cluster-based concepts as 

new tools to strengthen regional economies. 

 

While clusters are part of regional economies in countries across 

the globe and at all stages of economic development, there are 

indications that they might be particularly important for 

understanding and addressing the economic challenges that 

Europe is facing. Many Europeans are concerned that their 

prosperity, productivity and innovation levels fail to keep pace 
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with the United States and, increasingly, with competitors from 

other parts of the world such as Asia. While the overall levels of 

skills, infrastructure and institutional capacity in Europe seem to 

be on a par or even better than elsewhere in the world, many 

researchers have identified rules and regulations that hamper 

flexibility, for example on the labour market, or which reduce 

incentives, for example through high tax rates, as potential 

reasons for the European performance gap (Sölvell et al. 2003).  

 

Recent work on clusters and competitiveness suggests that 

differences in regional specialization patterns across cluster 

categories could be an additional, potentially very powerful, 

driver of this gap. The available research also indicates that 

regional clusters enable companies to reach higher levels of 

productivity and be more innovative. If European regions suffer 

from weaker regional clusters and cluster portfolios than their 

peers elsewhere in the world, this might be an important factor 

keeping them behind in global competition. 

 

THE IMPORTANCE OF CLUSTERS FOR EUROPEAN 

COMPETITIVENESS AND INNOVATION 

An increasing amount of research indicates that geographic 

proximity of related economic activities enables higher levels of 

productivity and innovation. Clusters, i.e. geographically co-

located end producers, suppliers, services providers, research 

laboratories, educational institutions, and other institutions in a 

given economic field, are important drivers of dynamic regional 

economies. Recent trends in management, such as the focus on 

core activities/competencies and the move towards open 

innovation have increased companies’ reliance on partners in 

close proximity. Cluster and the broader patterns of economic 

specialization across geographies have become an important 

concern for European policymakers. One motivation is the set of 

ambitious goals on productivity growth and innovation that 

European leaders have defined for the EU in the Lisbon agenda. 

Europe tends to rank high on the quality of institutions and 

many factor conditions, but low on its ability to mobilize these 
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inputs through entrepreneurship, new firm formation and 

corporate renewal.  

 

Europe also tends to rank high on R & D spending and scientific 

capacity but low on its ability to turn research into economically 

valuable innovations. As a consequence, progress on the Lisbon 

agenda has fallen behind schedule and is insufficient to meet the 

2010 goals. Clusters have the potential to transform outcomes in 

both dimensions: Healthy clusters provide an accessible network 

of skills and capabilities, i.e. a microeconomic business and 

innovation environment that enable entrepreneurs to move from 

an idea to a business activity. And healthy clusters provide an 

efficient environment to move from a scientific advance or new 

business concept to a market test (Andersson et al. 2004). 

 

Another motivation is the impact of globalization on the nature 

of competition between regions. Falling transport and 

communication costs and the reduction of trade barriers have 

exposed larger segments of regional economies to global 

competition. Improvements in business environments and 

company practices in many parts of the world, too, have 

increased competitive pressure. With an increasing number of 

locations providing attractive conditions for investments, 

regions in Europe (as in other parts of the world) need to define 

the unique value they are offering to companies looking to 

locate business activities. Clusters have the potential to be a key 

dimension of a region’s value proposition: Healthy clusters 

provide higher value for companies that are active in the 

economic fields in which they operate. And, through a region’s 

portfolio of clusters, they provide a unique mix of skills and 

capabilities that are in its entirety very hard to match by 

competing locations (EU, 2003). 

 

The regions of central and Eastern Europe that, together with 

Cyprus and Malta, is the object of this study have been exposed 

to these changes with exceptional force. Their level of 

productivity and innovation still lags significantly behind 

Western Europe. A low cost position gives them currently an 
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edge in attracting new investment but it is ultimately a sign of 

the long path that these countries have ahead of themselves to 

fulfill their citizens’ desires for standards of living at the level of 

western Europe. Low wages are over time inconsistent with the 

aspirations to achieve catch-up to the prosperity levels of the old 

EU Member States. This goal will only be reached if the new 

EU Members create the conditions for rapid productivity 

growth. The central and eastern European regions have a past as 

planned economies in which economic activities were based on 

political much more than on economic considerations. The 

transition to high-productivity economies involves increased 

levels of geographical specialization. Few countries, let alone 

regions, can reach high levels of productivity and prosperity if 

they aim to compete across a full range of industries (REDP 

2000). 

 

CLUSTER DEVELOPMENT IN HUNGARY 

The industry and economy of all the transition countries in 

Central and Eastern Europe (CEE) have undergone drastic 

changes in the past decades and are currently facing new 

challenges brought on by the open economy and the increasingly 

global production systems. The restructuring and privatization 

of all the state owned enterprises and assets as well as the 

creation of a developing market economy, where goods and 

investments are flowing into the country, have had a tremendous 

effect locally on the industry, employment situation, state of 

environment and the general welfare of the people in the area. 

The increasing globalization of production and market has 

meant that regions today face new challenges in order to remain 

competitive. Even though the production is becoming 

increasingly global through the sourcing of production, 

competitive advantage remains local. This has implied a new 

and different focus of the regional and economic development 

policy, and measures that will provide other competitive 

advantages than low labour costs. Moreover, the policy should 

not only create sustainable development of the economy, but 

also the social and environmentally sound development of the 

region (Gecse et al. 2003). 
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One of the strategies pursued by the Hungarian Government in 

order to overcome the transition and privatization problems has 

been to develop a market economy and attract foreign 

investments to the country. Hungary has, like many other 

countries, tried to attract Foreign Direct Investment (FDI) by 

providing incentives for settling their production in Hungary. 

Special economic zones (SEZ) have been set up for companies 

as well as foreign investors who have invested over 10 billion 

HUF. Companies located in the SEZ were exempt from paying 

income tax for ten years. Moreover, direct and indirect subsidies
 

have been granted to companies settling in Hungary. 

 

It is not only in Hungary that encouragement of clusters and 

clustering within the industry has become a new form of 

industrial and regional policy. Since the end of the 1990s, in an 

attempt to develop the location specific dynamics and skills of 

regions, cluster development has become a widely used strategy. 

Organizations such as the EU, OECD as well as national and 

regional policy makers have seen cluster development as a way 

for SMEs to benefit from the synergies and co-ordination 

possibilities provided by the collection and proximity of the 

member companies and organizations of the clusters. The 

clusters provide access to specialized knowledge, workers and 

suppliers, reduce transaction cost, increase performance through 

competition between companies and interaction between end 

producer and suppliers, and create co-ordination possibilities 

(OECD, 2001).  

 

The Hungarian programme for cluster development is closely 

connected to a new focus on the regional level and regional 

industrial development. The regions under the current structure 

were established as late as 1996, and their institutional structure 

and competencies have gradually expanded. Thus the regional 

level is relatively new, and has had some difficulties finding its 

place in the administrative structure. The Hungarian 

administrative structure is still much centralized, and economic 

development initiatives and programmes aiming to initiate 

regional development have all been instigated and developed at 
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the national level. The result of the cluster development 

programme has been the establishment of 22 clusters, spread all 

over Hungary. The clusters cover a wide range of industries, and 

the structure of the clusters varies as well. The present situation 

and stage of development of these clusters varies widely, and 

some clusters are considered more successful than others 

(OPRD, 2003). 

 

CONCLUSION 

The review clearly shows that the industry, focus and scope of 

such a cluster initiative have an impact on the opportunities for 

the cluster to develop. The cluster development in Hungary 

clearly demonstrates that the establishment of a cluster through 

policy initiatives is a difficult task which requires resources and 

time as well as dedication from the companies and stakeholders 

in the cluster. The most common problem within the clusters is 

the lack of trust and readiness among companies to cooperate or 

develop their ties to each other. It is precisely these difficulties 

that the clusters should address as they develop further. 
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ÁRPÁSI ZOLTÁN 

 

WELLNESS MODELLEK AMERIKÁBAN 

 

Absztrakt 

Az egészségturizmus trendjének igazolásához szükséges a 

megfelelő elméleti háttér feltérképezése is. Jelen tanulmányban 

az említett trendhez igazodva a wellness modellek kerülnek 

bemutatásra. Ezúttal a fejlődéstörténeti szempontból 

meghatározó amerikai szerzők jelentősebb modelljeit érintjük. 

Kiemelve azokat a tényezőket, amelyek összességében 

meghatározzák a wellness és lényegében az egészségturisztikai 

szolgáltatások ezen ágának kínálatát.  

 

Abstract 

It is important to examine the theoretical background of 

health tourism, when one tries to understand the major trends of 

the sector. In this article we discuss the most important wellness 

models, by focusing on the models of American researchers. We 

also highlight the major factors of the wellness, which determine 

the level of health tourism services. 

 

Kulcsszavak: wellness modellek, megatrend, egészségturizmus, 

egészségtudatosság, testi-szellemi jóllét. 

 

ELMÉLETI FELVEZETÉS 

 

Az elmúlt években orvosok, tudósok, szervezetek, 

pedagógusok számos wellness modellt dolgoztak ki a wellness 

fogalmának összefoglalására és elmagyarázására.  

 

A wellness modellek történeti oldalát tekintve időrendben 

először Halbert Louis Dunn wellness modelljét érdemes 

bemutatni. Dunn nevéhez fűződik a wellness fogalmának első 

leírása és bevezetése a köztudatba. ,,High Level Wellness” 

(Magas szintű wellness) című könyvében annak a 

meggyőződésének ad hangot, hogy az egyénnek elsődlegesen 

magára kell számítani (egészségével szemben felelősséget 
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tanúsítani), s csak másodlagosan az orvosra. Dunn egységes 

egészként kezelte a test, a lélek és a szellem hármasát, ellene 

volt annak, hogy ezeket egymástól elválasztva – az orvosra, a 

vallásra, a pszichológusra bízva – kezeljék. Szerinte a tudomány 

lényege, hogy hidat képezzen az ember teste, lelke és szelleme 

között, s ennek egyik eszköze a wellness. 

 

 
1. ábra 

Dunn High Level Wellness modellje 

 

Az egymásba fonódó körök az ember testét, lelkét és 

szellemét szimbolizálják, mint egymással kölcsönhatásban álló 

és egymásra támaszkodó egészet. A felfelé mutató nyíl az egyén 

életciklusát jelképezi, amint az érettség és önmegvalósítás 

irányába tartva törekszik a célját elérni. 
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Dunn modellje – mint utaltunk rá – a wellness tartalmi 

megfogalmazásának első jelentős állomása. Ennek lényegét így 

foglalhatjuk össze (Miller, 2005): 

 

 A wellness folyamat, nem pedig egy statikus, rögzült 

állapot. 

 Az egyének a társadalomban betöltött helyzetüknél és 

körülményeknél fogva helyezkednek el ebben a 

folyamatban az elmúlás és a wellness között.  

 A wellness társadalmi, kulturális, spirituális, fizikai és 

mentális dimenziókból áll. 

 A wellness a lehetőségekről szól, és segíti közelebb 

juttatni az egyént, a jóllétnek arra a szintjére, amit elérni 

képes. 

 A modell meghatározó eleme az önismeret és az egyéni 

felelősség. 

 

Dunn halálának évében, 1975-ben egy John Travis nevű 

orvos megalapította a világ első wellness központját, a Mill 

Valey-i Wellness Pihenő Központot Kaliforniában. Travis a 

John Hopkins Egyetemen rendezett preventív orvosi programon 

találkozott először Dunn elméletével, amely mindjárt le is 

nyűgözte. (BERG, 2008) 

Travis ennek alapján kidolgozta az úgynevezett 

,,Illness/Wellness Continuum” modellt, amely a wellness 

dinamikus jellegét emeli ki. Elmélete szerint a wellness állandó 

folyamat. A modell elkészítésekor egy kontinuumból (semleges 

pontból) indul ki, ahol sem a betegség tünetei, sem a teljes 

egészség nem fedezhető fel. A kontinuum bal oldala a 

betegséget (progresszíven romló egészségi állapotot) mutatja, a 

jobb oldala pedig fokozódó jóllétet, egészségi állapotot. 

Középen van a semleges pont. A kezelési (orvosi) modell – 

amelynek célja a tünetek enyhítése – a korai haláltól a semleges 

pontig terjed. A jobb oldalon ez a modell nem használható, mert 

a kezelésnek ott nincs értelme, mivel nincs mit kezelni. A 

kezelések (gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, műtétek, 

pszichoterápiai kezelések, akupunktúra stb.) hatására viszont bal 
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oldalon eljuthatunk a semleges pontba, ahol a betegség tünetei 

enyhülnek, megszűnnek. A wellness a kontinuum bármely 

pontján kifejtheti a hatását, segítségével magasabb wellness 

állapotba (higher level of wellness) juthatunk. 

A wellness átvezet a semleges ponton túlra és arra késztet, 

hogy a jobb oldalon a lehető legtávolabbra jussunk. Célja 

azonban nem a kezelések helyettesítése, hanem a harmonikus 

együttműködés. Vagyis a betegek számára a kezelés igen fontos, 

de nem szabad megállni a semleges pontnál, a wellness modell 

alapján testünk és elménk dolgoztatásával, érzéseink 

kifejezésével, a környezetünkkel való harmonikus kapcsolat 

megteremtésével tovább kell lépni a magasabb szintű wellness 

irányába. Látni kell azonban, hogy a magas szintű wellness 

állapot sem képes megakadályozni azt, hogy betegek vagy 

gyengék legyünk.  

 

 
2. ábra: Az Illness-Wellness Kontinuum 

Forrás:http://www.thewellspring.com/wellspring/introduction-to-

wellness/357/key-concept-1-the-illnesswellness-continuum.cfm 

 

Travis, Dunn modelljére alapozva kifejlesztett egy wellness 

leltárt, az egyén wellness állapotának felmérésre. Egy wellness-

kereket rajzolt fel, amelyben 12 tényezőben jelölte meg a 

wellness energia rendszerét (TRAVIS 2004). 

http://www.thewellspring.com/wellspring/introduction-to-wellness/357/key-concept-1-the-illnesswellness-continuum.cfm
http://www.thewellspring.com/wellspring/introduction-to-wellness/357/key-concept-1-the-illnesswellness-continuum.cfm
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A wellness-kerék elemei:  

 saját felelősség és szeretet, 

 légzés, 

 érzékelés (a lélek érzékenysége), 

 táplálkozás, 

 mozgás, 

 érzés, 

 gondolkodás, 

 játék és munka, 

 kommunikáció, 

 intim szféra, 

 életcél, 

 spiritualitás. 

 

Travis nagy érdeme, hogy a wellness tekintetében 

rámutatott az egyén felelősségére, amely a magasabb szintű 

wellness irányába mozog. Mill Valey-i Wellnes Pihenő 

Központja is azt sulykolja a páciensei fejébe, hogy vállaljanak 

nagyobb felelősséget az egészségükért. Míg Dunn modellje – 

nem kisebbítve érdemeit – valójában csak elmélet maradt, 

Travis nagy elődje gondolataira építve konkrét nyolc hónapos 

programot alakított ki, amely relaxációs stratégiák 

elsajátításából, önvizsgálat megtanulásából, kommunikációs 

tréningből, kreatív tanácsadásból, az egészséges étkezéshez és a 

testi fittséghez vezető út megismeréséből állt. 

 

Történetileg nézve Dunn kis példányszámban kinyomtatott 

modellje lényegében ismeretlen maradt, Travis viszont sokat tett 

a wellness népszerűsítéséért. Az őket követő, wellness guruként 

ismert amerikai Donald Ardell érdeme, hogy általánosan 

ismertté tette a fogalmat. Dunnal és Travis-szal szemben nem 

orvos, hanem szociológus volt, de jó érzékkel nyúlt a wellness 

kérdéséhez. Több könyvet írt, sikeres wellness-hírlevél sorozatot 

indított Ardell Wellness Report címen, népszerű weboldalt 

(www.seekwellness.com) nyitott és wellness központot alapított. 

Míg Dunn stílusa tudományos volt, Ardellé közvetlen, ami az 

átlagembert is megfogta. (BERG, 2008) 

http://www.seekwellness.com/
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Amíg Dunn és Travis modelljének spirituális aspektusa 

volt, Ardell a test, a lélek és a szellem harmóniájának 

fontosságát hangoztatta, ami szerinte betegség és fájdalom 

esetén is lehetséges. Az amerikai kormány felkérésére olyan 

modellt készített, amely öt elemből állt. Ezek mindegyikét 

egyformán fontosnak és fejlesztendőnek tartotta, az egyénnek 

azon kell munkálkodnia, hogy ezek összességéből egy 

harmonikus életmód alakuljon ki. Ardell modellje az alábbi 

elemekre épült (HERTEL 2003: 8): 

 felelősség önmagunk iránt, 

 tudatos táplálkozás, 

 stresszkezelés, 

 környezeti érzékenység, 

 fizikai fitness. 

 

Lényegében Ardell modellje is az egyéni felelősségen 

alapult. Munkájában a saját felelősség 9 elvét nevezte meg 

(Ardell, 1977, 63. oldal, idézi Hermes, 2005): 

1. Felelősség saját életünk iránt, 

2. Egyediség (a jóllét felé vezető út csak egyénileg választott 

lehet), 

3. A boldogság utáni vágy, mint motiváció, 

4. Céltudatosság (az életcél meghatározásának fontossága), 

5. Önmagunk elfogadása, szeretete, 

6. A realitások tudomásul vétele, mások beavatása a döntésbe, 

7. Világos szándék, tudatosság, a döntés felelősségének 

vállalása, 

8. Önmegvalósítás, 

9. Szabad döntés, nyomás nélkül.    

 

Ardell később átdolgozta a modelljét, amelynek 

középpontjába az egyéni felelősség helyébe a társadalmi 

normákat és játékszabályokat állította. Ennek elemei a 

következők (HERTEL 2003: 8): 

 felelősség önmagunk iránt, 

 a tudatosan választott egyéni út fontossága, 

 stresszkezelés és unalom kerülése, 

 táplálkozás és fitness, 
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 normák és társadalmi játékszabályok. 

 

Ardell wellness koncepciója mind népszerűbbé vált az 

Egyesült Államokban, s az egészségügy megreformálását 

sürgették. Ez alapvetően két területet érintett jelentősen. Az 

egyik a cégek világa volt, ahol rájöttek arra, hogy 

költségmegtakarítást elsősorban a termelékenység 

növekedésével, s csak másodlagosan pénzügyi megtakarítással 

lehet elérni. Ennek útja, ha a dolgozók egészségesek, jó kedvvel 

dolgoznak. Továbbá ha a cég bizonyítani tudja, hogy 

alkalmazottainak a megbetegedési kockázata csökken, akkor 

alacsonyabb egészségügyi járulék fizetését tudták kialkudni. 

Ezek a körülmények új vállalati egészségfejlesztési programok 

kidolgozására és bevezetésére ösztönözték őket. 

Csakhamar nyilvánvalóvá vált, hogy nem csak a 

vállalatokat, hanem az egyetemeket is lázba hozta a wellness. 

Úgynevezett egészségvédő programokat (campus wellness 

program) indítottak a hallgatóik számára, amelyek célja az 

életmódváltás elősegítése és ezzel együtt az egészségügyi 

kockázatok csökkentése volt a hallgatók körében. Ennek a 

programnak az elindítása a wisconsin-i egyetem Steven Point-i 

campusán indult el az egyetem egyik orvosának, Bill Hettlernek 

a vezetésével. Hettler egy wellness önértékelő kérdőívet hozott 

létre, amely Testwell néven máig forgalomban van. 

Hettler a wellness amerikai terjedésének úttörője, az 1977-

ben létrehozott National Wellness Institute (NWI) wellness 

akadémia megalapítója és elnöke lett, aki az egyes elemek 

egyensúlyát helyezte a középpontba, s szükségesnek tartotta, 

hogy valamennyi tényezőre egyforma intenzitással kell figyelni. 

Az akadémiája által elfogadott definíció szerint: ,,A wellness 

aktív folyamat, amely által az emberek tudatossá válnak és egy 

sokkal boldogabb létezés mellett döntenek”. Hettler intézete a 

wellness hat dimenzióját írja le:  

 fizikai dimenzió – rendszeres testmozgás, helyes 

táplálkozás, káros szenvedélyek kerülése, 

 spirituális dimenzió – értékeink és hitünk szerint élni, 
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 intellektuális dimenzió – azonosítani a potenciális 

problémákat, és megfelelően cselekedni, 

 szociális dimenzió – harmóniában élni másokkal és 

környezetünkkel,  

 érzelmi dimenzió – optimistán megközelíteni az életet, 

 foglalkozási dimenzió – örömöt lelni a hivatásban. 

 

Összefoglalásként elmondható, hogy a wellness modellek 

egy szerteágazó és több dimenziót feltételező 

tényezőrendszerként értelmezhetőek. Valamennyi modell esetén 

a testi-lelki jóllét irányába történő kiteljesedés a cél, a szerzők az 

ezt alkotó tényezőket illetően vannak némiképp eltérő 

állásponton. Felhasználva, kiegészítve természetesen a korábban 

kialakult modelleket. Ennek természetesen az is oka, hogy az 

egyes korszakokban olyan társadalmi változások is 

végbemennek, amelyek szinte kikényszerítik ezen elméleti 

gondolatok módosítását.  
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BODNÁR GÁBOR 

 

A KIS- ÉS FIATAL VÁLLALKOZÁSOK 

NÖVEKEDÉSÉRE ÉS VERSENYKÉPESSÉGÉRE HATÓ 

TÉNYEZŐK ELEMZÉSE EMPIRIKUS TANULMÁNYOK 

ALAPJÁN 

 

Absztrakt 

Az elmúlt évtizedek során a kis- és középvállalkozások az 

érdeklődés középpontjába kerültek. Szerte a világban, így 

Magyarországon is jelentős szerepük van a foglalkoztatás és a 

GDP-hez való hozzájárulás terén. Ráadásul ma már számos 

kutatás alátámasztja, hogy jelentős a szerepük a gazdasági 

növekedés és az innovációk terén is. 

Munkámban a KKV-kon belül is a kis- és fiatal cégekre 

fókuszálok és empirikus tanulmányok alapján kísérletet teszek a 

vállalkozások növekedésére és versenyképességére ható 

tényezők elemzésére és vizsgálatára. A dolgozat logikai ívét 

illetően előbb röviden ismertetem a vállalati versenyképességet 

és a vállalati növekedést, majd ezek kapcsolatát, végül pedig 

áttekintést nyújtok a vállalati növekedés és versenyképesség 

empirikus elemzéseivel kapcsolatosan. 

 

Kulcsszavak: kis- és fiatal vállalkozások, növekedés, 

versenyképesség 

 

Abstract 

Over the last few decades, small and medium-sized 

enterprises have become the centre of attention. All over the 

world and in Hungary, too they play an important role in 

employment and their contribution to GDP is also significant. 

Furthermore, a number of researches have proven their 

significance in economic growth and innovations. 

In my work, within SMEs I focus on small and young 

enterprises, and by relying on empirical studies I make an 

attempt to analyze and study the different factors affecting 

enterprises’ growth and competitiveness. First, I review 

enterprise competitiveness and growth, then I explore the link 
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between the two. Finally, I give an overview of the empirical 

studies of the above mentioned fields. 

 

Keywords: small and young enterprises, growth, 

competitiveness  

 

1. Bevezetés 

A kisvállalatok alkotják a modern gazdaság gerincét (Parida 

2008). Továbbá ahogy Parida (2008) leírja, általánosan 

elmondható, hogy fontos szerepük van a gazdasági rendszer 

megújításában, hiszen ők kövezik ki az utat az új ötletek 

számára, amelyek felváltják a régi folyamatokat. 

Parida szavaihoz hasonlóan Kurucz (2011) is leírja, hogy 

bár a kis- és középvállalkozások vállalati mérete jelentős 

mértékben eltér az egyes országokban, mindenhol különös 

figyelmet kapnak számuk és gazdasági teljesítményük alapján. 

Ráadásul kijelenthető, hogy az új vállalkozások létrejötte és 

azok növekedése nem zérusösszegű játék, hanem egyértelműen 

pozitív a szaldó, és nem csak helyi szinten, hanem akár 

országosan is (Acs-Szerb 2007). 

Az előbbiekhez kapcsolódóan az Unió kis- és 

középvállalkozásokról szóló éves jelentése (EC 2011) is a 

gazdaság gerincének nevezi ezeket a vállalkozásokat és 

hangsúlyozza azt is, hogy ezt a pozíciójukat a válság ellenére is 

megtartották. Európai Uniós viszonylatban a vállalkozások 

döntő többsége, több mint 99-% a KKV. Ezeken belül pedig 

jelentős (92,1 %) a kevesebb, mint tíz fő foglalkoztatásával 

definiált mikrovállalkozás. Hazánkban a kis- és 

középvállalkozásoknak az összes működő vállalkozáson belüli 

részaránya és a KKV szektorban foglalkoztatottak számának 

mértéke is alátámasztja azt, amit Némethné (2005) kijelent, 

vagyis, hogy egyszerűen a kis- és középvállalkozások 

versenyhelyzetének elemzése nagy fontossággal bír.  

Ugyanakkor, mint azt Szerb és Dezsériné (2007) is 

megfogalmazza, a hazai KKV szektor versenyképessége 

nemzetközi és Európai Uniós összehasonlításban is gyenge. A 

problémák között említi az elaprózódott méretstruktúrát, a 
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középvállalatok hiányát, az alultőkésítettséget és az innováció 

alacsony szintjét. Vagyis, mint azt összefoglalóan megjegyzik, 

az alacsony versenyképesség mellett komoly problémaként 

jelenik meg a lehetőségekhez képest is alacsony szintű 

növekedés. 

 

2. A vállalati versenyképesség 

Némethné (2005) leírja, hogy a versenyképesség manapság 

igen gyakran használt közgazdasági fogalom, ám mindenki által 

elfogadott definíciója nemigen létezik. Ez önmagában igaz, de 

magam is osztom azt a véleményt, amit Lengyel (2003, 427. 

oldal)  a versenyképesség elméleti hátterével kapcsolatosan 

megfogalmaz, vagyis, hogy egyre inkább teret nyer a 

versenyképesség egységes fogalma: „a vállalatok, iparágak, 

régiók, nemzetek és nemzetek feletti régiók képessége relatíve 

magas jövedelem és relatíve magas foglalkoztatottsági szint 

tartós létrehozására, miközben a külgazdasági (globális) 

versenynek ki vannak téve”. A versenyképesség e fogalma 

egységes, de ez csak a szemléletre vonatkozik, nem pedig arra, 

hogy teljesen ugyanazt a fogalmat és egyazon mérhetőségi 

kritériumokat lehet alkalmazni a verseny eltérő típusaira 

(Lengyel 2003). Az eltérésekkel kapcsolatosan fontos, hogy a 

versenyképesség sokféle szinten értelmezhető, vagyis 

beszélhetünk országcsoportok (pl. Európai Unió), országok, 

régiók vagy kisebb földrajzi területek, ágazatok, 

vállalatcsoportok vagy vállalatok versenyképességéről 

(Némethné 2005). 

A területi és vállalati versenyképesség között számos eltérés 

van, ezeket a különbségeket Lengyel (2003) is hangsúlyozza. De 

hasonlóság is akad a területek és vállalatok versenyében. Ilyen, 

hogy a különböző területegységek, így a régiók versenye is 

szorosan kapcsolódik a vállalatokéhoz, abból a szempontból 

legalábbis, hogy mindkettő fejlődése nagyban függ attól, hogy 

képesek-e létrehozni, vagy esetlegesen magukhoz vonzani 

működőképes gazdasági tevékenységet. 

A vállalati versenyképesség elméleti megközelítésével 

kapcsolatosan Magyarországon zsinórmértéknek számító 

definíciót Chikán-Czakó-Zoltayné (2002, 31. o.) alkotott: „Egy 
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nemzetgazdaságban azokat a vállalatokat tekintjük 

versenyképesnek, amelyek a társadalmilag elfogadható normák 

betartása mellett a számukra elérhető erőforrásokat minél 

nagyobb nyereségfolyammá képesek transzformálni, képesek a 

működésüket befolyásoló környezeti és a vállalatukon belüli 

változások észlelésére és az ezekhez való alkalmazkodásra 

annak érdekében, hogy a nyereségfolyam lehetővé tegye tartós 

működőképességüket.” 

A versenyelőnnyel kapcsolatban Lengyel (2002) kifejti, 

hogy a termelékenység növekedési üteme elsősorban az 

innovációktól függ, vagyis olyan új technológiáktól, amelyek 

lehetővé teszik a vállalati versenyelőnyök megerősítését. Mint 

azt Inzelt és Szerb (2003) leírja, napjaink politikaformálói egyre 

több országban és régióban igénylik azokat az információkat, 

amelyek segítik megérteni az innovációs tevékenység, valamint 

az innovációs teljesítmény és a versenyképesség összefüggéseit. 

Nem véletlen hogy a kisvállalkozások hozzájárulása az 

innováció-vezérelt növekedéshez és a munkahelyteremtéshez a 

közelmúltban az érdeklődés középpontjába került. A KKV-k, 

főleg a fiatal cégek, nagymértékben hozzájárulnak az innovációs 

rendszerhez (OECD 2000). A szakértők ma is egyetértenek, 

hogy a „tudás” gazdasági szerepe felértékelődött, a „műszaki” 

fejlődés, az innováció egyrészt a vállalati versenyképességnek, 

másrészt a nemzetgazdasági dinamizmusnak fő forrásává vált. 

Továbbá az is egyre inkább láthatóvá válik, hogy az extenzív 

bővülés hagyományos két motorja, a tőke és a munka egyre 

kevésbé járul hozzá az előrehaladáshoz (Pakucs–Papanek 2006). 

 

3. A vállalati növekedés elméleti vizsgálata 

Az 1980-as évek második felétől a gazdasági növekedés és 

annak vizsgálata ismét a közgazdaságtan fókuszába került. 

Ahogy Dedák (2000) is megfogalmazza, a növekedéselmélet 

reneszánsza új irányzatok megjelenését (az endogén 
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növekedéselmélet
4
) hozta magával és hozzá járult a korábbi 

növekedési modellek (a Solow-modell) sokkal kifinomultabb 

elemzéséhez. A témához kapcsolódóan Varga (2009) munkája 

ismerteti Arrow, Romer és Lucas, a technológiai fejlődés 

endogenizálására tett kísérleteit. Varga (2009) azt is leírja, hogy 

amíg Romer modelljében a technológiai haladás a kutatás-

fejlesztésben alkalmazott emberi tőkétől, illetve az időben 

felhalmozódott tudományos-műszaki tudástól függ, addig Arrow 

szerint a technológiai fejlődés a „gyakorlat általi tanulás”, míg 

Lucas az emberi tőke révén endogenizálja a technológiai 

fejlődést. 

Azt Szerb és Dezsériné (2007) is megemlíti, hogy a vállalati 

szintű növekedés vizsgálata kapcsán számos nehézség merül fel. 

Véleményük szerint a legnagyobb problémát a vállalati adatok 

aggregálása okozza, mivel itt jelentős lehet az 

információveszteség az egyéni magatartási tényezők és a 

teljesítmény vonatkozásában, továbbá az egyes vállalkozások 

azon jellemzőivel és magatartásával kapcsolatban, melyeket a 

vállalatok növekedéséhez társítanak. Példaként említik, ami csak 

a közelmúltban nyert bizonyítást, hogy a fiatal és kisméretű 

vállalkozásoknak csak egy elenyésző része, az úgynevezett 

gazellák képesek egy gazdaságban az új munkahelyek 

teremtésére. 

Ezt támasztja alá Papanek (2012) is, aki kifejti, hogy a 

tartós növekedés világszerte ritka és így a magyar gazdaságban 

is, ahol ráadásul a vállalkozási kedv is alacsony, a meglévő 

cégek többsége stagnál. 

Hazánkban az is szerepet játszik a nehézségekben, hogy 

mint azt Kállay (2012) ismerteti, a KKV-k szabályozási 

környezete az elmúlt húsz évben instabil volt, ami 

nagymértékben növelte az alkalmazkodási költségeket, és 

bizonytalanságban tartotta a vállalkozásokat. A bizonytalanság 

elleni védekezés egyik lehetséges stratégiája a kis 

vállalkozásméret megtartása és az ezt részben kompenzáló 

                                                             
4
 Ahogy azt Lengyel (2010) is leírja, napjainkban az alulról szerveződő 

(buttom-up) regionális gazdaságfejlesztési stratégiák kerültek előtérbe, 

amelyek az endogén fejlődés elméletén alapulnak. 
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informális együttműködések kialakítása. Emellett az elmúlt két 

évtized állami politikái jutalmazták a kis vállalatméretet és 

büntették a növekedést. A szerző hozzá teszi, hogy az elmúlt 

több mint húsz évben a kormányzati politika igyekezett 

kedvezményezni a kis cégek, vállalkozások indulását és 

működését. Ez oda vezetett, hogy számos olyan adózási és 

járulékfizetési szabály volt érvényben, amely a 

kisméretű�vállalkozásokat kedvezményezte. Ebből adódóan a 

vállalat növekedése nem csak a „szokásos” üzleti okokból volt 

nehéz, hanem azért is, mert a növekedéssel a kedvezményeket is 

elveszítette a cég. 

 

4. A versenyképesség és a növekedés kapcsolata 

A makroszintű növekedés és a foglalkoztatási helyzet 

javításának a kulcsa a vállalati versenyképesség növekedése 

(Békés-Muraközy 2011). Ahogy Márkus (2011) leírja, a 

versenyképesség szempontjából a végső kérdés, hogy a 

vállalkozás minden kedvező vagy éppen kedvezőtlen tényező 

együttállásának eredményeképpen mennyire képes a 

növekedésre. 

Bár elsőre furcsán hathat, a versenyképesség és a növekedés 

kapcsolata korántsem egyértelmű és magától értetődő. Voszka 

(1997) is megemlíti, hogy például az 1990-es évek első felében 

Magyarországon a versenyképesség és a vállalati növekedés 

nem járt feltétlenül együtt. Továbbá a szerző hozzáteszi, hogy a 

kérdést más esettanulmányok is érintették, és hasonló 

következtetésre jutottak. 

Általánosabban, Békés és Muraközy (2011) egy OECD 

tanulmány alapján azt is leírja, hogy a gyors vállalati növekedés 

nem vezethető vissza egyetlen okra. Szerintük a növekedéshez 

jelentős menedzseri, pénzügyi és technikai erőforrásokra van 

szükség. Így előállhat az a helyzet, hogy a kisméretű vállalatok 

gyors növekedésnek gyakran káros hatásai is lehetnek a cég 

későbbi működésére. 

Mindezek ellenére tény, hogy az export mellett a növekedés 

egyfajta, gyakran elfogadott alapmértékegységként szolgál a 

versenyképesség mérése terén (Szerb-Ulbert 2009). Ezt 
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továbbvezetve Márkus (2011) azt mondja, hogy a vállalkozások 

nemzetköziesedése a növekedés és ezen keresztül a 

versenyképesség fő meghatározó tényezője.  

Kállay (2012) leírja, hogy a nemzetközi adatok szerint az 

átlagos vállalatméret pozitív korrelációt mutat a gazdasági 

fejlettséggel, valamint a fejlettebb országokban nagyobb az egy 

vállalkozásra jutó alkalmazottak száma, az egy cégre jutó 

árbevétel, tőke és jövedelem. A hazai KKV-szektorban minden 

fontos, a versenyképességet jellemző mutató pozitívan korrelál a 

vállalkozás méretével. Így a nagyobb cégek tőkeintenzitása 

magasabb, az alkalmazottaik és a vezetőik képzettebbek, 

gyakrabban valósítanak meg innovációt, többet fordítanak 

kutatás-fejlesztésre, külső finanszírozási forrásokhoz is jobb 

eséllyel jutnak, és jobbak a fajlagos eredménymutatóik is. 

Márkus (2011, 117. o) a versenyképességi erőtér 

alkotóelemei között a vállalati változók vizsgálatakor, a piac 

méretének és a növekedés kapcsolata terén idézi
5
, hogy „…a 

piac mérete befolyásolja a termelékenységet, mivel a nagyobb 

piacokon a vállalatok ki tudják aknázni a méretgazdaságosság 

előnyeit (...) [és] az általános vélekedés az, hogy a kereskedelem 

pozitív hatást gyakorol a növekedésre, különösen a kis belső 

piaccal rendelkező országokban”. 

 

5. A vállalati növekedés és versenyképesség empirikus 

elemzéseinek áttekintése 

Mint Kosztopulosz (2005) leírja egy 2002-ben készített, 19 

uniós ország 8 000 KKV-jára kiterjedő felmérés megállapította, 

hogy az európai vállalkozók 29 százalékának célja a növekedés. 

A szerző is hozzáteszi, hogy első hallásra ezt akár örvendetesen 

magas értéknek is vélhetnénk, azonban figyelembe kell venni, 

hogy ennél jóval kisebb azon vállalkozások aránya, amelyek 

valóban képesek megvalósítani elképzeléseiket. Ennek a legfőbb 

okaként említi, hogy a motiváció hiányán túl számos külső 

akadály gátolhatja a vállalkozások növekedését. 

                                                             
5
 Porter M. E. – Schwab K. (2008): The global competitiveness report 2008-

2009. World Economic Forum, Geneva, Switzerland. 
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Hazánkban működő cégek vonatkozásában, Inzelt és Szerb 

(2003) Baranya megyei vállalkozások körében elvégzett 

felmérése alapján kijelenthető, a felsőfokú alkalmazottak 

arányának növekedése pozitívan, de nem túl nagy mértékben 

befolyásolta a technológiai megújulást. Szintén kissé meglepő, 

illetve ellentmondásos a kép a kulcsfontosságú innovációs 

együttműködés szempontjából is. Egyrészt tapasztalható élénk 

együttműködés a kis léptékben történő fejlesztések érdekében a 

fiatalabb, hagyományos szektorokban tevékenykedő 

vállalkozások körében. Viszont a technológia-innovációk 

esetében ilyen fajta kooperáció nem tapasztalható. A 

szerzőpáros is leírja, hogy úgy tűnik, a mintába bekerült nagy- 

és kisvállalkozások között alig van innovációs, illetve K+F-

együttműködés, ami bizonyára nemcsak a fejlesztési szinergiák 

elmaradását okozza, hanem az innovációk elterjedését sem 

gyorsítja.  

Szerb és Dezsériné (2007) munkájában, egy 500 céges 

nagyságú, rétegezett, reprezentatív minta alapján látható, 

mindössze négy tényező befolyásolja az alkalmazottak 

számának növekedését, a családi tulajdonba tartozás, a lehetőség 

motiválta alapítás, a vállalatméret és a beruházások nagysága. 

Az összes többi tényező, kissé meglepő módon beleértve az 

innovációt is, nem bizonyult fontosnak.  

Az előbbi, innovációval kapcsolatos megállapításhoz 

kapcsolódóan Mile (2011) leírja, hogy európai viszonylatban a 

magyar KKV-k innovációs tevékenysége eléggé gyengének 

minősül. Ezzel kapcsolatosan azon a véleményen van, hogy sem 

a gazdaságpolitika, sem a társadalmi helyzet nem segíti az 

innovátorokat. 

Parida (2008) szerint az infokommunikációs technológiák 

igen fontosak a versenyképesség szempontjából. Persze e 

felméréssel kapcsolatosan mindenképp meg kell jegyezni, hogy 

kisvállalkozásokat vizsgált, de azok a svéd IKT-szektorból 

kerültek ki. 

Szerb és Dezsériné (2007) az előzőekben már érintett 

felmérésében megállapítást nyer, hogy a nemzetközi 

tendenciáknak megfelelően alakult a cégméret hatása a 
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növekedésre, és az is bebizonyosodott, hogy a kisebb méretű 

cégek alkalmazottainak növekedése felülmúlja a nagyobb cégek 

munkahelyteremtését. A vártaknak megfelelően, a beruházások 

nagysága pozitívan befolyásolja a vállalati alkalmazottak 

számának növekedését. 

Chikán és Czakó (2008) leírja, hogy saját felmérésük 

alapján összetett képet festettek interjúalanyaik a saját, illetve a 

hazai vállalatok versenyképességéről. A tanulmány alapján a 

piaci rések kihasználását és a gyorsabb alkalmazkodást a hazai 

vállalatok versenyelőnyének tekinthetjük. Az emberi erőforrás-

gazdálkodást válaszadóik egyik része előnynek, másik része 

hátránynak tekinti. E felmérésben a vállalati versenyképesség 

mérhetőségére adott válaszok egyik tényezőcsoportja a piaci 

sikerhez, eredményességhez kapcsolódik: sok interjúalany jelölt 

meg valamilyen idekapcsolódó mércét. Egyik ilyen, melyet a 

legtöbben gondolnak így az a piaci részesedés nagysága. 

A magyar KKV-k versenyképességével kapcsolatosan 

kulcstényező a költséghatékonyság és a termelékenység 

(Kadocsa 2006).  

Egy Török Ádám nevével fémjelzett vállalati 

versenyképességi felmérés (Török 2004) alapján elmondható, 

hogy a feltérképezett magyar vállalatok pénzügyi helyzete és 

technológia-ellátottsága szoros kapcsolatban van tulajdonosi 

hátterükkel. Meg kell említeni, hogy a felmérés nem fókuszál 

kizárólagosan a kis- és középvállalkozásokra, általánosságban 

vizsgálja a vállalati versenyképességet. Viszont a méret szerinti 

összehasonlítás terén megállapítja, hogy a nagyobb vállalatok 

csoportja a leginkább „fejlődőképes”, de ebből nem kell rögtön 

a KKV-k viszonylagos „fejlődőképtelenségére” következtetni. A 

fejlett országokban is versenyképes termékek és szolgáltatások 

ugyanis sokszor a kis- és középvállalkozások beszállítói 

közreműködésével jönnek létre.  
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6. Összefoglalás 

Tény, hogy a kis- és középvállalkozások kulcsszerepet 

töltenek be a modern gazdaságban. Munkámban a KKV-kat 

vizsgáltam, egészen pontosan a kis- és fiatal vállalkozásokat 

elemeztem, azt, hogy milyen tényezők hatnak azok 

növekedésére és versenyképességére. A dolgozat első logikai 

részében igyekeztem áttekinteni a releváns hazai és külföldi 

szakirodalmat. Ezekre támaszkodva körüljártam a vállalati 

versenyképesség és növekedés témakörét, illetve áttekintettem a 

két fogalom egymáshoz fűződő kapcsolatát. Munkám második 

felében pedig empirikus tanulmányokat dolgoztam fel. Ezek sok 

esetben igazolták a szakirodalmi hátteret, de voltak az 

elméletnek ellentmondó kutatási eredmények is. Ezek közül 

érdemes kiemelni a versenyképességhez és a növekedéshez is 

kapcsolódó innováció fogalmát, hiszen fontosságának 

megítélése a hazai vállalkozások körében messze nem 

egyértelmű. 
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Absztrakt: Tanulmányom a „fejlesztési támogatás” nyújtásának 

hazai rendszerét és gyakorlatát igyekszik körbejárni. Azokat a 

mechanizmusokat igyekszem feltárni és bemutatni, melyek 

segítségével az intézmények a szűkülő állami és fenntartói 

(önkormányzati) források ellenére megpróbálták megőrizni 

működőképességüket, megtartani a képzési színvonalát. A 

„rugalmas” jogértelmezéstől a kapcsolati tőke mozgósításán át a 

direkt korrupcióig terjedő skála szinte minden elemére található 

példa. A jogszabályi változtatások mára a forrásbevonásnak ezt 

a lehetőségét eltörölték, ám a rendszer egészére jellemző 

forráshiányt nem számolták fel. A forrásbevonás kényszere tehát 

megmaradt, sőt a szakképzés esetében – épp e döntés miatt – 

tovább súlyosbodik, ami újabb és újabb kreatív kijátszási 

technikák alkalmazására kényszeríti a szakképzés szereplőit. 

