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BEVEZET GONDOLATOK
Ön a Nyíregyházi Fiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Karának gondozásában megjelen legújabb folyóiratot tartja kezében, amely a harmadik évfolyamának els száma.
E tudományos folyóirat céljaként a Kar oktatóinak, és az intézményünkhöz közel álló „küls”
szakemberek kutatásainak bemutatását, azok egy-egy szeletének közre adását fogalmaztuk
meg.

Kiadványunk – a korábbiakhoz hasonlóan – számos érdekes kutatási kérdést jár körül, magas
fokú szakmai igényességgel és fegyelmezett stílusban.
A Kar vezetésének és a folyóirat szerkesztbizottságának a célja, hogy a munkatársaink által
gondozott és az eladásokon elhangzott kutatási kérdések, témák az utókor számára is fennmaradjanak, bíztatva ket a tudományos élet szépségeinek megismerésére és aktív mvelésére.
A kötetben megjelen – szerteágazó tudományágakhoz kapcsolódó – tanulmányok olyan izgalmas kérdésekre adnak választ, melyek a szélesebb közvéleményt is foglalkoztatják, s alapveten befolyásolják a hétköznapi életüket.
Bizonyára, mint minden írás, ezek a tanulmányok is bírálhatók, s további vitákat eredményezhetnek. Ha ez így lenne, akkor még inkább megérte a szerzktl befektetett munka, az eredményeink közreadása.

Reméljük, hogy az olvasók részérl néhány év múlva is lesznek érdekldk, akik fellapozzák
könyvünket, s választ kapnak néhány kérdésükre.
Természetesen a szerzk, szakemberek, tudományos kutatók részérl pedig érdekldéssel
várjuk a folytatást, akik a késbbieken is megtisztelik Kiadványunkat publikációikkal.

Vargáné Bosnyák Ildikó
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BÁCSNÉ BÁBA ÉVA*
IDTÉNYEZ VIZSGÁLATOK A VÁLTOZÁS MENEDZSMENT TERÜLETÉN
Kulcsszavak: idtényez, idhatékonyság, változás
Bevezetés

A legtöbb szervezet küls- és bels környezetében állandó változások zajlanak le. Mivel a
szervezetek létüket és fennmaradásukat csak folyamatos, kisebb-nagyobb kiigazítás révén
képesek biztosítani, napjainkban a változásokhoz való alkalmazkodás kényszere egyre jelentsebb szerephez jut. Ezzel összefüggésben érdemes megvizsgálni, hogy a szervezetek milyen
gyorsan, és milyen hatékonyan képesek illeszkedni a változó környezethez. Ezért vizsgáltam a
változási folyamatokban az idtényez szerepét, illetve az idhatékonyság fokozhatóságát.
A változás vizsgálatok eredményeit összegezve megállapítható, hogy az idtényeznek a legnagyobb jelentséget a piaci és a technológiai változások esetében tulajdonítanak a vezetk.
Mindkét változási folyamatnál az ipari, kft formában mköd cégek nagy munkaidej vezeti
minsítették magas értékekkel az id szerepét.

1. Anyag és módszer
1. 1. A kutatás elzményei

Kutatási területem szervesen illeszkedik a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kara, Vezetés- és Szervezéstudományi Intézete által indított kutatási programhoz, „A menedzsment funkcionális vizsgálatához” (Berde, 2009:32). Kutatási témám a folyamat menedzsment f területhez, azon belül
az idgazdálkodás résztémakörhöz illeszkedik.
A vizsgálatok rendszere is igazodik az intézet által alkalmazott módszerhez, ami kérdíves
interjút, vállalati adatgyjtést jelent.

*

Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, egyetemi adjunktus,
e-mail: babae@agr.unideb.hu
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1. 2. Alkalmazott statisztikai módszerek

A begyjtött adatok jellegének figyelembe vételével, a vizsgálati célnak megfelel feldolgozás érdekében többféle alkalmazott statisztikai elemz eljárást alkalmaztam. A kérdívek értékelését leíró statisztikai elemzéssel kezdtem, majd hipotézisvizsgálatot, fkomponens elemzést, varianciaanalízist végeztem.

1. 3. A vizsgálati minta bemutatása
A vizsgálatokban 625 vezeti interjút dolgoztam fel, melyeket kérdezbiztosok segítségével
gyjtöttem be. Hiányzó adatok esetén, az adott válaszadó, az adott vizsgálati szempont alapján kimaradt az elemzésbl. A teljes mintára nézve a hiányzó adatok aránya 1,83% volt.
A vizsgálati mintát dönten közepes üzemméret, korlátolt felelsség társasági formában
mköd szervezetek alkotják. E szervezetek több, mint 40%-a élt át jelents átalakulást az
elmúlt idszakban.
A válaszadók jelents része fels fokú végzettséggel rendelkez férfi, aki fként közép- és
alsóvezeti beosztásban dolgozik. A megkérdezettek közt szinte azonos arányban vannak a
30-as, a 40-es és az 50-es korosztályhoz tartozók, de nem elhanyagolható a huszonévesek
aránya sem. A válaszolók 60%-a betartja a törvényesen elírt 8 órás munkaidt, de 40%-uk
ettl több idt tölt munkával.

2. Változás vizsgálatok

A szervezetek számára dönt lehet, hogy milyen gyorsan és milyen hatékonyan képesek illeszkedni a küls környezethez. A változásmenedzsment sikerét jelentsen befolyásolhatja a
szervezet változásra adott reakciójának gyorsasága (a reakció id). A szervezeti változások
témaköre az 1980-as években került eltérbe. Ez leginkább azzal magyarázható, hogy a szervezetek környezetében is jelents változások zajlottak le, és zajlanak le a mai napig is. A korábbi konjunkturális idszakokat kiszámíthatóság és elre jelezhetség jellemezte, de ma ez
egyre kevésbé mondható el. Napjaink piacait a fogyasztói igények állandó változása jellemzi,
egyre képzettebb munkaer jelenik meg a munkaer piacokon is. Elképzelhetetlen ütemvé
vált a technológiai fejldés, felgyorsult a termékfejlesztés folyamata, és lecsökkent az áruk,
szolgáltatások életciklusa. A szervezetek környezetét tehát nem csupán állandó változások
jellemzik, de maguknak, a változásoknak az üteme is felgyorsult. A szervezeteket ma ez a
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turbulens és bizonytalan környezet kényszeríti rá a változásokhoz való alkalmazkodásra (Dobák, 2002). Ugyanakkor minden szervezetre jellemz a stabilitásra törekvés, az, hogy küls
kényszer nélkül ne változtassanak bevett magatartásukon (Northcraft-Neale, 1990).
A szervezet és vezetése számára fontos feladatot, egyben egy folyamatos tevékenységet jelent
a változás és a stabilitás közti egyensúly megteremtése.
A szervezetekben sokféle változás zajlik. Beckgard és Harris (1977) a változásokat az átmenetekkel azonosítják, amelyek a szervezetet annak korábbi állapotából a jövbeli állapotába
vezetik át.
Molnár és Kirilly (2000) hasonlóan fogalmaznak, de kibvítik a meghatározást a teljesítmény
aspektussal is. Szerintük a változásmenedzselés eredményeképpen egy cég vagy szervezeti
egység A állapotból B állapotba sikeresen mozdul el, miközben egy magasabb teljesítményszintre emelkedik.
Nadler (1980) a hatékonyságot hangsúlyozza: „a változásokra akkor kerül sor, ha a vezet
felismeri, hogy az elemek közötti kapcsolat az adott állapotban nem kedvez a hatékonyságnak, és a szervezetet át kell alakítani. Ez gyakran azt jelenti, hogy újra kell gondolni, és újólag
meg kell határozni a szervezet feladatát, majd meg kell változtatni más elemeket is, alátámasztva a feladatok megvalósítását.”
Thom (1999) változáskezelésként definiálja a stratégiákban, folyamatokban, szociálisgazdasági rendszerekben lejátszódó valamennyi tervezett, irányított, szervezett és ellenrzött
változtatást. Kiss (1991) a szervezeti változást olyan átalakulásként írja le, amely a szervezetek lényeges jellemziben következik be, a szervezet vezetésének tudatos beavatkozása nyomán, vagy attól kísérve. A szervezeti változások egységes jellemzi:
-

a szervezet lényegi jellemzibl legalább egy változik

-

a változás meghalad egy bizonyos nagyságrendet

-

a szervezet vezetése tudatosan irányítja, vagy legalább hatékonyan befolyásolja a változás irányát, kimenetelét. Ez a változások vezetése – egyszóval: a változásvezetés –
lényege.

A vezetésnek tehát dönt jelentség szerepe van a változásokban. Ez adta az indítatást arra,
hogy megvizsgáljam a változási folyamatokban az idtényez szerepét, illetve az id hatékonyság fokozhatóságát.
Kérdésként merülhet fel, hogy minek tekintsük az idt a vezetési munka szempontjából? Korlátnak, ami a vezett folyamatosan céltudatos cselekvésre készteti a célok elérése érdekében
vagy erforrásnak, amivel hatékonyan kell gazdálkodni? Mindkett igaz lehet a vezetés kü11
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lönböz szintjein. Az alsó szint vezetknek, akiknek a munkája a technológiai folyamatok
betartásához, végrehajtásához kötdik, az id inkább korlát, amit figyelembe kell venniük a
munkatevékenységek irányítása, a folyamat zavarainak elhárítása során. A magasabb szinteken az id egyre inkább erforrás, amivel hatékonyan kell és lehet is vele gazdálkodni (Katonáné és mtsai, 1997).
Kutatásom során az idtényezt a vezeti idgazdálkodáshoz kapcsolódva vizsgálom, de
igyekszem a szokásos time-managment összefüggéseken túlmutatva az id erforrás jellegét
bizonyítani.
A változási folyamatok elemzését az átlagok vizsgálatával kezdtem. Az 1. ábra mutatja az
idtényez minsítését és az idhatékonyság javíthatóságát a szervezeti, a kultúra, a technológiai, a piaci, a vezetési, a profil- és a szabályozási változások esetében.
Ahogy az ábráról leolvasható, az idtényeznek legnagyobb jelentséget a piaci és a technológiai változások esetében tulajdonítottak a válaszoló vezetk. Közepes jelentségnek ítélték
meg a szervezeti, a vezetési, a szabályozási és a profilváltozásoknál. Jelen vizsgálatban az
idnek a legkisebb jelentség szerepe a kultúraváltozásban van.
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1. ábra

Változási folyamatok elemzése
Forrás: saját szerkesztés.

A válaszokat hipotézis vizsgálatokkal elemezve, azt tapasztaltam, hogy nincs véleménykülönbség a jelents szervezeti változásokon átesett, és még át nem esett vállalkozások vezeti
közt. A megkérdezettek véleményét beosztásuktól függen vizsgálva sem találtam szignifikáns különbséget.
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A válaszokat a vállalkozások üzemméret szerinti megoszlásában tanulmányozva azt az eredményt kaptam, hogy a kis- (3,6797) és nagyszervezetek (3,7167) magasabb értékkel minsítik
az idt a vezetési változások esetében a közepes (3,5097) és mikro vállalkozásoknál.
A véleményeket a cégek ágazat szerinti megoszlásában vizsgálva is szignifikáns a különbség.
A technológiai-, a piaci- és a profilváltozásoknál az iparhoz, a vezetési változásoknál a mezgazdasághoz tartozó vállalkozások minsítették az idt a legmagasabbra. Az iparhoz tartozó
szervezetek vezeti a válságmenedzselés alapreceptjében szerepl: „költségcsökkentés és
bevételnövelés” (Varga és mtsai, 1997:234) taktikáját kívánják követni, ha szükségük lesz rá.
Ennek érdekében készek profiltisztítást és költségracionalizálást, gyártmány- és piacfejlesztést
végezni a lehetséges legrövidebb idtartam alatt. A többi ágazathoz képest a mezgazdaság
nagyobb érzékenységet mutat a vezetési változásokra. Ez abból fakadhat, hogy ez az ágazat a
rendszerváltást követen a privatizációhoz és a kárpótláshoz kapcsolódóan már átélte a tulajdonosi szerkezet megváltozásával együtt járó vállalati struktúra és vezetési szerkezet változásokat. Megismerte, hogy ezen változások esetében is fontos a gyors reagálás. Összességében
vizsgálva azonban, a vezetk valamennyi ágazatban a piaci változások esetében tulajdonítottak a legjelentsebb befolyásoló hatást az idnek. Ezt az 1. táblázat szemlélteti.
1. táblázat

Az idtényez a változási folyamatokban, tevékenységi forma szerinti megoszlásban
Tevékenység/
Változások

Technológiai
változások

Piaci
változások

Vezetési
változások

Profil
változások

Mezgazdaság

3,8754

3,9211

3,6447

3,5248

Élelmiszer

3,6875

3,8387

3,4333

3,5484

Ipar

4,2500

4,1167

3,4833

3,6316

Szolgáltatás

3,5897

3,6974

3,5432

3,5696

Kereskedelem

3,5476

3,6667

3,0476

3,5476

Egyéb

3,2169

3,2000

3,6136

2,9882

Összesen

3,7517

3,7926

3,5587

3,4673

Forrás: saját vizsgálatok.

A válaszolók személyes jellemzi alapján végzett kutatásoknál a vezetk kora, végzettsége,
beosztottjaik száma és munkaidejük megoszlásában találtam szignifikáns különbséget.
A vezetk véleményét kor szerinti megoszlásban elemezve, megállapítható, minél idsebb a
vezet, annál fontosabbnak tartja az id szerepét a vezetési változásokban.
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A számítások elvégzésével a következ átlagértékeket kaptam:
- a 20-29 éves vezetk:

3,4300,

- a 30-39 éves vezetk:

3,5000,

- a 40-49 éves vezetk:

3,5263,

- az 50-59 éves vezetk:

3,6954,

- a 60 év feletti vezetk:

4,0500.

Az eredmények alapján megállapítható, hogy idsebb korban felértékeldik az idtényez. Az
idsebb generációhoz tartozó vezetk nagyobb munkatapasztalattal rendelkeznek, tudják, ha
halogatják a döntést vezetési kérdésekben, annak a szervezeti teljesítmény visszaesése lehet a
következménye.
A vizsgált minta végzettség szerinti megoszlása úgy alakult, hogy a változási folyamatok közül a piaci, a szervezeti, a vezetési változásokban a fiskolai és egyetemi végzettségek értékelték magasabbra az idtényezt, a profil változások esetében, pedig a középfokú végzettségek. Az eredményeket kategóriánként (soronként) áttekintve megállapítható, hogy ez esetben
is a megkérdezettek a piaci változások esetében minsítették legfontosabbnak az idt. A minsítés értékeit a 2. táblázat tartalmazza.
2. táblázat

Az idtényez a változási folyamatokban, végzettség szerinti megoszlásban
Tevékenység/
Változások

Szervezeti
változások

Piaci
változások

Vezetési változások

Profil
változások

szakközép

2,9091

3,7273

3,4545

4,0909

középiskola

3,3101

3,5469

3,2969

3,3730

fiskola

3,6103

3,8883

3,7453

3,6981

egyetem

3,5097

3,8425

3,5462

3,2835

összesen

3,4927

3,7900

3,5588

3,4619

Forrás: saját vizsgálatok.

A vezetk véleményében szignifikáns különbséget találtam attól függen, hogy hány beosztott tartozik alájuk. A 3. táblázat mutatja, hogy minél kevesebb beosztott tartozik a vezet
csoportjába, annál inkább értékeli az idtényezt a technológiai változásokban. Ez összefüggést mutat a kézi-, gépi munkaer felhasználásával.
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3. táblázat

Az idtényez a technológiai változásokban
a beosztottak száma szerinti megoszlásban
Beosztottak száma/
Változások

Technológiai
változások

-10

3,8487

11-50

3,7479

51-100

3,1739

összesen

3,7551

Forrás: saját vizsgálatok.

A válaszadó vezetk munkában töltött idejének függvényében is különbség mutatkozik az id
és a változások kapcsolatának megítélésében. A piaci-, és a profilváltozások esetében azt tapasztaltam, hogy minél hosszabb a vezet munkaideje, annál inkább értékeli az id szerepét.

Az idhatékonyság fokozhatóságát a változási folyamatokban vizsgálva a legmagasabb érték
eredményeket a vezetési, a technológiai és a szervezeti változások esetében kaptam. Az id
hatékonyság növelhetsége közepes értékeket a profil-, a piaci és a szabályozási változásoknál, legkisebb értéket, pedig a kultúra változásnál kapott (1. ábra). Ez azt mutatja, hogy a vezetk késlekedés nélkül hajlandóak meghozni azokat a döntéseket, amelyek leginkább tlük
függnek (vezetési, szervezeti, technológiai változások). A küls okok következtében szükségessé váló piaci és profilváltozásoknál is megpróbálják a szervezetet a lehet legrövidebb
átfutási idvel rákényszeríteni az alkalmazkodásra, hiszen ettl versenyelnyt remélnek.
A nehezen, hosszú idtávon változtatható, nagy szervezeti ellenállással jellemezhet szervezeti kultúra esetében azonban, az idhatékonyság is csak minimálisan javítható. A megkérdezett vezetk válaszaiban nincs szignifikáns különbség a koruk, a beosztásuk, a beosztottjaik
száma és a munkaidejük függvényében.
A válaszokat a megkérdezett vezetk cégeinek ágazati besorolása szerinti megoszlásban vizsgálva különbséget észlelhetünk a szervezeti és a piaci változások esetében. Mindkét változási
folyamatnál az ipari vállalkozások minsítették az idhatékonyságot leginkább javíthatónak
(4. táblázat).
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4. táblázat

Az idhatékonyság javíthatósága a változási folyamatokban
a cégek ágazati besorolása szerinti megoszlásában
Tevékenység/Változások

Szervezeti változások

Piaci változások

Mezgazdaság

3,3775

3,3200

Élelmiszer

3,4063

3,1613

Ipar

3,8500

3,7667

Szolgáltatás

3,4815

3,4545

Kereskedelem

3,2381

3,3333

Egyéb

3,6118

3,0519

Összesen

3,4635

3,3407

Forrás: saját vizsgálatok.

A válaszadók vállalkozásuk nagysága függvényében szignifikánsan különböz véleményt
fogalmaztak meg a szervezeti változások esetében az idhatékonyság fokozhatóságának kérdésében. Az 5. táblázat jól szemlélteti, hogy ahogy n a vállalkozás mérete, a vezetk annál
inkább vélik úgy, hogy az id hatékony felhasználása fokozható. Minél nagyobb egy szervezet annál összetettebb, bonyolultabb a struktúrája. A szervezeti változtatások ennek köszönheten lassabban valósíthatóak meg. Ha sikerül ezt a folyamatot felgyorsítani a szervezet rugalmasabbá, eredményesebbé válhat. Ez magyarázhatja ez esetben a nagyobb szervezetek vezetinek értékelését.
5. táblázat

Az idhatékonyság javíthatósága a változási folyamatokban
a cégek üzemméret szerinti megoszlásában
Létszám/Változás

Szervezeti változások

1-9

3,0213

10-50

3,3961

51-249

3,5430

250-

3,5763

összesen

3,4678

Forrás: saját vizsgálatok.
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A vizsgálatba vont szervezetek férfi és ni vezeti másképp ítélték meg az idhatékonyság
javíthatóságát a vezetési, a profil-, és a szabályozási változások esetében. Mind három változási folyamatnál a nk érezték inkább javíthatónak a jelenlegi helyzethez képest az idhatékonyságot.
Vélemény különbséget (P=0,048) találtam a tevékenységi-, profilváltozások esetében attól
függen, hogy a megkérdezett vezet cégénél volt-e az utóbbi idben valamilyen jelentsebb
átalakulás, vagy sem. Azok, akiknél volt korábban átalakulás (3,4661), inkább vélik javíthatónak az idhatékonyságot a profilváltozásoknál, mint azok, akiknél nem volt változás
(3,3205). Valószín, hogy akik még nem tapasztalták meg a szervezet tevékenységének megváltozását, félelemmel gondolnak a szervezet mködését alapveten átalakító folyamatokra,
úgy vélik, hogy ezek nagy idráfordítást igényelnek.
A vizsgálatban részt vev vezetk végzettségük függvényében másként (P=0,009) látják az
id ráfordítások csökkenthetségét a szervezeti változások esetében. Ahogy a 6. táblázatból
leolvasható, minél magasabb a vezet végzettsége, annál inkább tartja csökkenthetnek az
idráfordításokat a szervezeti változásoknál. Ez egyben arra utal, hogy a magasabb iskolai
végzettség vezetk véleménye szerint a legfontosabb változások a szervezeti átalakulások.
6. táblázat

Az idhatékonyság javíthatósága a változási folyamatokban
a válaszadók végzettsége szerinti megoszlásban
Végzettség/Változások

Szervezeti változások

szakközép

3,0000

középiskola

3,2500

fiskola

3,6124

egyetem

3,4672

összesen

3,4655

Forrás: saját vizsgálatok.