Abstract: The study concentrates on the issue of “development 

subsidies” in Hungary, including the framework set up for the 

purpose of granting them, and the practice thereof. I aim to 

reveal and explain the practices these institutions turned to in an 

effort to preserve the standards of their trainings and continue 

functioning despite decreasing support from the state and their 

owners. There is an ample source of examples ranging from the 
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“flexible” interpretation of regulation and using networks of 

informal connections to direct corruption. Recent changes in the 

regulatory environment have eliminated “development 

subsidies” as a means of supporting the finances of these 

institutions, but failed to overcome the general lack of funds that 

characterizes the entire system. Therefore the need to acquire 

additional financial support remains, moreover – in the case of 

institutions offering vocational training – it grows even stronger 

as a result of the decisions referenced above, which eventually 

forces the involved parties to resort to even newer and more 

creative techniques of abuse or circumvention. 

 

Bevezetés 

A közoktatás hazai rendszerének napjainkban zajló radikális 

átszervezése az egyes részrendszerek, így a szakképzés 

finanszírozási rendszerét, azon belül pedig a források 

szerkezetét és azok szolgáltatást végző szereplőkhöz történő 

eljuttatásának szabályait is alapvetően megváltoztatja. E 

változások hasonlóan a közoktatási rendszer más területeihez az 

önkormányzati intézmények állami fenntartásba vonásából 

következnek elsősorban, a szakképzés esetében azonban további 

elemekkel is kiegészülnek. 

A változások előtt a jogszabályok rendelkezései alapján a 

fenntartó az államtól átvett „fejkvóta” alapú központi 

költségvetési támogatáson túl az úgynevezett „fenntartói” 

hozzájárulás” által finanszírozta az intézményes 

szolgáltatásokat. Ennek összegét az állam két szereplő (országos 

kisebbségi önkormányzatok és egyházak) esetében az ún. 

„kiegészítő normatíva” biztosításával átvállalta. Az 

önkormányzati és magán fenntartók pedig saját egyéb 

forrásaikból teremtették elő a hiányzó összeget, melynek – a 

rendszer belső logikája szerint – az infrastruktúra fenntartását, 

működtetését, felújítását és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó 

személyzet bérének fedezetét kellene szolgálnia. A szakképző 

intézmények esetében a rendszer annyiban bonyolultabb, hogy 

az infrastruktúra azon részelemeinek tárgyi költségeit, melyek 

közvetlenül kapcsolódnak a szakképzéshez, a szakképzési 
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alapból elnyert pályázati források vagy a gazdasági szereplőktől 

átvett „fejlesztési támogatások” is biztosíthatták. 

Az állam azonban immár lassan közel két évtizede 

folyamatosan – évről-évre csökkentve az állami normatíva 

megfelelési arányát a valós költségekhez – kivonul a 

finanszírozásból, aminek következtében egyre növekszenek a 

fenntartók terhei. Miközben egy jól szervezett intézményben az 

infrastruktúrához kapcsolódó összes költség alig éri el a teljes 

költségvetés negyedét-ötödét, az állami normatíva ma már a 

valós költségek felét sem fedezik. A hiányzó források pótlására 

két irányban nyílik lehetőség; a fenntartó hozzájárulás 

növelésével, vagy az intézmény egyéb bevételei révén. Ez 

utóbbiak előteremtésében pedig több tényező miatt is kedvezőbb 

helyzetben vannak a szakképző intézmények (Varga, 2008): 

a) infrastruktúra, azon belül például a tanműhelyek 

hasznosítása, bérbeadása, 

b) termelő tevékenység végezése a tanműhelyekben és a 

gyakorlati képzés során, 

c) központi és decentralizált pályázati lehetőségek 

(szakképzési alap), 

d) a gazdasági szereplők fejlesztési támogatásai, amit a 

szakképzési hozzájárulási fizetési kötelezettségük terhére 

juttathatnak szakképző intézményeknek.
6
 

Tanulmányom a fejlesztési támogatás nyújtásának hazai 

rendszerét és gyakorlatát igyekszik körbejárni elsősorban annak 

érdekében, hogy bemutassa, feltárja azokat a mechanizmusokat, 

melyek segítségével az intézmények a szűkülő állami és 

fenntartói (önkormányzati) források ellenére megpróbálták 

megőrizni működőképességüket, képzési színvonalukat. Bár a 

fejlesztési támogatás nyújtásának lehetőségét azóta törölte a 

jogalkotó, a forráshiány megmaradása, illetve erősödése újabb 

forrásszerző, vagy kiadáskímélő technikák „kidolgozására” 

kényszerítheti az intézményeket. A fejlesztési támogatás 

nyújtásának és fogadásának vizsgálata így nem csak önmagáért 

érdekes, hanem azért is, mert azon keresztül megérthető az 

                                                             
6
 Ez utóbbi két forrástípus a jogszabályi előírások szerint csupán a 

szakképzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök beszerzésére fordítható. 
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intézmények, fenntartók forráshiányos időszakban követett 

stratégiája. 

 

A fejlesztési támogatás szabályrendszere és jelentősége a 

szakképzés finanszírozásában 

A szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett gazdasági 

szereplők hozzájárulási kötelezettségüket 2008 szeptembere 

előtt úgy is teljesíthették, hogy forrást adtak át valamely 

szakképzést folytató közoktatási (vagy felsőoktatási) 

intézménynek. 2008 szeptemberétől a támogatást a fenntartó 

fogadhatta és adhatta tovább az intézményeinek. Ez nagyobb 

fenntartók esetében elvileg lehetővé tette a források 

újraelosztását, illetve a fenntartó önkormányzat aktív 

szerepvállalását a források megszerzésében, ám empirikus 

vizsgálataink alapján a fenntartók szerepe jellemzően csupán a 

formális adminisztráció végrehajtására szorítkozott. Végül 2012. 

január elsejétől megszűnt a fejlesztési támogatás fogadási 

lehetősége, ez évben csupán a korábban átvett források 

felhasználására nyílt lehetőség. A saját dolgozók képzésére 

fordított, vagy a gyakorlati képzés kapcsán elszámolt 

költségeken túli befizetési kötelezettség így csupán a 

Szakképzési Alapba terhére teljesíthető, a szakképző 

intézmények pedig csak pályázati úton juthatnak ezekhez a 

forrásokhoz. 

A szabályozás ugyanakkor csupán felkínálta a fejlesztési 

támogatás nyújtásának lehetőségét, a döntést a fizetési 

kötelezettséggel rendelkező vállalkozásnak kellett meghoznia. A 

lehetséges támogatás összegét a jogszabályok a teljes 

kötelezettség hetven százalékában maximalizálták, amit a 

kötelezettség terhére elszámolható egyéb költségek 

csökkenhettek. A gazdasági szereplők saját dolgozóik képzésére 

is költhettek, az erre elszámolható költség azonban nem lehetett 

több a hozzájárulási kötelezettség harminchárom százalékánál
7
. 

A hetven százalékos költséghatárt azonban e két tétel együtt sem 

haladhatta meg. Ha a gazdasági szereplő a gyakorlati képzésben 

is részt vett és erre hivatkozva el is számolt költségeket, csak 

                                                             
7
 Mikro- és kisvállalkozások esetén 60%. 
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ezek után költhetett előbb saját dolgozói képzésére, majd 

nyújthatott fejlesztési támogatást. 

A fejlesztési támogatást szerződésben kellett jóváhagyni, 

amit a fenntartónak is ellen kellett jegyezni és az APEH, vagy – 

ha gyakorlati képzésben részt vett a gazdasági szereplő – az 

NSZFI felé bevallást kellett készítenie. Ugyanakkor a 

támogatást fogadó intézménynek is be kellett számolnia a 

megszerzett forrásokról. Így az adatok mindkét oldalról 

összegyűjtésre kerültek, ám a jogszabályok folyamatos változása 

azok elemzését nagyban nehezíti. 

A támogatásokat fogadó intézményeknek a 2008-as 

jogszabályi változások előtt az NSZFI-hez benyújtott 

összefoglaló dél-alföldi adatai több fontos összefüggésre hívják 

fel a figyelmet. 

 
Fejlesztési támogatási adatok néhány szakképző intézményben  

(2006-2008) 
Intézmény 1 2. 3.8 4.9 5. 6. 7. 

Tanulók száma 715 207 3081 3316 2406 1710 - 

Gyakorlati 

képzés 

Tanulószerző

dés 

169 - 213 200 272 757 - 

Intézményi 

tanműhely 

71 185 571 600 268 128 - 

Fejlesztési 

támogatás 

(ezer Ft) 

2006 34899 10133 55430 19893 29269 13684 - 

2007 34634 13590 53721 25794 33762 24564 - 

2008.08.31-ig 21330 9054 24649 1735 16097 9684 - 

Fejlesztési támogatás (NSZFI) 

2007 

34751 13102 54461 51836 15263 23079 24787 

MPA 

decentralizált 

pályázati 

forrás 

2006 - 1115 10500 8542 8111 9937 10000 

2007 13808 - 6000 4835 42872 - - 

2008 8385 - - 9000 37555 - 11625 

                                                             
8
 A 3. sorszámú intézmény öt intézmény összevonásával jött létre, így az 

NSZFI adatbázisában a támogatások intézményenként külön szerepelnek. 
9
 A 4. sorszámú intézmény három intézmény összevonásával jött létre, így az 

NSZFI adatbázisában a támogatások intézményenként külön szerepelnek. 
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A fejlesztési támogatást fogadó szakképző intézmények 

2007-ben a Dél-Alföldön (legalább) 1,366 milliárd forint 

pénzbeli és 0,456 milliárd eszközbeli, összesen tehát 1,822 

milliárdos támogatásban részesültek, ami alátámasztja e 

forrástípus lényeges szerepét a szakképzés finanszírozásában. 

Az egy tanulóra vetített összeg a régió egészében nagy szóródást 

mutat. A kiugróan jó pozícióban lévő szervezetek között a 

kisebb létszámú, szűk profilú és a magán intézmények aránya 

nagyobb. Azon intézmények adatai kedvezőbbek még, melyek 

fenntartója a gazdasághoz közvetlenül kapcsolódik. Az egy 

támogatóra jutó összeg szintén érdemi szóródást mutat, ám 

ennek nagysága kisebb az egy tanulóra vetítettnél. A képzés 

szempontjából fontos nagyobb városokban az összeg inkább 

nagyobb. A támogatások átlagos nagysága néhány százezer 

forint, vagyis a nagyobb vállalkozások több intézmény között 

osztják meg a támogatást. A fogadott és a maximálisan 

fogadható összeg aránya mutatja a legnagyobb belső eltéréseket. 

A szervezetek több mint fele a fogadható támogatásnak 

kevesebb, mint a tizedét gyűjti be. Nyolcvan százalék a 

lehetséges támogatás alig húsz százalékát szerzi meg, és csupán 

az intézmények öt százaléka képes a több mint negyven 

százalékot elérni. 

 

Az intézmények forrásszerző gyakorlata 

A következőkben három eltérő profilú és nagyságú 

intézményben folytatott részletes empirikus vizsgálat 

eredményeinek segítségével tekintem át az intézményi 

stratégiákat, előbb a fejlesztési források összegyűjtésére, majd 

felhasználására vonatkozóan. Saját vizsgálataim, összhangban 

más empirikus kutatásokkal (Virágh, 2009) a fejlesztési 

támogatások gyűjtésének nagyon sok egymást erősítő 

technikáját tárták fel: 

a) Képzési jellegű kapcsolatok. A támogatás 

megszerzésének, illetve nyújtásának legevidensebb formája az 

intézmény és a gyakorlati képzéshez kapcsolódó gazdasági 

szervezet közötti szerződés. A tanulószerződéses képzésben 

részt vevők, vagy külső tanműhelyt biztosítók támogatási 
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volumene egyéb költségeik miatt érthetően alacsonyabb, így itt 

fontosabbak a lazább kapcsolatok (pl. nyári üzemi gyakorlat). 

b) Szakmai (ágazati) szolidaritás alapú kapcsolatok. A 

gyakorlatban ennek tiszta formája ritka, ami az 

érdekképviseletek gyenge szervező erejét mutatja, illetve arra 

vezethető vissza, hogy általában kisebb területi egységenként is 

több intézmény működik egy-egy ágazatban.  

c) Szakmai jellegű üzleti kapcsolatok. A intézmények 

eszközigénye és a gyakorlati képzéshez szükségek 

alapanyagigénye kiterjedt szakmai jellegű üzleti kapcsolatokat 

kíván. Ezek általában a képzési kapcsolatoktól függetlenek. Az 

intézmények beszerzési igénye így összekapcsolódhat a 

fejlesztési támogatással. Ennek jogszerű formája a fejlesztési 

támogatás eszköz átadásával történő rendezése. Gyakori 

jelenség azonban e két elem informális összekapcsolása, amikor 

az intézmény a nyertes felé jelzi fejlesztési támogatási igényét, 

vagy előnyben részesíti azt a beszállítót, aki fejlesztési 

támogatását az intézménynek juttatja. 

d) Egyéb üzleti kapcsolatok. Ennek lényegi elemei 

ugyanazok, mint az előző esetben, mindössze azzal a 

különbséggel, hogy a beszerzett eszköz, áru, szolgáltatás nem 

függ közvetlenül össze az adott szakképző képzési 

tevékenységével, így az ebbe a körbe tartozó kapcsolatok 

értelemszerűen nem fejleszthetők tovább képzési jellegű 

kapcsolatokká. Az intézmények kiterjedt üzleti 

kapcsolatrendszere miatt az ennek révén elvileg elérhető 

fejlesztési források volumene egyáltalán nem elhanyagolható. 

e) Személyes kapcsolatok a szolgáltatást igénybe vevő 

tanulók szüleinek megnyerésével. A fejlesztési támogatás 

megszerzése érdekében a képzésben résztvevő tanulók szüleinek 

megkeresése megszokott gyakorlat. Az így elérthető szülők 

közvetlen érintettségük miatt általában eleget is tesznek a 

kérésnek. A jelenség direktebb formája, ha egy-egy befolyásos 

szülő megszerzése érdekében „besegítik” az iskolába a 

gyermeket. 

f) Személyes kapcsolatok a szolgáltatást korábban igénybe 

vevő volt diákok megnyerésével. A fontos beosztásba került 

korábbi diákok megkeresése a nagy hagyományokkal 
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rendelkező, specializáltabb képzést nyújtó intézményeknél 

jellemző. 

g) Személyes kapcsolatok a szolgáltató intézmény vezetője, 

vezetése révén. A fejlesztési hozzájárulásért folytatott 

versenyben kiemelt szerepe van az intézményvezetőnek és 

kapcsolatrendszerének. A kiterjedt kapcsolatokkal rendelkező 

intézményvezető fontos erőforrás; a fenntartóval való 

kapcsolatokban az intézmény költségvetési pozíciója miatt, az 

épületállomány felújítását, fejlesztését segítő és a szakmai 

munka feltételeit javító pályázati források megszerzésében, a 

gazdasági kapcsolatok közvetlen pénzre váltását jelentő 

fejlesztési támogatások begyűjtésében. 

h) Személyes kapcsolatok a szolgáltatást nyújtó személyzet 

(tanárok, szakoktatók) révén. Az előző pontban 

megfogalmazottak lényegesen kisebb felelősséggel érvényesek 

az alkalmazottakra is, azonban itt nem az elvárás, hanem a 

beszervezett támogatásokhoz kapcsolódó elismerés, tekintély és 

az ebből következő járulékos hasznok a motiválóak. 

i) Területi, vagy egyéb szolidaritás alapú kapcsolatok. A 

szolidaritásnak ezt a formáját a kisebb városok szűkebb 

középfokú intézményrendszere esetében fenntartói elvárásként 

is közvetítik, de hatása korlátozott. 

j) Egyéb információk felhasználásán alapuló pénzgyűjtés. 

Levelek, vállalkozói, kamarai, települési listák, rendezvények, 

konferenciák, találkozók, fogadások, PR-akciók, kiadványok, 

amelyek kis hatékonysággal de nagy aktivitást igényelve 

hozhatnak be forrásokat. 

A felsorolásban szereplő kapcsolattípusok közül nagy 

jóindulattal is legfeljebb az a) b) c) f) pontokban említettek 

nevezhetők a fejlesztési támogatás jogszabályi filozófiájával 

összhangban lévőnek. A felsorolásban nem említettem az 

esetenként előforduló direkt korrupciós jelenségeket, amikor a 

fejlesztési támogatás nyújtásának feltétele a döntést hozó 

személy javára történő közvetlen pénzvisszajuttatás. Az ilyen és 

hasonló jelenségek vizsgálataim szerint nem jellemzőek, de 

előfordulnak. 

Az intézmények több évre vonatkozó adatainak részletes 

feldolgozása további fontos összefüggésekre hívja fel a 
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figyelmet. A képzési kapcsolatok száma és aránya szoros 

összefüggést mutat a képzés irányával és a tanulószerződéses 

képzésben részt vevő gazdasági szereplők foglalkoztatott 

létszámával. Az „A” és „C”. intézményben kötött 

tanulószerződéseket a képzés tartalmából következően nagyrészt 

kisvállalkozások kötik, amelyek a teljes szakképzési 

hozzájárulási kötelezettségüket a gyakorlati képzés szervezésére 

költik, így nem fizethetnek fejlesztési hozzájárulást. A „B” 

intézménynél ezzel szemben a tanulószerződést kötő gazdasági 

partnerek között lényegesen nagyobb számban találhatók 

közepes és nagyobb vállalatok. A szakmai üzleti kapcsolatok 

száma is nagyban függ az intézmény képzési profiljába tartozó 

gyakorlati képzés anyag- és eszközigényétől. Ennek tudható be a 

„C” intézmény kiugróan magas arányszáma. Az egyéb üzleti 

kapcsolatok száma pedig az intézmény méretével van szoros 

összefüggésben („B” iskola). A szülők és a volt diákok 

megkeresésében lényeges szerepe van az intézmény 

vezetésének, de fontos szempont az intézmény tradíciója és az 

erős érzelmi kötődés is. A három intézmény közül egyik sem 

rendelkezik hosszú tradícióval, az „A” iskola vezetése azonban 

tudatosan törekedett éveken keresztül a kötődés erősítésére. A 

területi szolidaritásban megfigyelhető különbségek az 

intézmények helyi beágyazottságára és presztízsére is 

visszavezethetők. Az ágazati szolidaritás kimondottan alacsony 

aránya pedig a kamarák szervező szerepének esetlegességére 

hívja fel a figyelmet. 
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A fejlesztési támogatási kapcsolatok megoszlása három vizsgált 

intézményben (2005-2008) 

Kapcsolatok jellege 
A intézmény B intézmény C intézmény 

db % db % db % 

a. Képzési  35 22% 92 37% 28 31% 

b. Ágazati szolidaritás 5 3% 10 4% 4 4% 

c. Szakmai üzleti 18 12% 22 9% 22 24% 

d. Egyéb üzleti 16 10% 31 12% 8 9% 

e. Szülői (személyes)  10 6% 13 5% 6 7% 

f. Volt diák (személyes) 9 6% 12 5% 4 4% 

g. Vezető (személyes) 43 28% 41 16% 8 9% 

h. Egyéb személyzet 
(személyes) 

7 4% 11 4% 4 4% 

i. Területi szolidaritás 9 6% 12 5% 3 3% 

j. Egyéb 4 3% 8 3% 3 3% 

Összesen 156 100%, 252 100% 90 100% 

Kapcsolatok intenzitása 

Alkalmi 82 53% 107 42% 33 37% 

Visszatérő 28 18% 52 21% 20 22% 

Rendszeres 22 14% 42 17% 18 20% 

Állandó 24 15% 51 20% 19 21% 

 

A leglényegesebb eltérést a vezetői aktivitáshoz közvetlenül 

köthető szerződésekben tapasztalhatjuk. Az „A” intézmény 

kiugróan magas arányszáma mögött egy politikailag, 

társadalmilag és gazdaságilag is hosszú évtizedek óta 

beágyazott, agilis első számú vezető állt. A „B” intézmény 

vezetője, hosszú szakmai múltra visszatekintő szakember, 

kapcsolatai jórészt kiterjedtek, de elsősorban intézményvezetői 

munkájához kötődnek. Ennek tudható be a képzési és szakmai 

üzleti kapcsolatok magas aránya és a vezetői tevékenység 

eredményeként megkötött fejlesztési megállapodások szintén 

jelentős részesedése. A „C” intézmény lassan évtizedes vezetői 

válsága egyértelműen érzékelhető az adatokban is. A 

kapcsolatok intenzitása, gyakorisága szorosan összefügg azok 

jellegével. Az állandó és rendszeres kapcsolatok a képzési és a 

szakmai üzleti alapú együttműködések következményei. A 

„visszatérők” között jelennek meg a volt diákok, a területi 

szolidaritás és a vezető tevékenységéhez kötődő szorosabb 

kapcsolatok. Az „alkalmi” forrásszerzés magas aránya is az 

intézményi aktivitás, kezdeményezés, utánajárás jelentőségét 

hangsúlyozza.  
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Az adatokból levonható legfontosabb következtetés 

azonban az, hogy a megkötött szerződések több mint felének 

nincs érdemi köze az intézményben folyó képzési 

tevékenységhez, annak irányához, színvonalához, 

eredményességéhez. A másik fontos következtetés az, hogy a 

kapcsolatok kétharmada mögött a képzési tevékenységtől 

független érdekösszefüggések a döntőek. Az „alkalmi” és 

„visszatérő” szerződések szintén közel kétharmados aránya 

pedig a forrásszerzés bizonytalanságát mutatja. 

A támogató oldaláról közelítve kérdést, vizsgálataim 

egyértelműen azt mutatják, hogy magát a döntést a gazdasági 

szervezet legfelső vezetése hozza meg. Prioritási listájukon a 

cég gazdasági, pénzügyi érdekei állnak legelöl, vagyis a képzési 

kapcsolatok, a szakmai üzleti és egyéb üzleti kapcsolatok. 

Ezeket a személyes érdekek követik (szülői érdek, személyes 

informális kapcsolatok), majd a szorosabb (volt diák) és a 

lazább érzelmi kötődések (ágazati, területi, egyéb szolidaritás).  

A fenntartó költségvetési okok miatt egyértelműen érdekelt 

a fejlesztési támogatások hatékony begyűjtésében. Ez a 

költségvetési alapú érdekeltség kettős; egyrészt így a fejlesztés 

feladata részben áthárítható az intézményre, másrészt a 

költségvetésbe tervezett „saját bevételi előirányzat” lehetővé 

teszi a támogatás csökkentését. Bár ez önmagában is ellentétes a 

fejlesztési hozzájárulás logikájával, a fenntartók a bevételi 

előirányzat tervezésekor valamilyen arányban mégis figyelembe 

szokták venni, ezzel arra kényszeríti az intézményeket, hogy a 

lehető legnagyobb arányban használják fel azt a működési, vagy 

működési jellegű költségeik finanszírozására. A fenntartók 

igyekeznek anyagi ösztönzőkkel (céljutalom, érdekeltségi 

rendszer) is motiválni az intézményvezetőket az eredményes 

forrásszerzésben. 

Sikeres gyűjtés esetén a szakképzési támogatásból (és annak 

önrészként való befektetésével megszerezhető decentralizált 

pályázati pénzekkel) elérhető összegek megközelíthetik az 

intézmény teljes költségvetésének 10-15%-át. Ez a többletforrás 

eredményez valódi mozgásteret az intézmények számára, ami 

azt is jelzi, hogy a közoktatás szakképzésen kívüli szereplői 

szinte semmilyen mozgástérrel nem rendelkeznek. 
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A források elköltésére vonatkozó egyre szigorodó 

jogszabályi előírások a működési költségek és személyi 

kifizetések korlátozását célozták, ami kis mértékben valóban 

szűkítette az intézményvezetők döntési szabadságát. Azért 

állíthatjuk, hogy csupán kis mértékben, mert a szabályok 

kijátszásának e témakörben is rengeteg technikája lehetséges. 

Ilyen például az informatikai fejlesztésekkel elérhető működési 

költségcsökkentés, vagy szintén az informatikai eszközök 

átadásával, illetve a dolgozók számára történő átengedésével 

természetben nyújtott jövedelem-kiegészítés. 

Empirikus kutatásaim egyértelműen megerősítették azt a 

fentebb megfogalmazott állítást, mely szerint az intézmények a 

megszerzett „szakképzési támogatás” minél nagyobb részével 

működési költségeiket igyekeznek finanszírozni: 

 A szakképzés eszközparkjának fejlesztése, 

anyagszükségletének biztosítása, ami egyszerre szolgálja a 

képzés színvonalának növelését, de az egyéb szabadon 

felhasználható bevételek megszerzésének esélyét is. 

 A foglalkoztatottak munkavégzéséhez szükséges feltételek 

javítását szolgáló eszközök (pl. gépkocsi, informatikai 

eszközök) az oktatásban szükséges, de magáncélra is 

igénybe vehető eszközök (notebook, videó, digitális 

fényképezőgép, szoftver, mérőműszer), az oktatási 

intézményben nélkülözhetetlen, de az oktatók kényelmét is 

szolgáló berendezések (bútorzat, konyhai eszközök) 

beszerzése. 

 Az intézmény alapinfrastruktúrájának fejlesztése, 

karbantartása, parkolók, kerékpártárolók készítése, stb. 

Általában az intézmények mindhárom területen igyekeznek 

előrelépni, vagyis valamilyen arányban megosztják forrásaikat. 

A működési költségek mellett szinte minden esetben 

megjelennek a második csoportba tartozó fejlesztések, de ezek 

aránya, nagysága az első céltól és a rendelkezésre álló források 

nagyságától függ, vagyis nem szorítják ki a szakmai 

fejlesztéséket, de beékelődnek azok közé. A harmadik célra csak 

végső esetben, fontos és gyors javításhoz, fejlesztéshez járulnak 

hozzá. 
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Bár a fogadott fejlesztési támogatások elköltése nagyon 

eltérő lehetne a különböző képzési irányokban, a finanszírozott 

beszerzések elemzése szerint a vizsgált intézmények a források 

több mint hetven százalékát az oktatáshoz közvetlenül 

kapcsolódó eszközökre és anyagra költötték. Ebből a magán-, 

illetve vállalkozói célra is használható mérőműszer, eszköz 

értékalapon tíz százaléknál kevesebbet tett ki. A fenti felsorolás 

második csoportjába tartozó informatikai és egyéb eszköz 

fejlesztések aránya közel húsz százalék, az infrastruktúrához 

kötődő felhasználások pedig tíz százalék körüliek. 
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PÓTÁRI DANIELLA 

 

A KISTERMELŐ ESÉLYEI 

- FELVEHETI-E A VERSENYT EGY KISTERMELŐ A 

NAGYOKKAL SZEMBEN? 

 

Absztrakt 

Előzetes tanulmányaim és tapasztalataimból következően 

úgy gondolom kijelenthető, hogy egy egyedülálló kistermelő a 

mai Magyarországon és nemzetközi viszonylatban nem lehet 

versenyképes a zöldségtermelés területén. Tudományos 

dolgozatomban azt vizsgálom, hogy egy szövetkezet milyen 

előnyöket képes nyújtani a termelőknek, melyek azok a 

szolgáltatások, illetve akár innovációk is, amelyek megléte képes 

biztosítani a tagok sikerességét és versenyképességét. A témakör 

elméleti hátterének feldolgozása mellett ismertetem azokat a 

tényezőket, amelyek versenyelőnyt képesek biztosítani a piac 

többi szereplőjével szemben.  

 

Kulcsszavak: kistermelő, verseny, innováció 

 

Abstract 

Based on my earlier studies and experience I think I can 

state, a lonely small-scale producer, nowadays in Hungary, and 

in internationally context cannot be competitive in the field of 

vegetable producing. In my scientific paper I analyse what sort 

of advantages co-ops can provide for producers. Furthermore I 

pay attention to the existence of services, including even 

innovations, that can guarantee the success and competitiveness 

for its members. Beside the elaboration of the academic 

literature of the topic, I will review those factors which may 

mean competitive advantage over other actors of the market.  

 

Keywords: small-scale producer, competition, innovation 
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1. Bevezetés 

A kereskedelem világszerte koncentrálódik és a 

szupermarket–hálózatok már Magyarországon is jelentős részt 

képviselnek a zöldség- és gyümölcsforgalmazásban. A 

mezőgazdasági termelők felé növekvőek az elvárások a 

fogyasztók, kiskereskedők és a hatósági szabályozás részéről is. 

A garantált minőség- és költségellenőrzés a mindennapi 

üzleti életben a versenyképesség leghatékonyabb eszközei közé 

tartoznak. A piacszabályozás megismerése több szempontból is 

fontos a termelők számára, különösen a zöldség- és 

gyümölcstermesztők által létrehozható termelői értékesítő 

szervezetek működésének ismertetése. 

A kereskedőknek továbbá csökkenteniük kell a gazdálkodás 

környezetre gyakorolt hatását, a kemikáliák használatát és 

fenntartható módon kezelni mind a dolgozói, mind az állat- és 

növényállományt. A piacra lépés feltétele egyre inkább ezen 

helyes gyakorlat bizonyítása a termelők részéről. Ezek a 

hálózatok jó minőségű, egyöntetű és nagymennyiségű áru 

pontos előállítását, szállítását követelik meg, s e feltételeknek az 

egyéni termelők az Európai Unióban is nehezen, vagy egyáltalán 

nem tudnak megfelelni. A tárgyak többségének mozgatásánál 

rövidebb távon a közúti, középtávon a vasúti, hosszabb távon a 

vízi szállítás gazdaságosabb (Lengyel 1994).  

Előzetes tanulmányaim és tapasztalataimból következően 

úgy gondolom kijelenthető, hogy egy egyedülálló kistermelő a 

mai Magyarországon és nemzetközi viszonylatban nem lehet 

versenyképes a zöldségtermelés területén. Tudományos 

dolgozatomban azt vizsgálom, hogy egy szövetkezet milyen 

előnyöket képes nyújtani a termelőknek, melyek azok a 

szolgáltatások, illetve akár innovációk is, amelyek megléte 

képes biztosítani a tagok sikerességét és versenyképességét. A 

témakör elméleti hátterének feldolgozása mellett ismertetem 

azokat a tényezőket, amelyek versenyelőnyt képesek biztosítani 

a piac többi szereplőjével szemben.  
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1.1. Az innováció elméleti áttekintése 

A vállalti tartós versenyelőnyök között a lokalitásból adódó 

előnyök előtérbe kerülését a vállalati stratégiákon kívül a 

technológiai váltás állandó kényszere, a koncentrált innovációs 

bázis is indokolja. A globális verseny következtében a vállalatok 

tartós versenyelőnyei az állandó technológiai váltástól függnek, 

amely innovációs készségükben gyökerezik. „A versenyelőny 

ma már az erőforrások minél termelékenyebb felhasználásában 

rejlik, ami állandó innovációt követel” (Porter 1998, 7. o.). 

A fejlett országokban a magas bérköltség miatt a vállalatok 

rákényszerülnek a termelékenyebb eljárások gyors bevezetésére, 

amihez folyamatosan innovációkra van szükségük. Csak kevés 

vállalat képes kutatásokat finanszírozni, a többieknél az 

innovációs készség lényege: gyors alkalmazkodás, az adott 

iparágakban megjelenő, a gazdasági teljesítményt 

(termelékenységet) javító, főleg technológiai jellegű 

változtatások hatékony bevezetése. (Lengyel – Rechnitzer 2004, 

167. o.). Innováción Rechnitzer (1993) szerint tehát új ötleteket, 

új tevékenységeket, új termékeket, új szervezeteket, új emberi és 

közösségi viselkedési módokat értünk.  

 
1. ábra: Az innovációs folyamat 

 
Forrás: Lengyel - Rechnitzer (2004) alapján saját szerkesztés 



A kistermelő esélyei – felveheti-e a versenyt egy kistermelő a 

nagyokkal szemben? 

107 

 

A gazdaság mozgatója tehát a megújítás, az innováció, 

amely irányulhat a termékre és tevékenységre, de nemcsak a 

gazdasági élet területén érvényesülhetnek a megújítások, hanem 

a társadalmi-politikai szférában is. Az innovációs folyamatot a 

következő ábra szemlélteti, jelezve azt, hogy az innovációk 

mindig ötletek, elképzelések tömegéből keletkeznek, ezekből 

választódik ki aztán egy vagy néhány idea. Ezek már 

megjelenítik és hordozzák magát az invenciót, az újdonság 

keletkezésének, létrehozásának, feltalálásának folyamatát. Az 

invenciós stádium után már objektivizálódik az elképzelés, akár 

új termékben, akár új tevékenységben, akár új ismeretben, vagy 

éppen eddig nem alkalmazott problémamegoldásban, s 

lényegében itt le is zárul az innovációs folyamat első szakasza, 

vagyis megtörtént az újdonság létrehozását. 

Az innovációs folyamat második szakaszában történik meg 

az újdonság alkalmazása, ami együtt jár az újdonság időbeli és 

térbeli terjedésével, diffúziójával. Az alkalmazás vagy adaptáció 

lényegében döntés az új ismeret, termék, tevékenység 

átvételéről, annak használatba vételéről.  

 

2. A szövetkezet létrejötte, innovációi és pályázati forrásai 

Az alábbi fejezet első részében egy rövid áttekintés 

formájában ismertetem a szövetkezet megalakulását, majd a 

bevezető részben már említett, azon tényezőket mutatom be, 

amelyek képesek versenyelőnyt biztosítani a szövetkezet 

számára. 

 

2.1. A szövetkezet megalakulásának előzményei 

A termelői értékesítő szervezetek termelők által, elsősorban 

termékeik termelésének megszervezése, közös áruvá készítése, 

tárolása és értékesítése céljából létrehozott szervezetek.  

Szentesen és környékén mintegy 4-5000 család foglalkozik 

zöldséghajtatással. Egy részüknek fő tevékenységként, más 

részüknek pedig másodállásként jelent megélhetést. A 

rendszerváltozásig főleg nagyüzemi és nagyüzemek által 

szervezett magántermelés folyt. A tulajdonváltást követően a 

termesztő berendezések zöme magántulajdonba került, de a 
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termelők a megfelelő szervezettség hiányában hátrányos 

helyzetbe kerültek a kereskedelemmel szemben. 

A nagy áruházláncok megjelenése a kilencvenes évek 

közepére tehető, melyek magukkal hozták azt a beszerzési 

rendszert, amellyel a termelők és a beszállítók valóban 

kedvezőtlenebb alkupozícióba kerültek, hiszen a koncentrálódó 

kereskedelem hasonló struktúrájú beszállítói réteggel tudja csak 

hatékonyságát növelni. Ennek a termelői koncentrációnak az 

Európai Unió is szorgalmazója, hiszen az EU–ban működő 

szervezetek (Termelői Értékesítő Szervezetek) alakulását itthon 

is szorgalmazzák és támogatják. S a jövőben csak ilyen 

szervezetek kapnak beruházási és működési támogatásokat, 

illetőleg a termelők ilyen szervezeteken keresztül jutnak a 

támogatáshoz.  

Tehát ismét felmerült a szövetkezés szükségessége, mely 

most a közös áruvá készítésben és értékesítés érdekében 

koordinálja tagjait. A cél egy olyan regionális szövetség 

létrehozása volt, amely meghatározó mennyiségű árualappal 

rendelkezve fel tudja venni a versenyt a centralizálódó 

kereskedelem elvárásainak megfelelően. A tevékenység 

legfontosabb eleme a különböző képzettségű termelők, eltérő 

műszaki színvonalú termesztő-berendezéseikben megtermelt áru 

minőség szempontjából történő egyesítése volt. Ezzel 

elősegíteni a fő és melléktevékenységben termelő kertészek 

megélhetését, mert ilyen szintű szövetkezés híján erre nem lett 

volna lehetőségük.  

2002. november 7-én 277 fővel megalakult a Dél-alföldi 

Kertészek zöldség-gyümölcs Termelői és Értékesítő 

Szövetkezete. 2003 tavaszán már előzetesen elismert TÉSZ- 

ként működött.  

Azon termelők, akik az ilyen szervezethez kapcsolódnak, 

nem csak védelmet kapnak ahhoz, hogy termékük biztosan 

értékesítésre kerüljön, hanem piacvezetők is lehetnek, a termelő 

a piacon szembesül az árakkal, itt a szervezet az export 

értékesítésével tudja tehermentesíteni az itthoni piacot, itthon a 

kínálat csökken. 
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2.2. Innovációs tevékenység 

Az alábbiakban ismertetem a szövetkezet különféle 

szolgáltatásait, amelyek nem mind felelnek meg az innováció 

klasszikus követelményeinek, de a maguk nevében és az adott 

környezetben mégis innovatív kezdeményezésnek számítanak, és 

sok esetben ezek nem jól bejáratott intézmények a szakmán 

belül, hanem a szövetkezet egyedi „szolgáltatásai”. 

 

Alapvetően kijelenthető, hogy a szövetkezet különféle 

kedvezményeket ad a tagoknak, ha azok anyagi nehézségekkel 

küzdenek. Ezek közül a leglényegesebbek: 

- a tag a termelés elindításához szükséges palántát a cégtől 

100 napos fizetés nélküli haladékkal kapja meg.  A 

vásárlónak, majd ezt az összeget az első zöldség szállítás 

értékéből kell visszatörlesztenie. 

- a termelők igyekeznek eltávolodni a termőföldes 

termesztéstől a talaj fertőtlenítési módszerek beszűkítése 

miatt a termelők egyre inkább törekednek a talaj nélküli 

termesztésre történő átállásra. Azért is, mert ott nem lehet 

már olyan szintű hozamnövekedést elérni ahol a termelés 

gazdaságos lesz és eredményt tudjon produkálni, bizonyos 

termesztési kultúrákban (paradicsom, paprika) egyre többen 

választják a talajnélküli termesztést, ami lehet kókuszban, 

kőzetgyapot kockában, sóderágyban, tőzegágyban és 

sokféle termesztő közegben. Ez az új termesztési forma 

lehetővé teszi a monokultúrális termesztést talajuntság és a 

fokozott kártevő nyomás nem jelentkezik és ezen 

termesztésnél jelentős hozam növekedést lehet elérni a 

talajos termesztéssel szemben, ezen növekedés nem csak 

előnyössé teheti az új termesztési formát hanem újabb 

haszonnal kecsegtet. Ezen technológiákat lehet alkalmazni 

fóliákban és üvegházakban. A növényházban hidrokultúrás 

termelési technológiát alkalmaznak, kókuszpaplanos 

termőfelülettel, ekkor a növény nem érintkezik közvetlenül 

a talajjal. A paplanba közvetlenül érkezik a tápanyag a 

növény számára csöveken keresztül. Ezeken a területeken 

integrált növényvédelmet alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy 
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a növény fiatal stádiumában (virágzásig) alkalmaznak 

kémiai szereket, ezt követően a kártevők elleni védelmet 

biológiai védelemmel oldják meg, azaz hasznos rovarokat 

telepítenek a növényre. Ezáltal lehetővé téve, hogy ezekről 

a területekről szermaradvány-mentes terméket tudjanak a 

piaca juttatni. A szervezet meghitelezi a termelőnek az input 

anyagot ami lehet termesztő paplan és  ha termőre fordul az 

állomány akkor annak értékéből  vonják le. 

- a TÉSZ Áruházban a tagok előző évben behordott árujuk 

10%-nak megfelelő hitelkeretet kaphatnak, amelyből 

vegyszereket, fóliát és egyéb termeléshez szükséges inputot 

tudnak vásárolni és az első szedésből befolyt pénzből 

vonják le azt az összeget. 

A szövetkezetnél a magas szintű műszaki technika elősegíti 

a csomagolt termék esetén jelentkező – különböző gépek 

vásárlása, a szalagrendszer, olyan számítógépes rendszer, ahol 

kiküszöbölik a nagy súlykülönbségeket – súlyveszteség általi 

pénzkiesés szinte tökéletes elkerülését. Az ott dolgozókat 

nyomon tudják követni, hogy pontosan mérik-e ki a megfelelő 

kiszereléseket, ha nem, akkor felelősségre vonhatóak. Minden 

egyes mérleg összeköttetésben van az informatikai rendszerrel.  

A szövetkezet infrastruktúrája, amely néhány eleme szintén 

igen magas technikai színvonalról tesz tanúbizonyságot. Ezek az 

alábbiak: 

- A geotermikus energia (termálvíz) hasznosítása. Mivel a 

termálvízzel fűtenek, sok költséget megspórolnak, és így 

egész évben folyhat a termelés. Nem kell a téli időszakban 

leállni a fagy miatt. Ősz elején ültetnek az üvegházakban, 

ami azt jelenti, hogy az első szedések karácsony tájékán 

lesznek. Ekkor sokkal nagyobb az értéke az árunak, mint pl. 

nyáron, amikor telített a piac a szabadföldi termesztésből 

származó zöldségfélék miatt. 

- A szövetkezeti tagok hajtató berendezései: ezeknél 

széndioxid szabályozás is létezik. 
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Ahhoz, hogy az árukat ellehessen adni nagyáruháznak, egy 

bizonyos minőség biztosítási rendszer kell, például GlobalGap 

minősítés. A GlobalGap az Európai Kiskereskedők Egyesülete 

által létrehozott élelmiszerbiztonsági és minőségirányítási 

szabvány, amely a frissen fogyasztható, illetve a feldolgozatlan 

mezőgazdasági termékek előállításának szabályozására, ezen 

területek nemzetközi tanúsítására alkalmazható. A Jó 

Mezőgazdasági Gyakorlaton alapul, melynek lényege a termelő 

gazdaságban az elérhető legjobb technológiák alkalmazása és a 

fenntartható mezőgazdaság követelményeinek megfelelő 

élelmiszer-előállítás támogatása. A GlobalGap a tanúsított 

termék teljes mezőgazdasági termelési folyamatát lefedi, még az 

ültetést megelőzően egészen a feldolgozatlan végtermékig. 

Egyéni termelők és csoportok (termelési és értékesítési 

szervezetek) is tanúsíthatóak a szabvány alapján. Ezt nem 

minden termelő tudja teljesíteni mivel ennek a minősítésnek a 

megszerzése és fenntartása igen komoly kiadásokat jelent. 

Ennek kiépítése a szövetkezet feladata. Ennek megléte 

szükséges az áruházláncok felé történő értékesítés 

szempontjából, de önmagában még nem elégséges feltétel a 

piaci versenyben való talpon maradást illetően. Azon termelők, 

akik ebbe a szervezetbe belépnek, a piacra jutással olyan 

rendszert hoznak létre ahol mindvégig nyomon követhető. 

Egészen az áru beérkezésétől a raktározáson keresztül a 

késztermékig. 

 

3. Összefoglalás 

Az uniós csatlakozás nagy próbatétel volt a magyar 

mezőgazdaságnak, mert egy jelentős réteg, a kistermelő 

gazdálkodók, nem voltak felkészülve a több évtizede támogatott 

gazdaságok versenyére, és a hazai jogszabályok sem jelentettek 

motivációt vagy segítséget számukra.  Helyzetüket tovább 

nehezítette a rájuk zuhanó uniós higiéniai és 

élelmiszerbiztonsági szabályozás. Mindeközben különböző okok 

- például a nagy élelmiszerláncok terjedése - miatt az értékesítés 

fontos terepét jelentő termelői piacok is megszűntek. 
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Munkámban azt kíséreltem meg bemutatni, hogy milyen 

esélyeik lehetnek a kistermelőknek a mai magyar 

zöldségfeldolgozó ágazatban. Éltem azzal a felvetéssel, hogy 

egyedül semmiképp sem lehetnek sikeresek. Így megvizsgáltam, 

hogy egy szövetkezet milyen előnyöket képes nyújtani a 

termelőknek, melyek azok a szolgáltatások, illetve akár 

innovációk is, amelyek megléte képes biztosítani a tagok 

sikerességét és versenyképességét. A téma szakirodalmának és a 

szövetkezet történeti hátterének áttekintése után kifejtésre 

kerültek a szövetkezet által alkalmazott magas szintű technikai 

megoldások (melyek, ha nem is a klasszikus értelemben, de az 

adott környezetben innovatív megoldásoknak tekintettem).  