Az idtényezt a változási folyamatokban vizsgálva három fkomponenst lehetett képezni,
melyeket a 7. táblázat tartalmaz.
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7. táblázat

Fkomponensek a változási folyamatok idtényez vizsgálatához
Fkomponensek

Változási folyamat

F1.a

Szabályozási változások

0,859

Vezetési változások

0,702

Profilváltozások

0,618

F1.b

Kultúra változások

0,870

Szervezeti változások

0,822

Piaci változások

0,853

Technológiai változások
Forrás: saját vizsgálatok.

F1.c

0,808
KMO = 0,775; magyarázott varianciahányad = 69,6%

Az id a szabályozási, a vezetési, és a profilváltozások esetében viselkedik azonosan. Az így
kialakult fkomponens (F1.a) elemeit az tartja össze, hogy mindhárom változási folyamatot a
szervezet fels vezetése kezdeményezi. A vezetési és profilváltozásokat elrendeli, a szabályozási változásokat közvetíti a fels vezetés a szervezet felé. A fkomponenst „Vezetés által
kezdeményezett változások” fkomponensnek nevezem el.
A második fkomponens (F1.b) a kultúra, és a szervezeti változásokat tartalmazza. Mindkét
változási folyamat színtere a szervezet bels világa. A fkomponenst a „Szervezet által meghatározott változások” fkomponensnek hívom.
A harmadik faktort (F1.c) a piaci és a technológiai változások képezik. Ezeket a változásokat
a küls környezeti, piaci hatások keltik életre. A fkomponens neve: „Piac által meghatározott
változások” lett.
A fkomponensek egymásutánisága jelzi, hogy a megkérdezett vezetk leginkább a fels vezetés által kezdeményezett, majd a szervezet bels elemei által meghatározott, végül a küls
piaci hatások miatt bekövetkez változások esetében tulajdonítanak fontos szerepet az idnek.
Ezt magyarázza, hogy a válaszadók elször is a fels vezetésnek kívánnak megfelelni, így az
elrendelt változásokat igyekeznek úgy végrehajtani, hogy az idbeli követelményeknek minél
pontosabban eleget tegyenek. Másodszor a szervezetben belülrl induló változási folyamatok
idejét érzik általuk még befolyásolhatónak. A legkevésbé tlük függ, küls, piaci folyamatok
által kikényszeríttet változások esetében a legkisebb az idtényez jelentsége, mert itt befolyásolható a legkevésbé a változások ideje a vezet által.
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A változási folyamatokban az idhatékonyságnak a javíthatóságát vizsgálva ugyanezek a fkomponensek alakultak ki, azzal a különbséggel, hogy más lett a sorrendjük. Ezt a 8. táblázat
mutatja.
8. táblázat

Fkomponensek a változási folyamatok idhatékonysági vizsgálatához
Fkomponensek

Változási folyamat

F.2a

Szabályozási változások

0,817

Vezetési változások

0,767

Profilváltozások

0,657

F.2b

Piaci változások

0,826

Technológiai változások

0,804

Kultúra változások

0,881

Szervezeti változások
Forrás: saját vizsgálatok.

F.2c

0,625
KMO = 0,850; magyarázott varianciahányad = 71,6%

A válaszadó vezetk szerint leginkább a szabályozási, a vezetési és a profilváltozások esetében vannak tartalékaik az id hatékonyabb felhasználására. Még a piaci és a technológiai változásoknál is rövidíthet a reakcióid, azaz csökkenthet e folyamatoknál az idráfordítás.
Legkevésbé a kultúra és a szervezeti változások idhatékonysága javítható, hiszen ezeknél a
változásoknál a legersebb a szervezet ellenállása.

Konklúzió

A változás vizsgálatok eredményeit összefoglalva kimutattam, hogy az idtényeznek legnagyobb jelentséget a piaci és a technológiai változások esetében tulajdonítottak a válaszoló
vezetk. Mindkét változási folyamatnál az idt az ipari, kft formában mköd cégek nagy
munkaidej vezeti minsítették magas értékekkel.
A vezetési változásokban az idtényezt fként a mezgazdasági, kis- és nagy üzemméret
vállalkozások idsebb, magasabb végzettség vezeti ítélték nagyobb jelentségnek.
A profilváltozások esetében az idtényez szerepét az ipari, részvénytársasági formában mköd szervezetek középfokú végzettség, nagy munkaidej vezeti vélték fontosnak.
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A megkérdezett vezetk leginkább a fels vezetés által kezdeményezett, majd a szervezet
elemei által meghatározott, végül a küls piaci hatások miatt bekövetkez változások esetében
érzik általuk befolyásolhatónak az idtényezt.
Az idhatékonyság fokozhatóságát a változási folyamatokban vizsgálva a legmagasabb érték
eredményeket a vezetési, a technológiai és a szervezeti változások esetében kaptam.
A szervezeti változások esetében a nagy üzemméret, ipari vállalkozások magasabb végzettség vezeti minsítették az idhatékonyságot leginkább javíthatónak.
A piaci változásoknál az iparhoz tartozó kft-k vezeti értékelik inkább javíthatónak az id
hatékony felhasználását.
Azok, akiknél korábban volt átalakulás inkább vélik javíthatónak az idhatékonyságot a profilváltozásoknál, mint azok, akiknél még nem volt.
A vezetési, a tevékenységi-, és a szabályozási változások esetében a nk érezték úgy, hogy
javítható az idhatékonyság a jelenlegi helyzethez képest.
Eredményeim szerint leginkább a szabályozási, a vezetési és a profilváltozások esetében vannak tartalékok az id hatékonyabb felhasználására. Még a piaci és a technológiai változásoknál is csökkenthet az idráfordítás. Legkevésbé a kultúra és a szervezeti változások idhatékonysága javítható, hiszen ezeknél a változásoknál a legersebb a szervezet ellenállása. Az
eredmények mögött valószínleg az a tény áll, hogy ezeknek a változásoknak megfelel idtávlatra van szükségük ahhoz, hogy megvalósuljanak. Ezek a folyamatok nem rövidíthetek le
anélkül, hogy ne sérülne a változás hatása.

Summary

There are constant changes in the outer environment of most companies, and these companies
are forced to adjust to their outer environment. That is why companies can only ensure their
existence and survival by constant, smaller or bigger modifications and changes. It might be
decisive for organisations how fast and how effectively they can adjust to the outer
environment. This encouraged me to study the role of the time factor in the change processes,
and the improvability of time efficiency. The interviewed managers regarded the time factor
as the most remarkable in market and technological changes. As for market and technological
changes, time is classified with high values by the managers of industrial, limited liability
companies, who work long hours.
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BAJOR TIBOR*
A MAGYAR KÖZLEKEDÉS ÉS A GAZDASÁG KÖLCSÖNHATÁSAI A KÖZÉPKORTÓL AZ 1990-ES ÉVEKIG
Kulcsszavak: közlekedésfejlesztés, kereskedelem, történelem, Magyarország,
Osztrák-Magyar Monarchia
Bevezetés

Magyarország gazdasági és politikai kapcsolatai nem érthetek, a problémák és lehetségek
nem kezelhetek megfelel módon múltjának ismerete nélkül. A politikai nyilatkozatok, a
napi gazdasági érdekérvényesítések olykor hamis következtetésre adnak lehetséget. Az országot – okkal, vagy ok nélkül –, sok esetben helyezték valamely ország érdekszférájába. Az
ország adottsága meghatározta a hazai és a nemzetközi gazdasági, kereskedelmi lehetségeket, és az ország különböz bels térségeinek fejlesztését.

Az évszakoktól független állandó közlekedés biztosításának els igényei Magyarországon a XV. századtól
Az Európa közepén elhelyezked magyar királyság egy zárt, jól védhet medencében terül el,
a középkor végéig használt közlekedési eszközök a téli, jeges idszakokban teljesen ellehetetlenítették az országhatár átlépését. Télen-nyáron állandóan járható, központi kiépítés országhatártól – országhatárig vezet kikövezett fút nincs. Nincsenek hidak. A földesurak a saját
birtokaikon csak saját igényeiknek megfelel utakat alakítottak ki és tartottak fenn.

Kelet-Európa felé a kereskedelem a XVIII. századig nem meghatározó. A nyugat-európai
országokkal folytatott kereskedelem f árufajtája a lábon hajtott jószág, más áruféleségre
nagy mennyiségben nem is volt lehetség. Szekérkaravánok összeállítása és mozgatása háttérszolgáltatások nélkül (szállás, igásállatok ellátása) nem oldható meg. A kereskedelem bvítéséhez új szállítási eszközre volt szükség. A nyugat-európai tapasztalatok alapján a vízi szállítás kialakítása látszott a legcélravezetbbnek.1 Észak-nyugaton és Dél-keleten adott volt a
Kárpát-medencébl be- és kivezet, a Duna vágta két kapu. A Kárpát-medencét a befolyó
folyók közül csak a Duna hagyja el! Ahhoz, hogy az ország egész gazdasága számára használható legyen a Duna, mint szállítási útvonal, össze kell kötni az országon belül a hajózható
*
1

Általános Vállalkozási Fiskola Budapest, fiskolai docens, e-mail: bajor.tibor@avf.hu
A Duna-Majna csatornát a IX. században Nagy Károly idejében kezdték el kiépíteni
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folyókat, vízjárta területeket. A meglév településhálózat azonban még nem állt olyan szinten,
hogy a kereskedelemhez szükséges szolgáltatásokat biztosítani tudja. A biztonságos folyami
szállításokhoz a folyók összefolyásánál kikötk, raktárak, átrakók létesítése szükséges, ennek
költségeit a kereskedelemben elérhet nyereség nem fedezte.

A folyók, elssorban a Duna és a Tisza összekötésének terve elsként a XV. században, Mátyás királysága alatt merül fel, mint hadi út kapott volna jelentséget. A kor színvonalához
képest rendkívül gyors csapatmozgatást tett volna lehetvé a déli és a nyugati országrész között. A hadiszállítások mellett a kereskedelmi igények is megjelentek, mert ebben az idben
kapcsolódik be nagyobb mértékben az ország a nemzetközi gazdasági vérkeringésbe, (Vitálisné Zilahy L., 2000:42-44) de a rövidesen bekövetkez török megszállás Magyarországot Európa kereskedelmébl gyakorlatilag hosszú idre kiiktatta.
A közlekedés fejlesztése az osztrák birodalom tagjaként
1715-ben Báró Dilher generális, Szolnok parancsnoka részletes tervet dolgozott ki a Tiszát a
Dunával összekapcsoló csatorna (Lamp-Hallósy, 1947). Nem véletlen, hogy a hadiszállítások
szükségessége az, amely a csatorna megépítését feleleveníti. (1. térkép) Az elsdleges szempont azonban, a birodalom ellátásának megoldása. A Duna révén a magyar területekrl egészen Bécsig lehetett volna szállítani. A bécsi udvari kamara a tervet félretette.

A következ száz évben a közlekedés megoldatlansága kifejezetten gátolta Magyarország
fejldését. Az Európát körbeutazó magyar nemesek eltt a példa adott volt a nyugat-európai
hajózható csatornahálózat formájában. A példa itthoni alkalmazása azonban nem csak a magyar furaktól, hanem a magyar királytól – aki egyben az osztrák császár és így a birodalom
többi tagországának az érdekeit is képviselnie kell – is függött.
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1. térkép

A Kárpát-medence vízi úthálózatának tervezete
Forrás: Lamp-Hallósy, 1947.

Közúti közlekedésrl alig beszélhetünk. 1790-ben a királyi Magyarországon kiépített közutak
hossza a Dunától keletre mintegy 100-120 km, és ezek az utak rossz kivitelezéssel készültek
(alap nélkül, a földre szórt és betaposott ktörmelék) és Pestet nem érintették. A kiegyezésig
az Alföldön gyakorlatilag épített út nincs. Folyón átível híd csak a Tiszán épült Tokajnál és
Szolnoknál. A Dunán a Lánchíd felépítéséig Magyarországon híd nincs. Azonban Bécsbl
Fiuméig kitnen megépített utak vezettek, biztosítva az osztrák kereskedelem tengeri-kiköti
kapcsolatát.
Az 1825-27. között ülésezett reformországgylés egy bizottságot hozott létre, azzal a feladattal, hogy a kereskedelem és a közlekedés fejlesztésére irányuló javaslatokat dolgozzon ki, de a
bizottság javaslata nem került az országgylés napirendjére.
A közlekedéssel kapcsolatos XIX. század eleji magyar álláspontokra jó példa a Magyar Kurír
írása a vasútról: „Valami Stephenson nev anglius oly masinát fundált ki, mellyet füsttel és
forró vízzel hajtanak. Higgye, aki akarja.” (Nagy Áron, 2004)
A következ öt évben a gazdasági, kereskedelmi igények minden akadályt félresöpörtek és
megszületett az 1832-36. közötti országgylés XXV. törvénycikke. A korábban az e célra
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létrehozott bizottság által javasolt közlekedési utakat már mint „vaspályákat” jelöli meg. Ez a
törvénycikk Magyarország els vasúti törvénye!
A törvényczikk által kijelölt vasúti vonalak a következk voltak:
1. Budapestrl, mint az ország fvárosából kiindulva Bécs felé,
2. Morva és Silézia felé, Gácsország felé,
3. Erdélybe Kolozsvár felé, ugyanoda Nagy-Szeben felé,
4. továbbá Bécsbl, illetleg az osztrák határszéltl egy részrl a magyar tengerpartig,
5. Eszéken át Törökország felé,
6. Bécsbl Magyarországon át Krakkóig,
7. Miskolcztól Gácsország, illetleg Oroszország felé, és
8. végül a Sziszektl a magyar tengerpartig.

A tervezett vonalak közül 1848-ig megépültek az 59 kilométer hosszú Pozsony-Nagyszombat
lóvonatú vasút, a Pest-Vác, a Pest-Szolnok és Marchegg-Pozsony gzerej vasúti vonalak az
osztrák-magyar államvasút részeiként, valamint a Sopron-Katzelsdorf vonal.
A Monarchia nagyon rövid id alatt biztosította a vasúti közlekedés fejlesztésének lehetségét. 1838. január 2-án kapott engedélyt a Bécs-Gyr vonal és 1839-ben megalakult a VarsóBécs Vasúti Részvénytársaság. Varsótól Bécs felé elbb épült ki a vasútvonal, mint Berlin
felé, st a Varsó-Szentpétervár vonalat is csak ezt követen kezdik el építeni.2 A vasútvonalak
építésével megkezdett vitát az 1848. január 25-én Pozsonyban Gróf Széchenyi István által
benyújtott „JAVASLAT A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI ÜGY RENDEZÉSÉRÜL” zárta le.
„Ezekbül következk folynak egy összefügg országos közlekedési rendszer megállapításra
nézve, alapelvek gyanánt:
1-ör. Hogy közlekedési eszközök közt vaspálya legczélszerübb arra, hogy a nemzeti kereskedelem fölélesztésének alapjáúl tétessék, s a kereskedés fvonalain helyt foglaljon; mert csak a
vasút képes biztos, gyors, szakadatlan, s olcsó összeköttetést szerezni, s csak általa nyugoszik
a belkereskedés biztos s sebesebb kifejldést igér alapokon.
2-or. A közlekedés többi eszközeinek a vasutak irányában csak alárendelt állást lehet adni.
3-or. A csatornákat csak arra lehet használni, hogy vagy a hajózható folyók utja röviditessék,
vagy az egyes pontokon kiigazitassék, vagy azok egymással összeköttetésbe hozassanak

2

(1849-ben már használták a vonalat orosz katonai szállításokra a magyar forradalom letöréséhez. 1859-ben
orosz állami tulajdonba kerül a vasútvonal lengyelországi szakasza)

26

Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények

2011. III. évfolyam 1. szám

4-er. A kutak rendeltetése az, hogy az egyes helyeket egymással, s a közel vasuttal vagy hajózható folyóval kapcsolatba hozzák.”(Széchenyi I., 1987:33)

A kiegyezést követ fellendülés
A vasút
A közép-európai vasúthálózat kiépítése 1867-t követen felgyorsult. A vasúti vonalak Bécsbl és Pestrl indultak el és minden esetben valamilyen nyersanyag, vagy élelmiszer fvárosokba juttatása volt a cél. Ezért több esetben a bécsi és a pesti vasútvonal egymás mellett párhuzamosan haladt, két egymástól független vasúttársaság kivitelezésében és üzemeltetésébe.
Például: A bécsi székhely Tiszavidéki Vasúttársaság 1856–1880. engedélyt kapott egy Pesttl Miskolcon át Kassáig (Kárpátok: fa és egyéb nyersanyag), Miskolctól Tokajon (bor) át
Debrecenig (Hortobágy: állattartás), valamint egy Arad-Püspökladány (búza, takarmánygabona) közötti vasútvonal megépítésére (Bajor Tibor 2010:38). Az épül vasút kényszerítette ki a
közutak építését, mint kiszolgáló létesítményeket (2. térkép).

Közút
Az 1874-es forgalomszámlálási adatok szerint a Magyar Királyság területén 6030 km közút
épült ki és az utakon napi átlagban 720 vonóállat közlekedett. Ha figyelembe vesszük, hogy
egy szekérhez átlagosan 2,2 db vonóállat tartozik, akkor kiszámolható, hogy a XIX. század
végén, Magyarország útjain napi 327-328 járm közlekedett (Szalkai Gábor, 2010:395-416).

2. térkép

Magyarország vasúthálózata 1870-ben
Forrás: Magyar Mszaki és Közlekedési Múzeum Archívum Térképtár.
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Kiemelném, hogy a közlekedés fejlesztésén belül, a vasúthálózat megvalósításának els pillanatától kezdve Magyarország és Kelet-Európa gazdasági kapcsolatának megvalósítása alapvet célként szerepel. Számos tervben megtalálhatóak voltak a Galícia osztrák tartományon keresztül Lengyelország és Oroszország felé vezet vasútvonalak. Az 1868. évi XIII. törvénycikk engedélye alapján megalakult Magyar Északkeleti Vasúttársaság vasútvonalainál már
tervezéskor alapfeladat volt, hogy biztosítsa a Magyar Királyság és Oroszország vasúti összekapcsolását. A kiegyezést követen megalakult önálló magyar kormány a vasutat nemcsak
belföldi célokra akarta felhasználni, hanem a nemzetközi kereskedelembe való bekapcsolódáshoz is azonnal használni akarta (Magyar Mszaki és Közlekedési Múzeum Könyvtár,
D1520). A keleti szállítási útvonal kiépítésének komoly szándékára utal, hogy az építés közben bekövetkezet költségnövekedés enyhítésére az 1888. XVII. törvénycikk újabb kölcsönt és
állami garanciát nyújtott a Magyar Északkeleti és Magyarország-Gácsország Vasúttársaság
részére.
1870-ben megalakul az els lengyel-magyar vasúttársaság, Krakkótól Magyarország felé haladt a nyomvonal. Így az Osztrák-Magyar Monarchia mind két fvárosa közvetlen kapcsolatba kerül Lengyelországgal és rajta keresztül Oroszországgal.3

1888. október 8-án Baross Gábor jóváhagyta a Magyar Északkeleti Vasúttársaság és a Császári-Királyi Osztrák Államvasutak Vezérigazgatósága által megkötött szerzdést a Gácsországot
és Magyarországot összeköt vasútvonalról, az átrakó és raktározó pályaudvarról. Ez a szerzdés már kifejezetten a magyar-orosz gazdasági kapcsolatok kiépítésének lehetsége érdekében született (Magyar Északkeleti Vasút, 1890). Az osztrák-magyar határon létesített pályaudvarok nem csak vasúti forgalmi szerepet töltöttek volna be, hanem egyben átrakási, raktározási szerepet is, ez fontos része lett volna a Bécs-Pest-Moszkva, a kereskedelem szempontjából már nemzetközi jelentség vasúti fvonalnak.
Az els világháború és a trianoni békeszerzdés következményei
Magyarország az I. Világháború kezdetéig teljesen kiépítette az ország egészét feltáró és a
nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokat biztosító vasúti hálózatát. Ez a hálózat az OsztrákMagyar Monarchia egységes szerkezetén belül alakult ki, és mert dönt részben már a kiegyezés után került megépítésre mindkét fél érdekeinek megfelelt. Magyarország határain

3

Lengyelország területén szeszélyes elosztásban mind az u. n. európai „normál”, mind az orosz „széles” nyomtávú vasútvonal megtalálható volt, ez azonban nem segítette, hanem gátolta a gazdaság fejldését.
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belül egységesen nyomtávú vasútvonal került kiépítésre. A galíciai határon találkozott a széles nyomtávú vonallal. A vasútvonalak találkozó pontján az árukat átrakták a továbbításhoz.
Európában a XX. század elején kelet-nyugat irányban csak egyetlen nemzetközi vasútvonal
vezetett a monarchián kívül, a Berlin-Varsó-Szentpétervár vonal. A Párizs-München-BécsBudapest-Isztambul vonal, illetve a Párizs-Marseille-Milánó-Zágráb-Isztambul vonalak a
Monarchia területén haladtak át (3. térkép). Így nagyon nehezen kerülhet ki az európai szállítási útvonalak rendszerében (csak hajóval, vagy Oroszországon és Románián keresztül) ezért
a szállítások esetleges megadóztatásával extra bevételre tehet szert, melyet a nyugat-európai
gazdaságnak kell kifizetnie. Az európai kereskedelem alapvet gazdasági érdeke volt a monopolhelyzet megszüntetése. Ez az érdekellentét is vezetett ahhoz, hogy az I világháborút
követen az Osztrák-Magyar Monarchiát végérvényesen feldarabolják! Nem gylöletbl, nem
valamelyik nemzet elleni ellenszenvbl, hanem gazdasági-politikai érdekekbl. Ezt a feladatot
úgy kellett megoldani, hogy egyetlen utódállam se kerülhessen monopolhelyzetbe a szállítások területén. Minden ország csak egy részt kapott a vasúthálózatból, de úgy, hogy egy másik
párhuzamos vonalon kikerülhet legyen.4 A szétdarabolt közlekedési hálózat elég magyarázatot ad arra a kérdésre, miért tiltották meg, hogy az utódállamok valaha is újra egyesüljenek.