Mindezek áttekintése után arra jutottam, hogy ha igen nehéz 

körülmények között is, de a kistermelők összefogásával, 

összetömörülésével és az adott együttműködés magas technikai 

színvonalon való folytatásával igen is lehet sikeres egy 

kistermelő a 21. századi Magyarországon.  
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CSIKÓS GÁBOR 

 

ERASMUS HALLGATÓK TÁRSADALMI ÉS 

GAZDASÁGI HÁTTÉRELEMZÉSE A BELGIUMI 

KATHO FŐISKOLÁN 

 

Absztrakt 

A tanulmány a belgiumi KATHO főiskola nemzetközi 

hallgatóinak körében végzett kutatás eredményeinek 

felhasználásával mutatja be az ERASMUS program 

résztvevőinek jellemzőit és sajátosságait a tanulmányok kezdete 

előtt, alatt és után. A vizsgálat során egy 52 kérdést tartalmazó, 

269 volt hallgató részvételével végzett felmérés készült, amelyet 

néhány velük folytatott mélyinterjú követett. A dolgozat ezek 

alapján ismerteti az egykori diákok szociális hátterét, 

jelentkezésük főbb okait, a program pszichológiai vetületeit, 

valamint hatását a nyelvtudásuk fejlesztésére. 

 

Abstract 

The study introduces the main characteristics of ERASMUS 

participants before, during and after the programme, based on a 

two-step-research inquiry involving international students of 

KATHO University College in Belgium. Within the framework 

of the examination, a 52-question-survey was filled-out by 269 

former-ERASMUS students who attended KATHO. This was 

followed by structured interviews involving a few of them. The 

results were used to describe the students’ social backgrounds 

and motivational factors, as well as the psychological and 

language development aspects of the programme. 

 

Kulcsszavak: ERASMUS, nemzetközi programok, mobilitás 

 

Keywords: ERASMUS, international programmes, mobility 
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Idén ünnepli 25 éves születésnapját az Európai Bizottság 

által életre hívott ERASMUS program. A kezdeményezés, 

amely azzal a fő célkitűzéssel jött létre, hogy elősegítse a 

felsőoktatásban részt vevő hallgatók illetve oktatók nemzetközi 

mobilitását, az elmúlt két és fél évtized alatt az Európai 

Közösség egyik legnépszerűbb programjává vált. A sikert a 

számok is egyértelműen tükrözik: 1987-es indulása óta az 

ERASMUS csaknem 2,5 millió diák számára tette lehetővé, 

hogy néhány hónapon át egy külföldi felsőoktatási 

intézményben tanulhasson, és ezáltal a versenyképes tudás 

mellett értékes interkulturális ismeretekre és tapasztalatokra is 

szert tehessen.  

Az ERASMUS program növekedésével és népszerűvé 

válásával megjelentek azok a vizsgálatok és kutatások is, 

amelyek a tanulmányi eredmények otthoni beszámíthatóságát, a 

részvétel pénzügyi vonatkozásait, vagy éppen az ERASMUS 

non-formális tanulásban betöltött szerepét igyekeztek feltárni. 

Néhány további fontos kérdés azonban – a számtalan felmérés 

ellenére is – teljesen vagy részben megválaszolatlan maradt.  

A tanulmány célja, hogy választ adjon ezekre a ritkán feltett 

– ám a hallgatókat annál inkább foglalkoztató – kérdésekre, így 

többek között arra, hogy: 

 mi motiválja a diákokat az ERASMUS programban való 

részvételre? 

 milyen társadalmi és anyagi háttérrel rendelkeznek a 

résztvevők? 

 milyen mértékben fejlődik nyelvtudásuk a program alatt? 

 milyen lelki folyamatokon mennek keresztül a diákok a 

külföldi tanulmányok időszakában? 

 

A vizsgálat alapját egy – a belgiumi KATHO University 

College korábbi ERASMUS-os diákjai körében végzett – 

kérdőíves vizsgálat képezi. Az 52 kérdést tartalmazó 

felmérésben 24 európai ország 269 olyan hallgatója vett részt, 

aki a 2006 és 2010 között tanult ERASMUS hallgatóként a 

flamand intézményben. A kapott eredmények mélyebb 

megértéséhez az online felmérést követően lebonyolított néhány 
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mélyinterjú is hozzájárult. Az alábbiakban a kutatás 

eredményeinek rövid összefoglalója olvasható. 

 

1. Az ERASMUS programban való részvétel motivációs 

háttere 

Gyakori a feltételezés, hogy általában a nyelvtudás 

fejlesztése, valamint a külföldön megszerezhető többlettudás 

miatt döntenek a fiatalok az ERASMUS ösztöndíj megpályázása 

mellett. A vizsgálat első alapkérdése tehát nem is lehetett más, 

mint hogy mi motiválta a KATHO egykori diákjait a 

programban való részvételre? 

 
1. sz. táblázat: A felmérésben résztvevő hallgatók ERASMUS-os 

motivációjának tényezői 

Miért döntöttél úgy, hogy jelentkezel az ERASMUSRA? Megoszlás 

Utazni akartam 23% 

Tudásra akartam szert tenni egy másik országban 23% 

Barátokat akartam szerezni más országokból 20% 

Nyelvet akartam tanulni 17% 

Független akartam lenni 11% 

A barátaim javasolták 5% 

A családom javasolta 1% 

 

Mint az a fenti számokból is világosan kitűnik, a résztvevők 

többsége nem csupán szakmai- és karriercélok miatt döntött az 

ERASMUS mellett. Legalább ilyen jelentősek a személyes 

indokok is, mint például az utazás vagy a barátok. Mi sem 

bizonyítja ezt jobban, mint hogy az összes kitöltő 11 

százalékának döntésében még a független élet utáni vágy is 

szerepet játszott. Az így nyilatkozók 60 százaléka, nem meglepő 

módon, szüleivel vagy családjával élt a kiutazás előtt.  

Ha leszűkítjük a vizsgálatot arra a 10 válaszadóra, aki a 

vizsgált időszakban karunkról utazott ki a KATHO-ra, akkor az 

ő esetükben a nyelvtanulás áll (26%) első helyen az indokok 

között. Ezt az utazás (24%) és a függetlenség utáni vágy (18%) 

követi. A külföldi barátok, valamint a tudás szerzése egy másik 
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országban kevésbé volt fontos számukra: mindkét tényező 

csupán 15 százalékot kapott.  

Visszatérve a teljes megkérdezésre, a barátok és a család 

közvetlen szerepe a döntésben elhanyagolhatónak tűnik. A 

mélyinterjúk során ugyanakkor többen is megfogalmazták: 

bátorítást, erőt adott nekik az a tény, hogy szüleik és rokonaik 

következetesen támogatták döntésüket. Ezek az utalások 

indokolták a családi tényező további, részletesebb vizsgálatát. 

 

2. Az ERASMUS hallgatók családi hátterének szerepe a 

döntéshozatalban 

Az első említésre méltó adat, hogy a megkérdezett KATHO 

diákok 84,39 százaléka az első a családból, aki külföldön tanul. 

A vizsgált időszakban karunkról Belgiumba utazó diákok 

mindegyike ebbe a kategóriába tartozik. Bár mindez a 

fogadóintézmény nagyszámú közép- és kelet-európai 

partnereivel magyarázható, az mégis egyértelműen látszik, hogy 

a szülők korábbi személyes tapasztalatai ebből kifolyólag csak 

az esetek kis hányadában befolyásolhatták a döntést. Az 

ERASMUS programban való részvétel és a szülők iskolai 

végzettsége közötti összefüggések vizsgálatakor ellenben 

igencsak érdekes eredményeket tapasztalhatunk. 

 
2. sz. táblázat: A vizsgált hallgatók száma és megoszlása szüleik 

iskolai végzettsége szerint 
Szülő 

iskolai 

végzettsége 

Anya Apa 

Általános 

iskola 
30 fő 11,15% 32 fő 11,90% 

Középiskola 99 fő 36,81% 101 fő 37,54% 

Főiskola / 
Egyetem 

140 fő 52,04% 136 fő 50,56% 

 

A két tényező közötti szoros kapcsolat egyértelműen 

kimutatható. Minél magasabb a diákok szüleinek iskolai 

végzettsége, annál többen vettek részt a KATHO ERASMUS 

programjában. Ha az egyes végzettségi adatokat összevontan is 
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megvizsgáljuk, akkor az is kiderül: a hallgatók 37,55 százaléka 

olyan családból érkezett, ahol mindkét szülő rendelkezik 

diplomával. Így tehát, ha a döntés meghozatalakor a család 

közvetlen befolyásoló szerepe nem is számottevő, a szülők 

tanulmányaik során szerzett tájékozottsága, ismeretei, 

nyitottsága és gondolkodásmódja közvetve rendkívül fontos 

szerepet játszik. 

 

3. Az ERASMUS programban való részvétel pénzügyi 

vonatkozásai 

Miután megszületett a döntés, és a hallgatók elhatározták 

magukat az ERASMUS programban való részvétel mellett, 

rögtön adódik a következő kérdés: milyen forrásokból és 

színvonalon tudják majd fedezni külföldi tanulmányaik 

költségeit? A válasz természetesen számos tényezőtől függ. 

Mint az köztudott, az utazás, szállás, étkezés és megélhetés 

költségeinek finanszírozására az Európai Unió szerződésben 

meghatározott mértékű ösztöndíjat biztosít a diákok számára, 

melynek nagysága országonként, évenként, de még 

intézményenként is eltérő lehet. A KATHO hivatalos tájékoztató 

levelében a havi megélhetési költséget 550 euróra becsüli. Az 

ERASMUS hallgatók körében végzett felmérés adatai alapján 

azonban megállapítható, hogy a válaszadók 90,33 százaléka – 

köztük valamennyi karunkról kiutazott hallgató – gazdálkodott 

havonta ennél kevesebb ösztöndíjból tanulmányai során.  

Ennek következménye, hogy a diákok több, mint 90 

százalékának többletforrásokra volt szüksége ahhoz, hogy a 

programban való részvételt finanszírozni tudja. A felmérés 

szerint ezen többletforrások között messze a családi támogatás 

számít a leggyakoribbnak (51%), ez a tény pedig egyértelműen a 

kiutazó diákok szüleinek anyagi helyzetére irányítja a figyelmet. 

A kérdőíves felmérés eredményei meghökkentő számokat 

mutatnak ezen a téren. 
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3. sz. táblázat: A vizsgált hallgatók megoszlása családjuk anyagi 

helyzete szerint 

Családom anyagi helyzete... Megoszlás 

...sokkal jobb, mint az országombeli átlag 5% 

...jobb, mint az országombeli átlag 32% 

...megfelel az országombeli átlagnak 56% 

...rosszabb, mint az országombeli átlag 7% 

...sokkal rosszabb, mint az országombeli átlag 0% 

 

A kapott értékek egyértelműen láthatóvá teszik az 

ERASMUS ösztöndíjprogram egyik, immár hosszú évek óta 

fennálló problémáját: azok a diákok, akik átlag alatti anyagi 

körülmények között élnek, csak nagyon kis arányban vannak 

jelen a program résztvevői között. A KATHO hallgatói esetében 

ez az arány mindössze 7 százalék. 

Ez arra enged következtetni, hogy legyenek bármennyire 

tehetségesek is ezek a fiatalok, sajnos csak az esetek kis 

százalékában tudják előteremteni azokat a pénzügyi forrásokat, 

amelyek a külföldi tanulmányok teljes finanszírozásához 

szükségesek. A problémára remélhetőleg megoldást nyújt majd 

a 2014-ben útjára induló ERASMUS FOR ALL program, amely 

a korábbiaknál jelentősen magasabb hallgatói ösztöndíjakkal 

kecsegtet. 

 

4. Az ERASMUS programban való részvétel pszichológiai 

aspektusai 
A program motivációs és finanszírozási tényezőinek 

elemzése után ugyancsak fontos kérdés, hogy vajon milyen 

érzelmi, lelki folyamatokon mennek keresztül a diákok a 

külföldön töltött időszak alatt. Az Európai Unió megbízásából 

készített nagy ERASMUS kutatások sajnálatos módon 

elsősorban a program hatékonyságával kapcsolatos tényezőkre 

koncentrálnak, és legfeljebb érintőlegesen keresik a választ erre 

a kérdésre.  

Pedig azt, hogy miként éli meg egy külföldről érkező 

személy az új kultúrával való találkozást, számos elmélet 

vizsgálta. Winkelman például négy szakaszt különböztet meg az 

adaptáció folyamatában: a mézeshetek, a krízis, az 

alkalmazkodás, és az elfogadás időszakát. (Winkelman, 1994) A 
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mézeshetek jellemzője az eufória és a lelkesedés, hiszen ebben 

az időszakban rengeteg új élmény éri a külföldre kerülő 

személyt. A krízisidőszak kulcsérzelmei a zavaradottság, 

lehangoltság, szomorúság, amelyeknek forrása az új kultúrával 

kapcsolatban megtapasztalt különbségek, félreértések, negatív 

tapasztalatok lehetnek. Ezt követi az új körülményekhez való 

alkalmazkodás, majd végül azok elfogadásának időszaka. 

A kérdőíves felmérés eredményei alapján a Winkelman által 

említett mézeshetek szakasz az ERASMUS hallgatók körében is 

elég egyértelműen jelen van. A fiatalok 33 százaléka 

nyilatkozott úgy, hogy lelkes, míg 9 százalékuk úgy, hogy 

boldog volt közvetlenül a megérkezés után. Az első napokat 

azonban a diákok egy másik csoportja sokkal inkább az 

„összezavarodottság” érzésével jellemezte. A jelenség, amely a 

válaszadók 25 százalékánál fordult elő, meglehetősen 

átmenetinek bizonyult, és két héttel később már alig volt 

tapasztalható. Mindez az ERASMUS egyik rendkívül sajátos és 

jellemző motívumával magyarázható. 

Ez pedig nem más, mint a program által biztosított 

„védőernyő”, amelyet főként a fogadóintézmény oktatói, a 

nemzetközi iroda munkatársai, valamint az ERASMUS-os 

diáktársak és a főiskolán tanuló helyi önkéntesek alkotnak. 

Kialakulása jellemzően a megérkezés utáni első hetekre tehető, 

hiszen a fiatalok ekkor ismerik meg az előbb említett 

személyeket. Amíg erre nem kerül sor, a legtöbben 

természetesen maguk kényszerülnek megoldani az esetlegesen 

felmerülő problémákat, amely egy idegen országban sokak 

számára jóval nagyobb nehézséget jelent, mint otthon. A 

védettség fokozatos kialakulásával azonban a megoldáshoz 

elengedhetetlen segítséget és támogatást kapnak másoktól. Ezzel 

magyarázható a válaszokban az első napokban még jelenlévő, de 

két hét alatt szinte teljesen eltűnő „összezavarodottság” érzése. 

A védőernyő, amelynek hatásait a mélyinterjúban részt 

vevő diákok szinte mindegyike kiemelte, ezt követően 

gyakorlatilag „teljes lefedettséget” biztosít a hallgatóknak a 

program ideje alatt. Hatására a fiatalok megtapasztalhatják a 

kultúrák találkozásának pozitív elemeit, a negatív hatások 

többségétől azonban megóvja őket. A program nyújtotta 
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védelem hatására a diákok többsége át sem éli a Winkelman 

által meghatározott krízist szakaszt, hanem rögtön az 

alkalmazkodásra és az elfogadásra jellemző érzelmeket 

tapasztalja meg. Erre utal, hogy a tanulmányi időszak közepe 

felé haladva a boldog hallgatók aránya eléri az 55 százalékot, és 

csupán a megkérdezettek 7 százaléka számol be negatív 

érzelmekről ebben a szakaszban. 

Egy hónappal a program vége előtt azonban történik valami 

szokatlan. A boldog hallgatók aránya nagymértékben csökkenni 

kezd (55 százalékról 41 százalékra), ezzel párhuzamosan pedig a 

lehangoltság, az összezavarodottság és a szomorúság 

arányszámai növekedésnek indulnak. A jelenség 

magyarázatához ismét a már korábban említett sajátosságokhoz 

kell visszanyúlnunk. 

A külföldi tanulmányok, és ezzel együtt az eddig oly 

hasznosnak bizonyult ernyő védelme ugyanis hamarosan véget 

ér. A záróbeszámolók elkészítése, az otthoni vizsgák felvétele, a 

repülőjegy foglalása, majd a napról-napra fogyatkozó 

ERASMUS csapat folyamatosan tudatosítják a hallgatókban, 

hogy hamarosan vissza kell térniük otthonukba. Ez pedig 

egyúttal azt is jelenti, hogy az elmúlt hónapokat oly 

kényelmessé és feledhetetlenné tevő védőernyő hatása 

megszűnik, és a hétköznapi élet problémáit, vagy akár a 

megélhetésükhöz szükséges pénz előteremtését ismét saját 

maguknak kell majd megoldaniuk. 

Az utolsó hetek és napok hangulatát egyértelműen ez a 

felismerés határozza meg. A KATHO megkérdezett hallgatói 

közül 9 százaléka összezavarodott, 11 százaléka lehangolt, és 40 

százaléka szomorú hangulatról számolt be ebben az időszakban. 

A hazaérkezés után tapasztalható számok pedig arról 

árulkodnak, hogy az első hetekben a visszaszokás okozta 

nehézségek miatt sokan még nem találták a helyüket 

(összezavarodott – 13%), vagy lehangoltan veszik tudomásul a 

hazatérés tényét (20%). A mélyinterjúkban részt vevő diákok 

többsége szintén átélte, és 1-2 hónapig tartó időszakként 

emlékezett erre az általuk csak „post-erasmus depresszióként” 

megnevezett jelenségre. Elmondásuk szerint azonban ezután a 

nehéz átmeneti időszak után többségük visszaszokott az otthoni 
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hétköznapok ritmusához, és életük lassan visszatért a régi, 

kiegyensúlyozott kerékvágásba. 

 

5. Az ERASMUS program nyelvtudásra gyakorolt hatása 

Az egyik legalapvetőbb kijelentés, amely az ERASMUS 

kapcsán valaha megfogalmazódott, hogy a program jelentősen 

hozzájárul a hallgatók nyelvtudásának tökéletesítéséhez. Bár az 

előbbi állítást aligha vonhatjuk kétségbe, mégis érdekes és 

érdemes lehet számszerűsíteni ezt a fejlődést.  

Először az oktatás nyelveként használt angol területén 

tapasztalt fejlődést ajánlott megvizsgálni. 

 
4. sz. táblázat: A vizsgált hallgatók megoszlása angol 

nyelvtudásuk önértékelése szerint 

  alapszint középszint felsőszint 
anyanyelvi 

szint 

ERASMUS 

előtt 
9,47% 50,00% 38,26% 2,27% 

ERASMUS 

után 
0,00% 23,86% 71,97% 4,17% 

 

Amint azt a százalékos adatok is mutatják, a kiérkező 

diákok közel 10 százaléka, egészen pontosan 25 hallgató 

értékelte angol nyelvtudását alapszintűnek az ERASMUS 

program indulásakor, azonban egy sem akadt, aki ezen a 

tudásszinten maradt volna az időszak végéig. A részletes adatok 

szerint közülük 23-an léptek át a középszintű kategóriába, míg 

ketten úgy nyilatkoztak, hogy angol nyelvtudásukat sikerült 

felsőszintre hozniuk a kinn töltött idő alatt. 

De vajon mi a helyzet azokkal, akik a nyelvet már a 

kezdetekkor is középszinten beszélték? Nos, az adatok szerint 

ezen diákok 71 százaléka középszintről felsőszintre, 2 százaléka 

pedig már-már anyanyelvi szintre lépett. Azon hallgatók aránya, 

akiknek angol nyelvtudása saját bevallásuk szerint középszinten 

maradt, mindössze 28 százalék. A válaszok részletes elemzése 

során emellett az is kiderült, hogy az ERASMUS már sokkal 

kevésbé alkalmas a felsőszintű angol nyelvtudás 

továbbfejlesztésére: mindössze az érintett hallgatók 3%-a 

számolt be előrelépésről ebben a kategóriában. 
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Ugyancsak érdekes kérdés, hogy vajon mennyire sikerült a 

diákoknak elsajátítaniuk a Belgium flamand részén beszélt 

holland nyelvet. Ezzel kapcsolatban a következő adatok állnak 

rendelkezésünkre. 

 
5. sz. táblázat: A vizsgált hallgatók megoszlása holland nyelvtudásuk 

önértékelése szerint 

 
kezdő alapszint középszint felsőszint anyanyelv 

ERASMUS 

előtt 
91,08% 5,20% 1,86% 0,74% 1,12% 

ERASMUS 

után 
19,33% 72,86% 3,72% 2,97% 1,12% 

 

Mint az látható, a program elején szinte egytől-egyig kezdő 

szinten lévő fiatalok 72,86 százaléka vallotta azt magáról, hogy 

külföldi tanulmányainak végére legalább alapszinten megtanult 

hollandul. Érdekes megjegyezni azonban, hogy a hallgatók több 

mint 19 százaléka még az ERASMUS végén sem boldogult a 

helyiek nyelvével. A dolog egyik magyarázata egyértelműen az, 

hogy ezen diákok több mint fele egyszerűen kihagyta az 

ERASMUS kezdetekor tartott három hetes holland nyelvi 

kurzust, és csak ezt követően érkezett meg Belgiumba. 

 

6. Összegzés 

A kérdőíves felmérés és a mélyinterjúk eredményeinek 

összefoglalásaként elmondható, hogy a diákok a versenyképes 

tudás megszerzése mellett főként az utazás iránti vágy, valamint 

a külföldi barátok szerzése miatt pályáznak ERASMUS 

ösztöndíjra. Részvételük egyértelmű összefüggést mutatott 

szüleik iskolázottságának mértékével: minél magasabb szintű 

képzettséggel rendelkeztek a szülők, annál nagyobb arányban 

voltak jelen a hallgatók a vizsgált közösségben.  

A pénzügyi tényezőinek vizsgálata megerősítette azt a 

tényt, hogy az Európai Unió által biztosított ösztöndíj csak 

részben fedezi a külföldi tartózkodás költségeit, és a hallgatók 

saját megtakarításaik felhasználása mellett nagymértékben 

szorulnak családjuk támogatására. Emiatt a program szinte 

teljesen elérhetetlenné válik azok számára, akik az átlagosnál 

rosszabb anyagi körülményekkel rendelkező családban élnek.  
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Az ösztöndíjprogram pszichológiai tényezőjének elemzése 

feltárt és számszerűsített egy, a hallgatók körében csak „post-

erasmus depressziónak” nevezett problémát, amely közvetlenül 

a külföldi tanulmányok vége előtt, illetve a hazaérkezés utáni 

hetekben jelentkezik. A lehangoltság és összezavarodottság 

érzésével járó jelenség kezelése érdekében elengedhetetlenül 

fontos lenne, hogy a küldő- és fogadóintézet ne csak a program 

lezárásával járó adminisztratív teendők végrehajtására, hanem a 

diákok lelki felkészítésére is sokkal nagyobb hangsúlyt 

fektessen. Ennek érdekében akár pszichológusok bevonása is 

javasolt lenne. 

Végezetül a program nyelvtudásra gyakorolt hatásával 

kapcsolatban a vizsgálat igazolta, hogy a részvétel kitűnően 

alkalmas az alap- és középszintű angoltudás fejlesztésére. Az is 

kiderült ugyanakkor, hogy a nyelvet felsőfokon beszélő diákok 

alig tudtak további javulást elérni a külföldön töltött időszak 

alatt. Erre a problémára többek között a magas szintű, 

kiscsoportos angol órák számának növelése jelenthet megoldást. 
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RÜCKNÉ KÁDÁR JUDIT 

 

A SINTO ROMÁK EURÓPÁBAN 

 

Összefoglalás 

 

Sinti (sinto) a romák egy csoportja. A szinti megnevezés a 18. 

századtól létezik. 

A szót az indiai Indus folyó szanszkrit nevéből származtatták. 

A szintiknek nagyon fontos, hogy más roma közösségektől 

megkülönböztessék őket.  

Ez különösen az 1960-as évektől vált szembetűnővé, amikor 

munkavállalók, háborús és deportált menekültek kerültek Dél-

Európából Németországba.  

Előszeretettel használják a Deutsche Roma megnevezést, mert e 

fogalom mögött német állampolgársággal rendelkező több 

generáció áll. 

 

Zusammenfassung 

 

Sinti (auch sinto) ist die Selbstbezeichnung einer Teilgruppe der 

Roma. 

Häufig wird das Wort von dem indischen Fluß Indus abgeleitet. 

Sindhu sei die Sanskrit-Bezeichnung des Flusses Indus und 

„Sinti” meine „Menschen vom Sindhu”. 

Für Sinti ist diese Bezeichnung seit den 1960er Jahren als 

Arbeitsmigranten wichtig einerseits. Andererseits ist es eine 

Abgrenzung von den später nach Deutschland gekommenen 

Vertreibungsflüchtlingen. 

Hinter dem Begriff Sinti steht eine Einschränkung auf seit 

Generationen in Deutschland ansässige Inhaber der deutschen 

Staatsbürgerschaft. 

 

Kulcsszavak: Deutsche Roma, Porajmos (cigány holocaust), 

Brandmarkung (megbélyegezettség) 
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A történettudomány sokáig történelem nélkülinek tekintette 

az olyan népeket, amelyeknek nem volt saját állama, nemessége, 

értelmisége, írásbelisége. 

A 20. században kezdett megváltozni ez a szemlélet. Ekkortól 

fedezték fel, hogy a saját írásbeliséggel nem rendelkező 

csoportoknak is megvan a maga története, amely megismerendő. 

Az európai cigányságot kb. 4 millióra, más források 7–8 millióra 

becsülik; akinek fele Romániában (kb. 2 millió) és Bulgáriában 

(0,6 millió) él. Délkelet-Európában él az európai romák közel 

kétharmada. (Jelentős még a szerbiai a koszovói és a macedóniai 

cigányok lélekszáma is (országonként kb. 0,2-0,3 millió).  

Ugyancsak jelentős a Közép-Európában élő cigányok száma is 

Magyarország kb. 0,7 millió, Szlovákia 0,4 millió, Csehország 

0,3 millió 

Nyugat-Európában Spanyolországban élnek legtöbben kb. 0,8 -1 

millió, és közel hasonló nagyságú (0,7-0,8 millió) a 

franciaországi közösség is, a többi nyugat- és észak-európai 

országban számuk alacsonyabb, országonként néhány tízezer fő, 

talán Németországban és Olaszországban érik el a 100 ezer főt. 

(Az adatok bizonytalanok, becslésen alapulnak!) 

 

I. Sinti Gruppe 

 

Sinti, (Sinto) a romák egy csoportja. A szinti megnevezés a 

18. sz-tól létezik. A porosz cigányokat illették ezzel a 

megnevezéssel. A szót az indiai Indus folyó szanszkrit nevéből 

származtatták (Sindhu). 

A szintiknek nagyon fontos, hogy más roma közösségektől 

megkülönböztessék őket (ez mindkét oldalról kívánalom) Ez 

különösen az 1960-as évektől vált szembetűnővé, amikor 

munkavállalók háborús és deportált menekültek kerültek 

Délkelet-Európából Németországba. Előszeretettel használják a 

Deutsche Roma megnevezést, mert emögött német 

állampolgársággal rendelkező több generáció áll. 

Ők a 19 sz. –ban jobbágysorból felszabadított romák, akik 

Közép-Európába vándoroltak. 
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II. Történetük 

 

Feltételezés, hogy a mai romák ősei különböző 

időpontokban elhagyták az indiai településeket az 5. és a 10. sz. 

között. Perzsián és Örményországon át nyugatra vándoroltak. 

Magyarországon már a 14. sz. második felében megtelepedtek. 

A korai 15. sz.-ban már Közép Európában is felbukkantak. A 

szintik nyelve azt mutatja, hogy ők a legrégebben német 

nyelvterületre bevándorolt roma részetnikum. 

A 15. sz-tól kezdve egyes fejedelmek menlevelet adtak nekik, 

hogy a zsidó kisebbséghez hasonlóan szabadon mozoghassanak, 

de bizonyos tartományok viszont kizárták és törvényen 

kívülinek nyilvánították őket. E kisebbséggel szemben nem 

beszélhetünk egységes bánásmódról. 

Már a 17. sz. végétől rendszeressé váltak azok a portyázások, 

amelyek a tartózkodási engedélyek, a támogatások betiltásával 

jártak együtt. Közép-és Nyugat-Európában megkezdődött e 

kisebbség üldözése, amely az 1720-as években érte el 

tetőpontját. Egyértelműen e népcsoport kiirtására törekedtek.  

Kialakult egy fokozatosságra épülő büntetőrendszer: az első 

kiutasítás megtagadását vesszőzéssel büntették, a másodikat 

megbélyegzéssel, a harmadikat kivégzéssel. A gyerekeket arra 

kényszerítették, mielőtt kiutasították őket az országból, hogy 

nézzék végig szüleik kivégzését. 

Franciaországban a 18. sz. első felében megkezdték 

letelepítésüket. A század második felében az üldözés 

alábbhagyott, majd az utolsó években teljesen megszűnt. 
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III. Újkor 

 

A polgári jogviszonyok kialakulásával a német 

tartományokban született és ott élő szintik megkapták a német 

állampolgárságot és a többi állampolgárral egyenrangúvá váltak. 

A bérmunka általánossá válásával, a szabad iparűzés 

bevezetésével új tevékenységi területek váltak számukra 

elérhetővé. A 19. sz. közepén a letelepedési jog reformja 

következtében formáljogilag be lehetett fejezni a tartós 

migrációt. Ezt a szabad költözködési jog is megkönnyítette. 

Sok család kezdte el helyhez kötött életmódját. Az 1880-as évek 

közepére Poroszországban már letelepedtek szintik és romák. 

1871-ben újrakezdődött a médiában és a politikában a 

cigányüldözés. Ebben a folyamatban belföldi és külföldi 

cigányokat különböztettek meg. 

1899-ben Münchenben egy adatgyűjtő helyet hoztak létre, ahol 

életrajzi adatokat, fotókat és 14000 cigány ujjlenyomatait 

őrizték. A századforduló után megszűnt az egyenlősdi. 

Poroszországban megkezdődött a cigányok elleni küzdelem és 

ezt az irányt más tartományok is átvették. (a külföldi 

cigányokkal szemben). Ez a gyerekek állami gondozásba vételét 

jelentette, a vándor ipari igazolvány kiadásának megtagadását, 

letelepedési korlátozást. Ezek egészen 1924-ig az irányadó 

rendelkezések. Ekkor egy új elem jelent meg: a fajtaismeret ad 

arról felvilágosítást, ki a cigány. A porosz belügyminisztérium 

rendelete alapján minden vándorcigánytól ujjlenyomatot vettek, 

a 18 év felettieket egy külön igazolvány számára lefényképezték 

és ezek a müncheni „cigányrendőrségre” kerültek. 

1929-ben a hesseni belügyminiszter kibocsátotta a cigányok 

elleni harc törvényét. Sok településen a polgárok is csatlakoztak 

a hatóságokhoz abban a törekvésben, hogy a cigányokat rendőri 

felügyelet alá kell helyezni. Pl. Kölnben, ahol a gazdasági 

világválság idején lakókocsi táborok keletkeztek, 1929-ben a 

rendőrség javasolt egy cigánygyűjtőhely kialakítását az utcakép 

általános védelmére. Frankfurtban felállítottak egy cigány 

koncentrációs tábort. Addig ezt a fogalmat a kiutasítandó keleti 

zsidókkal összefüggésben használták. Sem a hatóságok, sem a 

társadalom többsége nem tett alapvető megkülönböztetést. A 
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nomád életmódot folytató csavargónak tűnő cigányokat 

különbségtétel nélkül nem kívánatosnak nyilvánították. 

 

IV. Nemzeti szocializmus 

 

Az állami cigányellenes normák a nemzeti szocializnus 

időszakában egyre élesebbé váltak, az intézkedések a szintik és 

romák ellen irányultak. Fajtahigéniai és etnikai faji motívumok 

alapján sorolták be őket aszociálisnak és idegen fajnak. Volt egy 

választóvonal a tiszta cigány és keverékcigány között. A 

Fajhigéniai és Népességbiológiai Kutatócsoport a birodalmi 

egészségügyi minisztériumban kidolgozott egy részletes 

rendszert, melynek értelmében egyénenként kategorizálták őket 

a vér aránya alapján. 

1942. december 16-án Himmler elrendelte a keverékcigányok, 

romák és nem németvérű hozzátartozók deportálását 

Ausschwitz-Birkenauba. Ezzel egyidejűleg a nem cigányok, 

azaz németvérű aszociálisok az 1943. januári törvény alapján, 

mint tisztafajú szintik és lallerik vagyis jó keverék cigányok a 

kivételes esetek megnevezéssel maradhattak. Ez a német 

birodalomban élő 30.000 cigány 1 %-át tette ki. 

Az Elsassban élőket Elsass elfoglalása után Franciaországba 

kiutasították. Akik Franciaország kapitulációja után a Vichy-

zónában tartózkodtak, a Department Pyrenees Orientales 

Lagerba kerültek. Mivel az internálás francia kézbe került, ezért 

túlélték a megszállást. Európa 11 országából 22.000 szintit és 

romát deportáltak Auschwitzba, legalább 17.000-et megöltek és 

ebből 10.500-at Auschwitzban. 

A porajmos a roma holokauszt cigány nyelvű elnevezése. A 

porajmos a II. világháborúban a Harmadik Birodalom által a 

cigányok körében végrehajtott etnikai tisztogatás. Mivel a 

cigányság kevésbé volt szervezett, mint a zsidóság és mivel 

sokukat mindenféle nyilvánatartásba vétel nélkül gyilkoltak 

meg, az áldozatok számát nehezebb megállapítani, a becslések 

200.000-től 2.000.000-ig terjednek.  A cigány holokauszt 

emléknapja augusztus 2. 

Egy megkülönböztetés érvényesül a szintók és romok 

esetében: ez a két elnevezés maguk a cigányok szerint 

kölcsönösen kizárja egymást. Egy szintó általánosan rom-nak 
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nevez minden kelet-európai származású cigányt, sőt minden 

nem szintó cigányt, az oláh cigányok (romák) viszont 

összefoglalóan „szintó”-nak neveznek minden nyugat-európai 

cigányt.  

Ha pontosabban akarunk fogalmazni, azt mondhatjuk, hogy a 

szintók azok a cigányok, akik már régóta német nyelvterületen 

élnek, amit az általuk beszélt romani dialektusban fellelhető 

német hatás is bizonyít. 

Németországban az 1950-es években különböző 

cigánybizottságok alakultak, eleinte leginkább azzal a céllal, 

hogy előmozdítsák a jóvátételi ügyek intézését. Később a 

bizottságok tevékenységi köre kibóvült és a Verband deutscher 

Sinti, majd a Zentralrat deutscher Sinti und Roma meglehetős 

hatalomra és befolyásra tett szert a hírközlésben. 

Németországban jelenleg 60.000 német állampolgárságú szinti 

él az utóbbi 600 év bevándorlóinak utódai, majdnem mind 

állandó lakhelyen. 

Sokszor megjósolták már a cigány életforma és társadalom 

letűnését. Többen a hanyatlás jelét látják abban a tényben, hogy 

a nyelv- a szokás- és hagyományrendszer állandóan változik és 

folyamatosan vesz át bizonyos elemeket más társadalmaktól. 

Mindig a megalapozatlan általánosítás veszélyével jár, ha a 

cigányok életének egyes aspektusait kiválasztjuk, és azokból 

próbálunk a cigányság egészére következtetéseket levonni. 

A cigányok életének fontos összetartó erői a családi értékek, 

s ez a létfenntartásukban is megnyilvánul. A gyerekek, mihelyt 

elég idősek hozzá, rendszerint azonnal részt vesznek a 

munkában. A hagyományos értelemben gyakran hiányos 

műveltségűnek számító cigánygyerekek elkísérik a felnőtteket, 

figyelik őket, segítenek munkájukban, és meghallgatják 

tanácsaikat, és így a kézműves mesterségek és a gyakorlati 

szakmai ismeretek egész sorát sajátíthatják el. Jelenleg 

Nyugaton és Keleten a letelepedett cigányok vannak 

többségben, akik azonban akkor is megőrzik különállásukat, ha 

évtizedekig egy helyben maradnak. 

Továbbra is szívesebben laknak egymás közvetlen közelében, 

lehetőleg közeli rokoni körben. 
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A háztartások élete egyetlen szobában összpontosul, nem sok 

teret engedve az egyéni elkülönülésnek. 
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MICHELLER MAGDOLNA 

 

ROMÁK BÉKÉSCSABÁN AZ ÚJRATELPÍTÉSTŐL A 

RENDSZERVÁLTÁSIG 

 

ROMA POPULATION IN BÉKÉSCSABA BETWEEN 

THE RESETTLEMENT AND CHANGE OF REGIME 

 

Összegzés 

A romák társadalomtörténete furcsa párhuzamokban haladt 

a magyar társadalom főbb történelmi cezurái mentén. Így 

meghatározó volt Mária Terézia kora, a dualizmus korszaka, a 

két világháború közötti időszak, a Kádár korszak és a 

rendszerváltás is. 

A Békés megyei vonulat, s benne Békéscsaba, kevésbé tért 

el az országos tendenciáktól. A sajátosságokat talán a 

soknemzetiségű világ és a mezőváros némi toleranciája adta, 

adhatta. 

 

Kulcsszavak: Cigányok, új magyarok, romák, tanulás, munka  

 

Abstract 

The socio-historical evolution of the Roma population has 

had a strange parallel development with the Hungarian society’s 

main historical development trends. Thus, certain epoques of 

Hungary’s history are of utmost importance in the process, for 

instance Queen Maria Theresa’s era, the period of the dualism, 

the interbellic years, as well as Kádár’s regime and the decades 

following it. 

Everything that hapenned in Békés County, including 

Békéscsaba, has had a similar development trend to what has 

been on in the whole country. It may have only been this 

multicultural and pluri national world accompanied by the 

Hungarian Plain town’s partial tolerance that (may have) 

generated its specific particularities. 

 

Keywords: gipsies, new Hungarians, Roma population, 

learning, working 
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E sorok írója a közelmúltban közzétette a magyarországi 

romák rövid történetét. Ez az összefoglaló jellegű 

társadalomtörténeti tanulmány történeti (főleg közigazgatási 

iratok) dokumentumok és számos romológiai kézikönyv 

áttekintése nyomán készült. Ugyancsak a már idézett 

tanulmánykötetben írt a szerző elsősorban a dél-dunántúli 

szubjektív élményeiről, melyben roma személyiségek 

elevenednek meg. Mivel a jelen közlemény írója lassan húsz éve 

Békéscsabán él, és romológia c. tárgyat is tanít, úgy ítélte meg, a 

békéscsabai romák társadalomtörténetét is tanulságos 

áttekinteni. 

Elsősorban Haan Lajos Békés megye történetéről írott 

munkájából tudhatjuk, hogy a török idők során elnéptelenedett 

Békés vármegyébe, köztük Békéscsaba mezővárosába is 

települtek a 18. században, az elsősorban evangélikus szlovákok 

és németek mellett, a román fejedelemségekből és Erdélyből 

vándorcigányok, melyek kompániákban érkeztek, és a vajda 

fogta őket össze. Elsőként a gyulai uradalom engedi be őket, 

elvárva tőlük a letelepedést, a közrend betartását és a 

jobbágyokkal való békés együttműködést, valamint a 

földesúrnak való adófizetést. 

A különböző helytartótanácsi iratok a Birodalom egészén, 

így természetesen a Dél-Alföldön is tiltották a lótartást -, úgy 

vélvén, hogy lóval, kocsival a vándorlás könnyen megoldható. E 

tiltásokkal egyidőben ugyanakkor a kovácsok, kézművesek 

munkáját elismerték, mivel a munkáskezekre a jobbágyoknak -, 

akik a földdel és állatokkal foglalkoztak - szükségük volt. 

A már jelzett dokumentumokból tudjuk, hogy Mária 

Terézia uralkodása idején, 1768-ban készült birodalmi 

összeírásokban Békés vármegye 17 településén éltek cigányok 

(=romák), összesen 508 személy, közülük a legtöbb 

Békéscsabán. Itt összesen 94 főt regisztráltak 16 családfő 

vezetésével. 

Az összeírásokból kiderülnek a foglalkozások is, úgymint 

kovács, fémműves, lakatos, zenész, hegedűs, katona a Haller 
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ezredben
10

, valamint kis arányban mezőgazdasági munkás. Több 

esetben olvashatjuk, hogy lovuk, házuk is van. E tények arra 

utalnak, hogy a 18. században Békéscsabán már letelepült 

cigányok (romák) éltek, akik vagy zenészek vagy fémművesek 

voltak. A ház azt dokumentálja, hogy ők már nem vándoroltak. 

Mária Terézia hosszú uralkodása alatt – következve a kor 

felvilágosult abszolutista eszméiből – a főszolgabírók elrendelik 

a 7-12 éves gyermekek szüleiktől való elvételét (1774). Majd a 

még erősebb nyomaték kedvéért, a Helytartótanács rendelettel 

kívánja elérni, hogy az 1 évnél idősebb gyermekeket jó módú 

parasztcsaládba adják át a cigányok, valamint az is, mely szerint 

a 12 éven felülieknek mesterséget vagy a földművelés titkait 

tanítsák meg. Ez a kívánalom nagy elégedetlenséget, 

elkeseredést vált ki mindkét oldalon, okkal. Nem is valósult meg 

a cigánygyerekek magyar paraszttá nevelése. A cigánygyerekek, 

mint a család egyik legfőbb értéke – a családjaikban nőttek fel 

Békés megyében is. 

A következő nagy korszak már a 19. század, ahonnan több 

összeírással is rendelkezünk, ily módon némi összehasonlításra, 

tendenciák jelzésére is van módunk. 1836-ban a dokumentumok 

szerint Békéscsabán már 283 cigány lakost írtak össze, azaz alig 

70 év alatt (csaknem két emberöltő) a létszám 

megháromszorozódott. Létrejött egy letelepedett mag. 

Megváltozott a foglalkozási struktúra is. 

Foglalkozás szerint kiemelkedtek a muzsikus cigányok. A 

kifejezésekben is igényes magyar nyelv talán nem véletlenül 

nevezi őket úri cigánynak is. Békéscsabán nevet szerző cigány 

prímás elsőként Purtsi János volt. Ez a családnév (egyszerűbb 

írással) később is neves volt, s érdemes itt megemlíteni, hogy 

egy zenekarban Purtsi Jánosné is szerepelt. A teljes létszámból 

45% zenész, korbeli szakkifejezéssel, hangász volt. 

31% kovács szakmát űzött, azaz fémmel dolgozott. 

Ugyanakkor, a házas zsellér mellett, megjelentek a háztalan 

                                                             
10

 A Haller ezred Békéscsabán állomásozott. A huszárokból álló ezred nevét 

valószínűleg az erdélyi (küküllői) tábornokról kapta. 

„http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Haller_János” 
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zsellérek, sőt putri lakók is. Az 1865 évi összeírásból
11

 tudjuk, 

hogy Békéscsabán, a 19. század második felében, többségében 

muzsikus, fejszeélező, késcsináló és lókereskedő szakmával 

foglalkozó cigányok éltek. A leggyakoribb családnevek is 

beszédesek, többnyire azok is a foglalkozásra utalnak. Így: 

Zsiga, Farkas, Lakatos, Rácz, Purcsi és Kolompár. 

1870-ben, 92 családfő fennhatóságával, 350 főt számoltak 

össze. Itt már szó van az adózásról, meg az oskolás(!) 

gyerekekről is. A felekezeti hovatartozást is jelezték: 

Békéscsabán katolikus, református és görögkeleti családokat 

jegyeztek fel. 

Elsőként a KSH, mint országos illetékes hivatal, 1893-tól 

dokumentált adatokat a cigányokról. Innen tudjuk, hogy Békés 

megyében ekkor 2510 cigány ember élt, ami a teljes megyei 

lakosság 1%-a volt. Ez az arány érvényes Békéscsabára is. 

Ugyanakkor azt is tudni véljük, hogy a mezővárosban nem éltek 

kóbor cigányok. Ez még úgy is tény, hogy a lókereskedők 

megfordultak ugyan itt is, de nem telepedtek le. Így a II. 

világháború alatt elrendelt cigány deportálás, a cigányok 

jogfosztása, a várost nem érintette. A szomszédos Doboz 

cigányait ugyanakkor lekaszabolták. 

A II. világháború után is megmaradt a zenész foglalkozás, 

s mivel az 1945-ös földosztásból a cigányok kimaradtak, így a 

mezőgazdaságban, majd az induló új szocialista nagyiparban is 

csak alkalmi vagy betanított munkások lettek, lehettek. 

A Kádár-korszak új törekvéseket indított el a cigányokat 

illetően. A lakás, tanulás, munka címszavak talán még nem is 

voltak hamisak. Tény azonban az, hogy az MSZMP KB PB 

határozata (1961) nem tekinti nemzetiségi csoportnak a 

cigányságot, ez azt is jelenti, hogy az asszimiláció, a többé-

kevésbé erőteljes beolvasztás válik céllá. Azt elismerik a 

dokumentumok is, hogy e népcsoport rendelkezik bizonyos 

kulturális arculattal; zenében, táncban, gasztronómiában és 

sajátos hagyományaikban, mások. Ez a megközelítés a mai 

napig él, talán nem is mindig pozitív kicsengéssel. 

                                                             
11

Lásd a Bevezetés a romológiába c. tanulmánykötet. Szerk. Micheller M., 

SZIE GK, Bcs. 2012. Függelék c. fejezetében 139-140. o. 
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A hatvanas években erős törekvés (határozatok, összeírások 

nyomán) és többnyire realistás lett a cigány telepek, putrik 

felszámolása. Így történt Békés megyében is. 1986-ban a 

lakosság 3,1%-a cigány. Ez az arány Békéscsabán alig több, 

mint 2%.  

A rendszerváltáskor (1990) a megyében 50 településen 

élnek cigányok. Mezőgyánon, Kevermesen, Geszten a 

legmagasabb arányban. Ekkorra a 14 éves fiatalok 82%-a 

végezte el a 8. általános iskolát, a cigányok közül 50%. Egyik 

összegző jelentés szerint a cigány lakosság fele beilleszkedett a 

társadalomba, negyede kezd beilleszkedni, negyede pedig keresi 

az utat! Ez az általános tendencia számos ellentmondást takart. 

Békés megyében, az ország egészéhez hasonlóan, mind a négy- 

a szakirodalom által már több vonatkozásban leírt és elemzett – 

cigány csoport él. Ezek az alábbiak: oláh cigányok, beás 

cigányok, román cigányok és a magyar cigányok (romungrók). 

Mindegyik csoportból kerültek Békéscsabára is. Egymásról is 

tudják a származást, esetenként el is különülnek. Részben 

eltérnek hagyományaik, szokásaik is. Talán a legfiatalabbak már 

kevésbé őrzik az elkülönülést, esetükben már házasságot is 

kötnek más csoportbelivel, néha románnal vagy magyarral is. 

A rendszerváltás hatására a Dél-Alföldön is megszűntek a 

nagyipari üzemek, vállalatok. Átalakultak az állami gazdaságok, 

termelőszövetkezetek. E gazdasági tendenciák következtében a 

cigányok (romák) többsége elvesztette korábbi állását az iparban 

és a mezőgazdaságban is, munkanélküliek lettek. Békéscsabán 

60-70% ez az arány a 10-15%-os nem cigány lakossághoz 

képest. A korábbi muzsikusok az éttermekből szorultak ki. 

Többségük (Purtsi, Sztojka) családostul elhagyták a várost, 

gyakran a foglalkozást is. 

A cigány önkormányzatok több-kevesebb sikerrel 

próbálkoznak a politikai hatalommal támogató viszonyt 

kialakítani. Segítséget jelentenek az általános iskolák mentor 

tanítói, tanárai. Középfokon főleg a szakiskolákban (vendéglátó 

ipar, kereskedelem) már nemcsak cigány fiúk, hanem lányok is 

tanulnak, itt Békéscsabán is. 

Ugyanakkor a felnőttek körében még mindig nincs 

munkalehetőség. A fiatalok életében (főleg a lányoknál) pedig 
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még mindig erős a fiatalon történő párválasztás, 

gyermekvállalás normája, szokása. A különböző cigány 

csoportok, a szokásaik mellett, abban is eltérnek, hogy magyarul 

beszélnek, vagy valamely roma dialektust is ismerik. Valamikor 

a foglalkozás szerint is elkülönültek, ami a rendszerváltás 

időszakára más ugyancsak szelídült, módosult. Megmaradt a 

zenész, a lókupec (lóval foglalkozó), az építészetben, 

útépítésben dolgozó segédmunkás. Mint már utaltunk rá, 

Békéscsaba városában ma már nincsenek híres cigányzenészek. 

Megjelentek viszont, ha szórványosan is, a roma 

vállalkozók a kereskedelemben és a vendéglátásban. A 

fiatalabbak már szakmunkás bizonyítvánnyal, esetenként 

érettségivel rendelkeznek. Békéscsabán is kezd értékké válni a 

tudás új modellje. Egyedi esetekként, pozitív példaként, a 

felsőoktatásban is tanulnak roma fiatalok, fiúk és lányok is. Az 

országos tendenciákhoz hasonlóan, Békés megyében is főleg a 

segítő szakmákban (tanító, szociális munkás, banki ügyintéző) 

találkozhatunk velük. 

E folyamatok mellett sajnos megmaradt a mának élni 

szemlélet, ami anyagi lehetőségtől függően ékszert, autót, díszes 

házat is jelenthet. Mindkét folyamat megfigyelhető Békéscsabán 

is. A magyar társadalmi felelősség csak akkor tudja hasznos 

polgárokká tenni a roma származású fiatalokat is, ha tanulnak, s 

ezáltal a munka világában is értelmes feladatokat kapnak, 

emberi megélhetést teremthetnek. 
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VIRÁGNÉ HORVÁTH ERZSÉBET 

 

CIGÁNY IDENTITÁS BARI KÁROLY VERSEIBEN 

 

GYPSY IDENTITY IN KÁROLY BARI’S POEMS 

 

Összefoglaló 

A szerző az identitásváltozások jelentéstani és esztétikai 

megjelenítését Bari Károly költészetében vizsgálja. A 

változásokat reprezentáló költeményekben egyéni és közösségi 

tudattartalmak és viszonyrendszerek; etnikai és egyetemes 

emberi dilemmák tárulnak fel. Az „önazonosságot tudatosító 

karakterjegyek” változásai a költői szerepértelmezéssel 

összefüggésben nyernek értelmet. 

Kulcsszavak: identitásváltozás, esztétikai megjelenítés, 

szerepértelmezés 

 

Abstract 

The author examines the semantic and aesthetic 

representation of identity changes in Károly Bari’s poetry. The 

poems, which represent changes, reveal individual and 

collective consciousness as well as systems of relations; ethnic 

and universal human dilemmas. The changes of ”features 

emphasizing self-identity” acquire meaning in connection with 

poetic role interpretation.  

Keywords: identity change, aesthetic representation, role 

interpretation 

 

A cigány identitás alakulástörténetét Bari Károly 21 vers 

című kötetének verseiben vizsgáljuk (Bari, 1993). 

 

1. „elhagyott ház” 

A kötet Karácsonyi ének című ciklusának nyitóverse A 

szarvas halála című költemény. 

A szarvas emblematikus szimbóluma többféle asszociációt 

ébreszt. Archaizált jelentéstartalmaiban az újjászületés és a 

krisztusi szerep éppúgy fölmerül, mint egy nép eredetét és 

sorstörténetét kifejező utalás (Hoppál–Jankovics-Nagy-
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Szemadám, 2004). A szarvaskirály pusztulásának mitologikus és 

referenciális síkon történő megjelenítése a közösségtörténet 

mitikus és történelmi idejét egyszerre idézi fel. A narráció síkját 

a szarvaskép és a természeti világ metaforizált mozzanatai 

alkotják („királyi koronáján vércsepp korma; szétnyílt szájú 

sebbel ékesített haldokló szarvas”; illetve „lombszagú magány, 

fekete csonttá alázott; vadrózsák könnyeivel; lombos dárdák” 

stb.). A szarvas halálában a természeti s a társadalmi dimenzió 

egyesül, melyet a természeti világ társadalmasulása s a 

társadalmi lét természeti létbe történő kiterjesztése érzékeltet. A 

térvilág elemeinek állapota s az állapotok minősítése humán 

létből származó tragédiát hordoz; értékvesztésre, a szarvas-lét 

pusztulására vonatkoztatott szerepet tölt be. A jelöltek az emberi 

sorshoz kapcsolódó ítéletek (pl. magány, hebegés, könnye, 

nyugtalan, dárda, elhagyott); míg a jelölők a természeti lét 

elemei (pl. lombszagú, vadrózsák, lombos). Ami a természeti 

létben igaz, az emberi létben is valóságossá válhat. A szarvashoz 

a halál, a pusztulás, a menekülés, a veszélyeztetettség, az 

értékvesztés konnotációi tapadnak, melyek az „elhagyott ház” 

képtől az elhagyott otthon s az elhagyott haza képzetéhez 

vezethetnek. A szarvassors a cigányközösség mitologizált és 

valóságra utaló történetének transzformációja, melyben egy 

történelmétől megfosztott közösség tragédiája tematizálódik. A 

költői identitás tartalmai a cigányközösség létéhez és 

kultúrájához kapcsolódó viszonyokra, a kollektív identitásra, a 

sorsközösségre s a cigány folklór ősi elemeinek a cigány 

kulturális identitásban megőrzött és újraértelmezett értékeire 

utalnak. 

 

2. „nagy üzenetet viszek” 
Az árvák árvája című vers továbbvitt sorsképe az elvesztett 

és „elhagyott ház” motívumának. A vándorló, szabad léthez az 

idillizált múlt („táncol a szél; málnaszemű medvék; pirkadat–

arcú cigányok; útszélek piros pipacs–gombos mentéin is 

szeretkező árvák”), majd a tragikus jelen („jég-agyaras vadkan: 

tél kerget; fekete sáslevelek közt; zokogó kunyhók; halott 

virágok; jajdul a havas erdő” stb.) képei társulnak. A költői én e 

világhoz tartozik, e nép sorsát hordozza („Ha szívemet 

szétmarja a vér, / anyám, ki kontyodat adtad liliomfehér télnek, / 
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te énekelj a lázas sorsról”). Mégis, elhagyja (anya)közösségét, 

mert a „jövőért szolgálok” – írja. Egyszerre éli át a közösségi s 

az egyéni, a kettős lét és a kettős identitás tudatát. A költői 

szerep: „árulók asztalánál országért sírni”, a „mennem kell 

nekem késeken is / nagy üzenetet viszek: aranypecsétes levelet 

címzett / a Mindenségnek szívemben / egy nép!” Amit 

hátrahagy, a volt közösségi lét világa; ami vár rá: „kárörvendő 

kacagásba arcomat elásnák, / kiszórnák csontjaim hóbafojott 

hegyekre, / nem félhetek tőlük, nem ijedhetek meg”. A helytállás 

ethosza az ígéret, a mindenséghez apelláló küldöttszerep 

beteljesítése. 

 

3. „élek és írok” 

„Nehéz élet az ének” – írja előző versében, ezért 

„Énektudó” testvéreihez fordul, közösségvédő harcostársakat 

keres. A Száműzetés című költemény kérdései az 

identitásállapot válsága, a közösségi és egyéni léthelyzet felé 

terelik a száműzött gondolatait: „hol van halálban – is – 

összetartó / seregünk, testvéreim, hol van?... / annyiszor 

fölesküdött ármádia?”; „miért nem óvjuk, védjük / egymást”? – 

kérdezi. Most „árvák, megváltók, röpcédula – tekintetű lázítók 

kószálnak”, és „állok, napkelet ellen tündöklő szemmel”. 

A Száműzetés című költeménye a Karácsonyi sirató 

cikluszáró verse. Benne fel-feltűnnek azok a motívumok és 

intratextuális képek is, melyek az etnikai identitásból fakadó 

társadalmi funkciót hordoznak a korszak elleni lázadásról, a 

küldetés teljesítésének válságáról, veszteségeiről, s a mégis 

vállalt sors beteljesítésének fel nem adásáról. Ám a magányos 

próféta szerepet a közösségi cselekvés színterével váltaná fel. 

 

4. „menekülünk vinnyogva” 

Az önérvényesítésért és közösségéért vállalt küzdelmet a 

hatalommal szembeni attitűd felől szemléli Menekülés című 

versében. A tagolatlan versszöveg építményét a költőre 

jellemző, a mindennapi tudatot áthágó szürreális asszociatív 

képek alkotják, melyekben líratörténeti toposzok, mitologikus 

allúziók is felbukkannak (pl. „hegyek hó-máját / már tépdesi a 

keselyűéhségű szél”). A menekülés mítoszi közegében barbár 
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erők fenyegetik az emberhez méltó létet, melyekben 

archetipikus érzelmek és tudati állapotok rangjára emelt 

jelenkori félelmek testesülnek meg („vas-szemű tornyok; 

sortüzek orgonasípjai; a halál írásjeleivel / rendszerezett vénák 

és az elnémult szájak kijárataiban sorfalat álló csontbálványok 

közül / megszökünk, leborotválva tarkóig; hamu-hírű füvek közt / 

paták zuhogása, lódobogás / menekülünk vinnyogva”/. A kortárs 

holokauszt jelenségek, mint a modern világ jellemző képei, 

sorakoznak. Az archaikus múlt értékei, a humán lét jelenségei 

eltűnnek: („ijedt szemeinkből / hamuszürke holdak peregnek, / 

fátylakká változunk, búcsúzó selymekké”). 

Az emberi léttől megfosztott állapot mélypontján a totális 

megsemmisülés víziója jelenik meg, melyben a fogoly-állapot, a 

kiszolgáltatottság s az ettől való menekülés értelmetlensége 

kerekedik felül. A tudatától, önazonosságától megfosztott lírai 

hős számára már nem is a küldetés teljesítése, hanem a lét 

megmaradása a tét. 

 

5. „azóta mindig tél van” 

A téli napló. Ildikónak című vers jelentéstani centruma a 

tél; több síkon kibontott és értelmezett archetipikus kép. 

Konnotációs síkjait a természeti, a tárgyi világ, az emberi és 

társadalmi lét dimenziói alkotják. Az egyes jelentéssíkok 

egymásra is utaló kapcsolatrendszereit a metaforikus és 

kontaminációs képalkotással teremti meg. A jelentésháló 

‛programozója’ a tél, mely a ‛börtön’-lét emblematikus 

szimbóluma. Közös jelölőjük: a hó, a köd, a jég, a fekete és a 

fehér, a zúzmara stb., melyek az adott jelensíkokban mint 

képalkotók kapnak új értelmet. Pl. a természeti dimenzióban: „a 

gyertyák fehér viasz-frakkban járják a borostás szőnyegekkel 

borított / párkányokat: a fenyőágakat”. A tárgyi világban pl.: 

„eresz jég-boronája; lámpasörényes utcák hó-nyergében”. Az 

emberi-társadalmi létben: „könny-kesztyűs szemeim / még fekete 

jég-öklök; tél van, azóta mindig tél van, / a szél hó-küllői 

átvillognak a falakon; füvek zúzmara-kontyába markoló 

hópelyhek, a félelmeink” stb. Azonban a börtön-világ ellenében 

az ifjúkor céljaira, a szolidaritásra, a tél-halál elleni életre, a 

szerelemre és arra utal, hogy „naptüzek vagyunk”, hogy az 
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„elűzhetetlen tél”ellen „a végtelent újraszülő eszméletnek 

ingeket varrsz hajnalonta”. 

 

6. „nincsenek…feltámadások” 

A bohóc testamentuma című költemény önportré, művészi-

emberi hitvallás és sorstörténet; a művészlét analogonja. Léte az 

állandó változás, az átalakulás, a többdimenziós teljesség 

(„Almafa voltam, / kígyó voltam, / kedvesem testén lélegző 

palást, / fényhorzsolt mezőből kibuggyanó / pipacs voltam, 

fölhatalmazott szél hallgatásában feleletnyi vércsepp”.) Istenhez 

szól, vádol és számonkér: „elapadt hajammal, szavaimmal, 

kezemmel […] megismersz-e még Istenem”, - kérdi. Látja-e, 

figyeli-e, vigyázza-e, hisz már „nincsenek […] feltámadások / 

[…] legyintő kézmozdulatom is / a dühök maradéka”. Az Isten 

nélküli, elhagyott ember, a „madárszárnyak trapézain égig 

lendülő” félelmei, az „öngyilkos képzelet” taszítja az Isten 

nélküli lét felismerése felé. Elszakad Istenétől, önmagától, 

világától. Az életbe, a küldetésbe, önmagába vetett hitek 

szétomlása a testamentuma? Identitásnélküli lénnyé válás a 

sorsa? 

 

7. „már nem várok semmit” 

Az Azonosítás cikluscím a záróvers címe is. Témánk 

szempontjából azért releváns, mivel a valamivel való azonosítás 

vagy azonosulás az indentitásváltozásra és értelmezésre is 

utalhat. 

A vers lehet egy élet - és egy identitásszakasz zárlata is. A 

„vártam évekig, / vártam valami üzenetet, / valami jeladást”; a 

valaminek el nem jövetelét, beteljesületlenségét jelezheti. A 

fogalmi jelentéssorozatot a képi jelentés másik dimenziójában az 

emocionális indulati többlet fokozza: „vártam valami […] 

hattyúsziszegést, / fűszál-villanást, / megfagyott vízesés kontyába 

tűzött homályt”; majd visszavált a humán dimenzióba: „vártam 

valamit, valami hírt, hogy élek”. Milyen híradást vár? Talán azt, 

amire vágyott: a teljes értékű élet beteljesülésére önmaga s népe 

számára is. Ám „már nem várok semmit” kijelentés a ‛télbe’ 

fordulás, a „ki vagyok fosztva”, az azonosítás negatív 

végeredménye lehet: nem azonos, hanem a világ által 
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azonosított vesztes. A vers zárlata, a hétágú menóra, mint az 

arcon a ráncok s a fekete imaszíjak a homlokon; egy passzív, 

imádsággá váló, identitásnélküli ember utolsó menedéke, vagy 

talán új identitáslét kezdete? 

 

8. „Szolgál az ének és kiszolgáltat” 

Arra törekedtünk, hogy a kötetben körvonalazódó költői 

identitáslét alakulástörténetét vázoljuk. Összefüggést találtunk 

identitás és költői szerepfelfogás között, ezért vizsgálódásaink 

során erre koncentráltunk. Azt írja a költő: „A cigány archaikus 

kultúra továbbítói nemcsak a nép sok évszázados képzeletvilágát 

és tapasztalatát integráló folklóralkotásoknak biztosítanak 

kontinuitást, de az önazonosságot tudatosító etnikai 

karakterjegyek vonásait is szüntelenül megrajzolják” (Bari, 

1990). A cigány etnikai identitásban az említett kulturális 

hagyományoknak, a cigány folklór világának ma is meghatározó 

szerepe van. 

Az ars poetica másik vonása a valóságköltészet vállalása: 

„Olyan verseket szeretnék írni, amelyek napjaink gondjairól, az 

emberekről, rólam […] szólnak.” (in: Nagy, 1985). Az irodalom 

ezért, esztétikai értékén túl, számára több is, mint irodalom. Az 

a küldetése, hogy antropológiai, társadalmi és történelmi 

sorskérdésekről szóljon. Az a célja, hogy a cigány etnikai 

identitást elismertesse, hogy a cigány irodalmat a nemzeti 

irodalom részévé tegye. 

A kötet verseiből kiemelt sorok az identitásállapot 

alakulástörténetét reprezentálják abban a szerkesztett 

sorrendben, ahogy a kötetben következnek. Az 

identitásváltozások történetében és művészi realizációiban a 

kollektív identitástól az egyéni identitásig s az identitásvesztés 

lehetőségéig követhettük azt a belső és külső erőkkel szembeni 

küzdelmet, melynek Bari Károly-i tanulsága a „Szolgál az ének 

és kiszolgáltat” igazsága. Kötete a költészet e kettősségéről is 

szól. 
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SZOKAI DIÁNA 

 

TELEPHELYVÁLASZTÁS EGY HÁTRÁNYOS 

HELYZETŰ KISTÉRSÉGBEN 

 

Absztrakt 

A gazdasági tevékenységek térbeli helyének kiválasztása 

mindig is fontos döntés volt az adott vállalkozás számára. Így a 

témakör szakirodalma is igen széles. Viszont felmerül a kérdés, 

hogy lehet-e sikeres egy földrajzi szempontból periférikus 

elhelyezkedésű, gazdasági vonatkozásban hátrányos helyzetű 

területen működő vállalkozás? 

E kérdés szolgáltatják kutatásom tárgyát és aktualitását. Így 

munkámban a kötegyáni telephelyű Hajdu Kft. bemutatásával 

foglalkozom. A kutatásom célja feltárni és bemutatni azt, hogyan 

lehet működőképes egy mezőgazdasági profilú mikrovállalkozás 

Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű térségében.  

 

Kulcsszavak: telephelyelmélet, mikrovállalkozás, siker 

 

Abstract 

Choosing a spatial location for the economic activity is 

always an important decision for a company. Thus, the 

academic literature of the topic is quite extensive. On the other 

hand a question is arisen whether it is possible to gain success 

in a company which is on the periphery from geographical point 

of view and working on a backward territory in economic 

meaning?  

This question provides the theme and the timeliness of my 

research. Therefore in my work I will represent the Hajdu Ltd. 

which has premises in Kötegyán. The purpose of my research is 

to explore and interpret how this small, agricultural venture can 

work in the most disadvantageous micro region of Hungary.  

 

Keywords: location theory, micro-enterprise, success 
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1. Bevezetés 

„A távolság akadály, ami növeli a szállítási költségeket, a 

határidőket és a kockázatot. Bizonyos esetekben a távolság néha 

előnyökkel is jár. A konkurenciától vagy a kedvezőtlen 

környezettől való eltávolodás megkönnyítheti a termelő dolgát” 

(Benko 1999, 35. o.). Benko némi humorral fűszerezett, ám 

annál komolyabb mögöttes tartalommal bíró mondatai akár 

munkám mottójaként is értelmezhető. 

A telephelyelmélet a regionális mikroökonómia egyik 

legfontosabb területe. A fő célja a gazdasági tevékenységek 

térbeli elhelyezkedését meghatározó tényezők elemzése. A 

telephelyelmélet nemcsak egy vállalati részleg működési 

helyének kiválasztásával, letelepedésével foglalkozik, hanem 

mindegyik mikroszervezet gazdasági tevékenységének térbeli 

elhelyezkedését elemzi. A telephelyelmélet nem területi 

egységekkel, hanem piaci szereplőkkel és működésük térbeli 

jellemzőivel foglalkozik. Alapvető fogalma a telephely, amely 

bármelyik gazdasági tevékenység földrajzilag egyértelműen 

megadható helyét jelenti, egy települést, vagy egy településen 

belüli ingatlant (Lengyel – Rechnitzer 2004). 

A globalizáció felerősödésével párhuzamosan két, 

összekapcsolódó térbeli folyamat előtérbe kerülése figyelhető 

meg. Egyrészt a szállítási, közlekedési költségek csökkennek, 

aminek következtében a földrajzi távolság gazdasági szerepe 

mérséklődik, távoli üzleti partnerek között is mindennapos 

kapcsolatok alakulhatnak ki. Másrészt a fejlett országokban a 

gazdasági tevékenységek bizonyos köre térben koncentrálódik, 

azaz a kis távolság növekvő fontosságára utal (Lengyel 2010). 

 

2. Elméleti áttekintés 

A regionális tudomány legfontosabb kutatási témáit Benko 

alapján Probáld (2007) a következő négy csoportba sorolja: 

- A gazdasági tevékenységek térbeli elhelyezkedése 

(ágazati elméletek és modellek, a termelési rendszer 

szervezete, térbeli munkamegosztás stb.) 

- Térszervezés és strukturálás (terület felhasználás, 

környezeti hatások, urbanizáció stb.) 
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- Területi interakciók (kereskedelem, információk, tőke és 

szolgáltatások áramlása, migráció stb.) 

- Regionális fejlődés (területi egyenlőtlenségek, 

területfejlesztés, regionális politika, nemzetközi 

gazdaság stb.). 

 

Munkámban, mint az a bevezető részből is egyértelművé 

válik, a fenti felsorolás első csoportját vizsgálom, vagyis a 

gazdasági tevékenységek térbeli elhelyezkedését. Az alábbi 

fejezetben az ezzel kapcsolatos elméleti háttér áttekintésére 

törekedtem. 

 

2.1. Telephelyválasztás 

A telephelyelméleten belül elkülönül a telephelyválasztás, a 

tevékenység végzése földrajzi helyének kiválasztása, amely 

nagyon összetett gazdasági döntés következménye. A telepítési 

döntéseknél összetett szempontrendszert vesznek figyelembe, 

amelyben gazdasági tényezők mellett gazdaságon kívüli 

szempontokat is mérlegelnek. A telephelyválasztás függ a vállalt 

méretétől.  

Tudatos telephelyválasztásról akkor beszélünk, amikor 

üzleti kalkulációk alapján próbálnak a gazdasági szereplők 

megfelelő működési helyet találni, az elfogadható 

lehetőségekből a legjobbat kiválasztani. Minden telepítési 

döntésnél több település közül lehet választani, sőt egy adott 

településen belül több ingatlan között, amely döntések 

meghozatalakor elsősorban gazdasági szempontokat kell 

figyelembe venni. A telephelyelmélet egyes irányzatai is az 

adott kor gazdasági – társadalmi – technikai feltételeiből 

kiindulva fogalmazzák meg az alapvető összefüggéseket. A 

gazdaság térbeli működésében, az alapanyagok és termékek 

szállításában a technikai feltételek fontos szerepet töltenek be, 

ezért a telephelyelméletek nagyon függnek az adott korszak 

technikai – technológiai fejlettségi szintjétől. Főleg a műszaki, 

közlekedési infrastruktúra fejlettsége és térbeli kiépültsége 

lényeges, mivel ez szükséges feltétele egy – egy telephely 

létrehozásának.  

Az egyes vállalatok konkrét telephely választási döntései a 

gazdasági tevékenység jellegétől is nagymértékben függ. A 
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telephely választási döntések lényege: különböző települések, 

letelepedési lehetőségek közötti választások, a gazdasági 

szereplők hol hozzák létre és végezzék gazdasági 

tevékenységüket? A gazdasági tevékenység ágazati 

sajátosságain túlmenően a piaci szereplők térbeli döntéseire 

általában jellemző: 

- A telephelyválasztásnál felmerülnek viszonylag 

megbízhatóan mérhető szempontok (költségek: 

munkabér, adók), valamint minőségi, nehezen mérhető 

tényezők (helyi munkaerő attitűdje) 

- A vállalkozás telepítési döntéseit az elvégezendő 

tevékenység ágazati jellege, valamint a termelési láncban 

elfoglalt helye befolyásolja. 

- Mindegyik telepítési döntésnél különösen mérlegelni kell 

az időtávot, hány évre tervezik ott a tevékenységet. Az 

időtávtól nagyban függ a kockázat megítélése is, illetve 

milyen ingatlant célszerű igénybe venni (saját vagy 

bérelt). 

- A döntéseknél számolni kell az esetleges telephely – 

módosítási költségekkel is, amennyiben másik 

településre kell költözni. 

 

Alapvető kérdés, hogy milyen paramétereket vegyünk 

figyelembe a „tér” közgazdaságtani értelmezésénél. A 

telephelyválasztás, egyúttal a regionális gazdaságtan legtöbb 

problémájának vizsgálatánál három alapkövet tartanak 

fontosnak: 

- a természeti erőforrásokból adódó előnyök 

- a térbeli koncentráció gazdaságossága 

- a szállítási és kommunikációs költségek 

 

Erre a három „alapkőre” vezethetők vissza a gazdasági 

egységek mérlegelési szempontjai, amikor telephely létesítésről 

döntenek. A természeti erőforrásokra épülő tevékenységek 

helyhez kötöttek, nem folytathatók tetszőleges helyen. Tehát a 

tevékenységnek kell az erőforrás lelőhelyéhez költöznie. 

Veszélyt jelent az erőforrás kimerülése (mezőgazdasági 

tevékenység). A térbeli koncentráció gazdaságossága a 
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termelés, szolgáltatás nagyobb méretéből, azaz a nagyobb 

városok gazdasági lehetőségeiből adódik. Ahol tömörül, például 

bankszektor. A szállítási és kommunikációs költségek, azaz a 

távolság legyőzésének költségei. Több tevékenység esetében 

jelentős költségeket tesznek ki, emiatt vagy egy szállítási 

csomópontba vagy piachoz érdemes telepíteni az üzemet 

(élelmiszeripari üzem). Ez a három mérlegelési szempont a 

tevékenység jellegétől függően eltérő jelentőséggel bír: a 

szállítási költségek valamint a természeti erőforrások szerepe 

napjainkban is fontos, de egyre inkább háttérbe szorulnak, és a 

térbeli koncentrációk kerülnek előtérbe. 

A telephely választási döntéseket meghatározó konkrét 

tényezők: közelség a piachoz, munkaerő minősége, megfelelő 

infrastrukturális háttér, régió elhelyezkedése, beruházóknak 

biztosított kedvezmények. 

Az elvárások a telephelyválasztás kutatási eredményeitől 

alapvetően kétirányúak: a potenciális üzleti forgalmat és a 

sikeres tevékenység lehetőségét felmérjék. A potenciális üzleti 

forgalmat bizonyos hibahatáron belül becsüljék. További elvárás 

az elemzőtől, hogy az adott területen, vagy más nagyobb 

földrajzi egységen belül a számos telephely választási lehetőség 

közül a cég számára azt az optimális részesedést biztosító 

telephelyet válassza ki a piaci potenciálból, amelyik a jövőben 

minimális forgalmi csökkenéssel jár és hosszú távon pedig a 

befektetés maximális megtérülését ígéri. Az optimális 

telephelyválasztás kutatását a kritériumoknak megfelelően 

végzik. Figyelembe veszik a természetföldrajzi, demográfiai, 

településhálózati, gazdasági, infrastrukturális és szociológiai 

feltételeket, valamint a specifikus szempontokat is. 

A telephelyválasztást pozitív és negatív faktorok 

befolyásolják. Pozitív faktornak tekinthető: a megfelelő 

településméretet, a széles fogyasztói piac, a magas lakossági 

jövedelem és a kedvező forgalmi fekvés. A telephelyválasztás 

ellen ható tényezők lehetnek természet – környezeti, gazdasági – 

társadalmi és adminisztratív akadályok. Ha ezek a tényezők 

számottevő mértékben nem fordulnak elő a tervezett telepítési 

helyszínét illetően, akkor a telepítést elősegítő pozitív tényezők 

fajtáit és jelenlétük mértékét kell számításba venni. 
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3. A konkrét cég és annak környezetének bemutatása 

 

3.1 A cég bemutatása 

A Hajdu Kft egy családi mikro vállalkozás, amely 

Kötegyánban működik a ’90-es évek óta.1993 -1996 között 

került sor a ,,Petőfi” MgTSZ felszámolására. A faluban föld és 

gép felvásárlás vette kezdetét. Ekkor alapították meg a Hajdu 

Kft-t. A cég fő profilja a növénytermesztés (búza, kukorica, 

olajos magvak, lucerna), a terményszállítás illetve a 

terménytárolás és biogazdaság. A privatizáció keretén belül, a 

kapcsolatrendszer, a hozzáértés és a szakmai tapasztalat tette 

lehetővé, hogy a Kft sok földterülethez valamint géphez jutott. 

Így egyértelmű volt, hogy a cég telephelyének is a faluban kell 

lennie, hiszen a földek adottak voltak. 2011-re a saját tulajdonú 

földek arány 80%. Annak, hogy a telephely Kötegyánban 

található, megvan az előnye, de ugyanakkor a hátránya is. 

Hátrány az, hogy zsáktelepülés – nincs átmenő forgalom, nem 

megfelelő az utak állapota, a települést nehéz megközelíteni. A 

termőtalaj gyengesége szintén hátrány, ha egy mezőgazdasági 

arculatú cégről beszélünk. A Kötegyán külterületén lévő földek 

17 - 20 koronát érnek. A szállítási költség minimalizálása és az 

optimális profit elérése érdekében a cég Romániába is exportál 

termékeket, ezért előnynek tekinthetjük Románia közelségét, 

mert nem kell messzire elszállítani a terményt, hogy megfelelő 

piacra kerüljön. A cég telephelyétől 3 km-re található a 

vasútállomás, ahol jelentős a gabonaszállítás. Ez egy jól kiépített 

rendszer, amely szintén csökkenti a szállítási költségeket. A 

TSZ felszámolás miatt, sok mezőgazdaságból élő maradt munka 

nélkül. Ezek az emberek, olcsó, szakképzett helyi munkaerőt 

jelentenek a cégnek. 

 

3.2. A cég környezetének bemutatása 

A Sarkadi kistérség Békés megye keleti részén található. 

Tizenegy településből áll: Biharugra, Geszt, Körösnagyharsány, 

Kötegyán, Méhkerék, Mezőgyán, Okány, Sarkad, 

Sarkadkeresztúr, Újszalonta és Zsadány. Területe: 571, 23 km
2
. 

Népessége a 2011. január. 1-jén készített KSH adat alapján: 

24 267 fő. Népsűrűsége: 42,5 fő/km
2
. A sarkadi kistérség a 
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leghátrányosabb helyzetű kistérségek (=LHH) egyike, mivel az 

alábbi mutatók értéke kedvezőtlen: alacsony a születések száma, 

magas halálozási szám, magas munkanélküliség, magas az 

elvándorlások száma és az infrastruktúra hiánya jellemző a 

térségre. 

 

3.3. A cég fekvésének és helyzetének értékelése 

A gazdasági tevékenységek térbeli elhelyezkedése – a 

telephelyválasztás – a gazdasági tevékenység jellegétől függ. 

Alapvető kérdés, hogy hol hozzák létre és végezzék gazdasági 

tevékenységüket. Telephelyet több település között, sőt 

településen belüli ingatlan közül lehet választani, de elsősorban 

a gazdasági szempontokat kell figyelembe venni. A Hajdu Kft. 

esetében tudatos telephelyválasztásról beszélhetünk, mivel a 

megfelelő működési hely, a helyi, olcsó munkaerő és a földek 

adottak voltak. A földhöz és technikai eszközökhöz való jutás 

kedvező áron történt. A Kötegyánban létrehozott telephely 

mellett szóló érv még, az hogy a cégvezető – tulajdonos 

lakhelyéhez közel található a telephely, az iroda és a földek is.  

A választás előtt mérlegelték az előnyöket (pl.: a helyi 

munkaerő attitűdje) és hátrányokat (pl.: a megfelelő piactól való 

távolság) valamint a kiadások (pl.: a munkabérek és az adók) és 

bevételek összegét. Minden telephelyválasztás előtt figyelembe 

kell venni, bizonyos konkrét tényezőket: piactól való távolság, 

munkaerő minősége, infrastruktúra, és hogy milyen régióban 

hozzák létre. Jelen esetben a Hajdu Kft egy LHH régióban 

található, ahol nincs megfelelő felvevőpiac, és az infrastruktúra 

elmaradott. A munkaerő minősége megfelelő. Ezen felül 

számításba kell vennünk a pozitív és negatív faktorokat, úgy, 

mint a település méretét, a fogyasztói piac nagyságát, a lakosság 

jövedelmét és a forgalmi fekvést. 

A telephelyválasztáskor meg kell határozni az időtávot, 

vagyis, hány évre tervezik ott a tevékenységet, és hogy milyen 

ingatlanban folyjon a működés: saját vagy bérelt. A technikai 

feltételek: épületek, gépek és a szellemi termékek adottak 

voltak, melyek a ’90-es években nagyon modernek számítottak. 

A fenti információk alapján, arra a következtetésre jutottam, 

hogy a szakirodalomnak ellentmond az a tény, hogy a 

vállalkozás sikeres. Hiszen a környezet és a fekvés nem 
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optimális. A térbeli kiépültség gyenge, fejletlen. Mivel 

természeti erőforrásokra épül a tevékenység, ezért helyhez 

kötött. Nem folytatható tetszőleges helyen ezért az erőforrás 

kimerülése feltételezhető. A térbeli koncentráció 

gazdaságossága a nagyobb városok gazdasági lehetőségeiből 

adódik. A szállítási és kommunikációs költségek magasak, 

mivel nincs szállítási csomópont és a piactól is távol van.  

Ezt követően jogosan merül fel a kérdés, hogy hogyan lehet 

sikeres a Hajdu Kft. e körülmények között. A cég vezetőjével 

készített mélyinterjú alapján kiderül a válasz. 

 

3.4. Út a sikerhez 

A mélyinterjú során a cégvezetőtől kapott információk 

alapján megtudtam, hogy minek köszönheti a cég a sikerességét.  

Napjainkra megváltoztak a fogyasztói igények, így a 

termelőknek is alkalmazkodni kellett az új igényekhez, ha fenn 

akartak maradni. A Hajdu Kft közel 20 éve folytat hagyományos 

szántóföldi gazdálkodást, melynek keretén belül búzát, repcét, 

napraforgót és lucernamagot termeszt. Az utóbbiról megtudtam 

egy érdekességet miszerint a kötegyáni talaj összetétele már 100 

évvel ezelőtt is kiváló volt a lucerna termesztéséhez. Ennek 

bizonyításaként szolgál a Szarvason található kutatóintézetnek 

szolgáltatott lucernamag. A szántóföldi gazdálkodást először 

bioültetvények termesztésével egészítették ki, majd teljes körű 

biogazdálkodást kezdett folytatni. Félkész termékeket állítanak 

elő a bio élelmiszeripar számára. (mogyorót, diót és festő 

bodzát).  
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1. ábra: A Hajdu Kft. árbevétele az elmúlt évek során 
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Forrás: A cég adatai alapján saját szerkesztés 

 

A biotermékeket gond nélkül érékesíteni tudják, mert ezek 

egyedi termékek és már több mint 15 éve a legjobb minőséget 

produkálja a cég. A BioControll Kht. segítségével és 

ellenőrzésével külföldi piacra jut a vállalkozásban megtermelt 

gabona 95%-a. Elsősorban őszi búzát és napraforgót exportálnak 

Svájcba, Németországba és Hollandiába. A vállalkozás saját 

maga végzett piackutatást a nemzetközi szinten is elismert 

biovásárokon. Ezeken a rendezvényeken rendszeresen megjelent 

a cég, ahol számos kapcsolatot épített ki külföldi vállalkozókkal, 

így biztosítva a termékeik megfelelő piacra jutását. A 

fennmaradó 5%-ot Magyarországon értékesítik csíráztatással 

foglalkozó cégeknek. A csíráztatás manapság reneszánszát éli: a 

reformkonyás ételek alapját képzi, emellett kedvező élettani 

hatásai vannak. A biogazdálkodás során vegyszerek nélkül 

termelnek, így felértékelődik a kétkezű munka szerepe. Ezt a 

munkát a faluban élők végzik el idénymunka keretén belül. A 

diákoknak nyári munka lehetőséget biztosít a vállalkozás. A 

foglalkoztatottak állandó létszáma 5 fő. Az utánpótlás 

biztosításáról a cég vezetésében is gondoskodnak, hiszen a 

fiatalabb generációk ezen a területen folytatják felsőfokú 

tanulmányaikat. Ami az alkalmazott utánpótlás kérdését illeti a 

falu egyik külterületén (Tarján) tangazdaság jön létre, ahol már 

az általános iskoláskorú gyermeket is megismerkedhetnek a 

mezőgazdasági munkákkal, gépekkel, állatokkal. Így tanúsítva a 

cég vezetőjének felelősségét a jövő nemzedéke iránt. A 

környéken lévő vállalkozások közül először a Hajdu Kft kezdte 
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el kihasználni az internet adta lehetőségeket. A termények 

értékesítése a 2000-es évek elejéig közvetett módon – 

kereskedőházak – által folyt. 2003 óta közvetlenül bonyolítják 

az értékesítést. Az értékesítés segítése céljából egy másik céget 

hoztak létre ami, csak a kereskedelemmel és marketinggel 

foglalkozik. A fejlesztésekhez külső segítséget tudott igénybe 

venni pályázatok útján. MVH-s pályázatok adta lehetőségen 

keresztül gépbeszerzés és szárító – tisztító építése jöhetett létre. 

A LEADER program kertén belül bemutató gazdaság épül. A 

vállalkozás eredményességéről rendelkezésemre bocsájtották a 

2010. évi nettó árbevétel összegét, amely 14 millió forint volt (1. 

ábra). 

 

4. Összegzés 

Munkámban azt vizsgáltam, hogyan lehet sikeres egy 

kötegyáni telephelyű mikrovállalkozás. A témához 

kapcsolódóan áttekintettem a telephelyelmélet jól dokumentált 

szakirodalmát. Különös motivációt jelentett, hogy saját 

tapasztalataim néhol ellentmondtak az elméletnek. Így egy 

empirikus vizsgálat keretei között kerestem a választ arra, 

hogyan lehet működőképes egy mezőgazdasági profilú mikro 

vállalkozás Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű 

térségében. 

Így végül egy mélyinterjú keretében módom nyílt a cég 

vezetőjével leülni és beszélni. Hasznos adatokkal és 

információkkal gazdagodtam, amelyek rávilágítottak a cég 

sikereire.  

A vállalkozás a helyi előnyeit maximálisan ki tudja 

használni. A helyi speciális lehetőségekből igyekszik előnyt 

kovácsolni. Ha a Hajdu Kft sikerességének titkát kellene 

összegeznem két szót, emelnék ki: minőség és megbízhatóság. 

Természetesen e két tulajdonság önmagában még kevés lenne az 

üzleti sikerekhez, de a cégben és annak vezetésében 

megtalálható, a mezőgazdasági és közgazdasági szakértelem. 

Mindezen túl a modern kor vívmányait is sikeresen 

alkalmazzák, így a megfelelő piackutatás, a kereskedői oldallal 

való együttműködés és a környezettudatos szemlélet teszi 

lehetővé, hogy a lassan 20 éve működő cég sikeres legyen.  
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A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSPOLITIKA, A 

VERSENYKÉPESSÉG ÉS A JÓLLÉT FŐBB 

ÖSSZEFÜGGÉSEI KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN 

 

„Itt az idő, hogy túllépjünk a GDP-n.” 

Jose Manuel BAROSSO (2007) 

 

Absztrakt 

A dolgozat bemutatja a közép-kelet-európai (korábban 

szocialista, ma EU tagok) régiók esetében a regionális 

fejlesztéspolitika, a versenyképesség és a jóllét közötti 

kapcsolatot. A tanulmány első része ismerteti a GDP/fő mutató 

térnyerését a fejlesztéspolitikában, majd pedig statisztikai 

módszerrel vizsgáljuk a főbb regionális politikai 

(versenyképességi) célok hatékonyságát. 

The paper presents the regional development policy and the 

correlation between the competitiveness and the welfare 

according to the Central and Eastern (former socialist, today EU 

member) regions. Firstly the spread of the GDP per capita index 

in the development policy is shown, then we analyzed the 

efficiency of the main goals of the regional policy (and 

competitiveness). 

 

Kulcsszavak: regionális fejlesztéspolitika, regionális 

versenyképesség, jóllét. 

 

Bevezetés 

Az Európai Unió számos politikai és jóléti célkitűzést 

fogalmazott meg stratégiai dokumentumaiban, a Római 

Szerződéstől kezdve egészen az Európa 2020 Stratégiáig. Ezen 

célok a regionális fejlesztéspolitikában, ill. a fejlesztés során is 

szerepet kell, hogy kapjanak a különböző beavatkozások során. 

Ugyanakkor a regionális fejlesztés alapvetően a jövedelmi 
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kiegyenlítődést
12

 célozza meg, alapvetően a GDP/fő indikátor 

alakulása határozza meg a fejlődés lehetőségét. A dolgozat a 

regionális fejlesztéspolitikát, annak főbb célkitűzéseit veszi 

górcső alá és azt vizsgálja, hogy a „gazdasági növekedés és a 

foglalkozás ösztönzése” (pontosabban ezek statikus mutatói
13

) 

hogyan járulnak hozzá a jólléthez, ill. milyen hatékonysággal 

bírnak ezen mutatók a regionális jóllét esetében. 