3. térkép

Európa az 1910-es években
Forrás: Cartographia Kft. 1997.

4

Jól példázza ezt a Szeged-Szabadka-Baja-Pécs-Zágráb-Trieszt vasútvonal, amely Magyarország-Szerb-HorvátSzlovén Királyság-Magyarország-Szerb-Horvát-Szlovén Királyság-Olaszország területére került.
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A gazdasági okok mellett szerepet játszottak a katonai szállítási indokok is. Az OsztrákMagyar Monarchia területén, vasúton jelents csapat-átcsoportosításokat lehetett végrehajtani
európai mértékkel mérve jelents távolságokra.
A vasútvonalak megfontolt szétdarabolását az: 1921. évi XXXIII. törvénycikk az 1920. évi
június hó 4. napján a Trianonban kötött békeszerzdés becikkelyezésérl” szövegében nyomon követhetjük. A határmegállapító bizottságok a „béke alapja” ("basé du traité") elvén mködtek. Ennek lényege, hogy egyik fél sem támadhatja meg különféle javaslatokkal a béke
alapjait, a trianoni vonaltól eltérni elvileg csak gazdasági okokból lehet.


A román határt az Arad-Nagyszalonta-Nagyvárad-Szatmárnémeti vasútvonal, jelentette.
Ez a vasútvonal volt a Monarchia körvasúthálózatának keleti oldala. Északon becsatlakozott a Galícia felé kiépített vonalba, délen pedig Szegeden keresztül az Adriai-tengerig húzódó Fiume/Trieszt vasútvonalba.



A jugoszláv bizottság a vasúti fvonalakat, vasúti csomópontokat és a katonai jelentség
szakaszokat tartotta alapnak. Ez megfelelt a Szeged-Szabadka-Baja vasútvonalnak. Ez a
vasútvonal kötötte össze Erdélyt az Adriai-tengeri kikötvel.



A csehszlovák bizottság, a Dunát, az Ipoly folyót és a Sátoraljaújhely-Csap-Királyháza
vasútvonalat kérte. Sátoraljaújhely csehszlovák oldalra es vízmvét visszacsatolták, a
vasútállomást megfelezték. Ezzel a csehek elvágták a közvetlen lengyel-magyar vasúti
összeköttetést, valamint a közvetlen (galíciai)orosz/ukrán-magyar vasútvonalat. Az osztrák
határ meghúzásával háromfelé szakították a Prágától Pozsonyon és Szombathelyen keresztül Fiuméig húzódó vonalat (Majdán János, 2001: 63-67).

A két háború közötti idszak
Magyarország, kihasználva az 1940. február 16-án megkötött német szerzdés adta mintát,
együttmködést alakított ki a Szovjetunióval. Kárpátalja visszacsatolását – „hazatérését” –
követen az új határvonal megegyezett a királyi Magyarország és Galícia határával. Az 1940.
december 5-i minisztertanácsi ülésen az iparügyi miniszter eladja, hogy: „a SzovjetOroszországgal kötött kereskedelempolitikai szerzdésben sikerült a megkötend vasúti
egyezményekben a legnagyobb kedvezmény elvének a biztosítása.” (Magyar Országos Levéltár, K27)1941. március 3-án Moszkvában aláírták a közvetlen magyar-szovjet vasúti áru- és
személyforgalomra vonatkozó egyezményeket. A 4. egyezmény az, amely a XX. század kö-
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zepétl rendkívüli jelentséget kap.5 (Magyar Országos Levéltár, K 69 24) A magyar álláspontot alapveten meghatározta, hogy a szerzdés életbelépéséhez, illetve megvalósításához
nem volt szükség a magyar oldalon új vasúti beruházáshoz, mert fél évszázaddal korábban, az
orosz-magyar gazdasági kapcsolatok megvalósításának szükségességét, már figyelembe vették (1888. XVII. törvénycikk). A szerzdéseket megkötötték, de a Szovjetunió megtámadásával értelmét vesztette. Az 1920. eltti magyar vasúthálózaton a kárpátaljaihoz hasonló jelentség esemény nem történt.

A második világháborút lezáró békeszerzdések következményei
A II. Világháborút követen, az 1945. február 4-11. között megtartott jaltai konferencián Kárpátalját Csehszlovákiától Szovjet-Ukrajna területéhez csatolták. A Budapest-MiskolcSátoraljaújhely-Csap-Munkács-Verecke vasúti nemzetközi fvonal immár három országon
vezetett át (Magyarország, Csehszlovákia, Szovjetunió). (A Trianoni Békeszerzdés érvényét
veszette.) Az 1945-ben kötött, a háborút lezáró jóvátételi egyezmény teljesítését azonnal meg
lehetett kezdeni a vonalon. Magyarország jelents jóvátételt fizetett a Szovjetuniónak és az I.
és II. Bécsi Döntés következtében visszacsatolt, majd a háborút követen újra elvesztett területek országainak. A Szovjetunió felé vasúton indultak meg a jóvátételi szállítások. Magyarország a szerelvényeket Sátoraljaújhelynél átadta a csehszlovák vasútnak és ezt követen a továbbítás szervezésére nem volt lehetsége, így a csehszlovák fél jóindulatától függött a továbbítás. Késedelmes teljesítés esetén büntetést fizetett az ország. 1945. évi november hó 16án tartott kormányértekezleten a Nemzeti Bank képviselje közli, hogy: „A pönálé súlyos
kérdésére való tekintettel jegyzéket kellene intézni az illetékes orosz hatóságokhoz, amelyben
kérjük, hogy a jóvátételi szállítmányok a magyar határon vétessenek át az oroszok részérl.”
(Magyar Országos Levéltár, XIX-J-1-j SZU TÜK: 135) A dokumentumokból egyértelm,
hogy magyar javaslatra létesült a közvetlen magyar-szovjet vasúti összeköttetés, amely néhány év múlva, ugyancsak gazdasági okok miatt nemzetközi fvonallá vált. A magyar-szovjet
vasúti nyomtáv eltérése miatt szükségessé vált egy átrakó állomás létesítése is. A beruházás
megvalósítása Magyarországot terhelte, mivel Magyarország kezdeményezte a vasúti összeköttetés kiépítését. 1956-ig elssorban a két ország közötti áruszállítást szolgálta ez a vasúti
vonal.
A szovjet vezetés kezdetben nem akarta, hogy Magyarország, társadalmi rendszerét átalakítani. A Jóvátételi szerzdés alapján a német vagyonokat akarta átvenni és ezzel együtt a gazda-

5

Záhony-Csap vasúti átrakó létesítésének alapjául szolgáló szerzdés.
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sági hatalmat megszerezni Magyarország felett. Magyarországon akarta lebonyolítani a szovjet-európai kereskedelmet (Baráth Magdolna, Borhi László História 2003:10). Magyarország
ezt a szerepet – függetlenül az 1949-es rendszerváltástól – Sztálin halálát követen 1953-tól
mind inkább betöltötte, Ausztriával közösen 1990-ig. A MÁV, az ÖBB (Osztrák Állami Vasút) és a  (Szovjet Vasutak) együttmködése harmonikus volt 2001-ig, egészen a magyarszlovén vasúti átmenet megépítéséig. (Ez az egyetlen új vasútvonal-építés 1920 után!) Ez az
osztrák vasutat rendkívül hátrányosan érintheti. Eleshet az olasz-szovjet vasúti tranzitszállítások bevételeitl és azok egyéb hozadékaitól!
Néhány észrevétel a közlekedés helyzetérl a XX-XXI. század fordulóján6
Ausztriának ma kézen fekv megoldás volna a Közép-kelet európai szállításlogisztikai rendszer felújítása és ezzel együtt gazdasági hatalmának újbóli kiépítése és megersítése. Az
utóbbi idben tapasztalható osztrák törekvések, a Bécs és Wels között kiépíthet, európai
mértékkel is igen nagy logisztikai szolgáltató térség a közép-kelet európai logisztikai központokat gyakorlatilag súlytalanná teheti. (A közép-kelet európai Ro-La szállítmányok végállomása a welsi vasúti csomópont.)
A Szlovákia által megépített bsi vízlépcs európai közlekedési csomóponttá fejleszthet.
(van is ilyen szándék.) Osztrák-szlovák összefogással Európa legnagyobb közlekedésilogisztika központját képesek létrehozni Bécs és Pozsony között.


A folyami szállítás Pozsonytól a Duna-Majna-Rajna csatornán keresztül adott.



Pozsony és Bécs térségét érinti, illetve azon áthalad a TEN-hálózat IV. V. VI. VII. X.
nyomvonala és a Balti-Adria folyosó.



A két fváros repülterei egymás közelében vannak.



Az egységes európai nyomtávú nemzetközi vasúti fvonalak áthaladnak a térségen.
Ha a „széles” orosz nyomtávú vasúti pályát akár Szlovákián, akár Magyarországon keresztül kiépítik Bécs-Pozsony térségéig, akkor az ukrán határ térségében a vasúti átrakásra
megépített logisztikai központokra nincs többé szükség, a nyomtávváltás közel félezer kmrel távolabb az osztrák határ térségében megoldható. Így ezek az országok a nemzetközi
vasúti tranzit szállításokhoz kapcsolódó gazdasági tevékenységektl, és az igen tekintélyes
vámbevételektl, és adóktól eleshetnek, és mindezt Ausztria szerezheti meg. Ez a folyamat
a tapasztalatok alapján, osztrák oldalról elindult. A Novini Zakarpattya c. lap 2010. febru-

6

A rendszerváltozástól napjainkig tartó idszak eseményeit, döntéseit egy következ tanulmányban kívánom
részletesen elemezni.
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ár 2-i száma arról tudósít, hogy: a vasúti tranzitszállításról tartottak tanácskozást Csapon.
A közvetlenül érintett országokon kívül Ausztria részvételével.

Amennyiben Magyarországon kiépül az ukrán határtól (Záhony) a Dunai-vízlépcsig (Gönyü)
a széles nyomtávú vasútvonal, akkor Magyarország a kelet-nyugati vasúti szállítások adta
lehetségek felhasználásától megfosztja saját gazdaságát. Ebben az esetben ugyanis nincs
semmilyen kényszer, a forgalom megállítására és a szállított áruk esetleges feldolgozására
(vámolás, csomagolás, átalakítás, késztermék kialakítás).
Az elmúlt idszakban megépített autópályák, vasúti fvonalak ellenére a Kárpát-medence
közlekedési hálózatának szerkezete a mai napig azonos az Osztrák-Magyar Monarchiában
kialakított rendszerrel. (Máig él revizionizmus?) Amikor megépítik a Magyarországon átvezet autópályákat az európai közlekedési folyosó részeként, akkor az osztrák-magyar monarchia idejében kiépített közlekedési körhálózaton található, gazdasági-közlekedési szempontból jelents városokat kötik össze (4. térkép). Így Magyarország a saját közlekedése fejlesztésével a szomszédos országok gazdaságát segíti, saját maga hátrányára.

Kassa

Pozsony

Munkács

Bécs
Budapest

Zágráb

Nagyvárad

Szabadka

Eszék

Arad

4. térkép

Közlekedési csomópontok a Kárpát-medencében
Megjegyzés: országhatár:

Forrás: saját szerkesztés.
körhálózat:

autópálya nyomvonal:
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Konklúzió

Magyarországnak alapvet érdeke a közlekedési hálózatának módosítása a saját gazdasági
érdekeinek megfelelen:


A lerombolt és megcsonkított, a mai határokon átnyúló közlekedési vonalak helyreállítása
valamint, a Magyarországon maradt nagyvárosok közlekedési potenciáljának visszaállítása.



Olyan új beruházások, amelyek elsegítik, hogy a nemzetközi forgalom ne kerülje el az
országot (pl. közvetlen vasúti kapcsolat Záhony és Ágcserny (Szlovákia) között – ebben
az esetben nem szükséges Ukrajnán áthaladni Románia és Dél-Európa felé) Magyarországnak így lehetsége lenne egy összegyjt-elosztó központ szerepére



A „tálcán kínált” lehetséggel élve Magyarországnak meg kell állítania a rajta átfolyó
teherszállítási forgalmat és az ide érkez áruféleségeket egy nagyobb feldolgozottsággal
tovább adni. Az Európai Unióban, ha a szállított árut feldolgozzák, akkor a feldolgozás
helyszínén kell vámolni és a vámtétel jelents százaléka a feldolgozás helyszínéül szolgáló
országot illeti meg. Ez több tíz milliárd forint is lehet!



A közlekedésfejlesztési koncepció felülvizsgálása abból a szempontból, hogy a megvalósításra váró nyomvonalak mennyiben segítik el az ország európai közlekedési-logisztikai
centrum szerepének ersítését.

Summary

Due to its geographical position, Hungary only joined European transport network late in the
14th century. The connection was demanded by the domestic economy. With one modern
railway network in Europe, Hungary became inevitable in the field of eastern – western transit
transport by the end of the 19th century. This role was annulled by the treaties closing the First
World War. After the Second World War the country could have restored its position, and
even had the conditions to play a dominant role in European trade, but until the 1990s the
opportunity of taking advantage of the situation was limited by the politics.
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A MEZGAZDASÁG ÖNELLÁTÓ FUNKCIÓJA A VIDÉKI KÖZFOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖRÉBEN

Kulcsszavak: recesszió, állami beavatkozás, munkanélküliség,
mezgazdaság önellátó szerepe
Absztrakt

Jelen tanulmányukban a szerzk a válságokat jelz rövid távú gazdasági indexek közül a
munkanélküliségi ráta növekedését követték nyomon a ’90-es évektl napjainkig, valamint a
több országban jellemz keynesi gazdasági beavatkozás egyik hazai szegmensét. A magyar
kormány anticiklikus intézkedései között szerepelt a közfoglalkoztatási rendszer kibvítése,
mely 2009-2010-ben az „Út a munkához” program keretében a korábban szociális segélyben
részesül személyek számára átmeneti foglalkoztatást biztosított, bvítve ezzel a marginalizálódott rétegek lehetségét. A dolgozat, egy tipikusan agrárjelleg településen a közcélú programban résztvevkkel készített reprezentatív minta segítségével a mezgazdaság önellátó
funkcióját ismerteti.

Bevezetés

A munkaer-piacon megjelen kereslet és kínálat egyensúlyának kialakítására való törekvés
minden idben komoly feladatot jelentett a szakma számára, kiváltképpen egy pénzügyigazdasági válsággal sújtott idszakban. Éppen ezért a szerzk arra törekedtek, hogy a szakirodalmi áttekintés során általános említést tegyenek hazánk elmúlt évek, évtizedekbeli foglalkoztatási problémáiról, melybl kiemelték a mezgazdaság sajátosságait. Ezt követen,
konkrétan a válság idszakára es évet, a 2009-es évet vizsgálták a mezgazdasági foglalkoztatottság szempontjából. Kérdíves felmérésük a munkaerpiac egy meghatározott szegmensével, a tartóan munkanélküli és közfoglalkoztatásban dolgozók mezgazdasági tevékenységével foglalkozott.
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1. Szakirodalmi feldolgozás

Magyarországon az 1990-es évek elején úgynevezett transzformációs recesszió zajlott le, melyet az eladók piacáról (centralizált gazdaság) a fogyasztók piacára (piacgazdaság) történ
strukturális áttérés nehézsége jellemzett (Kornai, 1994). A folyamat egyik legjelentsebb kihívásaként jelentkezett a munkaerpiac átalakítása, ugyanis az államszocializmusból fennmaradt foglalkoztatás strukturális és térbeni szerkezete szinte alig volt összeegyeztethet az új
gazdasággal, mely a munkalehetségek tartós hiányában mutatkozott meg. A térszerkezetet
illeten sajnos nagy egyenltlenségek alakultak ki, és a válságágazatokkal (mezgazdaság,
ipar, bányászat) jellemezhet térségekben a gazdasági struktúra összeroppanását nem követte
regenerálódás és szerkezetváltás. Ennek eredményeként a helyi munkaerpiacok oly mérték
összeomláson mentek keresztül, hogy annak következményei még napjainkban is érzdnek
(Fazekas, 1993). Hazánk legtöbb vidéki területén a rendszerváltást követen az addig domináns mezgazdaság foglalkoztatási szerepe drasztikusan beszkült, bizonyos területeken meg
is sznt anélkül, hogy más ágazat átvehette volna a szerepét. Az új munkahelyek megjelenése,
és a piacgazdaságra jellemz fetisizált szolgáltatási szektor munkaerigénye együttvéve sem
volt elégséges a kirekesztettek integrálásához (Csoba, 2006). Így a hátrányos helyzet vidéki
térségekben már a ’90-es években kialakult egy akut munkaer-keresleti hiány, mely napjainkig is fennáll. Az ott élk többsége ezért csak az állam redisztribúciós rendszerén keresztül
számíthat bármiféle jövedelemre. Számos magyar kutatás szerint a munkaerpiac erteljesen
szegmentált, és a legmarkánsabb különbség a tartósan bennmaradni képesek, és a munkaerpiacról tartósan kiszorulók között mutatkozik. A marginális munkaer-piaci pozícióban lévket7 egyértelmen az elszegényedés veszélye fenyegeti, hiszen elindulhat az adott személy
családi és közösségi leépülésének spirálja, hozzájárulva ezzel a társadalom polarizáltságának
kialakulásához. Ennek a célcsoportnak a túlélése érdekében a nagyüzemi mezgazdasági termelés idején kialakult a „több lábon állás”. A második gazdaság – bár fennmaradt a háztáji,
kiskertes mvelési formában a ’90-es években –, általában véve nem volt elég ahhoz, hogy
egy háztartás élelmiszer-szükségletét kielégítse. A vegyes gazdálkodás jelenségét a szegénység tarkaságának nevezi Laki, ahol a háztartások többségében szerény mértékben igaz, de
mind állat-és növénytermesztéssel is foglalkoztak (Laki, 1997). Tanulmányunk középpontjában álló felmérés alapján ide vonatkozó releváns tény az, hogy a megkérdezett idsebb köz-

7

Lásd: alkalmi munkások, a munkanélküliek között az eltartottak és a GYES-en, GYED-en lévk, az idsek,
a romák, a többségében alacsony végzettséggel rendelkezk.
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foglalkoztatott dolgozók közül többen is a ’90-es években vagy eltte, veszítették el utolsó és
tartósan bejelentett munkaviszonyukat. Számukra, azóta sincs biztos „út a munkához”, ezért is
fontos megismerni azt, hogy az önellátó mezgazdasági termelésnek milyen szerepe van a
megélhetésükben.

A ’90-es évek óta a legnagyobb sokkot az elmúlt évek pénzügyi-gazdasági világválsága jelentette, mely a 2008-as esztend második félévétl kezdden gyrzött be és 2009-ben vált
általánossá hazánkban. Ez utóbbi évben a folyamat közvetlen társadalmi hatásai között említhetjük a foglalkoztatatás beszkülését, hiszen a közel tíz évvel ezeltti állapotnak megfelelen
alakult a foglalkoztatási ráta értéke (49,2%). Továbbá ezzel párhuzamosan a munkanélküliség
ugrásszeren megnövekedett, ugyanis a ráta 2010-ben a 11,2%-os értékével az 1990-es évek
elején megjelent tömeges munkanélküliség legmagasabb országos szintjét (12,1%) csaknem
elérte (EUROSTAT, 2011; stADAT-táblák, 2011a). Természetesen ezen országos átlagok mögött jelents szóródások figyelhetk meg regionális, megyei és településenkénti vonatkozásban.