 

Irodalmi áttekintés 

A közgazdaságtan kettős eredetű tudomány, az egyik 

meghatározó hatás a társadalom-etika felől, a másik pedig a 

társadalom-mérnökség felől érkezett. Az etikai megközelítés 

ősmintája Arisztotelész Nikomakhoszi etikájában található meg, 

míg a mérnöki megközelítés első megjelenése az i.e. 4. 

században élt indiai Kautilya főműve, az Arthás-astra. Az etikai 

megközelítés fő kérdése az, hogy a gazdasági tevékenységek 

miként szolgálják az emberek jólétét.
14

 A mérnöki megközelítés 

viszont azzal foglalkozik, hogy adott célokat mely eszközökkel 

lehet a leghatékonyabban elérni.
15

 Kétszáz évvel ezelőtt a 

közgazdaságtan és a pszichológia csak a filozófia ágai voltak, 

rámutatva az emberi természet és viselkedés jellemzőire. A 20. 

században Marshall kritizálta közgazdász társait, véleménye 

szerint az emberi tevékenység nemcsak azért van, hogy csupán a 

szükségletek kielégítéséhez szükséges termékeket és a 

szolgáltatásokat előállítsák, hanem „öncélú” is.
16

 Pigou 

megerősíti, hogy a gazdasági jólét az emberi jólét csak egy 

részhalmaza, és csak a pénz mérésére alkalmas. (Sen [1988] 

ismerteti ZSOLNAY [2011] SCITOVSKY [1997].) ROSTOW 

(1960) klasszikus műve óta – amely, mellesleg szólva, jól 

                                                             
12

 Ami, a GDP regionális sajátosságait ismerve, egy nehezen értelmezhető 

helyzet.  
13

 A két mutatót LENGYEL (2003) a regionális versenyképesség 

alapkategóriái közé sorolja a térségi jövedelem mellett. (Ez utóbbit pedig a 

GDP/fővel azonosítja).  
14

 Ezen irányzat képviselői Adam Smith, John Stuart Mill, Marx és 

Edgeworth.  
15

 William Petty, Quesnay, Ricardo, Cournot és Leon Walras képviseli ezen 

irányzatot. 
16

 Erre példaként az irodalmat, a tudományt és az utazást említi.  
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illusztrálja a fejlődésdiskurzus politikai beágyazottságát is, 

hiszen alcíme szerint egy „nem kommunista kiáltványról” van 

szó – magától értetődő volt egymással azonosítani, 

behelyettesíteni a fejlődést és a gazdasági növekedést. Eszerint a 

fejlődés, illetve a fejlesztési politikák alapvető és kitüntetett 

célja a gazdasági növekedés beindítása, és ez mintegy magától 

elindítja a szélesebb értelemben vett társadalmi fejlődést is. 

A GDP alapú „jólét – koncepció” régóta ismert. Az 

„Ockham borotvája elv”
17

 alapján ez a következőképpen 

működik-működött: a GDP növekedésével a gazdaság egészsége 

is nő, ezzel együtt nőnek a jövedelmek is. Az emelkedő 

jövedelmek emelkedő fogyasztást generálnak, ami a jólét 

növekedésével egyenlő. A folyamat ilyen típusú egydimenziós 

magyarázatát sokan kritizálták, kritizálják napjainkban is. A 

hatásmechanizmusra egyrészt jellemző az automatikus 

leszivárgási hatás: az előnyök elterjednek az egész 

társadalomban
18

, másrészt, ha ez nem működik és 

jövedelemegyenlőtlenségek keletkeznek, a kormányok lépést 

tesznek a helyzet orvoslására. HICKS és STREETEN (1979) 

kimutatta, hogy egyik mechanizmus sem működik.
19

  

Lássuk ezen elgondolás európai integrációs vetületét! A 

tagországok a Római Szerződés aláírásakor, illetve azt követően 

a gazdasági növekedéstől várták a területi kiegyenlítődést, ezért 

                                                             
17

„Sokaság szükségtelenül nem tételezhető” (Pluralitas non est ponenda sine 

necessitate).  E szerint a magyarázatoknak nem szabad az okokat 

szükségtelenül gyarapítani. Ha egy jelenségre két, egyenlő valószínűséggel 

bíró magyarázat lehetséges, akkor azt kell elfogadni, amelyik kevesebb létező 

feltételezésével ad magyarázatot az explanandumra. Például ha egy hasadt 

fatörzs fekszik a földön, akkor ez lehet egy villámcsapás miatt, vagy mert egy 

titkos kormányzati fegyverprogramot teszteltek. A legegyszerűbb kielégítő 

magyarázat Ockham borotvája alapján a logikus is egyben: az ok a 

villámcsapás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/William_Ockham) 
18

 Robert U. AYRES (1998) kritikus megfogalmazásával élve: „a dagály 

minden csónakot felemel”.  
19

 „Hosszabb ideig erősen koncentrált és egyenlőtlen növekedés volt jellemző 

néhány országban, úgy hogy nem volt megfigyelhető a leszivárgási hatás 

egyetemes tendenciája. A kormányok sem mutatták jelét annak, hogy 

beavatkoznának a hatalmas egyenlőtlenségek kiegyenlítése érdekében.”  
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a kereskedelmi akadályok lebontását és az egységes belső piac 

megteremtését tartották a legfontosabbnak. Később azonban 

nyilvánvalóvá vált, hogy az egységes belső piac kialakítása nem 

segíti a fejlettségbeli különbségek kiegyenlítődését, sőt a 

Közösség fejlett és kevésbé fejlett régiói közti szakadék még 

mélyebbé vált. A gazdasági teljesítmény, mint a területi 

különbségeket indikáló jellemző (a munkanélküliségi rátát is 

fegyelembe véve) először 1975-ben jelent meg közösségi 

szinten. Ekkor hozta létre az akkor kilenctagú integráció az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapot, amelynek feladata, hogy 

megszüntesse a kirívó regionális aránytalanságokat, s elősegítse 

a fejlődésben elmaradt régiók felzárkóztatását, valamint a 

depressziós ipari körzetek újraélesztését. (ILLÉS 2008) Az 

1975-től napjainkig eltelt időszakot nem részletezve, a jelenlegi 

(2007-2013), és a következő tervezési ciklusban (2014-2020) is 

kitüntetett szerepe van, ill. lesz az egy főre jutó GDP-nek. Az 

elmaradottság alapvető indikátora továbbra is ezen mutató, az 

EU átlag 75%-a alatt teljesítő régiók kapják a felzárkóztatási 

források legnagyobb részét.
20

 A regionális politikában 

ugyanakkor egyre nagyobb teret kap/kapott a regionális 

versenyképesség elmélete is. (LENGYEL 2003, EC 2010) 

Számtalan kritika érte a GDP/fő mutatót – mint a területi 

fejlettség indikátorát – „házon belülről és kívülről” is. (EC 

[2007], EC [2009], BARCA [2009], ill. lásd a fenti idézetet.) 

Újdonság viszont az új tervezési ciklussal kapcsolatban az, hogy 

a kohéziós támogatások olyan beruházásokra irányulnak majd, 

amelyek hozzájárulnak az Európa 2020 stratégiában 

meghatározott, számszerűsített célok eléréséhez, és teljesítenek 

bizonyos konkrét feltételeket. (EC 2011a) Ez véleményünk 

szerint azért fontos, mert számos olyan mutató került be a célok 

közé, amelyeket a GDP/fő mutató nem mér. Ilyenek pl. a 

szegénység vagy éppen a fenntarthatóság mutatói. 

És itt szükséges még egy elmélet rövid ismertetése, amely 

összekötő kapocsként szolgál a gazdasági növekedés, 

                                                             
20

 Nem szeretnénk teljesen igazságtalannak tűnni a GDP/fő mutatóval 

szemben, a regionális fejlesztési források elosztását befolyásolja továbbá még 

a munkanélküliségi ráta és a népesség száma is. Lásd ILLÉS (2008) 

ismertetését az ún. berlini formuláról. 
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versenyképesség, az Európa 2020 Stratégia és a jóllét között. A 

fejlődés/fejlesztés elméletének és politikájának irodalmában, 

valamint gyakorlatában jelentős újítást jelentett az 1990-ben 

megjelenő, az Egyesült Nemzetek Szervezetének Fejlesztési 

Programja (UNDP) gondozásában elkészülő Human 

Development Report és benne a humán fejlődés indexe (HDI
21

). 

Szélesebb körben, ebben a kiadványban jelent meg a humán 

fejlődés elmélete először, amely alkalmazásával „az emberek 

visszakerülnek a fejlesztés középpontjába”. (Streeten 1995) Az 

alternatív mutatók közül az emberi fejlődés indexe kiemelkedő 

jelentőséggel bír. Az index politikai deklaráción
22

 alapul (az 

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
23

, 1948. 12. 10.), és 

nemcsak a gazdasági versenyképességet próbálja megbecsülni, 

hanem az emberi jólét minimális követelményeit is. 

 

Vizsgálati anyag és módszer 

A vizsgálat térbeli keretét az Európai Unió teljes tagságát 

élvező posztszocialista térség jelenti. A kutatásukban szereplő 

posztszocialista térség a következő országokból, ill. azok 

NUTS2 térségeiből áll: Észtország, Lettország, Litvánia, 

Lengyelország, Csehország, a volt NDK, Szlovákia, 

Magyarország, Szlovénia, Románia és Bulgária. Fontosnak 

tartottuk a volt NDK régióit is bevonni az elemzésbe, hiszen 

ezen térségek is érintettek a szocialimus (és természetesen a 

transzformáció) által
24

, társadalmi-gazdasági szerkezetük (de 

                                                             
21

 Meg kell jegyezni, hogy a HDI az Új Magyarország Fejlesztési Terv, 

valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyik célindikátora, 

az elsődleges célmutató viszont a GDP növekedése. 
22

 Claude GRASSLAND (2008) előadásában kifejti, hogy a mutató 

politikailag releváns és tudományosan korrekt. Politikavezérelt, nem pedig 

adatvezérelt mutató. (Tehát nem csak a meglévő adatokból választ ki egyet.) 
23

 Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata kimondja a fejlődéshez való 

jogot; bár ez további kidolgozásra szorul egyéb jogokkal kapcsolatban, 

világos, hogy az emberi jogokon alapuló társadalmiváltozás-megközelítések 

kiegészítik az emberi fejlődés szerkezetmintáján alapuló megközelítéseket. 

(UNDP [2002]) 

24
 Ez természetesen nyilvánvaló, de mégis a köznyelv nem, sőt a gazdasági 

szféra sem kezeli posztszocialista országként, pontosabban országrészként 
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főleg a gazdasági), helyzetük néhány jellemzője jóval 

kedvezőtlenebb állapotban van, mint a vizsgálatba bevont többi 

országé, régióé. 

Első lépésben két jólléti mutatót hoztunk létre
25

: mindkettő 

az UNDP-től származik. Az egyik a szegénységet kifejező, ún. 

Human Poverty Index-2
26

 (rövidítve továbbiakban HPI-2, 

jelentése: emberi szegénység mutatója), a másik pedig a Human 

Development Index (rövidítve HDI, jelentése: emberi fejlődés 

indexe). Az utóbbi index három dimenzió mentén szerveződik: a 

tisztességes életszínvonal, a képzettség és a hosszú és 

egészséges élet, míg az előbbi kiegészül a társadalmi kirekesztés 

dimenziójával is. 

A HPI-2 kialakítása során négy mutatót alkalmaztunk: a 65 

év alatt elhunytak aránya, a csak alapfokú végzettséggel 

rendelkezők aránya, a hosszú távú munkanélküliek aránya és a 

szegénységnek kitett népesség aránya
27

. A HPI-2 azt mutatja 

meg, hogy mekkora a szegények aránya az adott régióban. A 

részindexek tartalma eltér az eredeti módszertantól (ennek oka 

az, hogy a statisztika nem közli az eredeti adatokat regionális 

szinten), a számítás technikája viszont ugyanaz maradt. (Lásd 

UNDP [2009].) 

A HDI-t három mutatóból áll össze: a születéskor várható 

élettartam, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya és a 

háztartások rendelkezésre álló jövedelme. A számítás 

módszertana hasonló az eredetihez (UNDP [2010]), az egyes 

                                                                                                                                   
Kelet-Németországot. Pedig pl. a kilenc kelet-német régió hosszú távú 

munkanélküliségi rátája a rangsor utolsó negyedében található, Berlin Közép- 

és Kelet-Szlovákia régiókkal vetekszik, míg Drezda és ÉK-Brandenburg 

NUTS2 térségek Észak-Magyarországgal versenyeznek ebből a szempontból. 
25

 A HPI-2-t és a HDI-t is kiszámítatta az Európai Bizottság regionális szintre 

(EC [2010]), a mi esetünkben több-kevesebb eltérés figyelhető meg a 

számítás során. 
26

 A HPI mutatóból kettőt hozott létre az UNDP. Az elsőt a fejletlen 

országokra számolja, míg a második csak az OECD országokban került 

kiszámításra. Hasonló részindexeket alkalmaznak mindkét indexben, az 

indexszerkesztés során eltérő határértékeket alkalmaznak. 2010 óta új 

szegénységi indexet használ az UNDP, ez pedig a MPI (Multidimensional 

Poverty Index), amely jóval komplexebb tartalommal bír. 
27

 Ez utóbbi mutató az Európa 2020 Stratégia egyik kitüntetett indikátora: 

2020-ra 20 millió embert szükséges kiemelni a szegénységből.  
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mutatók normalizálásán alapul és a mértani átlag-számítást 

használtuk. Szélsőértékeket alkalmaztunk – eltérőeket, mint 

amit az UNDP használ –, ennek oka a mértani átlag 

alkalmazása.
28

 

A regionális fejlesztéspolitika és a regionális 

versenyképesség statikus mutatói a termelékenységi ráta és 20-

64 korcsoport foglalkoztatási rátája.
29

 Az összes mutatót az 

Eurostat regionális portálja szolgáltatta, és a 2008-2009. évekre 

vonatkoznak. 

Az alkalmazott módszer az ok-okozati összefüggéseket 

kezelni képes többváltozós regresszióelemzés. A 

regresszióelemzés olyan eljárás, melynek során egy metrikus 

függő és egy, vagy több független változó közötti változó 

közötti összefüggést elemezzük. A regressziószámítás során a 

változók közötti kapcsolat meglétére, irányára és erősségére 

keressük a választ. (SAJTOS – MITEV [2007]) A vizsgálat 

során tehát a függő változók (természetesen külön-külön) a HPI-

2 és a HDI, míg a független (magyarázó) változók a regionális 

termelékenység és a foglalkoztatási szint. 

 

Eredmények, következtetések 

Tehát elsőként azt vizsgáltuk meg, hogy a regionális 

gazdaság teljesítménye és a foglalkoztatás szintje miként hat a 

szegénységre (HPI-2) és az életminőségre (HDI). Az 1. 

táblázatban láthatók a két regresszióelemzés főbb adatai. 

                                                             
28

 A szélsőértékek alkalmazása főleg az időbeli változások elemzése miatt 

fontos (lásd TRABOLD-NÜBLER [1991] levezetését), jelen esetben a 

mértani átlag használata miatt kardinális kérdés. (Hiszen a 0-val való szorzás 

eredménye 0.) 
29

 2020-ra az Európa 2020 Stratégia célértéke: 75%. 



A regionális fejlesztéspolitika, a versenyképesség és a jóllét főbb 

összefüggései Közép-Kelet-Európában 

162 

 

 HPI-2 HDI 

Termelékenység szintje
+
 

t-próba szignifikanciája 
-0,483 

0,000 
+0,608 

0,000 

Foglalkoztatási ráta
+
 

        t-próba szignifikanciája 
-0,486 

0,000 
+0,367 

0,000 

Kiigazított R
2
 0,706 0,730 

F-próba szignifikanciája 0,000 0,000 

Multikollinearitás szintje 1,588 0,716 

1. táblázat: A HPI-2 és a HDI regressziós modelljének főbb adatai 
(forrás: alapadatok – Eurostat, saját számítás, szerkesztés 2012) 

+
A regressziós egyenlet standardizált regressziós bétái. 

 

Első látásra azt mondhatjuk, hogy a mindkét lefuttatott 

regresszió statisztikailag teljes mértékben megbízható (erre 

utalnak a t- és az F-próbák szignifikanciái és a multikollinearitás 

szintjei), és nagy magyarázóerővel bír. Általában tehát 

kijelenthető, hogy a regionális fejlesztéspolitika célkitűzései, a 

regionális versenyképesség alapkategóriái „megfelelőképpen” 

hatnak jóllétre: minél jobban teljesít az adott térség, annál 

magasabb a jóllét, magasabb a HDI és alacsonyabb a 

szegénység. Az is kiolvasható, hogy az egyes hatótényezők 

erőssége nem azonos. A szegénység arányára közel azonos 

erővel hat a foglalkoztatási szint és a termelékenység szintje (az 

előbbi enyhe előnnyel rendelkezik), míg az életminőség 

esetében jóval nagyobb hatása van a termelékenységnek.
30

 

Általában meg is állhatnánk jelen helyzetben, leírhatjuk, hogy a 

regionális politika kedvező jólléti helyzetet eredményez a 

vizsgált térségben. A magyarázóerő magasnak mondható, de 

mégis jelentős mértékű a hiba. A HPI-2 esetében 29,4%, a HDI 

                                                             
30

 Erre utalnak a regressziós béta értékek. Előjelük pedig az összefüggések 

irányát jelzik. 
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esetében pedig 27% a megmagyarázatlan rész. A hibatagok
31

 

nagysága úgy véljük részben a regionális politika 

hatékonyságára is utal, így azt további elemzés alá vontuk. 

Ennek eszközéül a térképi ábrázolást választottuk. (Lásd TÓTH 

[2005] ismertetését.) Itt definiálnunk szükséges két fogalmat: a 

humán deficit és a humán szufficit jelenségeit. Az előbbi akkor 

jelenik meg, ha a jóllét alakulása alulmarad a gazdasági 

teljesítőképesség és foglalkoztatás által várható szinttől.
32

 

Utóbbi esetben pedig vica versa. Az eredményeket az 1. ábrán 

láthatjuk. 

 
1. ábra: A jólléti deficit és szufficit területi sajátosságai Közép-

Kelet-Európában 
(forrás: alaptérkép – KSH, alapadatok – Eurostat, saját számítás, szerkesztés 

2012) 

 

A régiók közel 70%-ban tapasztalható deficit a szegénység, 

az életminőség vagy éppen mindkettő tekintetében. (Tehát a 

regionális gazdasági hatékonysághoz és a foglalkoztatáshoz 

                                                             
31

 A valóságos értékek és a modellben szereplő magyarázó változók által 

meghatározott becsült értékek közötti különbségek. 
32

 A jóllét alulmaradása, jólléti deficit a szegénység esetében nyilvánvalóan 

azt jelenti, hogy a szegénység magasabb mértékű, mint amit a 

termelékenység vagy a foglalkoztatás szintje predesztinál.  
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képest alulteljesítenek.) Ez a sajátosság a térség népességének 

75%-át érinti, ezek alapján kijelenthetjük, hogy a regionális 

fejlesztéspolitika nem akkora hatékonyságú, mint amit 

elsődlegesen vártunk. Úgy véljük, hogy differenciált 

megközelítést kell alkalmaznunk a hatékonyság térségi 

értelmezése során. Az eltérő értelmezés a váriasság-vidékiesség 

mentén (is) történik. A városokat alapvetően terhel egyfajta 

ellentmondás („városi paradoxon”, ismerteti EC 2011b), amely 

abban nyilvánul meg, hogy hiába magasabb a gazdasági 

fejlettség, a belső egyenlőtlenségek (és az ebből fakadó 

szegénység) tekintetében is kitűnnek a többi nem városi 

területhez képest. Másrészt pedig a magas gazdasági 

teljesítménnyel rendelkező  városi (fejlettebb) térségekből 

jelentős jövedelem-elvonás történik a szegényebb térségek felé 

(lásd Németország és Lengyelország esetét (FARKAS [2000], 

TRIDICO [2007]), így a jóllét nem is közelíthet a GDP vagy a 

termelékenység által meghatározott szinthez. Így, a vidéki, vagy 

éppen határmenti térségek esetében a jólléti szintek kedvezőbb 

értékeket vesznek fel, pl. a gazdaságilag igen fejletlen keleti 

lengyel térségek esetében, vagy éppen Magyarország legtöbb 

konvergenciarégiójában. A vizsgált térségből mindenképpen 

kiemelkedik Szlovénia, mindkettő régiója kiemelkedik, mind 

gazdasági-foglalkoztatási helyzetük, mind pedig jólléti mutatóik 

alapján. 

 

Összefoglalás 

Úgy véljük, hogy a dolgozatunkban sikeresen világítottunk 

rá arra a tényre, hogy a regionális politika és a versenyképesség, 

annak célkitűzései önmagukban nem működnek hatékonyan a 

közép-kelet-európai térségben. Eredményez egyfajta társadalmi 

fejlődést, hozzájárulnak az Európa 2020 Stratégia céljainak 

teljesüléséhez, de a hatékonyság a régiók többségében nem 

működik megfelelően. Kutatási javaslatként mindenképpen 

megfogalmazzuk a következőket: nemcsak a régiók között, a 

régión belüli egyenlőtlenségek kimutatása (és kezelése) is 

fontos, ill. az egyes államok kiegyenlítő politikájának 

hatásmechanizmusa is vizsgálandó téma a regionális 

fejlődés/fejlesztéspolitika elemzése során. Ezen túl fontosnak 
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tarjuk az időbeli változások elemzését, a hatékonysági 

folyamatok dinamikus vizsgálatát. 

 
Felhasznált irodalom 

 AYRES, R. U. (1998): A növekedésparadigma határai. Kovász, II (1) 

37–60. pp. 

 BARCA, F. 2009: An agenda for a reformed cohesion policy. Brussels: 

European Commission, April 2009. 

 BAROSSO J. M. (2007): Beyond the GDP. Measuring Progress. True 

Wealth, and the Well-being of Nations konferencia. (2007, November 

19-20.) Nyitóbeszéd. 

 EC (2009) Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye A 

GDP-n túl – a fenntartható fejlődés mércéi. 7 p. 

 EC (2010): Befektetés Európa jövőjébe. Ötödik jelentés a gazdasági, 

társadalmi és területi kohézióról. Luxembourg: Az EU Kiadóhivatala, 

304 p. 

 EC (2011a): Az Európai Bizottság javaslata a 2014-2020 közötti 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretre. Luxembourg: Az EU 

Kiadóhivatala, 16 p. 

 EC (2011b): The urban and regional dimensions of Europe 2020. 

Seventh progress report on economic, social and territorial cohesion. 

Luxemboug: Publicatons Office of the European Union, 40 p. 

 EC REGIONAL POLICY (2007): Poland. Cohesion Policy 2007-2013. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/poland/index_en.htm 

(letöltés ideje: 2010.07.10) 

 FARKAS B. (2000): A tagállamok politikáinak hatása az EU 

strukturális politikáira. In: FARKAS B. – LENGYEL I. (Szerk.): 

Versenyképesség – regionális versenyképesség. Szeged: JATEPress 

Kiadó, 308 p. 

 GRASLAND C. (2008): European Territorial Cohesion Index. Recent 

progress and new perspectives. Előadás az ESPON 3.2 program 

keretében.  

 HICKS N. –  STREETEN P. (1979): Indicators of Development: The 

Search for a Basic Needs Yardstick. World Development, (7) 567-580 

pp.  

 ILLÉS I. (2008): Regionális gazdaságtan – Területfejlesztés. Budapest: 

Typotex, 262 p. 

 LENGYEL I. (2003): Verseny és területi fejlődés: térségek 

versenyképessége Magyarországon. Szeged: JATEPress, 454 p. 

 ROSTOW W. W.: The Stages of Economic Growth. A Non-Communist 

Manifesto. Cambridge: Cambridge University Press. 273 p. 

 SAJTOS L. - MITEV, A. (2007): SPSS kutatási és adatelemzési 

kézikönyv. Budapest: Alinea Kiadó, 402 p. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/poland/index_en.htm


A regionális fejlesztéspolitika, a versenyképesség és a jóllét főbb 

összefüggései Közép-Kelet-Európában 

166 

 SCITOVSKY T. (1997): Foreword. In: ACKERMAN et al. (Szerk.): 

Human Well-being and Economiv Goals. Washington: Island Press. 435 

p. 

 TÓTH T. (2005): A területi tervezés és programozás főbb módszerei és 

a fejlesztés lehetőségei. Doktori értekezés, Szent István Egyetem, 

Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola 150 p. 

 TRABOLD-NÜBLER, H. (1991): The Human Development Index - A 

New Development Indicator? Intereconomics, No. 15. Sept/Oct. 236-

243. pp. 

 TRIDICO, P. (2007): Regional human development in transition 

economics: the role of institutions. Working Paper 70. Dipartimento di 

Economia Università degli Studi Roma Tre. 37 p. 

 UNDP (2002): Romák Közép- és Kelet-Európában. A függőségi csapda 

elkerülése. Pozsony: Renesans, 135 p. 

 UNDP (2009): Overcoming Barriers: HUman mobility and 

development. New York: Palgrave Macmillan, 218 p. 

 UNDP (2010): The Real Wealth of Nations: Pathways to Human 

Development. New York: Palgrave Macmillan, 236 p. 

 ZSOLNAI L. (2011): Amartya Sen. 

http://ethics.bkae.hu/html/documents/AMARTYASEN.doc (letöltés 

ideje: 2011.01.02) 

http://ethics.bkae.hu/html/documents/AMARTYASEN.doc


Köteles Lajos 

167 

KÖTELES LAJOS 

 

ADALÉKOK AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOK 

EURÓPAI KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ 

 

ADDITIONAL INFORMATION TO THE HISTORY OF 

THE EUROPEAN RESEARCH OF INNOVATION 

PROCESSES 

 

Az innováció – a tudás létrehozásának és alkalmazásának 

folyamata – a modern gazdaság és társadalom fejlődésének 

legfontosabb forrása. 

Az innovációs folyamat kutatása és hatásmechanizmusainak 

vizsgálata elsőként a közgazdasági és műszaki tudományokban 

jelent meg, de gyorsan teret nyert a társadalomtudományok 

területén is. Ennek oka, hogy az innovációk kialakulása és 

fejlődése az életfeltételek összességének, egyfajta pozitív töltésű 

társadalmi-gazdasági erőtér létrejöttének a következménye. 

Ennek vizsgálata új kihívást teremtett a társadalomkutatók 

számára is. Közülük néhányan (pl. Sorre, Chombart, Buttimer) 

fontos eredményeket értek el az innováció-elmélet 

interdiszciplináris területein és a „társadalmi innováció” 

megalapozásában. 

A szerző néhány kiemelkedő nyugat-európai kutató 

eredményének ismertetésével hiányt pótol, hiszen munkásságuk 

részleteit csak kevesen ismerik. 

 

Kulcsszavak: innováció, az innováció földrajzi vonatkozásai, 

társadalmi élettér. 

 

Innovation, the process of knowledge creation and its 

application, is the most important source of the development of 

modern economy and society. 

The research of the innovation process and the examination 

of its effects first appeared in economics and technology, but it 

quickly gained ground in social sciences as well. This is because 

the development of innovations is the consequence of the 

totality of essential conditions and the creation of a kind of 

positively charged socio economic field. All these 



Adalékok az innovációs folyamatok európai kutatásának 

történetéhez 

168 

investigations  have brought about a new challenge to social 

scientists, too. Some of them (for example, Sorre, Chombart, 

Buttimer) have achieved important results in the 

interdisciplinary field of innovation theory and in establishing 

“social innovation”. 

By outlining the results of some outstanding Western 

European researchers, the author fills a gap, since only few 

people know the details of their academic achievement. 

 

Keywords: innovation, geographical aspects of innovation, 

social living space. 

 

„Egy-egy nép gazdasági-társadalmi fejlődése nem 

egyszerűen a korábbi gazdasági feltételekből bontakozik ki, 

hanem a korábbi időszak életfeltételeinek összességéből.” 

Az osztrák származású amerikai közgazdász, Schumpeter, J. 

A. (1883-1950) 1911-ben adta közre „A gazdasági fejlődés 

elmélete” című munkáját, amelyben új gazdasági 

fejlődéselméleti koncepciót hozott nyilvánosságra. Ennek 

alapját az idézett gondolatban foglalta össze (Gáspár L. 1998). A 

növekedés az ő véleménye szerint a folyamatos alkalmazkodás 

útján megy végbe, amelyben a változások kezdeményezése, azaz 

az innovációk váltják ki a minőségi átalakulásokat. 

Az innovációk ismert elemei (a termelési tényezők új 

kombinációja és a változásokat finanszírozó hitelrendszer) 

mellett az ő elméletének új eleme, hogy felismerte: a két előző 

tényező aktiválásához szükség van az újra nyitott vállalkozókra 

is. 

Korai gondolatait a későbbiek során más teóriákkal is 

kibővítette. A gazdaság ciklikus hullámmozgásainak az 

innovációkkal való összefüggései ma is elfogadott részei a 

gazdasági- és innováció elméleteknek. 

Az innovációs kutatások élvonalában az 1980-as évektől 

elsősorban az amerikai kutatók (Samuelson, P. A., Nordhaus, 

W. D., Drucker, P. F., Clark, P. A.) haladtak. 

Korábban azonban több olyan európai kutató is akadt, 

akiknek eredményei beépültek az innovációs elméletekbe. 
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A 19-20. század fordulójától végbement radikális technikai-

társadalmi változások elemi erővel vetették fel a tér és az ember 

közötti interaktív kapcsolatok vizsgálatának szükségességét. A 

humán geográfiát megteremtő különféle témájú kutatások közül 

több is maradandó értékű, a tudománytörténeten túlmutató 

fontosságú eredményhez vezetett. Összeállításunk néhány ma is 

hasznosítható eredményre kívánja felhívni a figyelmet. 

Torsten Hägerstrand (1916-2004) a svédországi Lundi 

Királyi Egyetem Földrajzi Tanszékének tanára, aki a modern 

geográfia egyik központjává tette a svéd egyetemet. 

Kutatásainak tudományos újdonsága a térbeni mozgás 

modellezése volt. Ennek összegző tanulmányát 1952-ben 

jelentette meg (Hägerstrand, 1952), de a lényeges felismerések 

már korábban megszülettek. 

Egyik korai tanulmányában a gépkocsi és a rádió 

elterjedését vizsgálta és felfigyelt arra, hogy a kulturális 

elemeknek fontos szerepük van ezekben a folyamatokban 

(Hägerstrand, T., 1951). Új vizsgálatához, amelyben a kulturális 

elemek térbeli szóródását követte nyomon, támogatást kapott a 

Svéd Társadalomtudományi Kutatási Tanácstól és tanszékének 

specialistáitól. 

Vizsgálatának alapja egy kartográfiai módszer, amellyel a 

gépkocsik vásárlási sűrűségét vetítette a népességszámra, ezres 

nagyságrendekben, 100 km
2
-es egységnyi területek hálózatában. 

Az így kialakult adatokat hierarchikus csoportokba rendezte és 

különböző években újra és újra felállította a rangsort. Az 

eredmény: a fejlődés a számarányok változásaiban követhetővé 

vált. 

Vizsgálata azt bizonyította, hogy a fejlődés Svédországban 

is nyugatról kelet felé halad, a városhierarchiára alapozva. 
Más kutatók – pl. Godlund, Lägner – más témák vizsgálatában 

hasonló eredményre jutottak. Magyarázatként Dánia és az 

európai kontinens erősebb befolyását jelölték meg. 

A nagyszámú statisztikai eredmény feldolgozásának egyik 

új módszertani kísérlete volt az átlag arányszámok definiálása és 

az átlagosnál nagyobb gépkocsi-sűrűséggel rendelkező területek 

(az ő klímakategóriából átvett fogalma szerint: pleionok) 

megjelölése. Ezeknek a területeknek a fokozatos kiterjedését 
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nyomon lehetett követni és meg lehetett határozni az egyes 

térségek „késési időintervallumát” is. 

Mint kiderült, a késési időintervallumot nem lehetett 

pusztán az egyes térségek eltérő gazdasági fejlettségével 

értelmezni. A változásokat hordozó információk főként a 

társadalmi érintkezések hálózatán terjednek és emiatt az 

újdonságok csak korlátozott távolságokig jutnak el. 

Megfigyelései alapján megkísérelte az innovációs 

változások szakaszainak értelmezését. 
Az első szakaszban jönnek létre az innovációs központok. A 

következő elterjedési stádiumokban új központok jelennek meg, 

amelyek megpróbálják utolérni vagy megelőzni az elsőket. 

Ebben a folyamatban a lényegesebb regionális kontrasztok 

kiegyenlítődnek. 

A harmadik időszak a „kondenzáló” stádium, amikor a 

korábbi újdonságok már elterjednek. 

Ha egy-egy konkrét esetben követjük az egymásra épülő 

stádiumokat, akkor pontosan látható lesz, hogyan terjed az 

innovációs hullám egy népességen belül és az adottságok 

ismeretében előre jelezhetővé válnak bizonyos innovációs 

folyamatok. 

Terjedés vizsgálatai lehetővé tették, hogy egy adott földrajzi 

tér statikus modelljét túlléphesse a tudomány, és a különféle 

geoinformatikai összehasonlítások nyomán törvényi szintű 

megállapításokig, dinamikus modellek alkotásáig juthasson el.  

Modelljeivel a világon elsőként kísérelte meg az innovációs 

központokból a befogadó területek felé áramló technikai, 

társadalmi és intézményi innovációk földrajzi elterjedésének 

tudományos megalapozását.  Időföldrajzi (time geography) 

kutatásai alapján létrehozott modelljei a fejlett országok területi 

és várostervezésének módszeréül is szolgáltak (Enyedi Gy. 

2004). 

A térben és a társadalomban bekövetkezett radikális 

átalakulások vizsgálata a 20. század elejétől az európai 

geográfusok és szociológusok egyik legfontosabb „közös” 

kutatási területévé lett. 

A kultúrák közötti összehasonlító tanulmányok adták a 

vezérelvet két francia tudós, Maximilien Sorre (1880-1962) és 
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Paul Henry Chombart de Lauwe (1913-1998) számára is a 

társadalmi élettér modern kutatásaihoz (Buttimer, A., 1969). 

Közismert, hogy ezt a fogalmat az 1890-es években Émile 

Durkheim fogalmazta meg, aki azt a fizikai környezettől 

független szociálszubsztrátumnak tartotta. Sorre átfogó 

humánföldrajza keretében a politikai teret és a gazdasági teret is 

a társadalmi környezet szerves részének tekintette és azt vallotta, 

hogy minden társadalmi csoportnak megvan a saját specifikus 

élettere, amely egyedi értékeit, preferenciáit és törekvéseit 

tükrözi. 

Chambert de Lauwe Párizsról készített csoportos 

tanulmánya a társadalmi élettér elméleteit új vonatkozásokkal 

bővítette. Az objektív társadalmi élettér szerinte „… egy térbeli 

keret, amelyben csoportok élnek. Csoportok, amelyek társadalmi 

struktúráját és szerveződését ökológiai és kulturális tényezők 

szabályozzák” (Buttiner, A. 1969, p. 424.). 

A szubjektív társadalmi élettér „az a tér, amelyet bizonyos 

társadalmi csoportok tagjai észlelnek” – azaz értékek, 

törekvések, kulturális hagyományok. 

Míg a tradicionális falusi környezet esetében a társadalmi 

struktúra és a gazdasági-kulturális tevékenységek 

harmonizáltak, a városi társadalmi élettér különféle terek 

hierarchiája, amelyeken belül a csoportok élnek. 

A „családi tér”, a „szomszédsági tér”, a bizonyos 

foglalkozási központokat magába foglaló „gazdasági tér” és a 

„városi szektor” együttesen alkotják azt a térkeretet, amelyeken 

belül a különféle csoportok aktivitáspályái működnek. Ha 

ezekből a terekből az egyének kilépnek, akkor az frusztrációt, 

elidegenedést vált ki az egyes csoportok tagjaiból. 

Az elméleti teóriáik gyakorlati haszna a társadalmi élettér-

küszöbök, pl. a kívánatos lakósűrűség meghatározásának 

elindítása volt. 

Chombart de Lauwe másik eredeti gondolata a társadalmi 

miliő koncepciója volt. Véleménye szerint három tényező 

határozza meg egy-egy környezet sajátos hangulatát; a földrajzi, 

a technológiai és a kulturális tényezők sajátos kombinációja. 

A vizsgálatok ma is érvényes tanulsága, hogy amikor a 

térben egymás mellé helyezett csoportok eltérő 
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gondolkodásúak és életstílusúak, akkor szükségszerűen 

feszültségek indukálódnak. 

A francia kutatások orientációként szolgáltak más kutatók 

számára. (pl. etnikai zóna, biotóp), elősegítették azokat az 

interdiszciplináris kutatásokat, amelyek az emberi viselkedés 

szubjektív dimenzióival foglalkoznak. 

Kutatásaik hatottak a brit és az amerikai 

társadalomtudományi iskolákra és közvetve az innovációs 

elméletek új megközelítéseinek formálódására is. 

A sokfelé ágazó kutatások egyik legsikeresebben 

alkalmazott változata az ír Anne Buttimer (Mary Anett 

dominikánus nővér) dublini egyetemi oktató munkásságához 

kapcsolódik. 

A „humanista földrajz” kiemelkedő egyénisége szociológiai 

dimenziókkal egészítette ki a városépítés és a várostervezés 

társadalmi élettérként történő vizsgálatának módszereit. 

„ A társadalmi élettér és a lakótelepek tervezése” című 

munkájában (Buttimer, A. 1972) a tértapasztalat különféle 

szintjeiben lezajló folyamatokat egzisztenciális perspektívából 

vizsgálta és megalkotta a társadalmi élettér működési modelljét. 
 

 
 

1. ábra: A társadalmi élettér működési modellje 
Forrás: Buttimer, A. 1972 
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Ennek figyelembe vétele fontos orientációt jelenthet a 

lakótelepek építésében és rehabilitációjában, hiszen csak az 

egyéni- és társadalmi szempontok érvényesítésével lehet 

harmóniát teremteni az elkerülhetetlen változások és a 

társadalom harmóniára törekvése között. Az „előregyártott 

környezet” helyébe közösségi várostervezésre van szükség – ez 

kutatásai végső következtetése és egyben felismerései 

alkalmazásának lehetősége is. 

 

A bemutatott szerzők munkássága segített az 

interdiszciplináris szemléletmód elterjedésében, a gyakorlatot 

szolgáló innovációs ismeretek feltárásában. Alapelveik 

többségét mára már meghaladta a tudomány – azok inkább csak 

koncepcionális iránymutatók, mintsem azonnal felhasználható 

kutatási formulák. Ma is érvényes viszont az a humanista 

elkötelezettség, amely az emberi tényező és a társadalmi 

struktúrák dialektikus kapcsolatának feltárásában tapasztalható. 
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GLÓZIK KLÁRA 

 

BÉKÉS VÁRMEGYE RÉSZVÉTELE AZ 1896. ÉVI 

EZREDÉVES KIÁLLÍTÁS A MILLENNIUM ÜNNEPÉN 

 

Absztrakt 

Tanulmányom az 1896. évi országos millenniumi 

ünnepségen való Békés megyei részvételt mutatja be. A téma 

feldolgozásához, elsősorban a Békés Megyei Levéltárban őrzött 

Békés vármegyei főispáni és alispáni iratokra támaszkodtam. 

Fontos ez az esemény, mert szélesebb tömegekben tudta 

erősíteni és egységesíteni a nemzeti identitást, s emellett jó 

bemutatkozási lehetősége volt ez Békés megyének az ország 

egyéb térségei mellett. Bizottságok jöttek létre a vármegyében, 

hogy az országos kiállításon való részvétel megszervezésére, 

amely a települések életében is fontos húzóerőt jelentett. 

 

Kulcsszavak 

millennium, Békés vármegye, kiállítás 

 

Abstract 

My thesis is about the 1986. Millennium Ceremony of 

Hungary, and the participation of Békés County in it. I lean on 

several Lord and Deputy Lieutant documents found in Békés 

County’s Archive in. studying this topic. This event had a very 

important rule because it could strengthen and unify the national 

identity of Hungarian people. By the way this ceremony was a 

very good chance for Békés County as well to introduce itself 

for the whole country. In order to organize the participation to 

this national exhibition Committees were formed, which played 

an important role in the county’s life. 

 

Keywords 

Millennium, Békés County, exhibition.  
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1. Bevezetés 

A dualizmus kora kétségtelenül az ország történetének 

legdinamikusabb korszaka, ezt láthatjuk a gazdasági 

növekedésben, a népesség gyarapodásában, a társadalmi 

változások ütemében, a kulturális intézményrendszer 

fejlődésében, a mindennapi életviszonyok alakulásában, a 

modernizálódásban. 

I. Ferenc József osztrák császár és magyar király az 1892. 

évi II. törvénycikk és az 1893. évi III. törvénycikk értelmében, 

Budapesten országos és általános nemzeti kiállítás megtartását 

rendelte el, amelyet a városligetben rendeztek meg. A kiállítás 

1896. május 1-től egészen október végéig volt megtekinthető. 

Célja az volt, hogy Magyarország szellemi és gazdasági 

helyzetét, fejlődését, s különös figyelemmel annak történelmi 

fejlődésére, az ország ezeréves fennállása alkalmából 

bemutassa. 

Azok a tárgyak voltak kiállíthatóak, amelyek a 

csoportbeosztásban megnevezett csoportok egyike alá 

sorolhatóak, és a „magyar korona területén termeltettek, illetve 

készítettek”: I. művészet, II. közművelődés, III. oktatásügy, IV. 

egészségügy, gyermeknevelés, V. kereskedelem, pénz-és 

hitelügy, VI. mezőgazdaság, VII. erdészet, vadászat, VIII. 

bányászat és kohászat, IX. gépipar, X. közlekedés, XI. építőipar, 

XII. faipar, bútoripar, XIII. agyag- és üvegipar, XIV. bőripar, 

textilipar, XV. papíripar, XVI. arany-, ezüst- és díszműáruk, 

XVII. hadügy, XVIII. vegyészeti ipar, XIX. élelmiszer cikkek, 

mint ipartermékek, XX. néprajz.   

 

2. A feldolgozás módszerei és forrásai 

Fontos eleme a disszertációnak az a levéltári kutatómunka 

során összegyűjtött forrásanyag, mely számos mikrotörténeti 

hivatkozás alapjául szolgál. A választott módszer inkább 

társadalomtörténeti megközelítéssel rokonítható. 

Tanulmányom Békés megye vonatkozásában levéltári 

forrásokra és a korabeli Békés megyei sajtóra alapozódik. A 

levéltári kutatások alapját Békés Megyei Levéltár anyagai közül 

a Békés vármegye alispánjának iratai 1872 – 1950, Békés 
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vármegye főispánjának iratai 1880 – 1950, Gyula város 

polgármesterének iratai 1882 – 1950 adták. 

 

3. Eredmények 

a) Millenniumi előkészületek 

Az 1893. március 9-én megjelent ezredéves országos 

kiállítás közleményei közölte szervezési és számviteli 

szabályzatát, valamint az országos bizottság tagjainak névsorát, 

akik közül az elnök Lukács Béla a kereskedelemügyi miniszter, 

az alelnök pedig államtitkára volt. A Millenáris Bizottság által 

országszerte egységes rendezési elv szerinti ünnepségsorozatnak 

három szintje volt. Az országos rendezvények mellett 

vármegyei, és település szintű megmozdulásokat is szerveztek.
33

 

A kiállítás költségeit részben az állam, részben a főváros 

hozzájárulásából létesített biztosítási alapból és a bevételekből 

fedezték.
34

 A kiállításon a díjazottak között a következő 

kitüntetéseket osztották ki: díszoklevél, amely a legmagasabb 

kitüntetésnek számított, a millenniumi nagy érem, kiállítási 

érem, közreműködők érme és az elismerő oklevél. Fentiek 

tervezésével Beck Ö. Fülöpöt bízták meg. 

A kiállítás alkalmával a lakás-kérdés is előtérbe került, 

hiszen a fővárosba látogató kiállítók és vendégek elszállásolása 

nem volt megoldott. Az igazgatóság munkás lakóházak 

felépítését, illetve kaszárnyák berendezését vetette fel. A 

megoldást végül az iskolák adták, mivel azok elhelyezkedése, 

berendezhetősége előnyösebbnek bizonyult.  

Az 1895. február 20-ai országos kiállítás közleményei arról 

számolt be, hogy Graenzenstein Béla miniszteri tanácsos, 

kiállítási igazgatónak pénzügyminiszteri államtitkárrá történő 

kinevezése következtében, a kereskedelmi miniszter dr. Schmidt 

József miniszteri tanácsost bízta meg, a rendezvény igazgatói 

posztjával.  

Az 1896. évi ezredéves országos kiállítás közleményeinek 

1895. május 1-i 22. számából már kiderült, a millennium e 

jelentős eseménye iránti érdeklődés mértéke. Az ipari 

csoportokban a bejelentések már jó részt véglegesnek voltak 
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tekinthetőek, a fővárosból hatszázhatvanhárom iparos, míg a 

vidéki iparosok száma meghaladta a háromezret. Bernolák 

Sándor miniszteri tanácsos, a földművelésügyi minisztérium 

kiállítási irodájának igazgatója, arról számolt be, hogy a 

mezőgazdasági és erdészeti csoportokban a bejelentők száma 

nyolcszázötven volt.
35

 

1893-tól, az ezredéves kiállítás országos bizottsága 

felkereste az összes hazai törvényhatóságnak és volt szabad 

királyi városnak az elöljáróit, hogy intézkedjenek a kiállításra 

vonatkozó szervezési szabályzatok, valamint Az 1896. évi 

ezredéves országos kiállítás közleményei című hivatalos lap 

minél szélesebb „közönség” és „érdekelt körök” tudomására 

hozni.  

b) Békés vármegye részvétele a Millenniumi Kiállításon 

Budapesten, szervezőmunka  

Békés vármegye elsősorban a kiállítás VI. a mezőgazdasági 

és VII. az erdészeti csoportok megszervezésére törekedett, 

hiszen alföldi megyeként évszázados hagyományokkal bírt. A 

földművelésügyi miniszter fel is szólította a megyei 

elöljáróságot, hogy a vármegyék főispánjainak elnöklete alatt 

helyi bizottságot szervezzen, melynek feladata volt a gazdák 

buzdítása, tanáccsal való ellátása, valamint a kiállítási tárgyak 

gyűjtése. A helyi bizottságba húsz tagot választottak, melyet a 

főispán, a vármegye gazdasági egyesülete és más 

„nyerstermelés” előmozdítására alakult egyesületek együttesen 

jelöltek ki. Ezen kívül a főispánnak ki kellet jelölnie még másik 

tíz embert is, akiket a vármegye kiállítási bizottságába küldene.  

1894 júniusában, a megye járásainak főszolgabírói 

elküldték jelentésüket Fábry Sándor alispánnak, a bejelentési 

ívek szétosztásával és a kiállítás iránti érdeklődéssel 

kapcsolatban. Kövér László gyulai járási főszolgabíró a 

nyomtatványok közül három darabot gróf Wenckheim Dénes 

dobozi nagybirtokosnak, egy darabot Szekér Gyula gyulavári 

számtartónak adott oda, egy darabot pedig Kétegyháza község 

levéltárában helyeztetett el. A fent említett szolgabíró, egy 

későbbi 1894. július 3-án kelt levelében arról is beszámolt az 

                                                             
35

 BéML IV. B. 407. b. 47/1892 



Glózik Klára 

178 

alispánnak, hogy járása községeiben nincs olyan iparos, aki részt 

venne az ezredéves kiállításon, pedig plakátokkal és köztéri 

felszólalásokkal is megpróbálták buzdítani az embereket. 

Dutkay Béla gyulai polgármester felszólítása viszont sikeresnek 

bizonyult, hiszen az alispáni hivatalhoz írt leveléből kiderült, 

hogy Minich Endre könyvkötő, Szikes András szabó, Mundorf 

Gyula kerékgyártó, Némedi István kovács és Némedi Lajos 

nyerges munkáikkal vállalták a kiállításon való részvételt.  A 

rendezvényen való megyei képviselet megszervezése nehéz 

feladatnak bizonyult, s folyamatosan problémákba ütközött. Az 

egyik ilyen probléma a gazdasági csoport megszervezését is 

hátráltatta. Habár a vármegyei gazdasági egylet felajánlotta 

közreműködését a helyi bizottságnak, a felmerülő „költségek 

viselését… magára nem vállalhatja”.
36

 Az egyesület véleménye 

az volt, hogy a költségekhez a vármegye összes lakosának a 

hozzájárulása szükséges, amelyet egy korona pótadó útján 

szerezhetnének be. A vármegye törvényhatósági bizottsága az 

1894. szeptember 17-én tartott közgyűlésén, elutasította a 

pótadó szedését, a rossz termés okozta nehéz helyzet miatt, 

azonban a kiállítás helyi bizottságának működését, a 

törvényhatóság építésére felvett egymillió-kétszázezer forint 

kölcsönből, kilencezer forinttal támogatta. 1895 novemberében 

a Békés Megyei Gazdasági Egylet ismertette az ezredéves 

kiállításra tervezett programját, ami a következőkre terjedt ki: az 

egyleti élet monográfiája, az egyleti kert rajza és fényképei, 

„feltűnőbb” állatok fényképei, tipikus talajnemek, „műveleti” 

növények, gazdasági kéziszerszámok, régi és új tanyák 

fényképei, gazdasági szekerek és kocsik modelljei, 

mezőgazdasági iparcikkek, irodalmi kiadványok teljes 

gyűjteménye.
37

 

c) Békés vármegye részvétele a Millenniumi Kiállításon 

Budapesten, szervezőmunka eredménye 

A földművelésügyi minisztérium 1896. évi kiállítási 

irodájától küldött bizalmas levél Tallián Béla főispánnak arról 

tanúskodott, hogy a rendezőbizottság elégedetlen a jelentkezett 

mezőgazdasági csoportokkal. Kifogására főleg az élőállat 
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kiállítások csekély bejelentkezése adott okot, amelynek minél 

szélesebb körű bemutatását a külföldi vendégek látogatása miatt 

tartotta fontosnak. Ezekből kifolyólag felkérték a főispánt, hogy 

az élőállat kiállításokra való jelentkezési határidő 

meghosszabbítását a helyi bizottságnál jelezze, valamint 

borászati kiállításon való részvétel érdekében mozgalmat 

indítson a gazdák között.  

Zlinszky István az ezredéves kiállítás békés vármegyei 

előadója 1895. szeptember 20-ai levelében értesítette a főispánt, 

hogy Blanckenstein Vécsey Vilma füzesgyarmati uradalma, 

szívesen részt venne saját állatainak a bemutatásával a 

nagyszabású alkalmon. Horvát János mezőberényi lakos pedig a 

megyei háziipar, valamint termékeinek a népszerűsítését és 

eladását vállalta el, akivel a megyei elöljáróság 1896. augusztus 

7-én kötött szerződést. Zlinszky felkereste Saltzmann és társa 

nevű budapesti céget is, aki a békéscsabai szövőiskolát 

fenntartotta, hogy mutassa be az iskola termékeit is, ha a 

kereskedelmi miniszter azt jóváhagyja.
38

 Végül a 

mezőgazdasági  kiállításon jelentős békés megyei kiállító gyűlt 

össze. A nagy uradalmak közül kiállított gróf Wenckheim 

Frigyes a békési, a kígyósi és a pusztaföldvári (búza, árpa, köles 

muhar bükköny, lóbab, lucerna, kendermag stb.) uradalmából. 

Almássy Dénes gyulavári gróf, báró Wodianer Albert gyomai, 

Wenckheim Dénes gróf dobozi uradalma a kollektív kiállításon 

vett részt. Az időleges állattenyésztési kiállításon lovakat 

állítottak ki, akik közül Nagy P. Imre (Vésztő) kiállítási érmet, 

Ökrös Sándor (Vésztő) az első díjat, Renner Péter (Mezőberény) 

a második díjat, a harmadik díjat Speck Márton (Mezőberény) 

nyerte el. Kiállítási éremmel lett kitüntetve Vad Péter (Békés) és 

Veres Pál (Békés). A gyapjúkiállításon részt vett: gróf 

Wenckheim Frigyes békési uradalma különböző fajtájú 

juhgyapjakkal. Az időleges szarvasmarha kiállításon 

szarvasmarhákat állított ki: gróf Wenckheim Frigyes békési 

uradalma, aki elnyerte a millenniumi nagy arany díszoklevelet. 

Báró Vécsey Vilma füzesgyarmati tenyészete nyerte el a 

millenniumi nagy érmet. Kiállítási érmet gróf Wenckheim 
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Dénes, Péter András és Kiss Mihály (Vésztő) kapta. A 

méhészeti kiállításon részt vett: a vármegyei bizottság ötven 

forintos segélyével Török József (Békés) húsz üveg mézével, 

húsz üveg mézborával, három darab viaszával, valamint 

méhészetének képeivel, leírásával. Vass Imre (Békés) négy üveg 

mézet, Forgách László (Békés) tíz üveg mézet és sejtfalakat 

állított ki. Az erdészeti és vadászati kiállításon gróf Almássy 

Dénes, míg Békésvármegye ötvennyolc darab különféle 

kitömött madárral vett részt, amelyeket dr. Krammer 

békéscsabai tanár válogatott össze. A talajminták kiállításon 

részt vett: Beliczey István (Gerendás), báró Vécsey Vilma 

(Füzesgyarmat), Such János (Békéscsaba), Zlinszky István 

(Szarvas), id. báró Wodiáner Albert (Gyoma), a Békésmegyei 

Gazdasági Egyesület és Gyula városa. A vízrendezés, 

folyamszabályozás, talajjavítás kiállításon a következő kiállítók 

vettek részt: a gyulai folyammérnöki hivatal, Gallacz János 

királyi tanácsos tiszai vízépítészeti kerületi felügyelő. A 

háziipari kiállításon kiállított a békésvármegyei helyi bizottság 

(Gyula) megyei cikkekkel, amelyeket Horváth János árusított.   

A közművelődési kiállításon a Békésvármegyei Közművelődési 

Egyesület állította ki a megye különböző korszakait bemutató 

tárgyainak sorozatát. A közoktatásügyi kiállításon részt vett: a 

Békésvármegyei Tanítóegylet évkönyveivel, a Békési Községi 

Polgári Leányiskola írásbeli dolgozatokkal, rajzokkal és 

kézimunkákkal. Az Orosházi Községi Polgári Fiúiskola írásbeli 

dolgozatokkal, rajzokkal, tantervvel mutatta be jórészt 

intézményét. A Békési Kosárfonó tanműhely kosárfonó 

munkákkal, amíg a Szarvasi Evangélikus Főgimnázium írásbeli 

dolgozatokkal, rajzokkal népszerűsítette a megyei oktatást. A 

monográfiáknál Békés megye monográfiájának első kötetét és a 

gazdasági egyletnek Zlinszky István által megírt monográfiát 

találjuk. A gyermeknevelés pavilonban gróf Wenckheim 

Frigyesné vármegyei parasztházát és az ott őrzött 

gyermektárgyakat lehetett megtekinteni. Az élelmi és élvezeti 

cikkek pavilonjában Joncz Ferenc ecetet, amíg Weisz Mór és 

Társa konyakot ás különböző pálinkákat állított ki. A 

sokszorosító ipar csarnokában Kner Izidor gyomai nyomdájának 

irodalmi és egyéb vonatkozású műveit nézhették meg. Az 

egészségügyi kiállításon részt vett: Réthy Béla (Békéscsaba), 



Békés Vármegye részvétele az 1896. évi ezredéves kiállítás a 

Millennium ünnepén 

181 

pemetefű cukorkájával és különböző szörpkivonataival, 

valamint Dr. Keleti és Kulpin (Békéscsaba) borjú himlőnyirk 

termelő intézete.
39

 Az építési és ipar kiállításon gróf Almássy 

uradalma mellett, jelentős megyei munkákat is láthattak az 

érdeklődők (pl.: Reisz és Porjesz csabai bútorgyárosok, 

Krisnyák Mihály békéscsabai szűcs, Nagy Lajos szeghalmi 

lakos eke, Krisztó és Társa orosházi kiállítók tégla és cserép 

stb).
40

 

d) Részvétel a történelmi kiállításon, bandérium szervezése 

A húsz kiállító csoport szervezése mellett, történelmi 

kiállítást is szerveztek, valamint millenniumi bandériumot is 

felállítottak. A történelmi kiállítás sikere érdekében, minden 

törvényhatóságtól és volt szabad királyi város elöljáróitól az 

kérték, hogy a történelmi becsű tárgyaiknak a jegyzékét, küldjék 

el a kiállítás igazgatóságának: „A történelmi kiállításba a 

honfoglalástól a IX. század utolsó negyedétől 1867-ig terjedő 

emlékek tartoznak.”
41

  

A kiállítás céljaira alkalmas anyag a következőkből állt 

össze: építészeti emlékek, képzőművészeti alkotások, zene-és 

színművészet, oktatás és tudomány története, irodalomtörténet, 

ipar, egyházi tárgyak, lakberendezés, mezőgazdasági életet 

bemutató emlékek, „kormányzat és közszellem”, hadviselés, a 

nemzeti élet egyéb jellemző vonásait magába foglaló tárgyak. 

Gyulán, a kiállításra alkalmas műtárgyak jegyzékbe vételével 

Gyulaffy Endre múzeumi őrt bízták meg. 

Békés vármegye Törvényhatósági Bizottsága a közgyűlés 

1895/511. szám alatti határozatában megbízta Fábry Sándor 

alispánt, hogy az országos kiállítási bizottság kérésének 

megfelelően, millenniumi bandériumot szervezzen, hogy Szent 

István koronája méltó kíséretben részesülhessen. A főispán 

1895. december 23-ai törvényhatósági bizottságához írt 

levelében közölte, az 1896. június 8-ra szervezendő bandérium 

felállításának szabályait. Ezek között volt például, a népies 
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elemek bevonása az úri osztályok mellett, a díszöltözékek, a 

jelvény, vagy a lovak felszerelésének a kérdése is. A 

„banderialisták” és lovaik vasúti szállítását Budapestre a 

központi rendezőség ingyenes, vagy mérsékelt összegű vasúti 

szállítás ellenében biztosította.
42

 A kiállítási bizottság nem csak, 

az azon közvetlenül részt vevők számára próbálta az utazást, 

vagy az elszállásolást hatékonyan biztosítani, hanem minden 

érdeklődő számára, szerette volna megoldani azt.  

 

4. Összegzés 

A millenniumi ünnepség kiemelt jelentőséggel bírt, hiszen 

szélesebb tömegekben tudta erősíteni és egységesíteni a nemzeti 

identitást, s emellett egy jó bemutatkozási lehetősége volt ez 

Békés vármegyének az ország egyéb térségei mellett. Húsz 

kiállítható csoport indult a millenniumi kiállításon, amelyek 

közül a békésiek elsősorban a hatodik a mezőgazdasági, illetve 

az erdészeti csoport megszervezésére törekedett, hiszen alföldi 

megyeként fekvése miatt, évszázados mezőgazdasági, 

állattenyésztési és erdőgazdálkodási hagyományokkal bírt. Az 

állattenyésztés mellett (ló, szarvasmarha, juh, sertés, baromfi), a 

méhészet, a halászat, a selyemhernyó tenyésztés bemutatása volt 

még jelentős.  

Bizottságok jöttek létre a vármegyében, az országos 

kiállításon való részvétel helyi megszervezésére, ami az 

országos protokoll mellett a települések életében is fontos 

húzóerőt jelentett. A mezőgazdasági csoportoknál az élőállat és 

a borászati kiállításokon való szereplésért kellett mozgalmat 

indítani. A kiállításokon a legtöbb birtokos igyekezett uradalma 

értékeit bemutatni, ami jól mutatta azt is, hogy tevékenységük, 

életszemléletük nem csupán a politikai pályán, hanem az élet 

más területein is fontos változást, fejlődést hozott a korabeli 

Békésben.  

A nagy uradalmak közül például kiállító volt: gróf 

Wenckheim Frigyes, gróf Almásy Dénes, báró Wodianer Albert, 

gróf Wenckheim Dénes. Az országos millenniumi eseményeken 

való részvétel mellett, a helyi történések is fontosak voltak, 

mivel a települések nagyságához mérten, a helybeliek 
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különböző rendezvényekkel igyekeztek megünnepelni, az 

ország ezeréves fennállását. Megyeszerte utakat, iskolákat 

létesítettek, közkórházat építettek. 1896-ban valóban örömünnep 

volt a millennium az emberek számra, ami szélesebb 

tömegekben tudta erősíteni és egységesíteni a nemzeti identitást 

és keresztény szellemet. 
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Absztrakt 

Az esettanulmány a Kettős-, illetve a Fekete és a Fehér-

Körös folyók által érintett 30 román és magyar település 

térségében jelen lévő környezetkárosító tevékenységeket veszi 

számba és értékeli, ezáltal a térség jövőbeli fenntartható 

környezethasználat és természetvédelmi cselekvéseket 

megvalósítani szándékozó területfejlesztési politikához kíván 

hozzájárulni. Mindehhez azoknak a társadalmi 

tevékenységeknek a feltárása szükséges, amelyek valamilyen 

környezeti kockázattal járnak a térségben, mindenekelőtt a 

Körösök völgyében. Mindezek után a szennyezés mértékének 

tudományosan megalapozott értékelésével vonhatunk le olyan 

következtetéseket, amelyek e tevékenységek hatásainak 

csökkentését megvalósító eljárások kidolgozását teszik lehetővé. 

A kutatás legfontosabb célcsoportjai az érintett települések 

lakossága, és gazdálkodói voltak. Összességében a 

környezetszennyező tevékenységek minőségi és mennyiségi 

kataszterezése, a lakosság környezeti tudatosságának felmérése, 

valamint egy tudományosan megalapozott hatástanulmány és a 

várható környezeti kockázatok felbecslése alapozta meg egy 

olyan cselekvési terv elkészítését, amelynek elsődleges célja a 

természet földrajzilag egységes táj eltartó képességének 

megőrzése. 

 

The case study accounts and evaluates the environmental 

harmful human activities in 30 Romanian and Hungarian 

settlements affected by the Fekete and the Fehér-Körös rivers; 

thereby it would like to contribute to the spatial development 

policy, which intends to implement sustainable use of the 

                                                             
A kutatás a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési 

Program 2007-2013 keretében valósult meg (CRISKÖR 

HURO/0901/238/1.3.4) 
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environment and conservation actions of the region. To do this, 

we need to explore those social activities, which have 

environmental risk in the region, especially in the Körös valley. 

After all, with the scientific assessment of the pollutions’ levels, 

we are able to draw conclusions, which allow us to implement 

procedures aiming the reduction the effects of these activities. 

The main target groups were the affected population and the 

farmers. Finally a qualitative and quantitative assessment of 

polluting activities, evaluation of the environmental awareness 

of the population, a scientific sound impact analysis and an 

estimation of the potential environmental risks are the basis for 

the action plan, which aims to conserving the carrying capacity 

of the physical geographically homogenous landscape. 

 

Kulcsszavak 
környezetvédelem, területhasználat, területfejlesztés 

 

1. Bevezetés 

A Körösök völgye olyan egységes módon fejlesztendő 

térség, amely gazdag természeti és kulturális örökséggel 

rendelkezik és ökológiai egyensúlya érzékeny. A 

területfejlesztés alapelvei és céljai, illetve a regionális 

szabályozás alapján, rekreációra illetve turisztikai tevékenységre 

is alkalmas. A térség természeti, épített, valamint kulturális 

értékeinek megőrzésével, ápolásával a jó ökológiai állapot és 

élhető társadalmi-kulturális környezet fenntartása és fejlesztése 

pozitív externáliaként jelentkezik a helyben élők és az ide 

látogató vendégek számára egyaránt.  

Ahhoz, hogy a Körösök völgye integrált szemléletben és 

nagyfokú részvételi alapon, partnerségben működő, valamint 

területi aspektusból homogén, ill. fenntartható módon fejlődő 

térséggé váljon, szükségessé válik olyan átfogó kutatás, amely a 

közös értékek mentén való vidék- és területfejlesztés számára 

tesz tudományosan megalapozott, szakmai javaslatot, illetve 

cselekvési stratégiát. Jelen kutatás e fő stratégiai irányt szolgálva 

tűzte ki célul a térség környezeti állapotának és a lakosság 

környezetéhez való viszonyának felmérését. 
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2. A kutatási terület bemutatása 

A vizsgálatok területileg a Fekete- és Fehér Körösök által 

érintett települések 176.000 hektárt érintő közigazgatási határain 

belül folytak (1. ábra), természet-földrajzilag az Alföld egy 

süllyedékterülete, sekély medence, DNY irányban fokozatosan 

emelkedve és belesimulva a bihari hegylábi területekbe. A 

magyarországi táj környezeténél valamivel (1-10 méterrel) 

alacsonyabban fekvő tökéletes síkság. A természeti táj még 

néhány km-en a határ túlsó oldalán is folyatódik, ahol 

fokozatosan olvad bele az Erdélyi-peremhegyvidékhez tartozó 

dombsági területbe. A térség folyói (Fekete-, Fehér-és a Kettős-

Körös), amelyek több tízezer év óta meghatározó szerepet 

játszanak a felszínformálásban, éppen az említett, ma 

Romániához tartozó hegyvidéken (Réz-hegység, Bihar-hegység 

és az Erdélyi érchegység) erednek. A folyók jelenlegi 

vízgyűjtője az országhatártól keletre mintegy 50-150 km-re 

kezdődik, és természetesen a hordalékuk többségét is innen 

szállítják. A síkvidék nagyobb része tehát a folyók 

hordalékkúpjaként értelmezhető. A felszínt 20-50 m vastag 

folyóvízi üledék (homok, infúziós lösz) borítja. A földtörténeti 

fejlődésből következően a talajadottságai gyengék, többsége 

öntés réti talaj és számos helyen alakultak ki szikes területek is. 

A táj belső részein magasabb, míg a peremeken mélyebb a 

talajvízszint. A vidék éghajlata mérsékelten meleg és 

szárazságra hajlamos, a csapadék 540-600 mm körüli.  

A térség természeti környezetének meghatározói a Körös 

folyók. A Kettős-Körös klasszikus értelemben nem vehető 

önálló folyónak, hiszen saját forrással nem rendelkezik, csak 

mellékfolyóiból táplálkozik. Teljes hosszában Magyarország 

területén folyik, azonban vízgyűjtőjének egy kis része a belé 

torkolló csatorna-rendszerek révén Romániába is átnyúlik. 

Esésviszonyait tekintve tipikusan alföldi vízfolyásnak 

tekinthető, melyhez számos oldal-csatorna (zömében korábbi 

holtágak) csatlakozik. Ezek közül vízgyűjtő terület 

szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bír balról az Élővíz-

csatorna, jobbról a Vargahosszai-, valamint a Hosszúfok-

Határér-Kölesér-főcsatorna.  
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A Fehér-Körös romániai vízgyűjtő területe 952 km2, amely 

hozzávetőlegesen Bârsa- Cermei – dél-Vânători- Vest Socodor - 

Nord Şimand – dél-Bocsig közigazgatási területeket fedi le. 

 

3. Eredmények, következtetések 

a) Szennyező források a projekt területén 

A kutatási területen jellemzően mezőgazdasági 

területhasználat folyik, azon belül is szántó művelési ágban 

(60%), illetve legelő hasznosítás (17%). Ezt követik az erdők és 

félig természetes területek (7%), majd a települések és a 

hozzájuk tartozó zártkertek (5-5%), valamint – a Körös folyók 

és holtágaik révén - a vizenyős és vízfelületek (3 és 2%). Bár 

kifejezett cél volt a két ország területének egységes vizsgálata, 

az eredmények pontosabb megértése miatt szükséges bizonyos 

differenciákat kiemelni. Ezek közül a legfontosabb különbség, 

hogy a projekttérség romániai része inkább urbánusabb, 

iparosodottabb rész.  

A projekttérségben huszonhét helyszín, potenciális 

„szennyező gócként”, különböző mértékben veszélyeztetik 

közvetlen, illetve tágabb környezetüket. Ezek közül a legtöbb 

szántóterületeken (13 db), illetve legelők és zártkertek 

környékén (6-6 db) fordulnak elő. 

A Fekete-Körös romániai alsó-folyása mentén, átlag 2000 

fős települések által alkotott agrár-vidéki térben jelentősebb 

ipari tevékenységet a egy festékgyár végez Satu Nou-ban és 

ugyan itt a térség legnagyobb állattenyésztéssel foglalkozó 

gazdálkodója van jelen. A Fehér-Körös térsége jobban 

városiasodott (Chisineu Cris és Ineu) és iparosodottabb, jelenleg 

három ipari park működik. Említésre méltó szennyező források 

még Ineu és Mocrea települések közigazgatási területén működő 

sertéstelepek. Ineu körzetben a kommunális és az ipari 

szennyvízkezelést követően a Fehér-Körösbe folyik. A két 

település közös hulladéklerakót üzemeltet 2013-ig. E 

szennyvíztisztító és hulladéklerakó telepek viszonylag jelentős 

szennyező források a térségben. Magyarországi részen 

elsősorban a korábbi évtizedekre jellemző, ma már jócskán 

visszaesett állattenyésztés állattartó telepei és a kapcsolódó 

infrastruktúrája jelenti az elsődleges „szennyező gócokat” 

(elsősorban Köröstarcsa, Mezőberény, Békés és Sarkad 
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térségében), ezt követi a különböző anyaglelő-helyek, egykori 

bányagödrök tájsebei (Mezőberényben és Gyulán). Nagyon 

rossz viszonyok jellemzik még mindig a régi dobozi 

hulladéklerakót és környékét (itt mérhető a legnagyobb ólom és 

egyéb nehézfém-szennyezés). 

A fentiekből következően a térség több mint egyharmadán 

(34,35%) található természeteshez közeli (emberi 

beavatkozással legkevésbé érintett) terület, amelynek 23%-ka, 

azaz 14 ezer hektár (2. ábra) a feltárt szennyező források által 

potenciálisan veszélyeztetettnek minősül. Ennek kétszerese 

(28.100 ha, az érzékeny területek közel fele) a közvetlen utak 

mentén található tájfoltok nagysága, illetve további 17 ezer 

hektár a települések szomszédságában található természetesebb 

táj (a térség közel 10%-ka; 1. ábra).  

 
1. ábra: Az utak és települések által érintett természet közeli tájfoltok 

 
Forrás: CLC2006 alapján saját szerkesztés 
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b) talajszennyezés vizsgálatok 

A „szennyező gócok” kijelölését követően, e térségekből 

vett talaj- és növényminta vizsgálatokkal értékeltük a táj 

szennyezettségét.  Fő cél a mezőgazdasági talajok tápértékének, 

valamint a leggyakrabban előforduló nehézfém-tartalom 

meghatározással az esetleges környezeti kockázatok feltárása 

volt. Az összesen 92 (46-46 talaj és növény) minta a 

projekttérség tájhasználata szerint alapvetően az alábbi öt 

kategóriába sorolhatók: 

1. Érzékeny, védett területekről gyűjtött minták; 

2. Mezőgazdasági földterületek mintái; 

3. Ipartevékenységgel, gazdálkodással jellemezhető 

területek mintái; 

4. Kommunális, ipari szennyvíz és hulladékgazdálkodásból 

származó terhelések mintái; 

5. Közlekedési utak mentén gyűjtött minták 

A legtöbb mintavétel szántóterületekről történt (44 db), 

majd további 16 minta legelőkről, 12 zártkerti, 11 települési 

környezetből és további minták gyümölcsösök és vizes 

területekről. A vizsgálati paraméterek a nehézfémek közül 

(mind a talaj-, mind növényminták esetében) a réz, a cink, a 

kadmium és az ólom voltak, illetve a talajminták esetén a 

foszfor és nitrogén elemek. Az analízis fő célja a 

háttérszennyezés mértékének megállapítása a talajokban, 

valamint a szennyezőforrások kijelölése. A nitrogén és 

foszfortartalom jól jelzi a talaj tápértékét, az esetleges 

túltrágyázás mértékéről ad információt, amely különösen a 

védett területeken válik fontossá.  

Az ólom koncentrációja általában a normálisnál magasabb, 

néhol meghaladja a riasztási küszöbérték felét is, sőt a riasztási 

küszöbérték 10%-t is. E nehézfém többnyire közvetlenül a fő 

közlekedési utak mentén, illetve azok 50 méteres puffer 

zónájában koncentrálódik veszélyes mértékben. A réz és a cink 

koncentrációja a térség talajaiban normális, riasztási 

küszöbértéket nem éri el. A talajminták több mint felénél 

határérték alatti a kadmiumterhelés, viszont a romániai enyhébb 

szabályozásnak „köszönhetően”, néhol eléri a riasztási 

küszöbértéket. A növényminták többnyire nem tartalmaznak 

megengedettnél nagyobb mennyiségű ólmot és kadmiumot, réz 
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és cink elemek szinte minden növényzetben előfordultak, 

viszont a magasabb rendű növényzetben már nem voltak 

fellelhetők. A réz és a cink alacsony koncentrációban 

kifejezetten serkentőleg hatnak a haszonnövények 

növekedésére, illetve a takarmány-célú felhasználás esetén is 

hasznos mikroelemként tartják számon a szakemberek. A 

magasabb nitrát koncentráció a Körösök felsőbb  szakaszáról, 

főleg mezőgazdasági, illetve védett területekről vett 

növénymintákban voltak jellemzőek. A legalacsonyabb értékű 

minták közvetlenül a közlekedési utak mellől származnak. 

Ennek elsődleges oka, hogy a nitrát tartalmú műtrágya használat 

jellemzően nem az utak melletti zöld sávban domináns.   

A laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek értékelése 

során kimutatható az összefüggés a térség társadalmi és 

gazdasági tevékenységei és a talaj-, valamint növényminták 

alapján mért szennyezések mértéke között. Az összesített 

talajterhelési mutatók alapján (2. ábra) a legnagyobb terhelések 

elsősorban a mintaterület településeinek környékén (Doboz, 

Misca és Avram Iancu), valamint a nagyobb forgalmú 

közúthálózat mentén jelentkeznek. 

 
2. ábra: A térség talajterhelési állapota 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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c) A lakosság környezettudatosságának értékelése 

A környezeti rendszerekben fennálló negatív folyamatok 

megállításához szemléletváltozásra van szükség. E változásnak 

minden társadalmi szinten (nemzetközi, nemzeti, regionális, 

lokális) meg kell valósulnia, hiszen a konfliktusok kezelése azon 

múlik, hogy az egyes kisebb és nagyobb közösségek (települési, 

térségi, országos, EU, ENSZ) egymással összhangban és 

együttműködve képesek-e a földrajzi terek megóvására, 

fenntartására.  

A környezetszempontú gondolkodás, és az azon alapuló 

felelősségteljes magatartás a határ-menti területek megújulását 

is nagyban elősegíthetik. Meglátásunk szerint a 

környezettudatos tevékenységek a román-magyar határ-menti 

térségekben, a legtöbb környezeti probléma felszámolásában – 

ezzel együtt a kedvező jövőbeli életfeltételek megteremtésében 

és fenntartásában – kiemelkedő szerepet tölthetnek be.  

Az érintett román-magyar határ-menti térségeiben az elmúlt 

évtizedekben kedvezőtlen településkörnyezeti változások 

következtek be. A negatív folyamatok, s az abból fakadó 

tendenciák súlyosan befolyásolják a természeti-ökológiai és a 

társadalmi-gazdasági viszonyokat egyaránt. Mindezek ellenére – 

úgy véljük –, hogy a környezettudatos életmód, 

megteremtésével a térségében lévő települések is a 

környezetmegőrzés egységeivé, a fenntarthatóság „szigeteivé” 

válhatnak. Megítélésünk szerint a helyi környezet-földrajzi 

adottságokat alapul véve, a határ-menti térség egyike azon 

Kárpát-medencei térségeknek ahol tere lehet a megújulásnak, a 

környezeti fejlődésnek. 

A lakosság környezeti ügyekhez való hozzáállása 

szempontjából igen fontos tényező, hogy az érintett térségben 

élők többsége, 82%-a kötődik lakhelyéhez, szeret településén 

élni. A környezet iránti érdeklődés a vizsgálati alapsokaság 

válaszai alapján a térségben viszonylag élénknek tekinthető. 

Szinte alig akadt válaszadó, akit a környezettel kapcsolatos 

ügyek teljesen hidegen hagytak volna, mindössze 15%-ra tehető 

azok aránya, akiket nem, vagy csak bizonyos esetekben, olykor-

olykor érdekel a környezetvédelem. A többséget nagyon, illetve 

átlagosan, de alapvetően érdekli a környezetvédelem. E kérdés 

terén a romániai és magyarországi oldal kérdezettjei egyformán 
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vélekednek, a magyarok érdeklődési szintje egy nagyon halvány 

különbséggel erősebbnek bizonyult. 

Az általános környezeti problémákra utaló kérdések 

megítélésekor a lakosság részletesebb, de ugyanakkor a 

társadalom szélesebb körei előtt is ismeretes tényezőkre reagált. 

A válaszok alapján elmondható, hogy a lakosság meghatározó 

része tájékozott, az ismeretek többnyire helytállók, a 

konfliktusokkal szembeni érzékenység és felelősségtudat 

érzékelhető. Mindezek kortól, nemtől, életkortól függetlenül 

jellemzik a mintát, egyedül a magasabban iskolázott réteg 

(főként a fiatalabb generációk) esetében rajzolódik ki az átlagnál 

magasabb fokú környezettudatosság (mind a kognitív mind az 

affektív komponensek tekintetében). 

A válaszadók az általános környezeti kérdésekről nagyjából 

az európai standardoknak megfelelően vélekednek, vagyis az 

uniós tagállamokban jellemző átlaghoz hasonlóan. A válaszadók 

közel 80 % - a egyetért azzal, hogy a környezeti ügyekért 

mindenkinek felelősséget kell vállalnia, ennek ellenére még 

mindig keveset teszünk érte. A többség szerint a 

környezetvédelem nagyon fontos feladat, de alapvetően 

pénzforrástól függ a hatékonysága. A környezet-egészségügyet 

fontosnak vélik a válaszadók, saját környezetüket viszonylag 

egészségesnek látják.  Ennek megítélésében jól látható 

különbség van a két oldal között, ugyanis a romániai kérdezettek 

alapvetően jónak, míg a magyar kérdezettek túlnyomó része 

közepesnek ítéli a környezet-egészségügyi állapotokat. 

Magyarországgal kapcsolatosan a megítélés közepes, a két oldal 

között hasonló különbségeket lehet felfedezni (a magyarok 

némileg rosszabbnak ítélik az ország környezet-egészségügyi 

helyzetét).  

A kérdőív egy bizonyos kérdésblokkja (8. kérdés) az érintett 

lakosság különböző környezeti és egészségügyi szempontokat 

felsorakoztató állításokkal való egyetértését tárta fel. Ennek 

keretében a lakosoknak értékelő válaszokat kellett adniuk, 

aszerint hogy mennyire értenek egyet az adott állításokkal.  

A magyar oldal kérdezettjei a települési problémák közül 

leggyakrabban a település gondozatlanságát, a rendezetlen 

utcaképet, a köztisztaság alacsony fokát és a közterületen való 

szemetelést említik. A romániai településeken a por és a zaj 
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miatt, az illegális hulladékgyűjtés és a helyi környezetvédelmi 

elképzelések hiánya miatt aggódnak.  

Az ivóvízminőség megítélése vegyes volt, sajnálatos módon 

igen sokan, a válaszadók több mint egyharmada rossznak, illetve 

közepesnek vélte a vízminőséget. Mindenképpen 

elgondolkodtató, hogy a térségben a lakosság mindössze 31% 

gondolja úgy, hogy kiváló minőségű ivóvizet fogyaszt. 

A szervezett hulladékgyűjtés a válaszadók többsége szerint 

mindkét oldalon megoldott, ugyanakkor a szelektív gyűjtést még 

viszonylag sokan nem használják. A romániai válaszadók 

némileg felelősebben nyilatkoztak a szelektív hulladékgyűjtési 

szokások tekintetében. 

A térségre jellemző, hogy a lakosság nagyon kis százaléka 

vesz részt környezetvédő csoport, vagy hasonló célkitűzéssel 

működő egyesület munkájában. A magyar oldal válaszadóinak 

35%-a számára szimpatikusak ezek az egyesületek, de 

mindössze 1-2% tagja valamiféle csoportosulásnak. A romániai 

válaszadók 90%-ban a „nem” választ jelölték be, tehát még csak 

nem is szimpatizálnak a környezet- állatvédő, vagy más 

szabadidős egyesülésekkel, amelyek bizonyos szinten kötődnek 

a „zöld szemléletmódhoz. 

 

4. Összefoglalás 

 

Összességében a térség egyharmada (33,84%) potenciálisan 

veszélyeztetett terület, ami a természet közeli tájak 69,9%-t fedi 

le, ezen belül pedig elsősorban rét, illetve legelő tájak (50%), 

majd a komplexen művelt területek (18%). A maradék terület 

egyharmadán osztoznak a természeteshez közeli rétek és 

gyepek, erdők, illetve vizes tájak. 

Az érzékeny talajok esetében a szennyezések intenzitása 

gyakran meghaladják a küszöbértékeket, ezért mindenképp 

korlátozni javasolt a főutak mentén való legeltetési gyakorlatot. 

A térségben sem az ipari és gazdálkodási tevékenységek, sem a 

nagyüzemi állattartás nem okoz jelentősebb szennyezést a 

környezetben. 

A román-magyar határ-menti térségben élő lakosság 

válaszaiból több fontos tanulság vonható le. A lakosság 

többsége szeret a térségben – településén – élni nem kíván 
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máshová költözni. Ez mindenképp jó kiindulópontja lehet a 

társadalmi kohéziót, a lokális környezeti tudatosságot nagyban 

igénylő későbbi fejlesztéseknek, programoknak. A lakosság az 

adott településeken is érzékelhető környezeti problémák 

megoldását fontosnak tartja. A válaszadók többsége szerint a 

környezeti felelősség mindenkié, fontosnak vélik, hogy személy 

szerint is vigyázzon mindenki a környezetére. A települések 

fejlődésében szerepet játszó környezetvédelmet mindenütt 

fontosnak vélték. A térségben élők – nemi, demográfiai, 

végzettségi és foglalkozási pozíciójuktól függetlenül – 

nagyjából azonosan látják és értékelik a környezeti 

kérdéseket. A térség településeinek megítélése a válaszadók 

között eltérő, a települések környezettudatosságát a lakosok a 

közepes és jó közé helyezték a skálázások során. A lakosság a 

környezeti problémák megoldásában még mindig kívülről várja 

a segítséget, a civil aktivitási hajlandósága nem elégséges. A 

térségben tehát a civil közélet felélénkítésére, a környezeti 

aktivitás támogatására mindenképp szükség van.    

A projekt eredményei révén – a térségben élők 

életminőségének javításán túl - hozzájárul a települési 

környezeti programok kidolgozásához, térségi (mikrotérség, 

megye, régió) környezet-és természetvédelmi, valamint 

területfejlesztési programok, stratégiák, továbbá területrendezési 

tervek elkészítéséhez. 
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ABSTRACT 

The crisis of the world’s stock exchanges and financial markets 

is increasingly spiraling out of control. Governments are being 

driven by developments which they are unable to influence. The 

panic on the stock markets shows that traders are expecting a 

deep recession, already heralded by stagnating growth and rising 

unemployment rates. Corporations will respond with new waves 

of layoffs, governments with further budget cuts. In Europe, 

governments and parties are arguing over whether the insatiable 

appetite of the financial markets can be satisfied by the creation 

of so-called euro bonds, or whether the euro should be 

abandoned and the highly indebted countries left to their fate. 

The European economy is in the midst of the deepest recession 

since the 1930s, with real GDP projected to shrink by some 4% 

in 2010, the sharpest contraction in the history of the European 

Union. Although signs of improvement have appeared recently, 

recovery remains uncertain and fragile. The EU’s response to 

the downturn has been swift and decisive. Aside from 

intervention to stabilize, restore and reform the banking sector, 

the European Economic Recovery Plan (EERP) was launched in 

December 2008. The objective of the EERP is to restore 

confidence and bolster demand through a coordinated injection 

of purchasing power into the economy complemented by 

strategic investments and measures to shore up business and 

labor markets. The overall fiscal stimulus, including the effects 

of automatic stabilizers, amounts to 5% of GDP in the EU. In 

the presenting paper, we analyze the causes, consequences and 

responses to the current economic downturn in Europe. 
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ÖSSZEGZÉS 

A világ tőzsdéinek és pénzpiacainak válsága spirálszerűen kerül 

ki az ellenőrzés alól. A kormányokat olyan fejlemények 

mozgatják, amelyeket képtelenek befolyásolni. A tőzsdei pánik 

azt mutatja, hogy a kereskedők a stagnáló növekedés és a 

növekvő munkanélküliségi ráta által már előre jelzett mély 

recessziót várnak. A vállalatok új elbocsátási hullámmal, a 

kormányok pedig további költségvetési megszorításokkal 

fognak reagálni. Európában a kormányok és a pártok azt 

vitatják, vajon a pénzpiacok kielégíthetetlen étvágyát az 

úgynevezett eurókötvények kibocsátásával ki lehet-e elégíteni, 

illetve hogy az eurót meg kellene-e szüntetni, és az erősen 

eladósodott országokat hagyják-e sorsukra. Az európai gazdaság 

a harmincas évek óta a legmélyebb recesszióját éli át, az 

előrejelzések 2010 előtt a reál GDP mintegy 4%-os csökkenését 

mutatták, amely az Európai Unió történetében a legmélyebb 

gazdasági visszaesésnek tekinthető. Bár mostanában javulás 

jeleit láthatjuk, a fellendülés továbbra is bizonytalan és 

törékeny. A visszaesésre az EU reakciója gyors és meghatározó 

volt. A bankszektor stabilizálását, helyreállítását és reformját 

szolgáló beavatkozásokon kívül 2008 decemberében elindult az 

Európai Gazdaságélénkítési Terv. Az EERP célja az, hogy 

helyreállítsa a bizalmat és ösztönözze a keresletet azáltal, hogy 

szervezetten növeli a gazdaságban lévő vásárlóerőt –stratégiai 

beruházásokkal és a munkaerőpiacot támogató intézkedésekkel 

kiegészítve. Az általános költségvetési élénkítés –beleértve az 

automatikus stabilizátorok hatását is– a GDP 5 %-át teszi ki az 

EU-ban. Ebben a tanulmányban a jelenlegi európai gazdasági 

visszaesés okait, következményeit és az arra adott válaszokat 

elemezzük. 

 

Kulcsszavak: gazdasági visszaesés, Európai Unió, pénzpiac, 

költségvetési megszorítás stb. 
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INTRODUCTION 

The European economy is in the midst of the deepest recession 

since the 1930s, with real GDP projected to shrink by some 4% 

in 2009, the sharpest contraction in the history of the European 

Union. Although signs of improvement have appeared recently, 

recovery remains uncertain and fragile. The EU’s response to 

the downturn has been swift and decisive. Aside from 

intervention to stabilize, restore and reform the banking sector, 

the European Economic Recovery Plan (EERP) was launched in 

December 2008. The objective of the EERP is to restore 

confidence and bolster demand through a coordinated injection 

of purchasing power into the economy complemented by 

strategic investments and measures to shore up business and 

labor markets. The overall fiscal stimulus, including the effects 

of automatic stabilizers, amounts to 5% of GDP in the EU (EC, 

2009a,b,c). 

 

According to the Commission's analysis, unless policies take up 

the new challenges, potential GDP in the EU could fall to a 

permanently lower trajectory, due to several factors. First, 

protracted spells of unemployment in the workforce tend to lead 

to a permanent loss of skills. Second, the stock of equipment and 

infrastructure will decrease and become obsolete due to lower 

investment. Third, innovation may be hampered as spending on 

research and development is one of the first outlays that 

businesses cut back on during a recession. Member States have 

implemented a range of measures to provide temporary support 

to labor markets, boost investment in public infrastructure and 

support companies. To ensure that the recovery takes hold and 

to maintain the EU’s growth potential in the long-run, the focus 

must increasingly shift from short-term demand management to 

supply-side structural measures. Failing to do so could impede 

the restructuring process or create harmful distortions to the 

Internal Market. Moreover, while clearly necessary, the bold 

fiscal stimulus comes at a cost. On the current course, public 

debt in the euro area is projected to reach 100% of GDP by 

2014. The Stability and Growth Pact provides the flexibility for 

the necessary fiscal stimulus in this severe downturn, but 

consolidation is inevitable once the recovery takes hold and the 
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risk of an economic relapse has diminished sufficiently. While 

respecting obligations under the Treaty and the Stability and 

Growth Pact, a differentiated approach across countries is 

appropriate, taking into account the pace of recovery, fiscal 

positions and debt levels, as well as the projected costs of 

ageing, external imbalances and risks in the financial sector 

(Furceri, D. and A. Mourougane, 2009). The aim of this study is 

to provide the analytical underpinning of such a coordinated exit 

strategy. 