A szakmai körökben még napjaikban is igen élénk vita folyik arról, hogy a pénzügyigazdasági világválság hatásainak enyhítése érdekében a kormányoknak be kell-e avatkozniuk
vagy sem (Williamson, 2009). Számos ország kormánya a beavatkozás mellett döntve alkalmazta azt a keynesiánus elméletet, mely szerint a piac egyenetlenségét gazdaságpolitikai eszközökkel kell befolyásolni. Az USA például hatalmas állami beruházásokba kezdett, illetve a
zöld gazdaság felgyorsítását szorgalmazta, míg Németországban gazdaságélénkít csomagot
vezettek be (Dewan, 2009; Broich, 2009).

Magyarországon is több kezdeményezés illetve intézkedés történt, melyek közül a szerzk a
közfoglalkoztatási rendszer módosításával kapcsolatban a következk rövid összegzést tartják
fontosnak megemlíteni. A munkanélküliség elrejtése érdekében már a rendszerváltás eltt
léteztek azok az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök, melyeket a piacgazdaság idején a
munkanélküliség megelzésére, és az állástalanok újrafoglalkoztatatására alkalmaztak. Ezen
belül a közfoglalkoztatás a tartósan kialakult munkaer-piaci egyensúly zavarok kezelésére
létrehozott paternalista, központi, állami gondoskodás egyik eleme. Formái olyan aktív eszközök, melyeknek célja, hogy segély helyett a képességekhez és készségekhez igazított támogatott státuszú munkahelyet biztosítsanak, és az érintett munkanélküliek minél hamarabb viszszakerüljenek az elsdleges munkaerpiacra (Frey, 1993; Elek, 1994). A másodlagos munka39
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erpiac lehetségeit alapveten meghatározza a kormányzat államháztartási politikája, hiszen
az elsdleges munkaer-piacon különösen recesszió idején kialakult kereslet hiányát az ellátásba kerülk kiközvetítésével próbálják enyhíteni. A programok megvalósításban mindig is
kiemelked szerep jutott a helyi önkormányzatoknak. A jelenlegi recesszió idején az Országgylés elfogadta az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról szóló 2008. évi
CVII. Törvényt, és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeleteket. Az új szabályozás célja szerint nem változott, viszont differenciálta a hátrányos munkaer-piaci helyzet, aktív korú
személyek ellátórendszerét, ezzel jelents adminisztratív terhet rótt a helyi önkormányzatokra
és az érintett szereplkre. A törvényben megjelen közcélú munka megszervezése továbbra is
a települési önkormányzat feladata. Az új minsítés szerint a rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) részesülket kötelezni kellett a közcélú munkára határozott idej munkaviszony
formájában. A szabályzás egyik új eleme, hogy lokális szinten egyéves idtartamú közfoglalkoztatási tervet kell készíteni a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítására. Egy kutatás keretében megvizsgálták a 7 leghátrányosabb helyzet kistérség terveit, és bizony a jogszabályi
követelményeknek való megfogalmazás, átgondolatlanság illetve feladat centrikusság volt
rájuk jellemz, az érintettek reintegrációjának figyelembe vétele helyett (Udvari – Varga,
2010). A rendszer új köntöse alatt maradt a régi tartalom és mködési mechanizmus, miszerint még mindig rögös az út a munkához (Ferge, 2008; Szabó – Csoba, 2009).

A válság hatására a nemzetgazdasági ágak foglalkoztatási szerkezete módosult. A szolgáltató
szektor szerepe tovább ntt a foglalkoztatás terén, hiszen míg 2008-ban a 15-74 éves népesség
63,3%-a dolgozott ebben a szektorban, addig a 2009-es évben már 64,1%-a. Az ipar esetében
éppen ellenkez tendencia ment végbe, hiszen 32,3%-os részesedése 31,2%-ra csökkent. Ebbl a szektorból távozók egy része a szolgáltatásban, míg másik része a mezgazdaságban lelt
munkára. Ezzel magyarázható, hogy 2008-hoz képest 2009-re a ntt a mezgazdaságban, a
vad- és erdgazdálkodásban, valamint a halászatban foglalkoztatottak aránya (4,6%) az azt
megelz évhez képest (4,4%) (KSH, 2010). Ezt a növekedést ersítik meg a mezgazdasági
munkaer-felhasználást éves munkaeregységben (ÉME) kifejez mutató értékei (1. táblázat)
is. Látható, miszerint valójában ntt 2008-2009 között a mezgazdasági szektor foglalkoztatási szerepe, de tendenciájában véve folyamatos csökkenés figyelhet meg az elmúlt évtizedben. A mezgazdasági munkaer ¼-e továbbra is fizetett, míg ¾-e nem fizetett munkaer.
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1. táblázat

A mezgazdasági munkaer-felhasználása Magyarországon (ÉME)
Munkaeregység

1999

2004

2008

2009

Fizetett

150 073

127 151

106 934

106 399

Nem fizetett

573 415

426 634

314 915

318 306

Összesen

723 488

553 785

421 848

424 705

Forrás: stADAT-táblák, 2011b.

Egyetértve Béresné Mártha állásfoglalásával, általánosságban véve elmondható, hogy fként
vidéken, a munkahelyüket elveszt emberek egy része azért választhatta a mezgazdasági
szektort elsdleges jövedelemforrásaként, mivel már korábban is végzett mezgazdasági tevékenységet a családi gazdaságban, illetve a természeti adottságok kínálta lehetségekkel élni
kívántak/kényszerültek, valamint nem találtak olyan munkát, ami képzettségüknek, elvárásaiknak megfelel lett volna (Béresné Mártha, 2009). Mivel ezek az emberek saját munkavégzésükért nem számoltak el maguknak munkabért, éppen ezért tevékenységükkel a nem fizetett
munkaer kategóriáját növelték. Ez utóbbi kategóriába tartozók számát emelik a gazdálkodással foglalkozó háztartásokban élk is. A ffoglalkozásszeren és az egyéni gazdáságban végzett mezgazdasági munka mellett egyes felmérések szerint akár a háztartások 30%-a is érintett lehet valamilyen formában a gazdálkodásban. Ezért sem lehet csak a ffoglalkoztatottak
arányát, vagy a munkanélküliségi rátát használni a vidékgazdaságban megjelen válságok
vizsgálatánál. A munkaképes korú lakosság gazdasági inaktivitási rátája a releváns mutató.
(Ez még akkor is igaz, ha a mutató nem áll sem a politikusok, sem pedig az újabb kori vidékfejlesztk érdekldésének középpontjában.)
2. Esettanulmány az Észak-Alföldön
Regionális szinten az Észak-alföldi régió mezgazdasági területét figyelembe véve Magyarország második legnagyobb agrárrégiója a Dél-Alföld után. Ebbl kifolyólag a mezgazdasági
ágazat rendszerváltás követ nemzetgazdaságon belüli szerepvesztése érzékenyebben, és mélyebben érintette a térségben foglalkoztatott munkaert, amint az országos szinten érzékelhet
volt. Éppen ezért nem meglep az a tény sem, hogy a sok éves tapasztalatnak megfelelen
ebben a térségben volt a legalacsonyabb a foglalkoztatási ráta értéke 2009-ben is (48,1%),
melyen belül a mezgazdaságban foglalkoztatottak rátája az országos átlagot meghaladta
(6,9%). A munkanélküliségi mutató is az országos átlag feletti volt (14,2%) (STADAT-táblák,
2011c).
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2. 1. A tanulmány anyag-, és módszertana
A következkben ismertetett mintavétel a hazai vidéki terület lehatárolás szerint (120 f/km2
népsrség alatti) jellemzen vidéki településnek (85,6 f/km2) minsül olyan Hajdú-Bihar
megyei kisvárosban történt, ahol a mezgazdaság foglalkoztatási szerepe még mindig az országos átlag többszöröse (megközelítleg 10%). A kis városban a munkaerpiac keresleti
oldalát a nagyobb mezgazdasági vállalkozások (szövetkezetek) mellett az építipar, a gépgyártás, és a textilipar magas foglalkoztatottsági aránya jellemzi. A nemzetgazdasági ágazatok
szerkezetét tekintve, hasonlóan az országos tendenciához, itt is megtörtént a hangsúlyeltolódás, mely a csatlakozási folyamatot követen kialakult finanszírozási és piaci árversenynek
köszönheten csak tovább gyorsult. A vizsgálat évében (2009-ben) az Állami Foglalkoztatási
Szolgálat helyi kirendeltségének felmérése szerint a munkaer-piaci mutatók értéke jelentsen
módosult az elz évek adataihoz képest. A foglakoztatási ráta a településen nem érte el az
50%-ot, és közel 2500 f regisztrált álláskerest tartottak nyilván, ami 13%-os munkanélküliségi rátának felelt meg (mely közel 25%-os növekedés az elz év hasonló idszakához képest), valamint a tartósan munkanélküliek aránya a munkanélkülieken belül elérte napjaikra a
30%-ot.

A mintavételhez rendelkezésre állt a 2009. évi közfoglalkoztatási terv, valamint az „Út a
munkához” programban résztvev közcélú foglalkoztattok névsora, köszönheten a város
Önkormányzatának, Szociális Osztályának és a Városüzemeltetés Intézményének. A törvényi
változások következményeként 2009-ben közel 1300 f jogosult RÁT-ra, akik közül egy jól
felépített intézményi rendszerben választották ki a programba bevont személyeket. Az adott
évben az egyszer véletlen kiválasztáson alapuló mintavétel során az aktuális hónapban közcélú munkavégzésre bevontak közül 191 ft, a teljes sokaság 49%-t kérdezték meg a szerzk.
A longitudinális kérdíves vizsgálat strukturált kérdéscsoportokból állt, melyek az általános
demográfiai ismérvek mellett, a megkérdezettek foglakoztatási életútját, munkanélküli idejét,
reintegrációs esélyeit mérte fel egy programértékelési kutatás céljából. Jelen tanulmány a mezgazdasággal kapcsolatos kérdésekre fókuszál. Ehhez kapcsolódik a hipotézis is, miszerint
fleg a vidéki területeken, ahol még adottak a környezeti, talajtani és alapszint gazdálkodói
ismeretek, ott jellemz a saját szükségletek kielégítésére irányuló mezgazdasági termelés,
valamint a több lábon állás.
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2. 2. A felmérés eredménye

A kérdések els típusa a válaszadó mezgazdasági hátterére vonatkozott, például a megkérdezett dolgozott-e valaha az ágazatban bejelentett ffoglalkozású munkaviszonyban. Fontosnak
tartjuk kiemelni, hogy a rendszerváltás eltt kiemelked foglalkoztatási szerepe volt az ágazatnak a városban8, és a válaszadók között elfordulhatnak olyanok, akiknek azóta sem volt
tartós, megélhetési stabilitást jelent munkaviszonya. Emellett további csoportot alkotnak
azok, akik a mai szövetkezetnél, mezgazdasági vállalkozásoknál vagy egyéb legális formában dolgoztak a vizsgált szektorban. Feltételezhet a nem fizetett munkaeregység magas
aránya, vagy a fekete-, szürkegazdaság megléte is, melyekrl késbb szó lesz.

A megkérdezettek 28%-a (54 f) dolgozott már a mezgazdaságban, míg vállalkozási forma
szerint a foglalkoztatók a következképp csoportosíthatók. A rendszerváltás eltt 33 f (61%)
dolgozott TSZ-ben, majd közülük 27-en végleg elhagyták az ágazatot. 23 f valamilyen mezgazdasági vállalkozásnál (Kft. Rt, egyéb) vagy a jelenlegi szövetkezetnél, míg további 4 f
egyéni vagy családi gazdaságban volt ffoglalkozásúként nyilvántartott. A konkrét munkakörök alapján a FEOR besorolása szerint a következ csoportokat lehet felállítani (2. táblázat).
A táblázatból egyértelmen kiderül, hogy szorosan a mezgazdasághoz tartozó munkakörökben (6. csoport) csak 25 f (46, 2%) dolgozott, míg a többiek egyéb tevékenységeket végezve
kapcsolódtak az ágazathoz. A legtöbben állattenyésztési és állatgondozási feladatokat láttak el
(35,1%), illetve magas a növénytermesztési ágazatban dolgozók létszáma (11,1%) is. A szerzk szerint ennek a csoportosításnak azért is van jelentsége, mert a „survey” rávilágíthat arra
is, hogy a szövetkezetek a tevékenység szélesítésére, illetve az anyagi veszteségek mérséklésére létrehozott melléküzemágaiban jelents volt a foglalkoztatottak létszáma. A fent említett
33 fbl 14-en dolgoztak ilyen típusú munkakörökben például a 7, 8, 9. fcsoportba tartozók
közül. Ez utóbbi csoport tagjai a ’90-es évek munkaer-piaci változásainál a leginkább veszélyeztetett helyzetbe kerültek alacsony képzettségük vagy annak hiánya miatt.

8

Több TSZ is üzemelt.
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2. táblázat

A megkérdezettek mezgazdasági foglakozásának FEOR besorolása9
f

Megoszlás

db

%

Felsfokú képzettség önálló alkalmazását igényl/
Középfokú végzettséget igényl/Irodai ügyviteli
jelleg foglalkozások

3

5,4

5

Szolgáltatás jelleg foglalkozások

2

3,7

6

Mezgazdasági és erdgazdálkodási foglalkozások/
Növénytermesztési foglalkozások

6

11,1

Állattenyésztési és állatgondozási foglalkozások

19

35,1

Ipari és építipari foglalkozások/feldolgozóipari

2

3,7

Építipari

2

3,7

8

Gépkezelk, gépszerelk és jármvezetk

5

9,2

9

Szakképzettséget nem igényl foglalkozások

9

16,6

Nem válaszolt

6

11,1

Összesen

54

100

FEOR
csoport

Megnevezés

2, 3, 4

7

Forrás: saját szerkesztés.

Kilenc f szakképzettséget nem igényl tevékenységet végzett (többségében rakodó, vagy
segédmunkás). Szomorú tény, hogy ezen személyek legmagasabb iskolai végzettsége 1 f
kivételével még mindig általános szint, éppen ezért foglalkoztatási életútjukban az alacsony
státuszú átmeneti jelleg munkák és a közfoglalkoztatási rendszerben való forgás a jellemz.
Meglep eredmény, hogy az 54 mezgazdaságban ffoglalkozású dolgozó esetében 3 nagy
idintervallumot lehet meghatározni a munkaviszonyuk megsznését illeten. Érdekes szerzi
megállapítás, hogy ez utóbbi kiváltó okát közel 80%-ban a vállalkozások megsznése, vagy
átalakulása adta. Az els periódus közvetlenül a termelszövetkezetek megsznésével kapcsolatos, azaz a rendszerváltás idejére esik. A második hullám a ’90-es évek második felében
történt, ami a mezgazdasági vállalkozási formákat érint jogszabályi változásokkal és racionalizálásokkal van összefüggésben. Míg utolsóként, az uniós csatlakozást követ éveket nevezték meg, amikor újabb létszámleépítések és üzembezárások történtek.

9

A szerzk a táblázat összeállításánál a munkakör szerinti hivatalos módszertani osztályozást, a KSH FEOR
(Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszer) egységes foglalkoztatási nomenklatúráját használták.
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A tanulmány módszertani leírásánál felvetett hipotézis igazolására, miszerint a segélyezettek
körében fontos szerepet játszanak a háztartás élelmiszerellátásban a szezonálisan megtermelt
nyersanyagok, a reprezentatív mintavétel során használt „survey” releváns kérdései vonatkoztak. A megkérdezett, közfoglalkoztatási programba bevont személyek (191 f) közül 161 f
(84,1%) potenciálisan saját kertes házban lakik, tehát a kert méretétl függen élhetne a gazdálkodás lehetségével. A helyi állattartási és gazdálkodási szabályok az egész város területén
nem tiltják a konyhakerti mezgazdasági tevékenységet. Sajnos a kerttel rendelkezk közül
csak 63 f (39,1%) válaszolta azt, hogy szezonálisan mveli a kertjét vagy állatot tart. A nagy
többség (61%-a a saját kerttel rendelkez válaszadóknak) semmiféle gazdálkodási tevékenységet nem folytat. Indoklásnak a nyitott kérdéstípusok között számos magyarázat található, az
idjárástól kezdve az „elkényelmesedett” megjelölésen át az „olcsóbb megvenni” válaszig.
Felmerülhet a kérdés, hogy mi áll a passzivitás hátterében, vajon a motiválatlanság, a generációs példa hiánya, vagy a közbiztonság romlása? A felmérés sajnos egyértelmen az alacsony
mezgazdasági fogyasztói árakat emelte ki, valamint a jó gazdálkodói példa hiányát fleg az
alacsonyan képzett és roma lakosok körében.
A nem kertes házban lakók közül (30 f) 6-an hobbikertben vagy családi területen termelnek
önellátásra. Csak 2 f tevékenykedik stermelként, és piacra is értékesítenek. A bármiféle
gazdálkodást folytatók (63+6 f) 78,2%-ának nincs feleslege, illetve ha van is, nem értékesítik, tehát tipikusan a háztartás élelmiszerellátását fedezik kisebb-nagyobb arányban. Ez utóbbi
nagyon hangsúlyos, mert például a kert mérete, az istállókapacitás, a takarmány és gyógyszerköltség mind determináló tényez a gazdálkodói tevékenység számbavételénél, nem beszélve a nem fizetett munkaerrl. További kérdés vonatkozott arra, hogy milyen tevékenységeket folytatnak. A szerzk feltevése szerint a legtöbben valóban (51%) vegyes háztáji gazdálkodást folytatnak, azaz mind növénytermesztéssel és kertészettel, mind pedig állattartással
is foglalkoznak. Rajtuk kívül további 33%-uk csak az elbbi típusba sorolható. A segélyezettek körében a több lábon állás gyakori jelenség, miszerint a szociális transzferek mellett jellemz az alternatív munkaerpiacon való részvétel, a fekete vagy az alkalmi munkával.
A megkérdezettek 1/3-a nem volt hajlandó a releváns kérdésekre válaszolni, de 32 f felvállalta, ezt a fajta mezgazdasági kapcsolódását. Legtöbben kis és közepes méret vállalkozóknál dolgoztak többnyire minimális órabérért például betakarításkor, vagy éppen a növénygondozásban. Érdekes válaszok születtek arra nézve, hogy a jövbeli foglalkoztatási lehetségek
közül hányan preferálnák a mezgazdasági ágazatban történ ffoglalkozást. Közel minden
ötödik válaszadó (42 f) élne ezzel a lehetséggel. Feltételezhet, hogy fleg férfiakról lenne
szó, akiknek már volt, vagy van valamilyen kapcsolatuk a mezgazdasággal. Ennek a felte45
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vésnek az igazságtartalma valószínsíthet, hiszen az igenl választ adóknak 75%-a férfi,
minden második 40 év feletti és már dolgozott korábban az ágazatban. A háztartások 52%ban pedig jelenleg is gazdálkodnak.