 

1. ROOT CAUSES OF THE CRISIS 

The depth of the current global financial crisis is unprecedented 

in post-war economic history. It has several features in common 

with similar financial-stress driven crisis episodes. It was 

preceded by relatively long period of rapid credit growth, low 

risk premiums, abundant availability of liquidity, strong 

leveraging, soaring asset prices and the development of bubbles 

in the real estate sector. Stretched leveraged positions and 

maturity mismatches rendered financial institutions very 

vulnerable to corrections in asset markets, deteriorating loan 

performance and disturbances in the wholesale funding markets. 

Such episodes have happened before and the examples are 

abundant (e.g. Japan and the Nordic countries in the early 1990s, 

the Asian crisis in the late-1990s) (Bosworth and Flaaen, 2009). 

But the key difference between these earlier episodes and the 

current crisis is its global dimension. When the crisis broke in 

the late summer of 2007, uncertainty among banks about the 

creditworthiness of their counterparts evaporated as they had 

heavily invested in often very complex and opaque and 

overpriced financial products. As a result, the interbank market 

virtually closed and risk premiums on interbank loans soared. 

Banks faced a serious liquidity problem, as they experienced 

major difficulties to rollover their short-term debt. At that stage, 

policymakers still perceived the crisis primarily as a liquidity 

problem. Concerns over the solvency of individual financial 

institutions also emerged, but systemic collapse was deemed 

unlikely. It was also widely believed that the European 

economy, unlike the US economy, would be largely immune to 
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the financial turbulence. This belief was fed by perceptions that 

the real economy, though slowing, was thriving on strong 

fundamentals such as rapid export growth and sound financial 

positions of households and businesses. These perceptions 

dramatically changed in September 2008, associated with the 

rescue of Fannie Mae and Freddy Mac, the bankruptcy of 

Lehman Brothers and fears of the insurance giant AIG (which 

was eventually bailed out) taking down major US and EU 

financial institutions in its wake. Panic broke in stock markets, 

market valuations of financial institutions evaporated, investors 

rushed for the few safe havens that were seen to be left (e.g. 

sovereign bonds), and complete meltdown of the financial 

system became a genuine threat. The crisis thus began to feed 

onto itself, with banks forced to restrain credit, economic 

activity plummeting, loan books deteriorating, banks cutting 

down credit further, and so on. The downturn in asset markets 

snowballed rapidly across the world. As trade credit became 

scarce and expensive, world trade plummeted and industrial 

firms saw their sales drop and inventories pile up. Confidence of 

both consumers and businesses fell to unprecedented lows 

(Cerra and Saxena, 2008). 

The heavy exposure of a number of EU countries to the US 

subprime problem was clearly revealed in the summer of 2007 

when BNP Paribas froze redemptions for three investment 

funds, citing its inability to value structured products. At that 

point most observers were not yet alerted that systemic crisis 

would be a threat, but this began to change in the spring of 2008 

with the failures of Bear Stearns in the United States and the 

European banks Northern Rock and Landesbank Sachsen. About 

half a year later, the list of (almost) failed banks had grown long 

enough to ring the alarm bells that systemic meltdown was 

around the corner: Lehman Brothers, Fannie May and Freddie 

Mac, AIG, Washington Mutual, Wachovia, Fortis, the banks of 

Iceland, Bradford & Bingley, Dexia, ABN-AMRO and Hypo 

Real Estate. The damage would have been devastating had it not 

been for the numerous rescue operations of governments. When 

in September 2008 Lehman Brothers had filed for bankruptcy 

the TED spreads jumped to an unprecedented high. This made 

investors even more wary about the risk in bank portfolios, and 
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it became more difficult for banks to raise capital via deposits 

and shares. Institutions seen at risk could no longer finance 

themselves and had to sell assets at 'fire sale prices' and restrict 

their lending. The prices of similar assets fell and this reduced 

capital and lending further, and so on. An adverse 'feedback 

loop' set in, whereby the economic downturn increased the 

credit risk, thus eroding bank capital further (IMF, 2009). 

 

2. ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE CRISIS 

The financial crisis has had a pervasive impact on the real 

economy of the EU, and this in turn led to adverse feedback 

effects on loan books, asset valuations and credit supply. But 

some EU countries have been more vulnerable than others, 

reflecting inter alia differences in current account positions, 

exposure to real estate bubbles or the presence of a large 

financial centre. Not only actual economic activity has been 

affected by the crisis, also potential output (the level of output 

consistent with full utilization of the available production factors 

labor, capital and technology) is likely to have been affected, 

and this has major implications for the longer-term growth 

outlook and the fiscal situation. Against this backdrop this 

chapter first takes stock of the transmission channels of the 

financial crisis onto actual economic activity (and back) and 

subsequently examines the impact on potential output (Taylor, 

2009). 

 

2.1. IMPACT ON LABOUR MARKET AND EMPLOYMENT 

Labor markets in the EU started to weaken considerably in the 

second half of 2008, deteriorating further in the course of 2009. 

Increased internal flexibility (flexible working time 

arrangements, temporary closures etc.), coupled with nominal 

wage concessions in return for employment stability in some 

firms and industries appears to have prevented, though perhaps 

only delayed, more significant labour shedding so far. Even so, 

the EU unemployment rate has soared by more than 2 

percentage points, and a further sharp increase is likely in the 

quarters ahead. The employment adjustment to the decline in 

economic activity is as yet far from complete, and more 
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pronounced labour-shedding will occur as labour hoarding 

gradually unwinds (OECD, 2004). Accordingly, the 

Commission's latest spring forecast (European Commission 

2009a) indicates that, on current policies, employment would 

contract by 2½ % this year and a further 1½ % in 2010. The 

unemployment rate is forecast to increase to close to 11% in the 

EU by 2010 (and 11½ % in the euro area). Until the financial 

crisis broke in the summer of 2007 the EU labour markets had 

performed relatively well. The employment rate, at about 68% 

of the workforce, was approaching the Lisbon target of 70%, 

owing largely to significant increases in the employment rates of 

women and older workers. Unemployment had declined to a rate 

of about 7%, despite a very substantial increase in the labour 

force, especially of non-EU nationals and women. Importantly, 

the decline in the unemployment rate had not led to a notable 

acceleration in inflation, implying that the level of 

unemployment at which labour shortages start to produce wage 

pressures (i.e. structural unemployment) had declined. Labour 

markets in the EU started to weaken in the second half of 2008 

and deteriorated further in the course of 2009. In the second 

quarter of 2009 the unemployment rate had increased by 2.2 

percentage points from its 6.7% low a year earlier. The sharpest 

increases in unemployment have been registered in countries 

facing the largest downturns in activity, notably the Baltic 

countries, Ireland and Spain. Almost three years of progress 

since mid-2005 in bringing the unemployment rate down from 9 

had been all but wiped out in about a year. According to the 

2009 Commission's spring forecast the unemployment rate is 

expected to increase to close to 11% in the EU by 2010 (11½ % 

in the euro area) (Boone and Noord, 2008). 

 

2.2. IMPACT ON GLOBAL IMBALANCES 

Persistent 'global imbalances' are seen as one of the culprits of 

the financial and economic crisis. The persistent and large 

current account surpluses in the emerging Asian and oil 

producing economies have served to finance the US current 

account deficit at favorable terms, which, coupled with quasi-

fixed exchange rate against the dollar, further added to lax 

financial conditions. The emerging economies in Asia – in 
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particular China – and oil exporters are disposed to assume their 

role as US creditor owing to their large national saving surpluses 

– with the open and deep financial markets in the United States 

attracting large capital inflows. These easy financial conditions 

have spilled over to the EU economy via arbitrage-driven capital 

flows. An important issue is if the financial and economic crisis 

in turn has helped to ease the global imbalances. This is 

important because, if global imbalances do not correct – even if 

partially – in response to the crisis, the Damocles sword of a 

disorderly unwinding of these imbalances remains. A major 

concern is that a sharp drop in the US dollar exchange rate 

would take down the currencies in emerging Asia – China in 

particular – in its wake since these are pegged to the US dollar. 

This would leave the euro area with an overvalued single 

currency and an associated loss in its competitiveness. Another 

concern is that a possible increase in US interest rates spills over 

to the EU economy. Monetary conditions could thus end up 

being very tight and a relapse into recession could ensue. But 

even disregarding these disorderly unwinding scenarios, a more 

gradual unwinding of global imbalances may also have 

detrimental effects on Europe if a reduction in the US current 

account deficit is not matched by a concomitant reduction in the 

Chinese trade surplus. 

 

3. POLICY RESPONSES 

Policymakers in the European Union – both at the central and 

Member State levels – were badly surprised when the severity of 

the financial crisis jumped to extremely acute levels in the wake 

of the September 2008 events. Until then policy action had 

relied mainly on monetary policy operations to shore up 

liquidity of financial institutions in response to the freezing of 

the interbank markets after the summer of 2007 (Ahrend et al. 

2008). But after September 2008 policy action went into higher 

gear, including an aggressive easing of monetary policy – 

complemented with further 'quantitative easing' as the zero rate 

interest bound came in sight – and a wave of debt guarantees, 

recapitalization and impaired asset relief implemented at record 

speed to avoid insolvency of financial institutions and meltdown 
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of the financial system at large. At that point it looked 

unavoidable that the downturn in the EU economy would be 

much steeper than initially thought. Relevant in this context, 

past experience with severe financial crises have shown that 

policies geared to the financial system are not sufficient to 

prevent a major economic downturn. The downturn will then 

feed onto itself, while also worsening the conditions for 

recovery of the financial system. Hence soon after the 

September 2008 events policies to mitigate the impact of the 

crisis on the economy came to the fore as vital – not least also to 

minimize social hardship associated with job, income and 

wealth loss. This included massive fiscal stimulus of a 

comparable order as in the United States, supplemented with 

labour and product market support targeted on hard-hit 

industries and workers. Meanwhile, failures in the regulatory 

framework were identified as key for the build-up of the crisis 

and a new regulatory framework with enhanced prudential and 

supervision policies were therefore deemed essential. This led 

inter alia to the appointment of a high level committee under the 

chairmanship of J. de Larosière. New regulation and supervision 

frameworks were asked for to reduce the odds of repetition of a 

similar crisis in the future, or to deal with its control and 

resolution according to well defined rules and in a coordinated 

manner in case of failure to prevent a crisis. In a global crisis a 

main challenge will be, moreover, to align solutions tailored to 

the various national financial systems with a global regulatory 

framework that prevents regulatory arbitrage. This issue came to 

figure prominently on the agenda of the G20 and other global 

fora in 2008 and 2009. With hindsight the way policies in the 

European Union have responded to the crisis should overall be 

considered as successful so far. The fact that the European 

Union has been able to offer a framework for guidance, 

information exchange and coordination has been decisive in this 

regard. At various stages there were threats of go-it-alone 

actions of Member States entailing adverse spill-over effects on 

their peers, but fortunately such dangers have been largely 

averted. In the light of the developments so far it should also be 

acknowledged, however, that had a clear EU framework for 

coordination of financial crisis policies been available 
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beforehand, rather than being set up under extreme time 

pressure when financial meltdown became a genuine risk, 

coordinated action could have been implemented sooner and the 

social cost would have been lower. 
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PARASZT MÁRTA 

 

A REFERENCIACSOPORT-ELMÉLET A 

KÖZGAZDASÁGI GONDOLKODÁSBAN ÉS A 

CSOPORT-BEFOLYÁS MÉRÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 

 

Összegzés 

A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők közé 

tartoznak a referenciacsoportok, melyek vizsgálata alapvető a 

marketing szakemberek számára. A vonatkoztatási csoport 

befolyása lehet információs, utilitariánus és értékkifejező. 

Mérése fejlesztették ki a „személyközi befolyásra való 

fogyasztói érzékenység” skálát. A SUSCEP, mely 

nemzetközileg elismert, a fogyasztói magatartást általánosan 

jellemző vonásokat igyekszik megragadni. 

 

Abstract 

The consumer behavior influencing factors include 

reference groups, which is essential for marketers to test. The 

reference group influence may be informational, utilitarian and 

value-expressive. This is measured by the “Consumer 

Susceptibility to Interpersonal Influence„ scale. The 

internationally recognized SUSCEP tries to capture the general 

characteristics of consumer behavior. 

 

Kulcsszavak 

referenciacsoport, információs és normatív befolyás, SUSCEP 

 

Bevezetés 

A fogyasztói magatartás tulajdonképpen a javak és 

szolgáltatások megszerzése során jelentkező – vásárlás előtti, 

alatti és utáni - tevékenységek olyan összessége, ahol a cél a 

fogyasztói elégedettség elérése. A fogyasztói magatartás 

vizsgálata (1. sz. kép) bármilyen marketingaktivitásnak az 

alapja, mely leírja, jellemzi, megmagyarázza és előrejelzi a 

fogyasztói viselkedés tömegszerű jelenségeit. 
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1. sz. kép: A fogyasztói magatartás vizsgálata 

 

 
Forrás: Szántó-Hinora (2010) 

 

A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezőket 5 nagy 

csoportba sorolhatjuk, melyek a környezeti hatások, kulturális 

jellemzők, társadalmi tényezők, személyes és pszichológiai 

elemek. A társadalmi faktorok közé tartoznak a 

referenciacsoportok is, melyek jelen tanulmány tárgyát képezik. 

A marketing szakemberek számára alapvető fontosságú, hogy 

beazonosítsák az egyes fogyasztói körök referenciacsoportjait, 

és azokon keresztül ösztönözzék a vásárlást.  

Az alapoktól indulva, mindenekelőtt körül kell írnunk, hogy 

mit is értünk vonatkoztatási csoport alatt, a témával 

szimpatizálók számára érdekes lehet, hogyan jelent meg a 

gazdasági gondolkodásban a szociálpszichológiai alapokkal 

rendelkező elmélet, milyen hatással lehetnek ránk a 

referenciacsoportok – és hogyan mérhető a befolyásuk, valamint 

azoknak milyen formáit lehet elkülöníteni. 

 

1. A referenciacsoport fogalmi meghatározása és a 

referenciacsoport-elmélet kialakulása 

A referenciacsoport definiálására több fogalom is született 

az idők során, melyek közül néhány meghatározás legfontosabb 

momentumait emelem ki: 

A referenciacsoport komplex meghatározás szerint „olyan 

csoport, amelynek feltételezett meglátásait vagy értékeit az 

egyén saját viselkedésének alapjául felhasználja” (Hawkins-

Best-Coney 1986) vagy ennél egyszerűbben „akik egy személy 



Paraszt Márta 

207 

attitűdjeit vagy viselkedését befolyásolják” (Jobber 1999). 

Solomon (1994) meghatározásában a referenciacsoport olyan 

„tényleges vagy képzelt egyén illetve csoport, amely jelentős 

relevanciával bír az egyén értékeléseire, vágyaira, hiedelmeire” - 

azaz hangsúlyozza, hogy a referenciacsoport nem feltétlenül 

valós személyekből áll. Hofmeister és Törőcsik (1996) arra 

irányítják a figyelmet, hogy a tényleges tagság nem is feltétele a 

csoportbefolyás érvényesülésének. 

 

Nemzetközi szakirodalmi források alapján tekintettem át a 

referenciacsoport-elmélet fejlődésének főbb állomásait, azonban 

jelen tanulmányban a cél csak azok közgazdasági 

gondolkodásban, illetve a fogyasztói magatartás-kutatásban való 

megjelenésére helyezni a hangsúlyt. 

A ’referenciacsoport’ kifejezést Hyman használta először 

1942-ben a társadalmi státuszról szóló tanulmányában, amikor is 

arról kérdezte vizsgálati alanyait, hogy mely személyekhez vagy 

csoportokhoz hasonlítják önmagukat. Ő maga a „szubjektív 

státusz” fogalmát „egy személy saját, más egyénekhez 

viszonyított pozíciójáról alkotott elképzeléseként” határozta meg 

(Hyman-Singer 1968). Az általa konstruált eredeti 

referenciacsoport-fogalom természetesen sokat finomodott és 

tisztult az évek során. 

A referenciacsoportokról szóló elméletet – 

szociálpszichológiai kontextusban történt megalapozása óta – 

sokféle területen alkalmazták és alkalmazzák folyamatosan, így 

például a tömegkommunikáció, a PR, a politikai illetve 

fogyasztói magatartás, a fiatalkori bűnözés vizsgálata terén 

(Dawson-Chatman 2001). 

 

2. A referenciacsoport elmélet megjelenése a közgazdasági 

gondolkodásban 

Veblen volt az első 1899-ben, aki összefüggő elméletet 

alkotott a hivalkodó fogyasztásról, és megfogalmazta, hogy 

annak célja nem elsősorban a szükséglet-kielégítés, hanem a 

másokra való benyomásgyakorlás. Levy (1959) a szimbolikus 

fogyasztásról szóló elméletében a fogyasztási cikkeket 

jelentéssel bíró szimbólumokként írja le, amelyek alkalmasak 

arra, hogy kielégítsék az egyén én-prezentációra irányuló 
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szükségleteit. Azaz, az emberek nem csupán funkciójuk miatt 

vesznek meg bizonyos termékeket, hanem azért az üzenetért, 

amit a termék közvetít. 

A termékek hasznossága két tényezőből tevődik össze: 

beszélhetünk tényleges (funkcionális) hasznosságról, valamint 

imázs-hasznosságról is. Ez utóbbi azt a társadalmi megbecsülést 

tükrözi, amely a termék tulajdonosát megilleti, továbbá azt a 

kisebbrendűségi érzést, amelyet a másik fogyasztó szenved el 

annak a társadalmi normának köszönhetően, amely az adott 

termék birtoklásának kedvez (Krähmer 2005). 

A társas befolyás meghatározó szerepe a fogyasztói 

magatartásban a fogyasztói döntéshozatal modelljeiben is 

megjelenik, amelyek a társadalmi normákat és a személyközi 

kapcsolatokat egyaránt a magatartási szándék mozgatórugóinak 

tekintik (Lascu-Bearden-Rose 1995). Mindennek a gyakorló 

marketing szakemberek is tudatában vannak, hiszen meggyőző 

kommunikációjukban ugyanerre a feltevésre építenek 

(„Haverok-Buli-Fanta” szlogen). A referenciacsoportok 

különösen érdekesek, hiszen egyrészt a fogyasztók vágyait 

alakítják, másrészt a vásárlási döntési folyamat bármely 

szakaszában nagymértékben befolyásolhatják az egyén 

viselkedését. 

Bourne (1957) referenciacsoportokról szóló munkája töltött 

be úttörő szerepet a témával foglalkozó szakemberek többsége 

számára. Bourne azt a nézetet képviselte, hogy a 

referenciacsoportok nagyon sok fogyasztói döntést 

befolyásolnak, amely befolyás módja és erőssége azonban 

termékről termékre változó lehet.  

Azóta a fogyasztói társas befolyással foglalkozó kutatások 

alapvetően két fő területre koncentrálnak. Az első esetben a 

kutatók egy olyan, termék- és márkadöntésekre vonatkozó 

taxonómiát igyekeztek kifejleszteni, amely magyarázatot ad 

azokra a különbségekre, amelyek a társas befolyásnak való 

kitettség tekintetében jelentkeznek. A másik oldalon a szerzők 

azokat az egyéni, illetve csoportbeli különbségeket próbálták 

beazonosítani, amelyek a személyközi befolyás eltérő 

erősségéhez vezetnek (Tárkány 2008). 
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3. A referenciacsoport befolyás típusai 

Deutsch és Gerard (1955) a társas- vagy referenciacsoport-

befolyás két típusát különítette el: ezek közül az egyik az 

információs befolyás (2. sz. kép). Jellemzője, hogy az adott 

személy aktívan keresi az információt olyan emberektől, akiket 

azon a területen nagy tudással rendelkezőnek tekint, vagy 

megfigyeli az elismert szakértők magatartását. Az általuk 

beazonosított második hatás a normatív, amely minden olyan 

befolyást magában foglal, amely a csoportnormákhoz való 

konformitást eredményezi. 

Park és Lessig (1977) két évtizeddel később 

háromdimenziós struktúrát vázolt fel a referenciacsoport-

befolyás leírására: 

 Információs referenciacsoport befolyás – akkor 

érvényesül, amikor egy termék tulajdonságairól mások 

által alkotott véleményt tényleges jellemvonásoknak 

tekintenek. Ez a csoport nem támaszt normákat az 

egyénnel szemben; alapja az az alapvető emberi vágy, 

hogy jól megalapozott, tájékozott döntéseket hozzunk. 

 Utilitariánus
44

 referenciacsoport befolyás – a jutalom 

elnyerésére, illetve a büntetés elkerülésére törekvő egyén 

magatartását szabályozza. 

 Értékkifejező referenciacsoport befolyás – egy másik 

emberrel vagy csoporttal való pszichológiai azonosulás 

szükségletéből táplálkozik. Az egyének megpróbálják 

magukat pozitívan értékelt csoportokhoz társítani, és 

elkülöníteni magukat a negatívan értékeltektől. 

                                                             
44

 Utilitarizmus jelentése haszonelvűség 
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2. sz. kép: Információs referenciacsoport befolyás 

 

 
Forrás: Szántó-Hinora (2010) 

 

A későbbi szakirodalmi források az előzőekben 

ismertetettekhez hasonló felosztási elvet követnek, csupán a 

definíciók megfogalmazása mutat kisebbfajta eltéréseket. 

Lord, Lee és Choong (2001) kutatásában az alábbi 

hipotézisek nyertek megerősítést: 

 Az információs befolyásnak kitett vásárlási 

szituációkban a döntési komplexitás magasabb szintje 

jellemző, mint a normatív befolyás esetén; 

 Az információs befolyásnak kitett vásárlási 

szituációkban magasabb szintű érintettség jellemző, mint 

a normatív befolyás esetén; 

 A normatív befolyásnak kitett vásárlási szituációkban a 

termék láthatósága inkább jellemző, mint az információs 

befolyás esetén; 

 Az információs befolyással bíró személyekkel szemben a 

normatív befolyást gyakorló személyekkel az egyénnek 

gyakoribb a kapcsolata, illetve részükről rendszeresebb a 

vásárláshoz kötődő tanácsadás; 

 A homofil
45

 kötelékek inkább a normatív befolyás, míg a 

heterofil kapcsolatok inkább az információs társas 

befolyás esetén jellemzőek. 

                                                             
45

 Homofil kötelék fűzi az embert azokhoz a személyekhez, akikkel az 

értékek, életstílus, demográfiai jellemzők stb. tekintetében közös 
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4. A fogyasztói magatartást befolyásoló referenciacsoportok 

azonosítása 

A referenciacsoportok tipizálására az elmúlt évtizedekben 

több kísérlet is történt. Többnyire három szempont szerint 

osztályozzák a referenciacsoportokat: a tagság, a kapcsolat 

típusa, illetve a vonzerő alapján. Más forrásoknál negyedik 

szempontként jelenik meg a szervezet felépítésének szerkezete, 

illetve ötödikként a kontaktus módja. A fentiek szerinti típusokat 

– melyet az 1. sz. ábra mutat - Tárkány (2008) foglalta össze 

Törőcsik (2007) munkája alapján: 

 
1. sz. ábra: A referenciacsoportok típusai 

 

 
Forrás: Tárkány (2008) 

 

A nemzetközi szakirodalomban kialakultak ettől eltérő 

(alternatív) felosztási módok is. Englis és Solomon (1995) 

lényegüket tekintve négy fő osztályba sorolják a különféle 

vonatkoztatási csoportokat, ezek: az aspirációs (vágyott) 

                                                                                                                                   
jellemzőkkel rendelkezik. A heterofil kapcsolat esetében a két személy 

lényeges különbségeket mutat a fenti dimenziók terén (Lord-Lee-Choong 

2001). 
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csoport; az elutasított csoport; a tagsági csoport; az irreleváns 

csoportok. 

Cowan-Cowan-Swann (1997) a referenciacsoportok három 

típusát különböztetik meg (melyek között a család sehol sem 

szerepel): kortárscsoport – hasonló fogyasztókból áll, akikkel az 

egyén rendszeresen kapcsolatban áll; kontraszt csoport – akiktől 

az egyén meg akarja különböztetni magát és aspirációs csoport – 

akikkel az egyénnek nincs kapcsolata, de szeretné, ha lenne. 

Schiffman és társai (2001) a fogyasztás szempontjából 

releváns referenciacsoportokat (azonban csak a tagsági 

csoportokat) a következők szerint határozzák meg: család; 

barátok; formális társadalmi csoportok (pl. sport klubok); 

vásárló csoportok; fogyasztói akciócsoportok; munkacsoportok; 

virtuális közösségek. 

 

5. A referenciacsoport befolyásának mérési lehetőségei 

A referenciacsoport-befolyás méréséhez Park és Lessig 

(1977) egy összesen 14 állításból álló skálát dolgozott ki, mely 

három alkomponensre bontható. Öt állítás az információs, négy 

az utilitariánus, míg újabb öt állítás az értékkifejező hatás 

mérésére szolgál. Vizsgálatukba 20 terméket vontak be, 

mindegyiket a 14 állítás tekintetében 4 fokozatú skálán 

értékeltetve a válaszadókkal. A kapott eredményeket összegezve 

átlagértékeket kalkuláltak, melynek segítségével a húsz termék 

rangsorba állítható aszerint, hogy az egyes referenciacsoport-

befolyás típusok milyen erősek az adott esetekben.
46

 A 

szerzőknek a termékek három csoportját sikerült elkülöníteniük: 

ahol mindhárom befolyás mértéke csekély (pl. őszibarack 

konzerv), mely esetében csupán egyetlen referenciacsoport-

hatás típus bizonyult mérvadónak (pl. fejfájás csillapító, kávé), 

végül ahol mindhárom típusú referenciacsoport-befolyás 

erősnek mutatkozott (pl. orvos, gépjármű). 

                                                             
46

 Ugyanezt a skálát alkalmazta később Brinberg és Plimpton (1986), 

azonban kérdőívükben az állításokkal való egyetértés méréséhez hatfokozatú 

skálát alkalmaztak és a válaszokat nem más fogyasztókra, hanem önmagukra 

kellett vonatkoztatniuk a megkérdezetteknek. A főkomponens-elemzés 

eredményeképpen csupán két faktort kaptak: az információs és a normatív 

hatást jelzőket. 
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Amikor megkísérelték mérni a személyközi befolyásra való 

fogyasztói érzékenységet, Bearden és társai (1989) arra a 

következtetésre jutottak, hogy az értékkifejező és az utilitariánus 

hatás nem volt mérhetően elkülöníthető egymástól. Ennek 

valószínűleg az az oka, hogy e hatások együttesen lépnek fel 

ugyanazokon a forrásokon (elvárásokon) keresztül: pl. a 

családtagok és a barátok egyaránt képviselnek egyfajta 

értékrendet; illetve közvetítenek jutalmat/büntetést az egyén 

számára a normák, illetve értékek elfogadása/el nem fogadása 

esetén.
47

 

A társas befolyás három megnyilvánulási formája 

(információs, utilitariánus és értékkifejező hatás) a „személyközi 

befolyásra való fogyasztói érzékenység” („Consumer 

Susceptibility to Interpersonal Influence” vagy röviden 

SUSCEP) fogalmában olvad össze és alkot egységes egészet. 

Definícióját Bearden és társai a következőképpen adják meg: 

„[A SUSCEP…] 

 annak szükséglete, hogy termékek és márkák 

megszerzésén, illetve használatán keresztül azonosítsuk 

saját imázsunkat más jelentős személyekével 

[értékkifejező befolyás]; 

 a vásárlási döntések tekintetében mások elvárásaihoz 

való alkalmazkodásra való hajlandóság [utilitariánus 

befolyás]; és/vagy 

 az a tendencia, hogy másokat megfigyelve és/vagy 

másoktól kérve, információt szerezzünk termékekről és 

márkákról [információs befolyás]”. 

A SUSCEP olyan skála – mely a nemzetközi 

szakirodalomban általános elfogadottságnak örvend -, amelynek 

segítségével a referenciacsoport-befolyás erőssége és típusa jól 

megragadható. A SUSCEP több finomításon ment keresztül, 

mely végül egy 12 egységből álló mérőeszközhöz vezetett. A 

skála két alkomponensből tevődik össze: egy nyolctényezős, 

normatív befolyásra irányuló komponensből, és egy 

négytényezős, információs befolyásra irányuló komponensből. 

                                                             
47

 Burnkrant és Cousineau (1975) szerint is a normatív referenciacsoport-

befolyás vagy a behódolás folyamata (utilitariánus hatás), vagy pedig az 

identifikáció (értékkifejező hatás) útján valósul meg. 
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A válaszokat 7 fokozatú Likert-skála
48

 méri. A skála 

érvényességének és megbízhatóságának vizsgálata többszörösen 

is megtörtént.
49
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SUSCEP-pel, ugyanakkor ez utóbbi bővebb jelentéstartalommal bír. 

 



Paraszt Márta 

215 

 Hyman, H. H. – Singer, E. (1968): Readings in reference group theory 

and research, New York, Free Press, pp. 147. 

 Jobber, D. (1999): Európai marketing. M_szaki Könyvkiadó, Budapest 

 Krähmer, D. (2005): Advertising and Conspicuous Consumption. 

Discussion Paper No. 72, Governance and the Efficiency of Economic 

Systems, August 

 Lascu, D.-N. - Bearden, W. O. - Rose, R. L. (1995): Norm Extremity 

and Interpersonal Influences on Consumer Conformity. In: Journal of 

Business Research 32. pp. 201-212. 

 Levy, S. J. (1959): Symbols for Sale. In: Harvard Business Review 37. 

pp. 117-124. 

 Lord, K. R. - Lee, M-S. - Choong, P. (2001): Differences in Normative 

and Informational Social Influence. In: Advances in Consumer 

Research 28. pp. 280-285. 

 Park, C. W. – Lessig, V. P. (1977): Students and Housewives: 

Differences in Susceptibility to Reference Group Influences. In: Journal 

of Consumer Research 4, pp. 41., 102-110. 

 Schiffman, L. – Bednall, D. – Cowley, E. – O’Cass, A. –, Watson, J. – 

Kanuk, L. (2001): Consumer Behaviour, 2nd Ed. Prentice Hall, Frenchs 

Forrest, NSW 

 Solomon, M. R. (1994): Consumer Behavior: Buying, Having and 

Being. Second Edition, Paramount, Massachusetts 

 Szántó Sz. – Hinora F. (2010): Minden, ami marketing, Hinora 

Cégcsoport, Budapest, p. 45., 91. 

 Törőcsik M. (2007): Vásárlói magatartás. Akadémiai Kiadó, Budapest 

 Tárkány E. (2008): A referenciacsoportok szerepe a fogyasztói 

magatartásban, Doktori értekezés, SZE, Győr, p. 41. 



Rozsnyai Katalin 

216 

ROZSNYAI KATALIN 

 

ÉLETMINŐSÉG-KÜLÖNBSÉGEK A GYULAI IFJÚSÁG 

KÖRÉBEN 

 

DIFFERENCES IN THE QUALITY OF LIFE AMONG 

THE YOUTH IN THE TOWN OF GYULA 

 

A fiatal generációnak meghatározó szerepe lesz a jövő 

formálásában, ezért a nemzedéki különbségek ismerete fontos a 

társadalmi-gazdasági problémák előrejelzésében. 

A szerző kiindulópontja, hogy a rendszerváltás után 

végbement gyökeres változások különféle hatásaikat elsősorban 

a családokon belül fejtik ki. Kutatási célja ezért a fiatalok egyéni 

életminőségének komplex feltárása volt. Elővizsgálatai nyomán 

a jellemző társadalmi és lakóhelyi sajátosságok alapján 3 

csoportot alakított ki. Összehasonlító bemutatása tartalmazza a 

város bel- és külterületén élő fiatalok életviszonyait, életmódjuk 

és egészségi állapotuk néhány fontos jellemzőjét. 

Kutatása új adalékokkal egészíti ki és konkretizálja a 

témában folytatott országos vizsgálatokat, és felhívja a 

figyelmet a településszintű, kis területi egységekben 

tapasztalható életesély-különbségek veszélyeire is. 

 

Kulcsszavak 

életminőség, bel- és külterületi különbségek, társadalmi-

gazdasági válság-jelenségek.  

 

The younger generation will play a decisive role in shaping 

the future; therefore the familiarity with generational differences 

is important to predict socio-economic problems. The author's 

starting point is the fact that the radical transformations taking 

place after the regime change primarily exert a great deal of 

influence on families. Consequently, the aim of her research was 

to thoroughly reveal the young people’s quality of life. After her 

preliminary examinations, she formed 3 groups on the basis of 

the typical social and residential characteristics. Her 

comparative presentation describes the living conditions of 

young people living in the central and outer areas of the town as 
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well as some important features of their lifestyle and state of 

health. 

Her research completes with additional information, and 

specifies the national research on this topic. She draws the 

attention to the dangers stemming from the differences in life 

chances which can be experienced at settlement level and in 

small territorial units. 

 

Keywords 
quality of life, central and outer area differences, socio-

economic crisis phenomena 

 

1. Bevezetés 

1.a. Témaválasztás és célkitűzések 

Tanulmányomat a doktori értekezésem alapján készítettem, 

amelyben azt követtem nyomon, hogy a történelmi fejlődés 

során Gyulán lakó emberek életét milyen fő térformáló 

folyamatok alakították (Rozsnyai K. 2012). 

Témaválasztásom elsődleges motiváló tényezője a város 

gyors ütemű átalakulása volt. Érdekelt, hogy hogyan formálják 

át a globalizáció és a piacgazdaság folyamatai a település 

korábbi társadalmát és gazdaságát? 

A mindent átható változások közül kutatásom egy fontos 

elemre, az életminőség alakulására irányult, mivel ma már az 

emberi társadalom egyik legalapvetőbb célja életminőségének 

fejlesztése. 

Célom volt annak feltárása is, hogy napjainkban a város 

bel- és külterületén élő szépkorúak és a fiatalok életminősége 

milyen sajátosságokkal jellemezhető. 

Tanulmányomban a 350 fővel végzett komplex vizsgálatból 

a fiatalok körében folytatott feltáró munka néhány fontosabb 

elemét mutatom be. Azért rájuk esett a választásom, mivel a 

vizsgálati minta jelentős hányadát karunk hallgatói alkotják, így 

az eredmények és a következtetések egységünkön belüli 

érdeklődésre is számot tarthatnak. 

A fiatal korosztály esetében azt kutatom, hogy a bel- és 

külterületen élő fiatalok lakhatási körülményeinek, anyagi 

kondícióinak, egészségi állapotának és életmódjának milyen 

azonos és eltérő jegyei vannak. 
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1.b. Hipotézisek 

1. Feltételezem, hogy a rendszerváltás óta Gyulán élő 

ifjúság körében is az országos trendeknek megfelelő 

társadalmi-gazdasági és értékrendszeri változások 

mennek végbe. 

2. Úgy vélem, hogy a bel- és külterületen élő fiatalok 

jelentős hányada a közös életkori jellemzők mellett 

eltérő lakhatási, anyagi és életmódbeli sajátosságokkal is 

rendelkezik. Ezek elsősorban a szüleik által elért anyagi 

és társadalmi pozíciók hatásait tükrözik. 

3. Valószínűsítem, hogy a fiatalok jelentős részénél a 

rendszertelen, mozgásszegény vagy hajszolt életmód 

hatására a munkaképességüket, életminőségüket károsan 

befolyásoló betegségek, illetve pszichoszomatikus 

tünetek tapasztalhatóak.  

 

2. A kérdőíves vizsgálat módszerei és sajátosságai 

A fiatalok 170 fős vizsgálati mintát alkottak, amelyben 18-

29 éves korosztályba tartozók szerepeltek. A résztvevők 3 

csoportot alkottak; a belterületi és külterületi csoportok mellett a 

harmadik csoportban a Gyula belterületén élő, egyetemi 

alapképzésre járó fiatalok voltak. ( A csoportok elnevezése a 

továbbiakban: belterületiek, külterületiek és egyetemisták.) A 

külterületiek mind tanyákon laktak, ők 50 fővel vettek részt, a 

másik két csoportban 60-60 fő szerepelt. Bár ez a minta nem 

volt reprezentatív, panelként alkalmas arra, hogy az általam 

vizsgált témakörökben az adott korcsoportban Gyulán 

érvényesülő fő tendenciákat jelezze. 

A fiatalok életminőségét életkor-specifikus kérdőívek 

segítségével tártam fel, amelyeket a fókuszcsoportos vizsgálatok 

után alakítottam ki. A lekérdezés 2010 második felében történt, 

az önkitöltős kérdőívet a belterületi és egyetemi csoportok 

jelentős hányadának személyesen osztottam ki. Külterületen a 

tanyákon élő – a feladatra általam felkészített – önkéntesek 

voltak a segítőim.   

Kérdőíves vizsgálataimban az életminőség meghatározó 

tényezőinek a személyes életfeltételek objektív adatait és a testi-

lelki-szociális egyéni állapotról kialakított szubjektív 

vélekedéseket tekintettem. 
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3. A vizsgálat néhány fontos eredménye 

3.a. Fő tevékenységi formák és az önállósodás 

A fiatalok körében kapott eredményeim differenciált 

helyzetre utalnak. Jelentős többségük még tanulmányokat 

folytat, zömében szülői támogatással. Az iskolapadból 

kikerültek közül csoportonként 7-26% közötti a 

munkanélküliek aránya, a legmagasabb a külterületiek körében. 

Családi állapot szempontjából mind a 3 csoportban a 

hajadonok, illetve a nőtlenek vannak a legtöbben. A 

csoporttagok egyötöde élettársi kapcsolatot jelölt, házasságban 

csoportonként 4-7%-kal kevesebben élnek, ez utóbbiak aránya a 

külterületieknél a legmagasabb. Mind a két együttélési formában 

vannak gyermekek, a legkevesebb az egyetemisták körében, 

majdnem kétszer annyi a belterületieknél (13fő) és ennek 

duplája a külterületieknél. 

A fiatalok túlnyomó többsége (72%) szüleivel, 

nagyszüleivel él közös háztartásban, saját lakása csak 

egynegyedüknek van. Az igazi szingli helyzet ritka, csak néhány 

egyetemistára és belterületire jellemző (6,7% mind a két 

csoportban). 

A vizsgálati mintába tartozók többségénél az önálló 

egzisztencia megteremtése a korábbiaknál idősebb életkorra 

tolódik át. Ennek káros társadalmi következményei is vannak, 

például az önálló életvitel megteremtése és a gyermekvállalás 

területein. 

 

3.b. Lakhatási és anyagi kondíciók 

A lakhatási különbségek minőségi eltéréseinek jellemzője, 

hogy a külterületiek 38%-ának ma sincs összkomfortos lakása. 

Ez azért is elgondolkodtató, mert a vizsgált tanyákon élők a 

könnyebben megközelíthető területeken laknak. 

A külterületiek a modern technikai eszközökkel való 

ellátottságban is hátrányosabb helyzetűek a többieknél; például a 

csoport fele rendelkezik számítógéppel, szemben az 

egyetemisták szinte teljes körű birtoklásával (97%). Közel 30%-

kal rosszabb a mobiltelefonnal való ellátottságuk (72%) és az 

autó használati lehetőségük (40%), mint az egyetemista 

kortársaiknak. A belterületiek a számítógépek esetében 15%-kal, 
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az autó használat tekintetében pedig 10%-kal maradnak el az 

egyetemisták mögött. 

Az anyagi helyzet különbségei is nagymértékűek. 

 
1. ábra 

Az egy főre jutó nettó jövedelem csoportonként (%) 

46

28

22

2

2

5

15

23,33

21,67

25

3,33

3,33

1,67

1,67

3,33

21,67

16,67

35

6,67

11,66

1,67

3,33

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

max.30

31-50

51-70

71-90

91-110

111-130

131-150

151-200

201-

Ezer Forint

%

Külterületi csoport Belterületi csoport Egyetemi csoport

Forrás: saját szerkesztés

 
A külterületiek megélhetési helyzete a legnehezebb. A 

csoport 46%-ának maximum 30 ezer forint az egy főre jutó nettó 

jövedelme, további 28%-uknak pedig maximum 50 ezer forint. 

Ezek önmagukban és a másik két csoporthoz viszonyítva is 

rendkívül alacsony összegek. 

 

3.c. Az életmód vizsgálatának eredményei 

A fiatalok életmódjának formálódásában többfajta 

lehetőség, igény és érték hat. A szabadidős tevékenységek 

körében minden csoportban megállapítható a számítógépezés 

jelentőségének fokozódása.  
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1. táblázat 

A legkedveltebb szabadidős tevékenységek gyakorisági 

rangsorai 

Rangsor
Egyetemi

csoport

Belterületi

csoport
Külterületi csoport

1. Számítógépezés Vendéglátóipari egységbe járás Tv-nézés

2. Olvasás Pihenés Zene-hallgatás

3. Sportolás Sütés-főzés Sütés-főzés

4. Vendéglátóipari egységbe járás Baráti társaságba járás Kertészkedés

5. Diszkó, rockkoncert Számítógépezés Családi program

6. Baráti társaságba járás Zene-hallgatás Számítógépezés

7. Aktív ismeretszerzés, tanulás Utazás, kirándulás Baráti társaságba járás

Forrás: Saját szerkesztés

 

A barátokkal való együttlét a másik olyan jellegzetes 

életkori tevékenység, amely mind a három csoport toplistáján 

előkelő helyen szerepel. 

A legkedveltebb elfoglaltságokban a csoportok élethelyzete 

és érdeklődése alapján természetesen jelentős eltérések is 

vannak. Elgondolkodtató, hogy az egyetemistáknál a tanulás 

csak a hetedik helyre került és mindössze egynegyedük jelezte, 

hogy rendszeresen folytat valamilyen szellemi tevékenységet. 

Mind a három csoportban jellemző a társadalmi munkák 

iránti enyhe és a kulturális programok iránti erősebb érdeklődés. 

Politikai aktivitásuk és hitéleti tevékenységük viszont egyaránt 

rendkívül csekély. Például csoportonként csak 2 és 8% közötti a 

templomba járó hívők aránya, legkisebb a tanyákon élőknél és 

legmagasabb az egyetemistáknál. 

Összességében a tanulmányi időtartamra, a munkanélküliek 

arányaira, az önálló egzisztencia megteremtésére és a vallási, 

politikai aktivitásra vonatkozó adataim alapján elfogadhatónak 

ítélem az 1. hipotézisemet. („Feltételezem, hogy a 
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rendszerváltás óta Gyulán élő ifjúság körében is az országos 

trendeknek megfelelő társadalmi-gazdasági és értékrendszeri 

változások mennek végbe.”) 

A lakhatási-anyagi kondíciók és az életmód vizsgálat 

eredményei alapján igazolhatónak tartom a 2. hipotézisemet is. 

A vizsgálati mintában szereplő bel- és külterületen élő fiatalok 

jelentős hányada eltérő lakhatási, anyagi és életmódbeli 

sajátosságokkal is rendelkezik. Ezek elsősorban a szüleik által 

elért társadalmi pozíciók következményei. 

 

3.d. A testi és lelki egészségállapot néhány jellemzője 

Figyelemre méltó, hogy betegnek vagy tartósan rossz 

egészségi állapotúnak ítéli magát az egyetemisták közel 7%-a, a 

belterületi és külterületi csoportok tagjainak egytizede. 