Konklúzió

A tanulmány alapján megállapítható, hogy a rendszerváltás eredményeként a mezgazdasági
szektor leépítésébl származó foglalkoztatási problémákra a vidéki területeken – kiemelve a
vizsgált települést – mind a mai napi nem sikerült egyetlen kormánynak sem hatékony megoldást találnia. Ezt a kedveztlen helyzetet – ami a 20 évvel ezeltti foglalkoztatási és munkanélküliségi helyzethez hasonlít – csak tovább súlyosbította a pénzügyi-gazdasági válság. Ennek egyfajta orvoslására a kormány állami beavatkozással a tartós munkanélküliek számára
közfoglalkoztatást hirdetett, mely megszervezését az önkormányzatokra bízta. A szerzk szerint – egyetértve más kutatókkal – a közfoglalkoztatás rendszere nem képes a résztvevk tartós reintegrálására, csupán konzerválja a fennálló munkaer-piaci szegmentációt. Az érintett
célcsoportra különböz túlélési stratégiák jellemzek, melyben a háztartás élelmiszerellátásának módja is beletartozik. Feltételezésünk, mely szerint a vidéki térségekben élk több lábon
állnak, és a mezgazdaságnak a vizsgált Hajdú-Bihar megyei településen létezik önellátó szerepe, nem nyert a mintavétel alapján teljes megersítést. A reprezentatív mintavétel során a
megkérdezetteknek csupán közel 40%-a végez bármiféle gazdálkodói tevékenységét (jellemzen vegyes gazdálkodást) saját kertjében, vagy egyéb területen. A távolmaradás legfbb
okaként az alacsony mezgazdasági fogyasztói árakat emelték ki az áruházláncok politikáját
megersítve. A szerzk javaslatai összetettek és sokrétek ugyan, de az alábbiakat mindenképpen fontosnak tartják megemlíteni:
1. A közfoglalkoztatás rendszerébe sokkal markánsabban kellene beépíteni az oktatást, a
képzést, hiszen a többnyire kommunális tevékenységek elvégzésével a dolgozók képességei, készségei nem fejldnek. Ugyanakkor fontos tényez a dolgozók munkába
járás is, annak szocializáló ereje miatt.
2. A háztáji gazdálkodást célszer lenne megszerettetni és megtanítani jó gyakorlatok és
példák bemutatásával, ezért bármilyen társadalmi vagy karitatív kezdeményezést, oktatást tanácsos ösztönözni.
3. A mezgazdaság foglalkoztatási szerepét az ország bizonyos térségeiben megfontolandó lenne növelni – az új kormányprogramban is szerepel erre vonatkozó javaslat –,
ugyanis felmérésünk szerint is érdekldés mutatkozik az ágazat iránt.
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Summary

The authors have described the change of the unemployment rate among the short-term
economic indicators, which characterize the economic crisis, both in these days and in the
90’s. The Keynesians intervention is very popular in many countries in the recession, and one
type of these measurements from Hungary is analyzed. Among the anticylic interventions of
the government were the expansion of the public work system, so in the framework of the
“Pathway to work” program temporary jobs were created for people, who have gotten earlier
social assistance. In this study will be published the existing of the agriculture’s selfsupporting function with the help of the representative random sampling, which was carried
out the dominantly rural settlement’s public workers.
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DULEBA SZABOLCS*
A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ELREJELZÉSE EGY AHP-MODELLEL
Kulcsszavak: prognózis, AHP, makro-modell, érzékenységvizsgálat

Absztrakt

A gazdasági növekedést elrejelz modellek dönt része tévesnek bizonyult a 2008-as gazdasági világválság kirobbanásakor. Ez paradigmaváltást indított el a prognózisok módszertanában is, és a múltbeli adatok kivetítésére épít matematikai-statisztikai jelleg elrejelzésrl –
részben legalábbis – áttértek a jövbeli várakozásokon alapuló modellekre. Ez a tanulmány
egy ilyen, szakérti várakozások szintézisét elvégz modellnek a bemutatását célozza. A kapott eredmények nem tekinthetk optimumnak, inkább egyfajta konszenzusnak a 2010-es
magyar GDP növekedést illeten. Bár a modell tesztelését tovább kell folytatni, az eddigi
eredmények bíztatóak az alkalmazás szempontjából.
Bevezetés
A makrogazdasági növekedést idszakról-idszakra prognosztizálják kutatóintézetek, központi bankok, kormányzati szervek, hitelminsít intézetek a világ minden országában. A felhasznált módszerek széles skáláját alkalmazzák, napjaink elrejelzéseiben már nem csak
múltbeli adatokból vonnak le következtetéseket, de a jövre vonatkozó indexek (pl. fogyasztói bizalmi index, beszerzési menedzser index, stb.) is fontos szerepet kapnak. A 2008-as gazdasági világválság ennek ellenére ráirányította a figyelmet a gazdasági elrejelz modellek
továbbfejlesztésének szükségességére.
Egy esetleges új modellnek tehát szintetizálnia kell a hagyományos, múltbeli gazdasági mutatók elemzésébl adódó, és a jövre vonatkozó várakozásokból megkapható prognózisokat.
Mivel jelenleg még a GDP számít annak az alapmutatónak (bár egyre több szakért vitatja a
GDP mutató adekvátságát egy ország gazdasági teljesítményének mérésére), melyet a világgazdaság szerepli egységesen elfogadnak és alkalmaznak, ezért a makrogazdasági növekedést adott ország GDP növekedésével célszer azonosítani.

*

Nyíregyházi Fiskola GTK Közgazdasági és Logisztikai Tanszék, fiskolai docens, e-mail: dulebasz@nyf.hu

49

Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények

2011. III. évfolyam 1. szám

A fentiekbl adódik, hogy amennyiben új módszertannal akarjuk egy ország gazdasági növekedését elrejelezni, a GDP növekedésére kell egy olyan modellt alkotni, amely lehetleg
figyelembe veszi a múltbeli és a lehetséges jövbeli gazdasági adatokat. Ebben a tanulmányban ezt kíséreljük meg.
A bemutatandó prognózis hangsúlyozottan nem megfelel elemszámú mintán készült. Bár
szakérti megkérdezésekrl van szó – azaz értelemszeren kevesebb megkérdezés is releváns
lehet, mint a nem irányított mintavétel esetén – mégis nem volt elsdleges cél a helyes elrejelzés felállítása, sokkal inkább az új AHP-modell tesztelése. A kapott eredményeket tehát
óvatosan kell fogadni, mindössze 6 szakért összesített véleménye.

Látható azonban a lefolytatott tesztelés után, hogy a felállított modell alkalmas lehet a kitzött
célok teljesítésére, bár az alkalmazás kockázatait jelezni fogjuk a tanulmányban, és azokra
kiemelt figyelmet kell fordítani.

A tesztelést praktikus okok miatt Magyarországra végeztük el, azonban a modell általánossága miatt tetszleges országra és tetszleges idszakra is alkalmazható. Természetesen ekkor
más alternatívákat, azaz növekedési forgatókönyveket kell alkalmazni, mindig az adott ország
gazdasági adatait és a vizsgált idszakot figyelembe véve.

Az elemzésben felhasznált szoftver az Expert Choice 11.5., demo-verziója ingyenesen letölthet, remélhetleg a tanulmány több szakértt is ösztönöz majd saját prognózisok felállítására
és a módszer tesztelésére.

Az elrejelzési modellek módszertani típusai

Két alapvet megközelítés létezik jelenleg a prognózisok felállítására. Az elrejelz modellek
egyik csoportját az úgynevezett „forecasting” típusú módszerek alkotják (Nováky, 1999), melyek a releváns múltbeli adatok extrapolációját végzik el matematikai-statisztikai módszerekkel. Ezekben az esetekben idsorokból vagy többváltozós adatelemzésbl megállapított összefüggésekbl jön létre az elrejelzés. Erre a típusra jó példa Bródy (1999) rövid ciklusokra
alapozó tanulmánya és a magyar idsor ál- és valódi ciklusok vizsgálatával felállított prognózisa. A másik típusba az úgynevezett „foresight” jelleg metódusok tartoznak (Kristóf, 2002),
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melyek inkább releváns szakértk és elemzk jövre vonatkozó megkérdezésével véleményszintézist céloznak kialakítani. Ez tulajdonképpen egy közös jövkép, amely akár önbeteljesít jóslatként is funkcionálhat.
A bemutatandó AHP módszer inkább a második (azaz a foresight) típusba tartozik, de mint
látni fogjuk a modell alap feltételrendszerét, vagyis az alternatív szcenáriókat forecasting típusú módszerekkel alakítjuk ki, illetve ezeket vesszük figyelembe meghatározásuknál.

Az Analytic Hierarchy Process (AHP) bemutatása

A módszer bemutatását Rapcsák (2007) alapján végezzük el. Az AHP-t komplex, vagyis öszszetett problémák megoldására fejlesztették ki. Ebbl következik, hogy az alapkérdésre (például, hogy melyik árajánlatot válasszuk, melyik eszközt szerezzük be, stb.) közvetlenül nagyon nehéz válaszolni, ezért olyan részekre kell bontani, amelyek külön-külön megválaszolása már könnyebb feladat. A végcél mindig az alternatívák közül történ választás. Mivel közvetlenül nem tudunk (vagy még nem akarunk) a lehetségek közül dönteni, szempontokat
állítunk fel, amelyek alapján közvetetten értékeljük az alternatívákat. Amennyiben még bonyolultabb a probléma, a szempontokat is még tovább bontjuk alszempontokra és ezek alapján
értékelünk. A döntésben a különböz szempontok szerint az alternatívákra vonatkozó információk alapján egy végs, kardinális alternatíva-sorrendet tudunk felállítani.

Sokkal könnyebb azonban az értékelés, ha egy bizonyos szempont alapján az egyik választási
lehetséget egy másikhoz viszonyítunk csak, nem pedig az összes lehetséges alternatívához.
Azt a legtöbb esetben el lehet dönteni, hogy bizonyos szempontból két alternatíva közül melyik a döntéshozó számára az elnyösebb vagy egyformán elnyösek (ahol nem, ott nem
használható az AHP). A módszer tehát sorozatos páros összehasonlításokból áll. Ezeket az
összehasonlításokat, hogy áttekinthet rendszerben legyenek, Saaty (1977) mátrixokba rendezte, és ezzel megalkotta az AHP matematikai alapját.

Négy lépésben célszer alkalmazni a metódust:
1. A döntési probléma pontos azonosítása és a hierarchia megalkotása.
2. Elvégezni a döntési elemek közötti páronkénti összehasonlítást.
3. A kritériumok végs súlyának kiszámítása.
4. Megalkotni a végleges kiválasztási folyamatot.
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1. lépés
A felállítandó modellben a cél a magyar gazdaság 2010 év végi gazdasági növekedésének
elrejelzése. Az AHP-bl adódóan ezt a problémát dekomponálni, részekre bontani kell.
A részekre bontást a makrogazdasági szereplk szempontjából végezzük el, vagyis a klasszikus makroökonómiai felosztást alkalmazzuk (Frank, Bernanke, 2009). Így 5 szereplt különítünk el: a háztartásokat, vállalatokat (versenyszférát), az állami szektort, a bankrendszert (ez
szerepelhet tkepiac néven is), valamint a külföldet. A növekedési alternatívákat nem közvetlenül értékeltetjük, hanem csak az egyes szereplk szintjéhez rendeljük hozzá.

Ez alapján a következ hierarchikus ábrát rajzolhatjuk meg a problémára:
Cél: a magyar gazdaság GDP növekedési elrejelzése 2010 végére

Háztartások

Vállalatok

Állam

Bankrendszer

Külföld

A1

A1

A1

A1

A1

A2

A2

A2

A2

A2

A3

A3

A3

A3

A3

1. ábra

A prognózis hierarchikus modellje
Forrás: saját szerkesztés.

Az A1, A2, A3 növekedési alternatívákat jelölnek, melyeket nagyon gondos megfontolás után,
a releváns szakirodalom, valamint (elssorban forecasting típusú) elrejelzések alapján kell
megadni. A kitöltk csak ezek közül a forgatókönyvek közül választhatnak, ezért az összes
valószín lehetséget szerepeltetni kell az alternatívák között. A kitöltések után célszer
megkérdezni a szakértket, hogy hiányoltak-e más forgatókönyvet, melyet valószínnek tartanak. Ha igen, érdemes újragondolni a felkínált lehetségeket.

Vegyük észre, hogy az alternatívák a 2010-es év végi GDP növekedésre vonatkoznak, mégsem közvetlenül ahhoz vannak rendelve, hanem az egy szinttel lejjebb található
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makroszereplkhöz! Ennek alapján a szakértknek nem közvetlenül kell értékelni a megadott
forgatókönyveket, hanem a nagy szereplkön keresztül lesz meghatározható a nemzetgazdaság várható növekedése.
A fenti hierarchikus ábra szolgál alapul a teljes elrejelzési folyamatnak, ez alapján végezhet
el az AHP következ lépése.

2. lépés
Az alkalmazott módszer páros összehasonlításokból áll. A konstruált kérdívek kitöltinek
egymáshoz kell hasonlítaniuk alternatívákat és egy skálán kell értékelni az összehasonlítás
eredményét.
A 2. lépésben olyan összehasonlító mátrixokat konstruáltunk, melyekben egyrészt a kitölt
összehasonlította gazdasági növekedést generáló makro-szereplk növekedésben betöltött
fontosságát, másrészt ezen szereplk növekedési alternatíváit. Így indirekt módon kérdezhettünk rá a GDP növekedés várható intenzitására, valamint fontos információkat szerezhettünk
a szakértk által legjelentsebbnek vélt növekedési okokról. Vegyük észre, hogy az egyes
szereplkhöz az ismert makro-modellek tényezi kapcsolhatók, például a háztartásokhoz a
fogyasztás (C), a vállalatokhoz az ipari/mezgazdasági kibocsátás (Q), az államhoz a kormányzati kiadás (G), a bankszektorhoz a hitelezések/beruházások (I), a külföldhöz elssorban
az exportteljesítmény (X)!
A következ páros összehasonlítási mátrixot (1. táblázat) alkothatjuk meg a makro-szereplk
növekedésben betöltött szerepének értékelésére:
1. táblázat

A makro-szereplk növekedésben betöltött szerepének értékelése

M1

M2

M3

M4

M5

M1

a11

a12

…

…

a15

M2

a21

…

…

…

…

M3

…

…

…

…

…

M4

…

…

…

…

…

M5

…

…

…

…

a55

Forrás: saját szerkesztés.
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Itt tehát összehasonlítjuk az egyes makro-szereplk GDP növekedésben várhatóan betöltött
fontosságát. Az a ij kétirányú kapcsolatot jelent, az egyes szereplk egymáshoz viszonyuló
fontosságát jelöli. Kitöltés után tapasztalati páros összehasonlítási mátrixokat kapunk, melyekre igaz a reciprocitás kritériuma, azaz: (a ji ) = (1/a ij ); a ij > 0 , de már nem igaz – dönt
valószínséggel – a konzisztencia kritériuma, azaz: (a ik ) = (a ij a jk ). A konzisztenciát ezért
vizsgálni kell (a késbb bemutatandó CR alapján). A reciprocitásból adódik, hogy a fátló
minden eleme: 1.

Ezután megvizsgáljuk minden egyes makro-szerepl adott idintervallumra vonatkozó változási alternatíváit. Az m-dik szereplre, m = 1,…,5 (2. táblázat).
2. táblázat

A makro-szereplk forgatókönyvek szerinti értékelése

Mm

A1

A2

A3

A1

a11m

a12m

…

A2

a21m

…

…

A3

…

…

a33m

Forrás: saját szerkesztés.

Ezek szintén tapasztalati páros összehasonlítási mátrixok lesznek, ugyanaz érvényes rájuk,
amit fent is leírtunk.
Összesen 5 makro-szereplt vizsgálva 5+1, azaz 6 mátrixot kell a döntéshozóknak kitölteniük.
Az A1, A2, A3 növekedési forgatókönyveket jelölnek, melyek a 2010-es év végére
a legvalószínbbek. Az alternatívákat szakmai konszenzus és releváns elrejelzések alapján a magyar GDP 0-0,5% (mérsékelt), 0,5-1% (közepes vagy
mainstream) és 1-1,5%-os (viszonylag nagy) értéknek állapítottuk meg a
vizsgált intervallumra.
Az M1, M2, …M5 azokat a makroszereplket jelölik, melyek lefedik egy nemzetgazdaság teljes gazdasági teljesítményét. A háztartások, vállalatok, állam,
bankrendszer (tkepiac) és a külföld a legtöbb makro-modell alapegységei.
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Az a ij ! 0 i=1,…,m és j=1,…,m a tapasztalati mátrixok döntéshozó(k) szerinti értékeit jelölik az egyes makro-szereplk gazdasági növekedésben betöltött
várható fontosságára vonatkozóan. Vagyis ezek az értékek a különböz
makro-szereplk fontosságait (súlyait) összehasonlító arányszámok. Értékei
a következkben bemutatandó módosított Saaty-féle skála elemei lehetnek.
Az aijk ! 0 i=1,…,n, j=1,…,n és k=1,…,m jelentik a tapasztalati mátrixok döntéshozó(k) szerinti értékeit jelölik adott makro-szerepl szempontjából a változási forgatókönyvekre vonatkozóan. Vagyis ezek az értékek a különböz
változási alternatívák bekövetkezési esélyeit összehasonlító arányszámok.
Szintén a módosított Saaty-skála elemeit vehetik fel.
A döntéshozatal során a döntéshozó a döntési feladat szempont súlyainak meghatározására és
az alternatívák minden egyes alszempont (legalacsonyabb szinten lév szempont) szerinti
kiértékelésére megadja a páros összehasonlítás mátrixokat. A páros összehasonlítás intervallum–skálája (Saaty-féle skála) az AHP módszertanban a következ:
1. egyformán fontos / elnyös;
3. mérsékelten fontosabb / elnyösebb;
5. sokkal fontosabb / elnyösebb;
7. nagyon sokkal fontosabb / elnyösebb;
9. rendkívüli mértékben fontosabb / elnyösebb.

A páros összehasonlításnál felhasználhatjuk a 2, 4, 6, 8 közbens értékeket is.

A mátrixokban csak a fátló fölötti elemeket tölti ki a válaszadó, a reciprok mátrix tulajdonsága miatt a többi elem megadása automatikus. Amennyiben alárendelt fontosságot tulajdonít
az összevetésben adott alternatívának, az:
1/3 mérsékelten alárendelt,
1/5 nagymértékben alárendelt,
1/7 nagyon nagymértékben alárendelt,
1/9 rendkívüli mértékben alárendelt,
valamint a köztes: 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 értékeket írhatja be a kérdívbe. Újra hangsúlyozzuk,
hogy a teljes kitöltés során tapasztalati páros összehasonlítási mátrixokat kapunk, amelyek
szinte biztosan nem konzisztensek, de bizonyos határon belül (a késbb bemutatott CR alapján) következetesnek értékelhetk.
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A könnyebb kitöltés érdekében módosítottuk a Saaty-skálát, hiszen a 17 tagú skála túlzottan
szofisztikáltnak tnt, óhatatlanul kimaradtak volna értékek a kitöltés során, így feleslegesnek
tnt alkalmazni mind a 17 tagot. A következ skálát alkottuk meg az egyszersítés érdekében:

1,2,3,4 értékek mutatják az alárendeltséget, mégpedig úgy, hogy az 1-es érték jelenti a rendkívüli mértékben alárendeltséget, a 4-es a mérsékelt alárendeltséget.

Az 5-ös szám felel meg a semleges értékelésnek, azaz az eredeti Saaty-skálán 1-es jelent.

A 6,7,8,9-es értékek a nagyobb fontosságot, nagyobb bekövetkezési esélyt jelölik úgy, hogy a
9-es szám az abszolút fontosságot jelöli, míg a 6-os a mérsékelt fontosságot.

Természetesen a sajátvektor számításhoz (ami valóban matematikai sajátvektorokat jelöl, hiszen a kapott vektorral megszorzott mátrix a vektor O -szorosát adja) vissza kellett konvertálni a kitöltk által beírt értékeket a Saaty-féle skálára. A fentiek alapján (2. táblázat):
2. táblázat

A módosított Saaty-skála
Kitöltk által beírt

Saaty-skála

1

1/9

2

1/7

3

1/5

4

1/3

5

1

6

3

7

5

8

7

9

9

Forrás: saját szerkesztés.

Látható, hogy az eredeti Saaty-skála értékei közül így elveszítjük az 1/8, 1/6, ¼, ½, 2,4,6,8
értékeket, vagyis a 17 elem skálából 9-et konstruálunk. Ennek ellenére a kitöltés sokkal egy-
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szerbb és valószín, hogy az eredeti szélesség tartományt úgysem használták volna ki a
kitöltk.
Újra hangsúlyozzuk, hogy a teljes kitöltés során tapasztalati páros összehasonlítási mátrixokat
kapunk, amelyek szinte biztosan nem konzisztensek, de bizonyos határon belül (a késbb bemutatott CR alapján) következetesnek értékelhetk.

3. lépés
A 3. lépésben kiszámítottuk a makro-szereplk növekedési mátrixának sajátvektorait, majd a
növekedést alkotó makro-szereplk súlymátrixának sajátvektorát, és (1) alapján aggregáltuk.
A módszer 3 lehetséges összesít változata (ideális, minsít, disztributív) közül a disztributív
formulát választottuk, hiszen így tulajdonképpen az 1 értékét osztjuk meg az alternatívák között. Ezáltal explicit bekövetkezési esélyt tudunk megállapítani, hiszen a 0 és 1 közötti értékek
a várható bekövetkezési százalékot reprezentálják.
(1)
§
¨
m
m
wi bij
w
D
x j =¦
= ¦¨ i
n
¨
w
i 1
w
bik i 1 ¨
¦
k 1
©

·
¸
m
1 ¸
bij , ahol j=1…n és w= ¦ wi
n
¸
i 1
bik ¸
¦
k 1
¹

A w i >0 i=1,…,m az i–dik makro-szerepl növekedésben betöltött súlyát.
Az x j j=1,…,n a keresett végs forgatókönyv-rangsort adó értékeket jelölik.
(1) azt mutatja, hogy úgy kapjuk meg a magyar GDP kitölt által preferált növekedési forgatókönyveit, hogy adott makro-szerepl növekedési alternatíváira vonatkozó sajátvektor koordinátáit ( wi ) beszorozzuk a makro-szerepl gazdasági növekedésben betöltött várható súlyával (b ij ), majd alternatívák szerint a faktorszorzatokat összeadjuk. (Ezért van szükség a második egyenlség utáni formulára, hiszen ezáltal explicit módon látszik, mivel multiplikáljuk
a b ij -t. Így a három alternatívához hozzá tudunk rendelni egy-egy olyan számot, amely adott
alternatíva jövre vonatkozó bekövetkezési esélyét mutatja a kitölt szerint. A három alternatívához tartozó szám összege:1, így ha az egyikhez rendelt szám, pl. 0,6, ez azt jelenti, hogy a
kitölt 60%-os bekövetkezési esélyt tulajdonít ennek az intenzitásnak a trend vonatkozásában.