 
2. táblázat 

Betegségtípus(ok) szubjektív meghatározásának arányai (%) 

 

Forrás: saját szerkesztés

Betegségtípus Egyetemi csoport
Belterületi 

csoport

Külterületi 

csoport

Teljes minta 

(%)

Allergia 8,33 10,00 6,00 8,23

Szív- és érrendszeri - 3,33 14,00 5,29

Agyérbetegség - - 4,00 1,18

Mozgásszervi 3,33 5,00 4,00 4,12

Emésztőrendszeri 1,67 3,33 6,00 3,53

Légzőrendszeri 3,33 3,33 2,00 2,94

Pszichiátriai - 1,67 4,00 1,76

Cukorbetegség 3,33 1,67 - 1,76

Fogászati 1,67 - 4,00 1,76

Bőrbetegség 1,67 1,67 - 1,18

Érzékszervi 3,33 - - 1,18

Nőgyógyászati 1,67 1,67 - 1,18

Daganatos 1,67 - - 0,59

Endokrin - 1,67 - 0,59

Gerincferdülés 1,67 - - 0,59

 
Csoportonként a tagok minimum egyötöde maximum 

egyharmada jelölte azt, hogy valamilyen betegsége van. 

Összesen 15 féle betegségtípust azonosítottak, a legtöbbet az 
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egyetemisták, a legkevesebbet, de zömében „fajsúlyosabbakat” 

a külterületiek. 

A teljes vizsgálati mintában a legnagyobb az allergiás 

betegségek aránya (8,23%), ezt követik a szív- és érrendszeri 

(6,47%), valamint a mozgásszervi betegségek (4,12%). Jelentős 

még az emésztőrendszeri betegségben (3,53%) és a légzőszervi 

kórképben (2,94%) szenvedők aránya. 

A vizsgálati minta egyharmada dohányzik, a belterületen 

élő csoportok tagjainak 10-15%-ka heti gyakorisággal fogyaszt 

különböző típusú alkoholokat. A rendszeres testmozgás és az 

egészséges táplálkozás csak a megkérdezettek kisebb hányadára 

jellemző. 

A vizsgálati személyek válaszaikban többféle testi-lelki 

tünet előfordulását is jelezték. Ezek a panaszok gyakran a 

betegségek „előfutárai”, emellett jelentősen rontják a közérzetet 

és az eredményességet is. Közülük az egyik például a 

munkaképesség csökkenése, ami sokféle káros 

következménnyel járhat; alacsonyabb teljesítőképességet és 

terhelhetőséget, magasabb baleseti kockázatot is jelenthet. A 

belterületiek és az egyetemisták egynegyede gyakran, vagy a 

vizsgálat időpontjában is csökkent munkaképességűnek érezte 

magát. A külterületieknél ez az érték kisebb ugyan (18%), de 

még így is jelentős.  

Gyakori rossz hangulat vagy érzelmi kitörések jellemzőek a 

fiatalok 10-18%-ára. A legrosszabb érzelmi mutatói a tanyákon 

élőknek vannak, hiszen több mint egytizedüknek (12%-nak) 

gyakran van rossz hangulata, néhányan érzelmi kitöréseket 

jeleztek és itt a legkisebb az önmagukat kiegyensúlyozottnak 

tartók aránya. 

Összességében a testi és lelki egészségállapot adatai alapján 

bizonyítottnak találom a 3. hipotézisemet, hiszen a vizsgálatban 

részt vett fiatalok jelentős hányadánál rendszertelen, 

mozgásszegény életmód és korai betegségek, vagy 

pszichoszomatikus tünetek tapasztalhatóak. 

 

4. Befejezés 

Vizsgálati eredményeim a gyulai fiatalok körében is a 

jellegzetes generációs problémákat mutatják; az önálló 

egzisztencia megteremtésének elhúzódását, a jelentős arányú 
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munkanélküliséget és a gyakran kilátástalannak tűnő, súlyos 

anyagi helyzetet. 

Az adatok leképezik a Dél-Alföldi Régió kisvárosi 

gondjainak jellemző többségét. Láthatóvá teszik, hogy a családi 

életesélyek továbbörökítésével többnyire hatalmas különbségek 

alakulnak ki a bel- és külterületen élő azonos generáción belül 

is. 

Remélem, hogy a vizsgálatom is felhívja a figyelmet 

néhány megoldásra váró, a fiatalokat érintő társadalmi 

problémára. Ezek közül a legfontosabbnak a következőket 

tartom: 

- A jelenleginél sokkal nagyobb figyelmet és anyagi forrásokat 

kell fordítani a tanyákon élők létfeltételeinek javítására. 

- Új megközelítések és nevelési módszerek szükségesek a 

fiatalok egészségfejlesztéséhez, egészségtudatos életmódjuk 

kialakításához és fenntartásához. 

- Társadalmi méretű segítségnyújtást igényelnek önálló 

életkezdésük feltételeinek megteremtéséhez. 
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A BÉKÉSCSABÁN ÉLŐ HAJLÉKTALANOK HELYZETE 

 

Összefoglaló 
Egy pályázati projekt részeként szükségletfelmérés zajlott 

békéscsabai hajléktalanok körében. A társadalmi és munkaerő-

piaci reintegrációt segítő projektbe bevont nyolcvan fővel 

végzett kérdőíves adatfelvétel feltárta többek között a 

hajléktalanok demográfiai jellemzőit, egészségi állapotát, 

foglalkoztatási helyzetét, iskolai végzettségét, információt 

nyújtott családjuk és önmaguk deviáns magatartásával 

kapcsolatban. A kutatás alapján betekintést lehet nyerni a 

Békéscsabán élő fedél nélküliek társas kapcsolataiba és azon 

terveibe, amelyeket a lakhatáshoz jutás reményében szőnek. A 

szükségletfelmérés alapján megfogalmazható az a tevékenység-

kör is, amely a szociális szakma munkatársai előtt áll a 

hajléktalanokkal folytatott munka során. 

 

Abstract 
There has been a needs analysis survey carried out among 

dossers in Békéscsaba as part of a project aimed at social and 

labour market reintegration in the area. The eighty people 

involved in the project have been subjected to a questionnaire 

based survey whose results have highlighted the demographic 

characteristics, health condition, employment situation, 

qualification of dossers, also providing information about their 

family and personal deviations in attitude and behaviour. The 

research also provides an insight into  the social relationships of 

dossers and theri plan and hopes to eventually have a home. The 

needs analysis provides an opportunity to define the job 

description of social workers in charge of dealing with their 

problems. 
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1. Bevezetés 
A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató 

Központ és az Egyensúly AE Egyesület 2010. márciusa és 2012. 

februárja között a hajléktalan emberek társadalmi és 

munkaerőpiaci integrációját segítő programot bonyolított le. A 

munkát megalapozó szükségletfelmérés részben egy kérdőíves 

adatfelvételre alapult, mely Békéscsabán, az Életfa 

Gyermekjóléti és Családsegítő Központjában, a Hajléktalanok 

Átmeneti Szállóján, továbbá az Egyesület Szociális Kikötő 

Szolgálat nevű telephelyén történt, három hullámban, 2010. 

márciusában, 2010. augusztusában és 2011. januárjában. A 

kérdőívek kitöltését a pályázatban részt vevő munkatársak 

végezték. Ez a – kikérdezős – módszer tűnt a legalkalmasabbnak 

arra, hogy pontos információkat lehessen nyerni a TÁMOP 5.3.3 

programba bekerült személyek helyzetéről. A vizsgálat nyolcvan 

főt érintett, a szociális szakemberek szerint a megyeszékhelyen 

egy időben jelen lévő hajléktalanok csaknem teljes körét. 

2011. novemberében történt egy második, ötvenkilenc 

személyt érintő adatfelvétel, a fenti projektbe bevont, azt az 

egyéni fejlesztési terv alapján sikeresen teljesítő hajléktalanok 

körében. A pályázat elemeit hatvanan teljesítették, közülük egy 

fő elhalálozott, a többiek részt vettek a program végén a kérdőív 

kitöltésében. Az ötvenkilenc megkérdezett tehát abból a 

nyolcvanfős halmazból került ki, akiknek a válaszait a toborzás, 

szűrés és diagnózis után készült adatfelvétel alapján már 

elemeztük. Célszerű azonban a kérdések egy részének újra 

felvetése és a válaszok újragondolása, mert így kirajzolódhat, 

hogy időben mennyire állandó a hajléktalanság kockázata. 

Vannak olyan, az egyének életében bekövetkező negatív irányú 

és drámai mértékű változások, amelyek a nehéz gazdasági 
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körülmények között és a magánéletben bekövetkező krízisek 

okán hajléktalansághoz vezetnek. Ugyanakkor a 

mélyszegénységben élő, így a hajléktalanság kockázatának 

kitett, vagy éppen már hajléktalan emberek egy nagyon szűk 

rétege tud csak saját erejéből vagy a család támogatásával 

kikerülni kilátástalan helyzetéből. Tartós szociális és mentális 

hiány alakul ki az életükben, amelynek következtében kevés 

esélyük van arra, hogy segítő szervezetek közreműködése nélkül 

tudjanak kiemelkedni a hajléktalan lét, a reménytelen önfeladás 

állapotából.  

 

2. A szükségletfelmérés eredményeinek bemutatása 

a. Életkor, családi állapot, etnikai hovatartozás 

A megkérdezett nyolcvan fő, húsz és hatvan év közötti, 

tehát aktív korú felnőtt. A többség 1951 és 1960 között (25 fő, 

31%), illetve 1961 és 1970 között (24 fő, 30%) született. 

Mellettük igen jelentős még az 1971. és 1980. között (19 fő, 

24%) születettek száma. Az 1981-nél később születtek relatíve 

alacsonyabb számban vannak jelen, ez a korosztály még nem 

esett át azokon az életeseményeken, amelyek növelik a 

hajléktalanság kockázatát. Tizenkét olyan személy van, akinek 

bár konkrét lakásban van hivatalos tartózkodási helye, mégsem 

ott lakik, hanem tényleges elérhetőségi-tartózkodási helye 

túlnyomórészt az utca. Kiugróan magas azoknak a száma (31 

fő), akiknek nincs hivatalos tartózkodási helyük.  

A relatív többség nőtlen, illetve hajadon (33 fő, 41%), 

mellettük szintén domináns arányban szerepelnek az elváltak 

(31 fő, 39%). Csak „papíron”, formálisan, hatan (8%) házasok. 

Számukra valószínűleg nincs jelentősége annak, hogy családi 

állapotuk megváltozását, a volt házastársukkal való különélést 

hivatalosan is „lekövessék”. Heten (9%) elmondásuk szerint 

házasságban élnek. A második ütemben megkérdezettek relatív 

többsége is nőtlen vagy hajadon. Jól jelzi a hajléktalanság egyik 

legjellemzőbb körülményét az a tény, hogy házasságban élő és 

férjével vagy feleségével valóban együtt élő hajléktalan szinte 

alig akad, mindössze négynek ilyen a családi állapota. Az 

elváltak tizenöten (25%) vannak, és a legnagyobb létszámban 

azok találhatók, akik nőtlenként vagy hajadonként még nem 
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kötöttek házasságot. Hatan (10%) „hivatalosan” nősek vagy 

férjezettek, de feleségüktől, férjüktől külön élnek.  

A megkérdezettek negyedét környezete romának tartja, 

vagy legalábbis előfordult már életében, hogy cigánynak 

nevezték, miközben a szociális munkások egy-két kliensről 

mondják, hogy rasszjegyei alapján a roma etnikumhoz tartozik. 

A kérdés, illetve a rá adott válasz mutatja azt a közvélekedést, 

mely szerint a cigánysághoz való tartozás „roma életmódot” 

jelent, illetve a megkérdezettek környezetéből sokan gondolják 

úgy, hogy a hajléktalan lét a cigány életvitellel azonosítható.  

b. Lakhatás(sal kapcsolatos vágyak) 

A válaszadók közel fele hajléktalan életútja során lakott már 

hajléktalanszállón, éjjeli menedékhelyen. Körülbelül 

ugyanennyien intézményi hajléktalanellátást még nem vettek 

igénybe. A döntő többség eddigi élete során korábban 

rendelkezett már ingatlannal, vagy tulajdonosként, 

résztulajdonosként, esetleg családtagként – feltehetően 

gyermekként szülei házában – élt úgy, hogy szülei 

tulajdonosként laktak ott. Főbérlői státusza hét embernek volt, 

és mindössze kilencen vannak, akik sem maguk, sem 

családtagjuk révén soha nem tulajdonoltak otthont. A 

megkérdezettek több mint fele (44 fő) utolsó lakhelyén 

tulajdonosként vagy családtagként lakott. Mindemellett látszik 

az ingatlanvesztés folyamata, hiszen a hajléktalanságot 

megelőző szakaszban 40%-nyian bérlőként, szívességi 

lakáshasználóként laktak. Az egyik legfőbb ok, ami miatt 

megszűnt a hajléktalanságot megelőző legutolsó lakhatás 

lehetősége, a válás, azaz a partnerkapcsolat megszűnése (20 fő), 

illetve egyéb családi vagy személyes konfliktus megjelenése. 

Magántulajdonú lakás bérletének kényszerű felmondása után 

nyolcan kerültek utcára, a lakás lakhatatlanná válása miatt hat 

személy otthona szűnt meg. A meglévő lakás adásvétele, cseréje 

kapcsán kialakult helyzet miatt öt fő lakhatási lehetősége szűnt 

meg. A korábban lakott lakás elárverezése okán négyen váltak 

hajlék nélkülivé. Ez az adat azt bizonyítja, hogy nem a 

gazdasági válság, és nem a növekvő lakáshitelek jelentik a 

hajléktalanság kialakulásának elsődleges kockázatát, hiszen 

Békéscsabán mindössze öt százaléknyi kliens esetében történt 

árverezés. A hajléktalanság tehát részben a szegénységben 
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gyökerező lakásprobléma, részben a segítő társas kapcsolatok 

hosszú távú hiánya, részben szubkulturális, 

magatartászavarokkal is leírható, normáktól eltérő életmód. 
50

„Az épületek, s elsősorban az otthonok – a világ közepe, 

amelyek a biztonság és jelentőségteljesség érzését keltik, egy 

rendezett világ szimbólumai, amelyen belül van a rend. Az 

otthon elvesztése... az emberi élet egyik legnagyobb traumája. 

Otthonát elvesztve az ember hirtelen újra lecsupaszodik, 

törékennyé s védtelenné válik egy idegen világban.” 

Az utolsó otthont a relatív többség (28 fő) a házastársával 

vagy élettársával lakta, tizenhatan pedig nem csak a 

házastársukkal vagy élettársukkal, hanem gyermekükkel, 

gyermekeikkel laktak ott. Mutatja, mennyire fontos kapocs a 

család, hogy a fenti két kategórián kívül további tizenkét 

személy más egyéb rokonnal lakott együtt, tehát vagy a 

nukleáris vagy a kiterjesztett család adott védelmet 70 

százaléknak. Mindössze ketten vannak, akiknek az adatfelvétel 

időpontjában a lakását illetően jogvitája volt, ez is mutatja, hogy 

valószínűleg nem jogi-adminisztrációs probléma, nem elperelt 

lakhatási lehetőség lehet az otthonnélküliség oka. 

Az albérletet, mint a lakhatás megoldását elsősorban az 

elváltak tekintik számunkra leginkább megfelelő, választható 

megoldásnak. Előtakarékossággal jelenleg nagyon kevesen 

rendelkeznek, mindösszesen négyen. Ez érthető, hiszen nem 

életszerű az a helyzet, hogy valaki elveszíti a tényleges lakhatást 

szolgáló otthonát, hajléktalanná válik, miközben a jövőt illetően 

a lakáshelyzete megoldása érdekében takarékoskodik. A 

lakhatás közvetlen, rövidtávú megoldására a legtöbben, 

negyvennégyen, az albérletbe költözést favorizálják, hiszen más 

lehetőség csak keveseknek állhat rendelkezésére. Az összes 

többi, a válaszok között található esélyt, lehetőséget, így a 

jövedelemszerzést (8 fő), a társas kapcsolat rendezését (2 fő), a 

támogatott lakhatás igénybe vételét (2 fő), a munkavállalást (2 

fő) alig-alig választották. Az eltartási-életjáradéki szerződést, a 

saját tulajdonú ingatlanba visszaköltözést, az ingatlannal 

kapcsolatos peres eljárás rendezését, a lakáspályázaton való 

                                                             
50 Hankiss Elemér: Az emberi kaland. Egy civilizáció-elmélet vázlata. 

Helikon Kiadó, Budapest, 1977., 76. o. 
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részvételt, a szociális otthonba vagy egyéb intézménybe való 

bekerülést pedig senki nem jelölte. Terv szinten, amelynek 

megvalósulására természetesen nincs semmiféle garancia, éppen 

50%-nyian állítják, hogy vállalnának előtakarékosságot a 

lakáshelyzetük megoldására. 

A lakhatási probléma megoldását egyetlen személy se 

képzeli el úgy, hogy hajléktalan szállóra költözne. Szociális 

otthoni elhelyezést – korukból és lehetőségeikből adódóan – 

hárman választanának. A legtöbben, negyvenöten (76%) az 

önálló lakhatást, és mint reális lehetőséget, az albérletben lakást 

jelölték meg a lakhatási probléma megoldásaként. Ők vagy most 

is albérletben élnek, vagy hosszútávon ezt a megoldást tervezik. 

Szociális bérlakást közel húsz százalék szeretne. Tekintve, hogy 

ez az albérletnél lényegesen alacsonyabb költséggel járó 

megoldás, egy csekély jövedelemmel rendelkező egyén számára 

jobb lehetőség lehet. Az, hogy mégis csak 11-en (19%) jelölték 

megoldásnak, talán a lehetőségek reális számbavételét jelenti, 

azt tudniillik, hogy ez az önkormányzati segítség elsősorban 

családosok számára jelenthet segítséget, és nem a hajléktalanság 

kockázatának kitett, család nélkül élő polgároknak. Peres 

eljárással senki sem kívánja rendezni jogviszonyát, azaz 

feltehetően senkinek sincs olyan lakása, amelyet perrel tudna a 

maga számára használhatóvá tenni. Saját tulajdonú ingatlanba 

hatan (10%) költöznének (nekik vagy jelenleg is van a 

tulajdonukban ingatlan, vagy venni szándékoznak). Társas 

kapcsolatuk rendezésétől tizennégyen – a megkérdezettek 

csaknem negyede – remélik, hogy a lakásproblémájuk is 

megoldódik. Eltartási/életjáradéki szerződés megkötését senki 

nem tervezi, vélhetőleg nincs olyan kapcsolatuk, ismerősük, aki 

az ő ilyen típusú segítségüket kérné.  

c. Iskolai végzettség, munka(nélküliség) 

A nyolc általános iskolai osztályt sem végezte el két fő 

(3%). Lényegesen többen vannak, huszonketten (28%), akik az 

alapfokot elvégezték, persze ezzel alig van több esélyük 

elhelyezkedni, mint azoknak, akik nem járták ki az általános 

iskolát. Négyen gondolják, hogy szakképzetlenségük 

következménye a kereső munka hiánya. A relatív többség a 

szakmunkás végzettségűek halmaza (harmincnégy fő, 43%), 

közöttük, az életkorukat és a munkanélküli státuszukat 
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figyelembe véve igen sokan lehetnek, akik elavult tudással 

rendelkeznek. Öten az idős korukat jelölték meg 

elhelyezkedésük esélytelenségének okaként. Az elavult tudásra 

utal, hogy tizenketten nem találnak munkát a szakmájukban. 

Tizennégyen (18%) érettségiztek, a mai munkaerő-piaci 

kívánalmaknak az ő oklevelükkel sem lehet jó eséllyel 

megfelelni. Nyolc fő (10%) szerzett diplomát. 

A második ütemben megkérdezettek közül mindössze egy 

személynek nincs alapfokú iskolai végzettsége. A nyolc 

általános iskolai osztály elvégzése 13 fő (22%) számára jelenti a 

legmagasabb végzettséget. A relatív többségnek (29 fő, 49%) 

szakmunkásképzője van, igazolva azt az általános helyzetet, 

hogy a hajléktalanok többsége nem a legalacsonyabb 

végzettségűek közül kerül ki. Tízen (17%) érettségivel 

rendelkeznek, a hat felsőfokú végzettségű (10%) közül négyen 

főiskolai diplomát szereztek, és ketten vannak, akik egyetemi 

diplomával bírnak. 

A programban részt vevő nyolcvan fő az alap iskolai 

végzettségen kívül meglehetősen kevés egyéb tudással, 

kompetenciával bír. Csupán ketten rendelkeznek hivatásos 

gépjárművezetői engedéllyel. Betanított munkásként szerzett 

munkatapasztalattal is mindössze hárman dicsekedhetnek. 

Négyen, az eredeti szakképesítésükön kívül kőművesként is el 

tudnának helyezkedni, míg hárman-hárman a „szereléshez”, 

illetve a festéshez értenek. Ketten kézműves jártasságot 

szereztek, ezen kívül, az eredeti végzettsége mellett egy-egy fő 

autókereskedő, kertész, láncfűrészkezelő, targoncavezető, 

villanyszerelő és állatgondozó. Végzettség, azaz „papír” nélkül a 

számítógép használathoz viszonylag sokan értenek. Az 

internethasználat tizenhat fő számára nem idegen, 

szövegszerkesztői ismerete tizenöt főnek van, míg a 

táblázatkezelőt heten tudják használni. Angolul heten, németül 

hatan beszélnek, míg francia, román, orosz és olasz nyelven 

egy-egy személy ért valamilyen szinten. Huszonhárman nem 

csak az esetleges alacsony iskolai végzettségük és kevés 

kompetenciájuk okán vannak igen nehéz helyzetben az 

elhelyezkedést illetően, hiszen őket valamilyen betegség, 

szenvedély is akadályozza a munkavállalásban. Tizenkilencen 
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hivatkoznak a rokkantságukra, betegségükre, amikor a 

jövedelemszerző tevékenység hiányának okát indokolják. 

A halmozódott hátrányok következtében a csoport 83%-a 

(66 fő) nem végez kereső tevékenységet. Csupán kilencen 

vannak, akik állandó, bejelentett munkahellyel bírnak. Ők azok, 

akiknek hivatalos, élő munkaszerződésük van. A döntő többség 

tehát vagy egyáltalán nem végez kereső tevékenységet, vagy 

eseti alkalmi munkából él. A nyílt, legális munkaerőpiacon 

tartósan, bejelentett módon rendkívül kevesen tudnak 

megkapaszkodni. Csupán nyolcan elégedettek a munkájukkal, 

vélhetően ők rendelkezhetnek bejelentett munkával. Akik nem 

elégedettek, kivétel nélkül alacsonynak tartják a jövedelmüket. 

A foglalkoztatási bizonytalanság ebben a populációban kiugróan 

magas, a nyolcvan személyből ketten érzik úgy, hogy nem 

fenyegeti őket meglévő munkahelyük elvesztése. 

A bejelentett munkahellyel rendelkező kilenc főből 

”bármilyen” képzés megfelelne három embernek, állapotjavító 

tréningen venne részt két fő, személyiségfejlesztő tréningen egy, 

és takarítónak szintén egy fő tanulna. A projektbe bevontak 

harminc százaléka (24 fő) regisztrált álláskereső. Rehabilitációs 

járadékra nyolcan jogosultak. A projekten belül a döntő többség 

(68%) részt venne valamilyen képzésen. A legtöbben a 

választható lehetőségek közül az állapotukon javító 

foglalkozássorozatot nézték ki maguknak. Tizenötőjüket 

valamilyen tréning érdekelné, tízen a személyiségüket 

fejlesztenék, kilencen parkgondozónak tanulnának. Heten-heten 

szakmát szereznének, illetve bármit tanulnának, hatan takarítói 

képzésre szeretnének járni, és egy fő az önismeretét fejlesztené. 

d. Egészségi állapot, (szenvedély)betegségek és következményeik 

A kutatásba bevont csoport több mint felének van 

valamilyen, orvos által diagnosztizált betegsége. Ez roppant 

nagy arány, jól jelzi, hogy a hajléktalan, vagy a hajléktalanság 

kockázatának kitett embereknek nagyon rossz az egészségi 

állapotuk, ez pedig természetesen előrevetíti azt a tényt, hogy a 

várható élettartamuk jelentősen alacsonyabb az 

átlagnépességéhez képest. 
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51

„A halálokok közel fele a fagyhalál, kihűlés 

következménye. Jelentős még a gyilkosság (az áldozatok 30%-

ának sorstársa, 70%-ának nem hajléktalan ember volt a 

gyilkosa), kisebb részben a tűzhalál, füstmérgezés, és 15% 

egyéb okok (pl: orvosi segítség elmulasztása (5%), öngyilkosság 

(2%), mérgezés (2%).” 

 
52

„Nem kell hosszú évek óta praktizáló orvosnak lennünk 

ahhoz, hogy az utcákon, tereken vagy aluljárókban felbukkanó 

hajléktalan emberekről már első ránézésre is megállapíthassuk 

lerobbant egészségi állapotukat.” 

Sok betegség, így agyi keringési zavarok, vesebetegség, 

magas vérnyomás, alkoholfüggőség, mentális zavar, 

agykárosodás, affektív zavar, depresszió, reuma, asztma, 

köszvény, májfunkciós zavar, cukorbetegség, személyiségzavar, 

epilepszia, gyógyszerfüggőség, látáskárosodás, gerincferdülés, 

lumbágó, gyomorfekély, lágyéksérv, mentális retardáció, 

nyelőcsőfekély, ortopédiai problémák, paralízis, pikkelysömör, 

végtagamputáció, skizofrénia, paranoia nehezíti az életüket. 

Ennek ellenére mindössze huszonnyolcan járnak rendszeresen 

orvoshoz, és huszonhárman szednek rendszeresen gyógyszert a 

betegségük kezelésére. Pszichológusnál eddigi életük során  

huszonegyen jártak. Alkoholproblémával, agresszió vagy családi 

konfliktus kezelése céljából, depresszióval és öngyilkossági 

gondolatokkal keresték fel a szakembert. Pszichiátriai ellátásban 

ennél lényegesen többen, harmincöten (44%) részesültek, 

főképp alkohol- és drogfüggőség, öngyilkossági kísérlet, 

depresszió, skizofrénia miatt. Négyen (5%) vannak, akik 

jelenleg is ellátásban részesülnek drog-, alkohol-, vagy 

gyógyszerfüggőség, illetve játékszenvedély miatt. Harmincan 

(36%), most nem, de korábban ezekkel a problémákkal álltak 

már kezelés alatt. 

Bár ellátásban csak négyen részesülnek, ennél lényegesen 

többen vannak, akik gyógyszerfüggőnek vélelmezhetők, hiszen 

huszonketten (28%) rendszeresen használnak gyógyszert. 

                                                             
51 Oross Jolán: Hajléktalan emberek egészsége, hajléktalan emberek 

halála. In. Periferia Füzetek. 95/2, 8. o. 

52 Papp Ákos: Hajléktalan emberek egészségügyi helyzete; 2007., 

kézirat, 1. o. 
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Fájdalomcsillapítóval, saját bevallásuk szerint, folyamatosan 

csak ketten élnek, ahogyan altatóval is, ellenben nyugtatóval, 

hangulatjavítóval lényegesen többen, 18-an (23%). 

Az alkoholizmus velejárója, mintegy ismérve az a helyzet, 

amikor valakinek a mindennapi életében a mértéktelen 

alkoholfogyasztás súlyos problémát okoz. A megkérdezettek 

közül tizenketten (15%) veszítették már el munkahelyüket 

alkoholizmusuk miatt. A munkaviszonya drogfogyasztása 

következtében egy személynek szűnt meg. A munkavállalásban 

és a hivatalos ügyek intézésében ugyanez a tizenkét fő érzi 

magát az ivás miatt akadályozva. A drogozás, saját bevallása 

szerint egy fő számára okoz nehézséget az elhelyezkedésben, 

míg szintén egy fő érzi úgy, hogy a túlzott játékszenvedélye a 

hivatalos ügyintézés normális menetében is gátolja. 

A mértéktelen alkoholfogyasztás a munka világához képest 

is nagyobb károkat okoz a személyes kapcsolatokban. 

Huszonnyolc főnek (35%) a családi vagy egyéb más személyes 

kapcsolata esett áldozatul az ivásnak. A játékszenvedély három, 

a drog egy család életét tette tönkre. A hajléktalanná válásban a 

túlzott alkoholfogyasztás huszonhat (33%), a játékszenvedély 

három, a drog egy ember esetében játszott közre. 

Huszonkilencen (36%) kaptak jelzést a környezetüktől még 

idejekorán, hogy problémái származhatnak a túlzott 

alkoholfogyasztásból. A drogfogyasztás miatt egy valaki, a 

játékszenvedélyük okán ketten kaptak figyelmeztető jelzést 

szűkebb környezetüktől. Tizenhatan vannak, akiknek jelenleg is 

van problémájuk az alkoholfogyasztás miatt. Egy személynek a 

játékszenvedélye okoz jelenleg is problémát. Alkoholprobléma 

miatt tízen (13%) kérnek jelenleg is segítséget szakembertől. 

e. Családi életmód-előzmények 

Figyelemre méltó, hogy a szülők milyen kiugróan magas 

számban éltek/élnek deviáns életmódot. A szociális minta 

követése, a családi szocializáció mintegy előrevetíti és később 

igazolja a problémás magatartásmódok intenzív megjelenését. A 

családban, rokonságban 34 fő (43%) esetében fordul elő 

alkoholizmus. Ugyanebben a relációban drogfüggőségről és 

pszichiátriai betegségről tizenhatan (20%), öngyilkosságról 

nyolcan (10%) állították, hogy fordult korábban elő. Az apa 

súlyos alkoholproblémájáról huszonkilencen (36%) számoltak 
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be, de más szenvedélybetegséget, drog- vagy 

gyógyszerfüggőséget, játékszenvedélyt senki nem említett. Az 

anya hasonló jellegű esetleges deviáns magatartását, függőségét 

– konkrétan gyógyszerfüggőségét – mindössze öten jelezték. A 

nagyszülő(k) esetében hárman tudnak súlyos 

alkoholproblémáról, de más függőségről senki nem számolt be. 

A házastárs vagy élettárs alkoholizmusát tízen (13%), súlyos 

gyógyszerproblémáját ketten jelezték. A testvér súlyos 

alkoholproblémájáról hét (9%), drogproblémájáról, 

gyógyszerfüggőségéről, játékszenvedélyéről egy-egy fő számolt 

be. 

f. Társas kapcsolatok 

A megkérdezettek meglehetősen nagy hányada, több mint 

negyede nem adott választ arra a kérdésre, hogy kivel tölti 

szabadidejét. A relatív többség, 19 fő (24%) egyedül van ráérő 

idejében. Ez, mármint hogy nincs olyan családi, rokoni, baráti, 

ismerősi, közösségi kapocs, amely akár közös programokat 

nyújtana, súlyos hiányt jelenthet.  

 
53

„A hajléktalanok kulturális teréből kifelé mutató 

családi és rokoni szálak többsége negatív töltéssel terhelt. Az 

évek folyamán megromlott kapcsolatok leépültek. A kapcsolat 

romlásában szerepet játszik az, ha valaki a hajléktalan életmódot 

választja, de fordítva is igaz: megromlott családi kapcsolati 

térből kerültek sokan az utcára. Jellemzően válás után az 

asszonyt és gyermekeket hátrahagyva, kevés életkezdési eséllyel 

kerülnek ki. A volt házastárs iránti attitűdök legtöbb esetben 

negatívak, a gyermek irányába vagy neutralizálódott, vagy 

pozitív. Ez utóbbi esetben a lehetőség határain is túl, anyagi 

támogatást nyújtanak, vagy nagy ajándékokkal halmozzák el a 

kiemeltebb ünnepeken. Tehát jellemzően a kapcsolat erősítését 

anyagi és nem érzelmi oldalról közelítik meg.” 

Tizennyolcan (23%) nem hajléktalan, alkoholt ritkán vagy 

egyáltalán nem fogyasztó barátokkal töltenek legtöbb időt. 

Tizenegyen (14%) otthonnal rendelkező, alkoholt gyakran 

fogyasztó barátokkal múlatják legszívesebben az időt, Heten 

(9%) alkoholt gyakran fogyasztó sorstársaikkal, lakótársaikkal 

                                                             
53 Nagy Terézia: Kapcsolatháló elemzés egy szegedi hajléktalan 

csoportban, Szegedi Egyetem, BTK, 2003., 19. o. 
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vannak a legtöbbet együtt, és alkoholt ritkán vagy egyáltalán 

nem fogyasztó lakótársakkal, sorstársakkal időzik legtöbbet 

négy fő (5%). 

 
54

„A baráti kapcsolatok a hajléktalan szubkulturális téren 

belül dominánsak, ugyanakkor változékonyak és illékonyak. Az 

időlegesen fennálló kapcsolatok kölcsönösek és kölcsönösen 

elismertek. Ilyenkor a gyakorisága szempontjából nagyon 

intenzívként jellemezhető: nemcsak hogy mindennapos, hanem 

mintegy napi húsz órás együttlétet is jelenthet. Ez funkcionális 

is egyúttal, azaz létfenntartási (és biztonsági) szempontokból is 

célszerű. Intimitás tekintetében is jelentős, de ez 

természetszerűleg következik az intenzív egymásmellettiségből 

is.” 

 

3. A szociális munkás feladatai 
A hirtelen bekövetkező rossz helyzetek, a gazdaság 

működési zavaraival összefüggő jövedelemcsökkenés okán az 

egyén vagy a család szegénységbe süllyedhet. Ha emellett 

nincsenek nagyobb pszichológiai és társadalmi deficitek, akkor 

sokan egy idő után saját erejükből ki tudnak kerülni ebből a 

válságos periódusból  Másoknál azonban – éppen a huzamosan 

rossz társadalmi feltételek miatt, esetleg egyéni okokból is – a 

szegénység nem ideiglenes, hanem tartós állapot, és ha ez a 

helyzet a hajléktalanság speciális kiváltó okival is párosul, 

megjelenik a reménytelen önfeladás, a hajléktalanság kockázata, 

végső esetben az otthontalanság maga. Optimális esetben a 

szociális ellátórendszer, a segítő társadalmi közeg nyújtotta 

támasz kiutat jelenthet a helyzetből. A szociális munkások 

természetesen jól be tudják azonosítani a különböző deviáns-

magatartás típusokat, így a segítségnyújtás szakmailag 

legmegfelelőbb formáit is jobban ki tudják választani. A 

szociális szakma képviselői szerint a projektben részt vevő 

nyolcvan főből legtöbben, huszonheten (34%) alkoholizmussal 

küzdenek, három személynek a túlzott játékszenvedély okoz 

gondot, ketten drogfüggők, egy főnek pedig 

gyógyszerproblémája van. Az alkoholizmus tehát, mint a 

                                                             
54 Nagy Terézia: Kapcsolatháló elemzés egy szegedi hajléktalan 

csoportban, Szegedi Egyetem, BTK, 2003. 20. o. 
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szélesebb társadalmi környezetben is, a legsúlyosabb 

szenvedélybetegség. 

 
55

„A becsült hajléktalan népességen belül kb. 65% 

tekinthető alkoholistának, ez a szám a hazai átlagnál jóval 

magasabb. Más, hajléktalan otthonban végzett kutatások 80%-os 

alkoholt rendszeresen fogyasztóval találkoztak, melyből 40% az 

alkoholizmus „súlyosnak” tekinthető formáját „művelte”. 

Emellett a hajléktalan embereknél 19-szeres az 

alkoholmegvonási tünetek száma, az alkoholista hajléktalanok 

30%-a vett részt elvonó kezelésen.” 

A szociális munkásoknak sokféle segítséget kell tudniuk 

nyújtani a rászoruló klienseknek. Az otthon nélkül élő 

megkérdezettek közül a legtöbben, negyvenhárman, (54%) 

lakásbérlés, albérletkeresés során várnak közreműködést. A 

lakhatási támogatás igénybevétele ügyében negyvenen (50%), a 

családi-rokoni kapcsolatok rendezése érdekében harminchárman 

(41%), míg jövedelemszerzéshez harmincan (38%) kérnek 

támogatást. Lakáspályázaton való részvételhez, a pályázat 

benyújtásához kilencen (11%), elveszett iratok pótlásához 

négyen (5%), remélnek segítséget. Ahhoz, hogy munkahelyet 

találjanak a kliensek, elsősorban használható tudásra van 

szükségük, ezért hetvenöt fő (94%), tehát majdnem mindenki 

valamilyen képzésen való részvételét tartják fontosnak a 

szociális munkások. Egyéb aktiváló programon – 

családkonzultáción, mentálhigiénés tanácsadáson, szervezett 

szabadidős programokon, önkéntes munkán, mediáción - való 

megjelenést is célszerű tartani negyvenegy főnek (51%) , és az 

álláskeresésben való segítségre negyven kliensnek (50%) van 

szüksége. A meglévő munka megtartásához valamilyen konkrét 

segítség tizenhat (20%), az egészségi állapot javításával 

összefüggő támogatás hét (9%), a ruházat pótlása három (4%) 

ember számára jelenthet támaszt. A megkérdezettek egészségi 

állapota összességében lényegesen rosszabb, mint az 

átlagnépességé. Közülük legtöbben, húszan (25%), pszichiátriai 

szakellátás igénybevételéhez kérnének segítséget. Háziorvoshoz 

tíz (13%), fogászhoz három (4%) klienst szükséges irányítani. A 

                                                             
55 Papp Ákos: Hajléktalan emberek egészségügyi helyzete; 2007., 

kézirat, 8. o. 
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közgyógyellátás rendszerébe való bekerüléshez ketten, és 

bőrgyógyászati szakellátás igénybe vételéhez és a rendszeres 

szakorvosi kontrollhoz való hozzáféréshez egy-egy fő számára 

kell támogatást biztosítani. A függőség, szenvedélybetegség a 

hajléktalanság egyik súlyos velejárója, akár oka és 

következménye is lehet. Harmincegy esetben (39%) érzik úgy a 

szociális szakemberek, hogy szükséges beszélgetni a hajléktalan 

klienssel az addiktológiai problémájáról. A konkrét megoldási 

lehetőségek felvázolása kilenc (11%) esetben szükséges. 

Szakellátást kell javasolni öt (6%), önsegítő csoportot négy (5%) 

főnek, egynek pedig kórházi kezelést. Támogatott 

lakásprogramba negyvennyolcan (60%) irányíthatók. Képzésbe, 

mely minden iskolai végzettség esetében a legfontosabb 

tényezőnek tűnik a munkahely megtalálása és ezzel 

összefüggésben a társadalmi reintegráció szempontjából, 

hetvenöten (94%) vonhatók be.. A nyolc általános iskolai 

osztályt végzettek számára is lehetőséget kínál a képzés, és 

ugyanez a véleményük a szakembereknek azokról is, akik 

diplomával rendelkeznek. 

 

4. Összefoglalás 
A fedél biztosítása csak az egyik tényező, mely az otthon 

nélküliség megszűnését jelentheti. A lakhatás megoldása a 

hajlék nélküli, végletesen kiszolgáltatott életszakasz – átmeneti 

vagy végleges - befejeződése, egy új minőségű élet kezdete. 

Más megközelítés szerint egy folyamat, egy szinte kizárólag 

segítséggel megtehető út egy szakasza, amit megelőz az a 

periódus, amely során a hajléktalan alkalmassá válik arra, hogy 

visszailleszkedjen a társadalomba. Az izoláció, a kiilleszkedés, a 

dezintegráció megszűnése szükséges a változáshoz (illetve ez 

maga a változás), és nem csak egy ingatlan, hiszen általában 

nem csupán a lak(hat)ás hiánya okozza a hajléktalanságot. 
56

„Semmiképpen sem törvényszerű, sőt számos példa 

hozható arra, hogy emberek nem lesznek csupán az okból 

hajléktalanok, hogyha egy szerencsétlenség során összedől a 

házuk, megszűnik az albérletük, vagy akár valamely okból el 

kell adniuk a lakásukat. 

                                                             
56 Breitner Péter: A hajléktalanná válás lépcsőfokai, 4. o., Kézirat 
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Az igazi probléma nem ezekben a külső okokban rejtőzik, 

hanem a hajléktalan ember személyiségében, élettörténetében, 

elszenvedett sérüléseiben és az egész addigi élete során fellépett 

hiányokban keresendő. 

A hajléktalanság … nem lakás nélküliséget jelent, hanem 

egyfajta személyiségállapotot, eszköz nélküliséget, amely 

kiszolgáltatottá teszi az embert a rajta kívül zajló eseményeknek, 

amelyekkel csak sodródni tud.” 

Ezt a sodródó, kiszolgáltatott állapotot enyhítendő vállalta 

az Életfa Szociális Szolgáltató Központ és az Egyensúly AE 

Egyesület a Társadalmi Megújulás Operatív Program pályázati 

programjában a munkát. 
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MOLNÁR ISTVÁN - BORBOLA GÁBOR 

 

A HÁROMSZÖGSZÁMOKRÓL I. 

 

 

Összegzés 

A szerzők tanulmányukban a háromszögszámok 

tulajdonságait vizsgálják. Bebizonyítják ezen speciális számok 

kilenc tulajdonságát. Ennek során a matematikai bizonyítások 

mellett szemléletes bizonyításokat is adnak. 

Kulcsszavak: háromszögszám, szemléletes bizonyítás. 

 

Abstract 

The authors of this study looked into the characteristics of 

triangular numbers. They found nine features of these special 

numbers. During this investigation they gave not only 

mathematical but also illustrative proofs. 

Keywords: triangular number, proofs without words  

 

 

Már a püthagoreusok is több számelméleti összefüggést 

ismertek. Módszerük lényege abban állt, hogy a számokat 

különböző formában rakták ki kavicsokkal, ami a számolótábla 

használatával volt összefüggésben. Így jutottak el például a 

háromszögszámokhoz. Ezek olyan számok, amelyek előállnak 

az első néhány egymást követő pozitív egész szám összegeként, 

azaz az n ...21  alakú számok. Nevüket onnan kapták, hogy 

szabályos háromszög alakba rendezhetők (1. ábra): 

 

1. ábra 

A tanulmány első részében a háromszögszámokkal 

kapcsolatban néhány olyan tulajdonságot ismertetünk, melyekre 

1 21 321  4321  54321 
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mind matematikai, mind pedig szemléletes bizonyítást is adunk. 

A bizonyítások során a következő ismert összefüggéseket is 

felhasználjuk: 

 
 

2

1
...321




nn
n  

 
  

6

121
...321 2222 


nnn

n  

 
4

)1(
...321

22
3333 


nn
n  

Ha az n-edik háromszögszámot nT -el jelöljük, akkor 

1. tulajdonság: 2

1 nTT nn   

Bizonyítás: 

   
  2

1 2
2

11
22

1

2

1
nn

n
nn

nnnnn
TT nn 





  

Szemléletes bizonyítás:  

 

2

1 nTT nn   

2. ábra 

2. tulajdonság: nnn TTT 213    

Bizonyítás: 
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Szemléletes bizonyítás: 

 

nnn TTT 213    

3. ábra 

3. tulajdonság: 1213   nnn TTT  

Bizonyítás: 
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Szemléletes bizonyítás: 

 

1213   nnn TTT  

4. ábra 

nT

nT

nT

nTnT

nT
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4. tulajdonság:  21 248 nnTn   

Bizonyítás: 

 
 222

1 244444
2

1
848 nnnnnn

nn
nTn 


  

Szemléletes bizonyítás: 

 

 21 248 nnTn   

5. ábra 

5. tulajdonság:  21218  nTn  

Bizonyítás: 

 
 22 121441

2

1
818 


 nnn

nn
Tn  

Szemléletes bizonyítás: 

 

 21218  nTn  

6. ábra 
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6. tulajdonság:  211 126   nTTT nnn  

Bizonyítás: 
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Szemléletes bizonyítás: 

 

 211 126   nTTT nnn  

7. ábra 

7. tulajdonság: 
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...321
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TTTT n  

Bizonyítás: 
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Szemléletes bizonyítás 1: 
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8. ábra 

Szemléletes bizonyítás 2: 
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9. ábra 
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8. tulajdonság: A kilences számrendszerbeli 
szer-

111...11
n

 szám a 

tízes számrendszerben háromszögszám. 

Bizonyítás: 
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Szemléletes bizonyítás: 
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10. ábra 

9. tulajdonság: Az első n darab pozitív páratlan egész szám 

köbeinek összege háromszögszám. 

Bizonyítás: 
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Szemléletes bizonyítás: 
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11. ábra 
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