Ezzel azonban még csak egy szakért prognózisát kaptuk meg, a módszernek esetünkben viszont csak akkor van értelme, ha több kitölt válaszát tudjuk szintetizálni. Ezért a csoportos
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alkalmazását kell használni az AHP-nek. Ehhez szükséges az egyéni döntéshozók páros öszszehasonlítási mátrixainak az aggregálása. A kitöltk ugyanolyan index elemeit – Aczél és
Saaty (1983) alapján – a geometriai közép kiszámításával (2) vonhatjuk össze (a többi átlag
rangsorfordulást okozhatna), azaz:
(2)
l

f y1 ,...., y l

y

1
l
k

,

l2,

y1 ,...., y l  I l ,

k 1

Ahol f az összegz-függvény, „l” pedig a kitöltk száma. Az yi az i-dik kitölt adott index
mátrix elemét mutatja. I l pedig a pozitív számok halmazát jelenti.

Az így kapott aggregált mátrixnak azonban teljesítenie kell két feltételt: a reciprocitásnak és a
pozitív homogenitásnak a kritériumait. A reciprocitásból következik, hogy az aggregált mátrixnak is reciproknak kell lennie. A pozitív homogenitás pedig azt jelenti, hogy ha mindegyik
értékelés s-szeresére n (s pozitív szám), akkor a végeredménynek is s-szeresnek kell lennie
(vagyis az egyéni a ij -k s-szeres szorzása az aggregált a ij -k s-szeresét okozza). A vizsgálat
lefolytatása során mindkét kritérium ellenrzésre került az aggregált mátrix véletlenszeren
kiválasztott elemeire és minden esetben igazolódott.

A 4. lépésben megalkothatjuk a végleges döntést – kutatásunkban a gazdasági növekedésprognózist –, amihez még két mozzanat elengedhetetlen. Egyrészt vizsgálni kell a kitöltések
konzisztenciáját, másrészt le kell folytatni az érzékenységvizsgálatot.

A konzisztencia-vizsgálat a (3) alapján történik:
(3)
CI =

Omax  n
n 1

,

ahol  max a tapasztalati páros összehasonlítás mátrix legnagyobb sajátértéke és n a páros öszszehasonlítás mátrix sorainak a száma. A következetlenségi indexek átlagos értékeit véletlenszeren generált (nagy valószínséggel inkonzisztens) páros összehasonlítás mátrixok segítségével határozzuk meg minden n esetére, és ezeket RI–vel jelöljük.
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A következetlenségi hányadost, amit CR jelöl, a két index hányadosaként kapjuk meg (4),
azaz:
(4)
CR =

CI
RI

.

CI és RI értékeinél tehát figyelembe vesszük a mátrix nagyságát, a legnagyobb sajátértékét, és
egyfajta átlagos következetlenségi elfordulást (matematikailag a tranzitivitástól való eltérést)
és ezek alapján határozunk meg egy tolerancia-küszöböt.

Bizonyítható (Rapcsák, 2007), hogy pozitív reciprok mátrixokra max n, ezért a következetlenségi hányados értéke nem negatív szám. A következetlenségi hányados értékeit az AHP
módszert alkalmazó Expert Choice (EC) szoftver készíti akkor tartják jónak, ha az értéke
kisebb, mint 0.1. Más megközelítést is alkalmaznak a módszer kapcsán, de a 10%-os kritérium alkalmazása volt célszer a kutatásunkban az elemzéshez használt szoftver miatt.

A számításokat az „Expert Choice 11.5” nev döntéstámogató szoftver segítségével végeztük el.

A modell tesztelési fázisának eredményei

Több mint 20 szakértnek (gazdasági kutatóintézetben dolgozóknak, egyetemi oktatóknak)
küldtük ki a kérdíveket, de mindössze 6-an töltötték ki. Az AHP alkalmazásoknál sajnos
gyakorlat, hogy alacsony a válaszadási arány elssorban a kérdívek komplexitása miatt.
Ezért érdemes lehet egy reprezentatívabb kutatás esetében személyes megkereséssel próbálkozni, instruktor közremködésével érthetbbé lehet tenni a kérdéseket, bár a szakérti minta
garancia lehetett volna az értelmezési problémák kiküszöbölésére. A válaszokat 2010. októberében adták meg a kitöltk, ekkor a 2010-es évvégi növekedési számok értelemszeren még
csak becsülhetek voltak.
A beérkezett válaszok 0,07-es konzisztencia értéket mutattak a fent bemutatott CR számítás
alapján, ami az Expert Choice 10%-os (0,1) kritériumát magabiztosan teljesíti. Az alábbi
eredményeket tudtuk kimutatni a válaszok alapján.
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2. ábra

A modell-teszt súly-eredményei
Forrás: saját szerkesztés EC 11.5. alapján.

A 2. ábrán látható, hogy a megkérdezett 6 szakért véleménye alapján a 2010-es GDP növekedésben 51,8%-ban a külföldnek lesz szerepe, azaz igen jelentsen az export húzza majd a
magyar gazdaságot. Ez az export valószínleg dönten legfontosabb külkereskedelmi partnerünkhöz, Németországba áramlik, azonban nem feltétlenül fogyasztási céllal. Nagyobb részt
talán magának a német exportnak képezi/képezte a magyar export részét 2010-ben, például
félkész-termékek formájában, vagy továbbértékesítési céllal vásárolt termékek formájában.
Viszonylag jelents súlyt tulajdonítottak még a háztartásoknak, valamint a versenyszférának.
Fel kell arra hívni a figyelmet, hogy a fenti ábra a növekedés irányát még nem mutatja, azaz
csak a makro-szereplk betöltött súlyát tudjuk belle megállapítani, azt hogy ez ösztönzi,
vagy éppen hátráltatja a növekedést még nem. Érdekes még, hogy az állami szférának és a
bankszektornak 10%-nál kisebb súlyt tulajdonítottak a szakértk. Ezt láthatjuk az alábbi
(3. ábra) EC ábrán is.

3. ábra

A makro-szereplk várható fontossága a GDP növekedésben
Forrás: saját szerkesztés EC 11.5. alapján.
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A növekedési forgatókönyvek vizsgálatában (az alacsony növekedési alternatíva 0-0,5% volt,
a közepes 0,5-1%, a magas növekedési ütem 1-1,5%) a következ bekövetkezési esélyeket
jelölték meg indirekt módon a szakértk (4. ábra).

4. ábra

A növekedési forgatókönyvek bekövetkezési esélyei
Forrás: saját szerkesztés EC 11.5. alapján.

Az ábrán látható, hogy a legnagyobb valószínségnek az 1-1,5%-os növekedést ítélték, bár a
másik két alternatíva is 30% körüli kalkulált arányszámot kapott. A 3 eredményt összesítve
azt mondhatjuk, hogy a legvalószínbb az 1% körüli GDP növekedés, és inkább felfelé várható az ettl való eltérés, bár nagyon enyhe mértékben. Ez az eredmény összhangban áll a más
módszerek által számított elemzi konszenzussal (ez a cikk írásakor 0,8%), bár némileg meghaladja azt.

Az 5. ábra együttesen mutatja a makro-szereplk súlyát és a növekedési forgatókönyvek bekövetkezési esélyét, valamint egyúttal kiindulópontja az érzékenységvizsgálatok elvégzésének. Az Expert Choice 11.5. verzióban lehetség van az egyes tényezk súlyának változtatására, ezáltal az érzékenység kimutatására. Amikor változtattuk az egyes makro-szereplk növekedésben betöltött súlyát, nagyon transzparens módon eljött a forgatókönyvek „külföld”
szereplre mutatott érzékenysége. Amennyiben az 51,8%-os értékrl 45% körülre csökkentettük a külföld szerepét, máris a közepes forgatókönyv lett a legvalószínbb, ha pedig 40% alá,
a leglassabb GDP bvülés lett a legnagyobb bekövetkezési esély. Ez alapján egyértelmen
kijelenthet, hogy a kitöltk válaszai alapján csak akkor érhet el a legmagasabb növekedési
ütem, ha a külföldi (export) piaci értékesítések kedvezen alakulnak. A gazdaságpolitikának
tehát erre a faktorra kell leginkább koncentrálni a növekedés szempontjából.
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5. ábra

A súlyok és a forgatókönyvek együttes ábrázolása
Forrás: saját szerkesztés EC 11.5. alapján.

A 6. ábra azt mutatja, hogy ha csak az egyes makro-szereplket külön vizsgálnánk, mi lenne a
növekedési forgatókönyvek sorrendje. A fehér oszlopok az egyes makro-szereplk meghatározó erejét mutatják, míg a kék színnel rajzolt vonal a leglassabb növekedési ütemet, a piros a
közepest, a zöld pedig a leggyorsabb GDP bvülést jelöli. A vonalak törése azért alakul ki,
mert mindig azt vizsgáljuk, hogy adott szerepl szempontjából mi lenne a forgatókönyvek
sorrendje. A háztartások szerepl esetében például világosan látható, hogy ha csak ezen a szerepln múlna, egyértelmen a leglassabb növekedés lenne a legvalószínbb, a leggyorsabb
pedig a legkevésbé valószín. Ebbl következik, hogy a kitöltk szerint a fogyasztás
esett/esik majd vissza 2010-ben, ez visszafogja a gazdasági növekedést. A többi szereplt
vizsgálva transzparens az állam és a bankszektor növekedést visszafogó ereje is. Itt a szakértk jó eséllyel az államapparátus és költések visszaszorulását, valamint a bankadó és a hitelezések visszafogásának hatását érzékeltethették. Mindkét makro-szerepl esetében nagy arányban a leglassabb növekedési forgatókönyv a legvalószínbb, míg a gyors bvülés az utolsó
helyen áll. 3 szerepl alapján tehát a végs sorrend fordítottja alakulna ki, a versenyszféra a
közepes/mainstream alternatívát tenné els helyre. Egyértelmen elmondható tehát, hogy a
6 kitölt a külföld szerepének tulajdonítja a legmagasabb növekedési forgatókönyv bekövetkezését.
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6. ábra
Szereplnkénti érzékenység-vizsgálat
Forrás: saját szerkesztés EC 11.5. alapján.

Elvégeztük az egyes alternatív növekedési forgatókönyvek összehasonlítását is páronként az
egyes makro-szereplk vonatkozásában (7. ábra).

7. ábra

A forgatókönyvek és a makro-szereplk összefüggései
Forrás: saját szerkesztés EC 11.5. alapján.
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A leglassabb és a közepes forgatókönyvet összehasonlítva egyértelmen látható, hogy a háztartások, a bankszektor és az állami szféra, ebben a sorrendben, a lassabb ütem felé húzza a
GDP-t. A külföld és a hazai versenyszféra a közepes ütem felé mozdítja a mérleget. Nézzük
meg most a két szélsséget! (8. ábra)

8. ábra

A két extrém forgatókönyv összehasonlítása
Forrás: saját szerkesztés EC 11.5. alapján.

A legintenzívebb és a legkevésbé intenzív forgatókönyvet összehasonlítva látható a külföld
dinamizáló ereje, kiegészítve (bár kisebb mértékben) a hazai versenyszféra növekedést serkent erejével. A visszahúzó erk közül a legnagyobb a háztartásoké, de azért jelents a bankrendszer és némileg az állam hátráltatása is. Az „overall” sor azonban meggyz azzal kapcsolatban, hogy ezen erk eredje azért az intenzív, 1-1,5%-os forgatókönyvet jelenti.

Következtetések, további kutatási irányok

A tesztelési fázis bíztató eredményekkel zárult. Elssorban a kapott eredmények szakmai értelmezhetsége és a más módszerekkel kapott (és sokkal szélesebb mintán és adatokon végzett) prognózisokhoz való igazodása tekinthet pozitívumnak. Egy másik érv lehet az alkalmazás mellett a konzisztens kitöltés (0,07 volt a konzisztencia-hányados), ami igazolja a felál-
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lított hierarchikus modellt. A 6 kitölt természetesen csak a tesztelési fázishoz elég, komoly
prognózis felállításához szakérti minta esetében is 20-as, 30-as kitölt szám lett volna elegend. Ennek ellenére vizsgálni fogjuk a felállított prognózis bekövetkezését, amint a 2010 év
végi adatok rendelkezésre állnak.

További kutatási iránynak gondoljuk az Analytic Network Process (ANP) módszerének alkalmazását, amely az egyes makro-szereplk közötti kölcsönhatást is képes kezelni. Bár felosztható a makro-gazdaság az említett 5 szereplre, de ezek egymásra hatása tagadhatatlan, az
ANP-vel ez is vizsgálható lenne.

Másik érdekes lehetség az AHP-modell eredményeinek Data Envelopment Analysis (DEA)
módszerrel való ellenrzése/összehasonlítása.

A fenti két módszertani új irányon túl mindenképpen szeretnénk egy nagyobb mintán végrehajtott kérdíves felmérést a 2011-es esztendre elvégezni és ezáltal releváns prognózist felállítani a várható GDP növekedésre.

Summary

This paper aims to create a possible prognosys for an arbitrary economy by Analytic
Hierarchy Process. The basis of the model is the assumption on the division of
macroeconomy into specific parts, such as the role of government, domestic companies and so
on. The alternative prognosys are connected directly to these parts, so the ultimate forecast
can be gained by indirect conclusions, supported by AHP. The process also containes
sensitivity analysis and consistency checking. The results must be treated cautiously, because
the sample of evaluators was relatively small, but the created model can be suitable for other
forseeing projects as well.
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EGRI IMRE*
AZ V. KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓ, MINT AZ EURÓPAI LOGISZTIKAI INTEGRÁCIÓ STRATÉGIAI PONTJA

Kulcsszavak: logisztika, közlekedési folyosó, szolgáltatások
Absztrakt

Az európai közlekedési folyosók és a ráépül szolgáltatások alkotják az európai logisztika
gerincét. E közlekedési folyosók ma már európai rendszerré kapcsolódnak össze, amelyek
kapcsolódnak a tengeri és a közel-keleti, távol-keleti nagy gazdasági globális régiókhoz.
E közlekedési folyosók közé tartozik az V. korridor, amelynek törzsszakasza Trieszt, Horvátország, Magyarország, Záhony, Kijev. E korridorhoz kapcsolódnak nyugat-európai központi
területekhez vezet korridorok, illetve a dél-európai területekhez vezet közlekedési csatornák. A keleti kapcsolódási pontokhoz a Távol-Keletig (Kína) nyúló közlekedési folyosók
kapcsolódnak („Selyem út”). A korridor nyomvonalán lév országok gazdasági lehetségeit
jelentsen bvíti a logisztikai együttmködésben lév lehetség. A tanulmány azzal a lehetséggel foglalkozik, hogy milyen már meglév és fejlesztend szolgáltatások mködnek (Trieszt, Záhony) és milyen újabb szolgáltatások fejlesztése lehetséges.

Bevezetés

Az Európai Unió és benne Magyarország jövbeni fejldési lehetségeinek kereteit a bvülés,
a globális világban elfoglalt helyünk dönti el. Erre ad keretet a logisztika nemzetközi fejldése, Kelet-Európa és Dél-kelet – Európa irányába. A jelen (2010) világgazdasági válság körülményei között, a növekedési irányok feltárása különösen aktuálissá teszi a kérdés megválaszolását. Egy logisztikai stratégia felállítása, sikerre vitele nem nemzeti ügy, ez több országot
érint tartós együttmködés eredménye lehet. Ilyen az V. korridor, aminek az ad különös jelentséget, hogy nem csak EU tagországokat ölel fel, hanem keleti kapcsolatai révén, TávolKeleten (Közép-Kelet-Kína, stb.) is érezteti hatását. Így a lehetség, a verseny, és a feladat a
fentiek alapján nagy nemzetközi gazdasági egységeket érint.
Egyedül kevésbé tudunk sikereket elérni. A sikerhez sokkal inkább közös, ország csoportok
között stratégiai szövetségekben gondolkodó megoldásokat kell keresni, mivel a verseny nem
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az egyes országok között, hanem sokkal inkább nagyobb egységek között fog eldlni.
Amennyiben ezt az érvelést elfogadjuk, keresni kell a lehetséges alternatívákat. Egy ilyen
alternatíva az EU által meghatározott V-s folyosó mentén elterül országok által egyezetett
közös logisztikai stratégia kialakítása lehet. A jelenlegi áruáramlási statisztikákat az EUbvítés irányával extrapolálva a tendenciák jól kivehetek.

2. Az V. közlekedési folyosó

Az V. közlekedési folyosó azon európai korridorok közé tartozik, melyek átnyúlnak az EU
Schengeni határain: az olaszországi Trieszt városától, Szlovénián, Magyarországon át az ukrajnai Kijevig nyúlik.

Az V. sz. Közlekedési Folyosó

1. ábra

Az V. sz. közlekedési folyosó
Forrás: KIÚT Egyesület, Záhony.

E korridor hatással van, illetve a kapcsolódik a többi közlekedési folyosóhoz, így Bécsen keresztül a nyugat-európai központi régiókhoz, Trieszten keresztül Velence, Marseille városokhoz, illetve Kijeven keresztül Moszkvához és a távol-keleti régiókhoz (Selyem út).
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Közlekedési Folyosók Európában

2. ábra

Közlekedés folyosók Európában
Forrás: KIÚT Egyesület, Záhony.

Az V. korridor Budapestnél (Csepeli Szabad Kiköt) csatlakozik a Dunai vízi úthoz, mint
korridorhoz.
A fentiekbl látható, hogy a szárazföldi korridor több nagy nemzetközi régiót köt össze. Nem
elhanyagolható Trieszt kiköt közel-keleti kapu szerepe, illetve a déli féltekére való kapcsolata (Dél-Amerika, Afrika, Ázsia).
Látható, hogy az V. korridor vasúti és közúti nyomvonala a törzsszakaszon szinte párhuzamos, és egymás alternatívái, az elmúlt években az autópálya hálózat teljessé vált az Európai
Uniós szakaszon. A vízi úthoz való kapcsolódása pedig olyan elny, amely szintén lehetvé
teszi a többi korridorhoz, illetve Nyugat-Európa fejlett régiójához való kapcsolódást.

3. Az V. korridor által érintett ország csoportok

Az érintett országok, ország csoportok a logisztika területén külön-külön is rendelkeznek
komparatív elnyökkel. Azonban az EU, mint regionális-globális régió újabb szempontokkal,
illetve elnyökkel gazdagíthatja a logisztikai potenciált.
Így ha a szkebben vett, az V. korridorra illeszked logisztikai (ipari) centrumokat nézzük,
Trieszt közel-keleti és óceáni kapcsolata felértékeldik. Ugyanígy felértékeldik az EU hatá-
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rán lév záhonyi térség logisztikai kapcsolati rendszere. Távol-keleten például az orosz-kínai
határon már az elmúlt években (2007-2010) a forgalom jelents (többszörös) növekedésével
lehetett számolni. Vagyis a korridor f funkciója a szomszéd országok közötti forgalomról, a
régiók közötti forgalom kiszolgálására helyezdik át. Az V. korridor és azzal párhuzamos
szlovák, lengyel közlekedési folyosók egyúttal versenytársak is, ami elssorban a szolgáltatásokban nyilvánul meg. A logisztikai szolgáltatások fejlettsége, minsége adja egy-egy korridor komparatív elnyét.

Árufuvarozási prognózis

Növekedési prognózis 2020-ra
Szlovákia/Magyarország és Ukrajna
között: 80-150%
(24 millió tonnáról 40 millió tonnára)

3. ábra

Árufuvarozási prognózis
Forrás: KIÚT Egyesület, Záhony.

A másik nagy versenytárs a tengeri szállítás, amely elssorban a szállítási idben nyilvánul
meg. Míg a szárazföldi (vasúti) szállítás 15 nap, addig a tengeri szállítás 35 nap.
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4. ábra

Szállítmányozási idadatok összevetése
Forrás: KIÚT Egyesület, Záhony.

4. Komparatív ország- és országcsoport elnyök

Ha Magyarországot önálló egységként vizsgáljuk, számára a logisztika természetesen kitörési
pont lehet, hiszen látjuk, hogy az EU bvítés jelentsen átformálja az egységes európai piac
logisztikai rendszerét, a szállítás gazdaságossági feltételeit. A vámhatárok eltnésével a cégek
a piacokat a méretgazdaságosság alapján szolgálják ki, s nem is hoznak létre külön raktárakat
(sem disztribúciós csatornákat) minden egyes országban. (Az elmúlt évek statisztikái alapján
a Hub – Spoke rendszerek mködtetése révén jelents készletcentralizációs tendencia figyelhet meg.) (Szegedi-Egri-Zellner, 2008)
A közép-kelet európai országok között az elmúlt tíz évben élesebbé vált a verseny a logisztikai beruházások területén. Az adott országok, a rendszerváltás után itt létesített gyártó és feldolgozó-összeszerel szektorok által teremtett munkahelyekrl kikerül munkaert – mivel
ezen cégek bezárnak, s innen tovább vonulnak Keletebbre – a logisztika révén, ezen egyre
nagyobb hozzáadott értéket képvisel szolgáltatási szektorban kívánják foglalkoztatni.
Részünkrl, és nemzetközi szakirodalmi kitekintésben is elfogadott tény, hogy Magyarország
számos elnnyel rendelkezik – elssorban földrajzi helyzetének és stabil jogi és mködési
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kereteinek köszönheten – még nagyon sokat kell tennie azért, hogy az országban rejl logisztikai lehetségeket maximálisan kihasználja. A logisztika a nemzeti versenyképesség
szempontjából alapvet fontosságú. Az értéklánc egyre fontosabb elemévé válik annak biztosítása, hogy a vállalatok hatékony, azaz gyors és költséghatékony módon kapják meg az alapanyagokat és szállíthassák piacra a késztermékeiket. (Ismert, hogy az egész magyar gazdaság
versenyképességét befolyásolhatjuk hatékonyabb logisztikai rendszerekkel.)
Magyarország számos versenyelnnyel rendelkezik, amelyeket sikeresen kihasználva, a logisztikai szolgáltatások kiváló regionális központjává válhat.

Ennek azonban két fontos feltétele van:
a.) Az ország „árumegállító” képessége. Kell valamilyen indoknak fennállnia, hogy az áru
éppen nálunk álljon meg. Ilyen lehet, pl. a vasúti trakcióbeli eltérés, mint technológiai jelleg
megállító tényez. Másik „technikai” képesség az országhatár, ahol különféle adminisztrációs
(vám, átrakás) okokból áll meg az áru. Ugyanakkor ki kell jelentenünk, hogy ma már az országhatáron átnyúló ellátási láncok dominálnak, hiszen a határok árumegállító funkciója megsznt/megsznik. Tehát egyre inkább csak gyors, színvonalas árumanipulációs kínálat, azaz a
„logisztika” lehet a jövbeli megállító tényez.

b.) A vonalas és a pontszer infrastruktúra, logisztikai szolgáltatások átlagosnál fejlettebb
megléte. A fejlesztés óriási összegeket emészt fel, csak közép- és hosszú távon fejleszthet,
meglév tartalékok szükségesek a megvalósításához. Ennyi id nem áll rendelkezésre, a versenyben más országok megelzhetnek bennünket. (Megj.: az autópálya-fejlesztés költségvetési költségkihatásai ismertek. Kormányok bukhatnak el rajta.)

Ezen két tényez hiánya esetén az áruk tranzitként átfuthatnak, ezek megléte esetén megállhatnak az országban, raktározás, árumanipuláció, valamilyen hozzáadott értéket teremt, vagy
kapcsolódó szolgáltatásokat generáló tevékenység céljából.
Az újabb EU-bvítés, illetve a további bvítési tervek nemcsak Magyarország – hanem a környez országok számára is egyaránt jelentenek – meglehetsen hasonló – lehetségeket és
kihívásokat. Ahhoz, hogy a logisztika területén, egy ország a csatlakozás nettó nyertessé vagy
nettó vesztessé válik-e, nemcsak a saját lehetségeit és erforrásait kell számbavennie.
Még nem készült erre SWOT-elemzés, azonban ha ezt összeállítanánk, nem kérdéses, hogy ha
egyetlen országot veszünk alapul, akkor „Veszély”ként kellene aposztrofálnunk azt, hogy az
egységes piac bvítésével a logisztikai szolgáltatók és gyártók logikai tervezési egysége nem
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a nemzetállam lesz: a logisztikát „regionálisabb” (pl. Dél-Kelet-európa) szinten – vagy még
ennél is nagyobb léptékben – egész Európára kiterjeden tervezik majd. Ennek a fejlesztési
gondolatnak a fényében Magyarország – saját erfeszítéseitl függetlenül! – egyaránt válhat
regionális logisztikai központtá vagy egyszer tranzitországgá, attól függen, milyen központi
EU-elképzelések nyernek teret.
Azt a hipotézisünk, hogy Ukrajnát, Horvátországot vagy Olaszországot (vagy a Záhonyi fejlesztéseknél Szlovákiát), nem versenytársunkként, hanem stratégiai szövetségesünkként kell
kezelnünk. A tétel bizonyítása alapos elemz munkát igényel, a gazdasági tényezk mellett
más (pl. politikai szempontok) is szerepet játszhatnak. Egy ilyen irányú kutatás megvizsgálhatná pl., hogy
1.) Ha a globalizálódó világ egyik f áruáramlási irányaként (szárazföldi közlekedés tekintetében) a Kína-Európai Unió („Selyem út”) viszonylatot tekintjük, menyiben tekinthet az V-ös folyosó versenytársának az északi (Oroszország-FehéroroszországLengyelország-Németország – Borostyán út) tengely. Feltételezéseink szerint a két
útvonal alternatív megoldásként jöhet szóba a jövben. Ez esetben valamelyik EUprioritást fog kapni. Ha az északi tengely kap majd prioritást és a ráépül logisztikai
infrastruktúra egyszer már kiépül, az ott áramló áru útjának módosítását (még a FÁK
országokból Olaszországba irányuló áruk útvonalának délre hozatalát is!) késbb nehéz lesz változtatni.
2.) A stratégia egységesítése akkor is win-win-win helyzetet teremtene, ha az 1.) pontban
megfogalmazott hipotézisünk nem bizonyosodna be. Elegend itt csak arra utalni,
hogy egy ilyen mega-projekt nagyobb lobbyert jelentene, vagy akár felkeltené az érdekldést fuvaroztatói oldalon. (Megjegyzés: A Magyarországhoz földrajzilag legközelebbi tengeri kiköt Trieszt, ugyanakkor a külkereskedelmi áruk túlnyomó többsége
Hamburg útirányon át érkezik/távozik.)
Egy ilyen stratégiai szövetség szempontjából megvizsgálandó lehetne, hogy vajon mekkora
nettó nyereséget/veszteséget hozna egy, az V-ös közlekedési folyosót árszel országokkal
kötött hosszú távra szóló stratégiai szövetség, amely koordinálná, koncentrálná a meglév
erforrásokat, az országok között bizonyos logisztikai munkamegosztást alakítana ki?
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5. Szolgáltatások az V. korridor mentén

Röviden tekintsük át az V. korridor két kiemelked pontja, a Záhony Logisztikai Térség
és a Trieszti kiköt szolgáltatásait, illetve annak fejlettségét.
Az V. folyosó hazai szakaszán jelents logisztikai központok találhatók. Jelents a Budapesti Intermodális Logisztikai Központ (BILK), a székesfehérvári ipari logisztikai park
rendszer, a Csepeli Szabadkiköt, az épül budapesti logisztikai elosztóközpontok, kapcsolódik a debreceni logisztikai központ (DELOG).
Záhony logisztikai térség

Hazánk Európai Uniós tagságával a záhonyi logisztikai térség felértékeldött, Európai
Uniós kapuvá vált. Az átrakó körzet 357 km normál és 157 km széles-normál vágányhálózat mintegy 84 km2-es rendez pályaudvarokat és logisztikai központokat foglal magába.
Logisztikai jellemzket tekintve a szolgáltatások hagyományosan a széles és normál vasúti szállítás összekapcsolására irányultak. Ez elssorban átrakó tevékenységet jelentett,
elssorban Magyarország és 1990-ig a volt Szovjetunió igényeit elégítette ki. A rendszerváltásig a záhonyi körzet jelentsége az igen nagy teljesítmény (évi 16-18 millió tonna)
vasúti átrakókapacitásban rejlett. Hasonló tendencia figyelhet meg a kiszállított mezgazdasági alapanyagokban is. Napjainkra az elssorban magyar-orosz és magyar-ukrán
relációjú átrakási forgalom 5-6 millió tonnára csökkent.
Az áru szerkezete jelentsen változott. Ma elssorban specializált ipari alapanyagok, ipari
késztermékek, élelmiszeripari termékek alkotják az átrakott termékek meghatározó hányadát (Egri, 2009).
A gazdaság strukturális változása, a magyar kereskedelmi kapcsolatok irányának és struktúrájának megváltozása, új szolgáltatások iránt keltette fel az igényeket.
A vasúti kapcsolat mellett jelentsen n a közúti szállítások mennyisége, ez a közúthoz
kapcsolódó szolgáltatások iránti igényt növelte meg (ma ez vált szk kapacitássá).
Másik szolgáltatás igény, amely kiépítésre és fejlesztésre vár, a vasút-közúti kapcsolat
megersítése. Az európai viziutak kiépülésével igény mutatkozik a vasút-közút-viziút
intermodális szolgáltatáscsomag kiépítésére.
A klasszikus logisztikai szolgáltatások területén, így az átrakás, a határátléptetés a záhonyi szolgáltatókkal szemben komoly versenytársak léptek fel, így a szlovákiai
átrakókapacitás és teljesítmény megközelíti a záhonyi teljesítményt, ugyanígy a lengyel
logisztikai szolgáltatások is dinamikusan fejldnek.
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A relációk változásával különösen hazánk Európai Uniós tagságával Záhony nemcsak magyar, hanem európai határ is lett. Ez megváltoztatta az áruk relációját nem magyar, hanem
európai áruk átrakása lehet a f jellemz. Ez összekapcsolja Záhony révén az Európai
Unió, a FÁK országok és Távol-Kelet lehetségeit. Ezek f területei az alábbiak:
– Új jogi gazdasági lehetség (a határ átlépésével az áru az Európai Unióba lép be.)
– Új logisztikai (az egységrakomány képzés, a végs összeszerelés, stb.)
– Új ipari lehetségek (logisztikai ipari szolgáltatások nemzetközi összeolvadása.)
– Új áruszerkezet (így megn nemcsak a készáruk és nyersanyagok áramlása, hanem a
félkész termékek az intermedierek, a közös gyártás jelentsége.)

A logisztika fejldése a globalizáció és a világgazdaság igazi hajtóereje, a FÁK országok
és Távol-Kelet gazdasági fejldése és integrációja pedig hosszú távon is a gazdasági fejldés f motorja (Egri-Duleba-Kádár, 2008).
Cél az európai logisztikai ipari szolgáltató centrum létrehozása. Záhony térsége már ma is
olyan kelet-nyugati fordítókorong szerepet tölt be, mintegy 20 millió tonna/év átrakó kapacitással (széles és normál nyomtáv), amely Európa legnagyobb „szárazföldi kikötjévé”
emeli. Ennek fejlesztése olyan logisztikai és ipari szolgáltató központtá válását segítheti,
amely európai jelentség.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv kiemelt programjai között szerepel a Záhony térségének átfogó logisztikai fejlesztési programja (Egri, 2007-2008).
A Záhony és térségére szóló fejlesztési projekt alapvet motívuma, hogy a régió hazánk
Európai Uniós tagságával helyzeti elnyre tehet szert a kelet-nyugati kapcsolatok lebonyolításában.

A záhonyi kapcsolat új helyzete

A rendszerváltásig a záhonyi körzet jelentsége az igen nagy teljesítmény (évi 16-18 millió
tonna) vasúti átrakókapacitásban rejlett. A széles és ún. normál vasúti nyomvonal szükségessé
teszi a termék átrakását. A rendszerváltással a nagytömeg kohászati és energia alapanyag
mennyisége jelentsen csökkent. Hasonló tendencia figyelhet meg a kiszállított mezgazdasági alapanyagokban is. Napjainkra az elssorban magyar-orosz és magyar-ukrán relációjú
átrakási forgalom 5-6 millió tonnára csökkent.
A rendszerváltás nemcsak a termék mennyiségében, hanem annak szerkezetében is jelents
változásokat hozott.
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A relációk változásával különösen hazánk Európai Uniós tagságával Záhony nemcsak magyar, hanem európai határ is lett. Ez megváltoztatta az áruk relációját nem magyar, hanem
európai áruk átrakása lehet a f jellemz. Ez összekapcsolja Záhony révén az Európai Unió, a
FÁK országok és Távol-Kelet lehetségeit.
Új jogi gazdasági lehetség, amely szintén az EU tagságból fakad, ugyanis a határátlépésével
az áru az Európai Unióba lép be. Útja innen szabaddá válik. Ez vonzóvá teheti a befektetk
számára logisztikai és ipari területen egyaránt.
Új logisztikai szolgáltatások nyújtása vált lehetvé európai szinten. Jó minség magas színvonalú szolgáltatásokkal az áthaladó termékekre mindkét irányba új érték rakódhat (az egységrakomány képzés, a végs összeszerelés, stb.) a hagyományos logisztikai szolgáltatásokat
bvítheti.
Új ipari lehetségeket ad a fent már említett logisztikai ipari szolgáltatások nemzetközi összeolvadása. Ez a befejez ipari mveletek számára vonzóvá teheti a térséget, másrészt az európai FÁK és kelet-ázsiai ipari logisztikai szolgáltató parkok egy rendszerbe történ kezelését is
lehetvé teszi (így a záhonyi Selyem-út Konferencia 2005. által felvázolt ZáhonyJekatyerinburg-Harbin-Peking térségében létrehozandó szolgáltatások egymásra épülhetnek).
Új áruszerkezetet hozhat mindkét irányba felvázolt szervezeti és jogi lehetség, így megn
nemcsak a készáruk és nyersanyagok áramlása, hanem a félkész termékek az intermedierek, a
közös gyártás jelentsége.
A verseny szerkezete két területen is megváltozott. Egyrészt a már említett közlekedési ágazatok közötti verseny, amelyben több mutatóban is a vasút vezet, a nemzetközi trendek azonban
a közúti szállítás elnyeit mutatják. A jelzett régióban találkozik az Európai Unió zömmel
közúti közlekedésre alapozott szállítási rendszere, a még mindig meghatározóan vasútra alapozott FÁK országbeli rendszerrel. Így nemcsak a normál és széles vasút, vasúti átrakást kell
megoldani, hanem intermodális logisztikai központok kialakításával a vasút-közút fordítókorongot is mködtetni kell. Vélheten Távol-Kelet és Nyugat-Európa között vasút-közút kombináció lesz hosszútávon hatékony. E kombináció a már említett szervezeti és technikai lehetségek kihasználásával a FÁK országokat és Távol-Keletet is jól tudja integrálni az európai
gazdasághoz. A másik verseny az érintett régió országai között zajlik a logisztikai szolgáltató
(átrakás, intermodális szolgáltatások) piacokért. Itt Lengyelország, Szlovákia, Magyarország
és Románia vasútjai között folyik a verseny. Lengyelország a hagyományos nyersanyag (érc)
átrakása mellett többszörösére növelte az egyéb árucikkek átrakását. Itt évi 6-8 millió tonna
átrakása zajlik. Jelents elrelépés történt a szlovák átrakó kapacitásokban, ahol a már vállalkozási jelleggel mköd több körzet évente 4-6 millió tonna elssorban ipari nyersanyag átra76
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kását képesek lebonyolítani. Ez naponta közel 100.000 tonna átrakási kapacitás készenlétét
jelenti. Jelents elrelépés történt a konténerek átrakásában. Románia elnye már középtávon
is a viziút (tenger, Constanca), vasút, közút kombinációban rejlik. Versenytársaink nem tétlenkednek, az utóbbi idben szinte mindannyian jelents fejlesztéseket hajtottak végre, másrészt alkalmasság tették vasútjaikat a vállalkozói tke és együttmködés fogadására.
A fentiek alapján elmondható, hogy perspektivikusan a régióban évi 20-40 millió tonna áru
transzferálására van szükség, de az elny nem ebben van, hanem az áru átrakásához kapcsolódó egyéb ipari, logisztikai szolgáltatásokban. A logisztika fejldése a globalizáció és a világgazdaság igazi hajtóereje, a FÁK országok és Távol-Kelet gazdasági fejldése és integrációja pedig hosszú távon is a gazdasági fejldés f motorja.

Cél

Európai logisztikai ipari szolgáltató centrum létrehozása.
A fenti cél létrehozatala csak európai dimenzióban képzelhet el. A régióban versenyz országok fejlesztéseiket (logisztikai fejlesztéseiket is) hazai szükségleteikhez igazították. A fejlesztés f dimenziója európai uniós tagságunkkal az európai dimenzió. Így a fejlesztés forrása
és célja is csak az európai uniós programokhoz illesztve képzelhet el.

Lehetség

A fejlesztés (a záhonyi projekt) a fentiek alapján európai szempontok alapján történhet. Ez
természetesen a közvetlen érintett régió fejldésére is igen pozitívan hat. Az eddigiektl eltéren európai lépték logisztikai ipari szolgáltató komplexum alakulhat ki, amely kihasználhatja a leírt logisztikai lehetségeket, az ipar fejlesztésében, fejldésében rejl új szervezeti lehetségeket és mindehhez kapcsolva olyan szolgáltató (infrastruktúra, közgazdasági, jogi, kutatásfejlesztési, humán, stb.) szektor jöhet létre, amely a fentiek fejldéséhez biztosítja a hatékony hátteret. Ez a lehetség az Európai Unió számára is fontos, hiszen a világgazdaságban
egyre meghatározóbb keleti régiókhoz közvetlen kapcsolatot, együttmködést és integrációt
biztosít. A távol-keleti gazdasági fejldés, amely immáron két számjegy, maga után húzhatja
az európai fejldést, piacot biztosít, de egyúttal versenyt is jelent.
Trieszti logisztikai térség

Trieszt városa az Adriai-tenger északi sarkában fekszik, az európai áruáramlás szempontjából stratégiai jelentség helyen. Történelmileg a várost kereskedelmi kapcsolatai révén
ers szálak fzik a volt Monarchia területén található gazdasági központokhoz, így Szlo-
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véniához, Horvátországhoz, Ausztriához vagy akár Oroszországhoz. Városokat tekintve
Budapest, Bécs, Pozsony, valamint a dél-német városok közelsége meghatározó. Ezek a
városok logisztikailag ma is kapcsolódnak a legközelebbi tengeri kiköthöz, Trieszthez.
E kapcsolatrendszer ölt testet az V. korridor nyomvonalában, amelynek tengelyében fekszik a város. A kiköt jelentségét növelte az autópálya építések felgyorsulása, valamint a
meglév vasúti kapcsolat. Magyarország szempontjából a Záhony-Trieszt közúti közlekedés napjainkra szinte teljes egészében autópályával fedetté vált.
A tengeri útvonalakat tekintve a Trieszti kiköt Európa központi régiójához délrl a legmélyebben benyúló tengeri kapcsolat. Ez Távol-Kelet, India, Észak-Afrika, illetve DélAmerika szempontjából a legrövidebb útvonal. Ma Triesztben szinte minden nemzetközileg meghatározó hajóstársaság jelen van. Ennek több mint 100 éves hagyománya van.
A kiköt mszaki és intermodális paraméterei jók. A vízmélység a legnagyobb merülés
hajók fogadására is alkalmas. A fejlesztési tervek elssorban az intermodális funkciók
ersítésére koncentrálnak.
A kiköt forgalma éves szinten meghaladja a 47 millió tonnát (2008-as adat). Az
intermodalitásból fakadóan a vasúti, közúti és a légiközlekedés is jó. Nemzetközi áruforgalmi szempontból központi szerepét jól ki tudja használni.
Az áruforgalomra jellemz, hogy a 7. számú terminál mintegy 450 ezer TEU mennyiség
konténer fogadására alkalmas (Magyarország összforgalma ennek töredéke). A Ro-Ro
terminálon naponta 600 kamion fordul meg és a közel jövben már napi 12 Ro-Ro hajó
indul, illetve érkezik (összesen ez évi 200 ezer kamiont jelent). A Ro-Ro kapcsolathoz egy
Ro-La terminál illeszkedik, ami a kamionokat vasúton viszi tovább Németország felé.
A f partner Törökország és Egyiptom. A másik fontos terminál az 5. számú terminál,
amelybe htraktárak, gabonaraktárak, kávéraktárak, valamint csomagoló helyek vannak.
Az acéláruk, illetve acélgyártáshoz szükséges termékek és a vegyipari termékek fogadása
külön terminálon történik. A kolaj fogadását követen a transzalpesi vezetékbe pumpálják (az acélgyártáshoz szükséges anyagokat a Trieszti Acélm késbbi megszüntetésével
csökkenteni kívánják).
A fentiekhez illeszkednek a szokásos kiköti szolgáltatások (javítás, feltöltés, tisztítás).
Az utasforgalom a 4. terminálon bonyolódik, a jachtok fogadásával a turizmus jövbeni
fejldést szolgálják.
Az V. korridor fejldésével a Trieszti kiköt lehetségei a Távol-Kelet-JekatyerinburgMoszkva-Kijev-Záhony kapcsolat megersödésével járhat. 2008. januárjában több próbavonat is indult Távol-Kelet és Közép-Európai között. A vasúti kapcsolat jelents idelnyt
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igazolt a tengeri szállítással szemben. A 40-42 napos hajóúttal szemben a vasúti szerelvény 8-14 nap alatt ért Közép-Európa térségébe.
A Trieszti Kereskedelmi Kiköt elmúlt idszakbeli forgalmát az alábbi 1. számú táblázat
mutatja be.
1. táblázat

Trieszti Kereskedelmi Kiköt forgalma és relációi (tonna)
Összesített nemzetközi forgalom
Ország

Érkezés
2006

2007

Küldés
%

2006

298

100,0

1.636

1,2

1.000

0

-100,0

Ausztria

125.141

28.975

Összesen

178.840

30.908

Horvátország

1.616

Magyarország

2007

%

745

100,0

13.385

10.691

-20,1

-76,8

50

1.549

#

-82,7

12.984

12.984

-3,4

51.083

Szlovákia
Németország

Forrás: Trenitalia Gruppo Ferrovie Dello Stato2008.

2. táblázat

Trieszti Kereskedelmi Kiköt forgalma (részadatok)
Összesített forgalom (millió tonna)
2006 (0-10 hó)

2007 (0-10 hó)

2008 (0-10 hó)

2010 (0-6 hó)

39.76

38.72

40.49

22.5

-0,1%

-2,6%

-4,6%

+6,8%

Forrás: www.informare.it/harbs/trieste.

A legújabb összehasonlító adatok alapján a kiköt forgalma 2010-tl növekedésnek indult,
ami a válságból való kilábalás legbiztosabb jele.

A forgalom növekedése egyes országokkal (Németország) stabilizálódott, más területeken
(Magyarország) növekedett. Az infrastruktúra kiépülésével egyes szolgáltatások bvülhetnek, illetve egyes relációk (Közép-Európa) jelents fejldési lehetséget hordoznak.
E lehetségek feltárása, kapcsolatok kiépítésének reális lehetségei napjainkra értek be.
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6. Nemzetközi ipari és logisztikai parkok EU-s elnyei

Az Európai Unió fontos alapelve az egységes jogrendszer. Így alkalmanként „helyi” külön
szabályokat nem ajánl. Az ún. belépési, beruházási kedvezményeket, a határmenti „leszakadó” térségek felzárkóztatását támogatja. Amennyiben az eddig elvetélt ún. vállalkozási övezetek helyett jó infrastruktúrájú, több nagy „zónát” összekapcsoló fordítókorongokat sikerül
szervezni, akkor akár fejldési gócpontok is kialakulhatnak. Jó példa erre Hongkong, illetve
az ilyen jelleg gazdasági csomópontok.
Így a tke dilemmája a piac, az olcsóbb munkaer vagy a drága, de kvalifikált munkaer között feloldódik.
Ugyancsak optimális integrációja jöhet létre a foglalkoztatási szociális dilemma és a más országokba vonzó olcsó munkaer között.

Az Európai Unióban változatlanul tovább élnek az off-shore jelleg szervezetek. Ezek a tartós
különbségeket, amelyek legtöbbször relatíve fejletlen területeken húzódó államhatárok közelében vannak elnnyé tudják változtatni. (Fehér Könyv, Európai közlekedéspolitika,
KVM,2002)
A határokon átnyúló (off-shore jelleg) ipari logisztikai parkok hatását az eddig meglév
részfunkciókat felölel szervezeteknél lehet vizsgálni. Vélelmezhetjük, hogy a gazdasági,
környezeti hatások összegzdnek. Optimista becslések esetén nem kizárt, a pozitív kumulatív
hatás sem.

Eddigi igazi hatások:
– Az ipari parkokban létrehozott munkahelyek egységköltsége a „küls” helyeken létrehozottnak csupán 20-30%-a (Promei ipari parki konferencia, 2004)
– A tkeáramlás helyét tekintve a „zöldmezs” beruházások helye közel 80%-ban ipari
parkba irányul (KSH Gazdasági szervezetek vállalkozási övezetekben, 2001).
– A logisztikai-ipari parkok tkevonzó képessége más területekkel összehasonlítva 4-6szoros (KSH Gazdasági szervezetek vállalkozási övezetekben. 2001).
– A modern gazdaság fejldése az ún. gazdasági tengelyekhez kötdik, amelyek átnyúlnak
az országhatárokon is. (A centrum, alcentrum, periféria koncepció megújításra szorul).
E tengelyek bázisát a logisztikai infrastruktúra képezi.
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Napjainkban az ezredforduló táján az ipari parkok specializálódása és a logisztikai parkok
fejldése összekapcsolódik. A hatékonysági követelményeket a technikai fejldés mellett kiegészítik az informatikai, humán és nemzetközi pénzügyi, jogi lehetségek. E lehetségeket
az országok kapcsolódási logisztikai tengelyei adhatják meg. A régi jogi elnyöket hozó szervezeteket (kikötk, off-shore övezetek) a határmenti térségek számára a logisztika új elemekkel bvítheti.

7. Magyarország lehetségei különös tekintettel a f logisztikai csatornákra

Magyarország geoökonómiai helyzete egyértelm. Különösen logisztikailag vagyunk kedvez, egyenlre kihasználatlan helyzetben. A Balkán és Közel-Keleti csatorna („üveg nyaka”Chikán, 2004), másrészt a keleti stabilizálódó FÁK országok és a dinamikusan fejld Kína
bekapcsolódása az Európai Uniós gazdaságba ad nagy lehetséget. E két csatornához járulhatnak a dél-európai kapcsolódási törekvések a Kelet-, Távol-Keleti gazdaságokhoz (Chikán,
2004).
Magyarország Európai Uniós támogatással e logisztikai csatornákat jelents áldozatok árán ki
fogja építeni. Kérdés azonban, hogy ki fogja ezeket használni, elnyeit élvezni. Célszer, a
magyar logisztikai szolgáltató cégeket nemzetközileg is versenyképesség tenni. Másrészt, a
még igen hiányos logisztikai szolgáltatásokat ipari, ipari parki szolgáltatásokkal bvíteni.
A fent vázolt evidens geoökonómiai helyzet mellett számunkra az Európai Unió és határa,
valamint az új logisztika elemei által szervezd ipar ad lehetséget.
Ma az Európai Unió egységes piacnak tekinthet. A gazdasági fejldésben, az ipartelepítésben a piac vált legfbb telepít tényezvé. Így, aki az EU piacán meg akar jelenni, törekszik a
piac közelébe kerülni fizikailag is.
Másik telepít tényez (úgy tnik ez ma Kína f vonzereje) az olcsó munkaer. Ez az EU, így
hazánk határai mellett adva van (e relatív olcsóság hosszú távúnak látszik).
A harmadik telepít tényez a tudásintenzív gazdaság számára a kvalifikált munkaer (ez
Európa „magjában” a nagyvárosok körzetében található) amely meglehetsen mobillá kezd
válni.
Végs soron tendencia a gazdaságban az intermedierek (f egységek, pl. motorok, komplett
alkatrészek, anyagok, stb.) gyártása és a piac közelében való össze- és kiszerelése. A gyártási
folyamat ilyen megosztása nem új, de a szakosodott gyártók integrációját a logisztika fejldése és annak módszerei (Just in time) tették lehetvé.
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A határ menti térségekben a piac (Európa) és az olcsó munkaer (szomszéd országok) a kvalifikáció ilyen összekapcsolása tudatos ipari logisztikai parkokká tartós és jelents elnyöket
hoz a szereplk számára.
8. Hosszú távú koncepciók, abszolút és relatív elnyök, verseny

A fentiekben leírt országok és ágazatok közötti verseny csak a célokkal összhangban képzelhet el. Így az érintet országok között valamilyen együttmködésre van szükség, elssorban a
közlekedési ágazatok fejlesztésében. A tulajdonosi szerkezet és tulajdonosi szektorok között
átjárhatóságra van szükség, vélheten egy nemzetközi részvénytársasági szerkezet a legmegfelelbb az együttmködésre. A feladat nagyság és jelentsége így egy nemzetközi gazdasági
vállalkozás keretében optimalizálható. Szükséges, hogy a privatizációs folyamat, ami a szektort érinti nyitott legyen, a pénzügyi befektetk számára lehetséget adjon, a szakmai befektetk pedig ne külföldi állami cégek legyenek. A privatizációs gyakorlatban az eddigi hazai ún.
szakmai befektetk jelents része vagy állami volt (külföldi állam) vagy a versenytárs próbálta lokalizálni a magyar partnert. A zárt „szatócs” jelleg privatizáció legtöbbször az illet
terület leépítését, legjobb esetben konzerválását jelentette. Szükséges, hogy lehetvé váljon a
fejlesztésben érdekelt szektorok, források összekapcsolása az Európai Uniós érdekek alapján.
A másik versenyterület az alternatív közlekedési ágazatok bekapcsolása (közút, viziút) a fenti
érdek összehangoló mechanizmusokkal lehetséges. A nyitott közös tulajdonosi érdekeken
alapuló együttmködés, így olyan szervezetet kíván, amely szektorokon átnyúlik, határokon
átnyúlik és ágazatokon is átnyúlik. Sem az árverseny, sem a forrásokért való verseny ilyen
szinten nem hozza meg a szükséges elnyöket. A verseny nemzetközi makrosíkon folyik,
nagy régiók, fejlesztési körzetek, és közlekedési csatornák között.

A gazdaság, a termeler globalizálásának igazi lehetségét (egyben korlátait is) a logisztika,
annak hatékonysága adja meg. Az Európai Unió fejlesztési programjai egyrészt technikaiak
(pl. Galileo nyomkövet projekt), másrészt stratégiaiak (pl. európai közlekedési korridorok).
E programok egymást ersítik és akkor lesznek hatékonyak, ha kapcsolódnak az EU határain
túli dinamikus régióhoz. E kapcsolódás intenzitását, egyben elnyét a logisztika, annak szolgáltatásokkal, ipari szolgáltatásokkal való kibvítése adja.
A Nemzeti Fejlesztési Tervek tartalmazzák a logisztika fejlesztését, annak ösztönzését. Fontos
azonban, az eddigi nemzetközi tapasztalatok célirányos, fókuszált hatékony felhasználása,
esetenként ágazati, st nemzeti tabuk döntögetése is.
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E koncepciókat szükséges alátámasztani szilárd háttérprogramokkal:
– Érdekstruktúra alakítási programmal
– Politikai érdekprogrammal
– Szociálpolitikai fejldési programmal
– Vállalkozási, fejlesztési koncepcióval
– Innovációs programmal
– Környezeti koncepcióval
– Tudományos kutatási koncepcióval
– Energia koncepcióval
– Stb.

A mikro és makro struktúra megfelel elemzése és illesztése eredményezheti az össztársadalmi hatékonyságot. Ma nagyon sokszor részkoncepciók válnak a társadalmi hatékonyság elérésének f céljává (pl. költségvetési egyensúly).

9. Kelet-Magyarország szerepkörének változásának logisztikai kulcspontjai

A globalizált világgazdaság hatékonyságát a logisztikai kapcsolatok minsége határozza meg.
E logisztikai kapcsolatok lehetsége nagyban függ egyes régiók infrastrukturális, kommunikációs, információs és kvalifikációs felkészültségétl, a régió „geoökonómiai fekvésén” túl.
E lehetségek megteremtése nemcsak a nemzetközi áruforgalomra, hanem az illet régió jövbeni fejldésére is meghatározó.
Ennek kulcspontjai:
1. „Geoökonómia helyzetbl” fakadó Kelet-Nyugat, Észak-Dél szállítási korridorok kiépítése. A hagyományos Kelet-Nyugati irányultságú vasúti kapcsolat szervezeti és technikai korszersítésre szorul, mivel a Távol-Keleti gazdasági logisztikai kapcsolatok eddigi
tengeri kapcsolatainak reális és idben és költségben is versenyképes alternatívája a
vasút (Selyem út konferencia, Záhony, 2005).
2. E lehetséget nagyban fokozza az EU-s vasúti fejlesztési programokhoz való illeszkedés. Külön lehetség a kelet-európai szállításokban domináns vasúti szállítások és a
Nyugat-Európában domináns közúti (autópálya) rendszerek illesztése. Az európai logisztikai rendszer gerincét az autópálya rendszer adja, így Magyarország is e rendszerhez kell, hogy kapcsolódjon. A magyar rendszer kiépülése már idben is belátható kö-
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zelségben van. Ez azonban csak feltétel, hatékonyságát nagyban növeli, ha kapcsolódik
a kelet-európai közúti rendszerhez, a jó minség utal egyúttal „szívják” is a forgalmat.
Záhony térsége ebbl a szempontból kulcsfontosságú, másrészt az észak felé men közúti, valamint Románia irányába (Balkán, Közel-Kelet) potenciálisan nagy lehetségeket
hoz a balkáni országok Európai Uniós taggá válásával.
3. Logisztikai-, ipari parkok szerepkörének felértékeldése (Záhony, Nyíregyháza, Debrecen, Szolnok). A logisztikai parkok és az ipari parkok integrációja a gazdasági élet, a
tkemobilitás, a globalizációs ipar tényleges terepe. E bázisok jelentsen lerövidítik a
tke allokáció, a tkeáramlás idejét, bvítik a kapcsolódás, az integráció lehetségeit,
azaz növelik a hatékonyságot. A logisztikai-, ipari parkok kiépül rendszere az ún. európai „tke és technológiai tengelyt” meghosszabbítja és bekapcsolja a kelet-európai országokat. A régióban már mköd ipari parkok és logisztikai parkok együttmködése,
valamint az ipari parkok szolgáltatásainak logisztikával való kiegészülése természetes
fejldési folyamat. Ugyanilyen fejldési lehetség és igény a más országok között már
mköd különböz határon átnyúló ipari- és logisztikai parkok kiépülése. A logisztikai
szolgáltatások nemzetközivé válása leegyszersíti és gyorsítja a gazdasági kapcsolatok
fejldését. Másrészt olyan hatékonysági elnyök összekapcsolását és kihasználást teszi lehetvé, amelyeket az államhatárok eddig meggátoltak (adóelnyök, munkabérek, árak, stb.).
4. A határmentiség lehetségeinek kihasználása (Ukrajna, Románia, Szlovákia). Az ún.
„háromhatár szeglet” nagy lehetségeket hordoz az Észak-Dél és a Kelet-Nyugati korridor kihasználásában, de egyúttal e korridorokba es országok, így Szlovákia és Lengyelország versenyének ersödését is jelenti. A növekv forgalmat jó technikai lehetségek fejlesztésével a vasúti, a vizi, a közúti transzfer kiépítésével, a célirányos autópálya kiépítésével monopol helyzetté is lehet fejleszteni. Jó érdekeltséggel, árpolitikával
már ma is vonzóvá lehet tenni a térség logisztikáját. Valószín, a hatékonyságot a jól átgondolt kölcsönös érdekek alapján történ együttmködéssel is javítani lehet.
5. Távol-Kelet (Kína-Japán) és a FÁK országok (Oroszország, Üzbegisztán, Tadzsikisztán,
stb.) bekapcsolódása az európai gazdaságba. A vasúti, illetve közúti eurázsiai logisztika
versenyben van a tengeri szállítással. A nagyérték, gyorsan célbajuttatandó termékek
esetén versenyképes a vasúti szállítás, kiépülése esetén a közúti szállítás. E „vonal”
pénzügyileg versenyképes már ma is. A fenti országok igen gyors fejldése nagy lehetségeket hordoz magában (Kína logisztikája pl. évi 20%-kal n – Selyem út konferencia,
2005).
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6. Az Európai Unió logisztikai igényeinek kiszolgálása (vám, átrakás, karantén, regionális
disztribúció). A Sengeni határok életbe lépésével Záhony az Európai Unió keleti kapujává válik, így a keleti forgalom beléptetés, kiléptetés egyúttal Európai Uniós be- és kiléptetés is. E szolgáltatás már a meglév potenciál mellett is jelents gazdasági haszonnal járhat. Így a térség ténylegesen is Európa legnagyobb „szárazföldi kikötjévé” válhat. Jelentsen növekedhet a hatékonyság és a forgalom is, a szolgáltatások európai
színvonalúvá fejlesztésével.
7. Jogi szolgáltatási lehetségek kiépítése. A régióban, de a különösen a határtérségben
szükségessé válik a vámok, a különböz országok vállalkozási szabályainak, az adóknak, az ösztönzk és támogatások rendjének összehangolása, amely jelents jogi munkát
kíván. Az elzekhez kapcsolódó engedélyek, jogosítványok több ország, illetve az Európai Unió jogaihoz való illesztést vár el. Így fontos, olyan jogi szolgáltatások kialakítása, amelyek az elz feladatokat gyorsan tudják elvégezni.
8. Közgazdasági szolgáltatási lehetségek kiépítése. Pénzügyi, banki, biztosítási szolgáltatások összekapcsolása jelentsen ösztönözheti a befektetk tisztánlátását és a térség tkevonzó képességét. A fizetési transzferek gyorsasága, a befektetési lehetségek pénzügyi leközvetítése szintén javíthatja a térségbe befektetk hatékonyságát.
9. Technikai szolgáltatások kiépítése. A logisztikai és ipari parkon belül olyan szolgáltatáscsomag nyújtása, amely kiegészíti és növeli a klasszikus logisztikai fuvarozási, raktározási szolgáltatások hatékonyságát. Így a csomagolás, a komissiózás, egység rakományok képzése, speditri szolgáltatás, stb. Ide sorolható a termelési szolgáltatások széles
köre a klasszikus épület- és irodabérlésen túl az energia, a hulladékanyag megsemmisítés és feldolgozás, az informatikai szolgáltatások, stb.
10. Humán szolgáltatások fejlesztése. A humán szolgáltatások két nagy csoportját szükséges
kiépíteni a termeléshez kapcsolódó egészségügyi, étkezési, képzési szolgáltatásokat, valamint a dolgozók és a menedzsment számára lakás, egészségügy, oktatási, pihenési
szolgáltatások körét, amely a család számára is kellemes életkörülményeket teremt.
11. Új iparágak kifejldése a régióban, K+F, illetve a hagyományos iparágak modernizációja, illeszkedése a nemzetközi trendekhez. A régió gazdasága a logisztikai lehetségeket
csak akkor tudja kihasználni, ha a gazdaság egyéb ágazatai is illeszkednek a f nemzetközi trendekhez. Így a tudásintenzív ágazatok, a tkeintenzív és munkaintenzív területek
optimális kombinációja segítheti a régió felértékeldését. Vélheten, a világgazdaság
egy új ún. „Kondratyev” ciklus küszöbén áll, amely új technológiák sorozatát fogja bevinni a gazdaságba. Például új energiaforrások feltárása, új szolgáltatások kifejlesztése,
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új ipari technológiák, élelmiszertechnológiák kifejlesztése. Ez új gazdasági ágazatok kialakításával jár, amelyek „globális” tevékenység gazdasági szervezeteket hoznak létre.
E globális szervezetek alapveten igénylik a fejlett logisztikai szolgáltatásokat. Az úttör új tevékenységeket és termékeket nyújtó szervezetek extra profitra számíthatnak, így
a kapcsolódó logisztikai szolgáltatások is erre a profitra számíthatnak.
12. Képzés és a humánerforrások illesztése a gazdaság igényeihez, új képzések kifejlesztése a régióban. A gazdaság fejldése és a képzés-szakképzés közötti ütemkülönbség sokszor vitákat vált ki. Az új gazdasági ágazatok igénylik a képzéstl a rugalmas új képzési
szerkezet kialakítását, amely a piac igényére azonnal reagál. Az euró kompatibilis felsoktatási (Bolognai folyamat) szerkezet kialakítása erre részben választ ad, de a piaci
képzések, szakképzések, át- és továbbképzések, valamint tréningek kifejldése e folyamatot ki kell, hogy egészítse. Az elrelátás, elretervezés nehéz folyamat. A gazdaságfejlesztési programokban így fontos szerepeltetni a tudásfejlesztést, a képzésfejlesztést
is. Ebbe a gazdasági szervezeteknek is aktívan részt kell venniük. A munkaer gyors alkalmazkodását, csak a képzés és a gazdaság közös érdekeken nyugvó szoros együttmködése teszi lehetvé.
Összességében, az Észak-Alföldi régióban a szinte természetesnek mondható logisztikai lehetségek kihasználását, a kapcsolódó területek tudatos fejlesztése nagyban elsegítheti, azok
elmaradása pedig esetenként meg is gátolhatja. Lényeges, hogy a nemzeti fejlesztési terv és
annak regionális programjai felismerjék és tartalmazzák a logisztika fejlesztését.

10. A közös stratégia néhány alapvetése

A következkben – a teljesség igénye nélkül – álljon itt néhány gondolat, hogyan milyen
irányba tudnánk elindulni a közös gondolkodásban.
1.) Magyarország Földrajzi elhelyezkedése az V-ös korridor mentén (is) központi elhelyezkedés, (emellett négy EU-tagországgal (Ausztria, Szlovákia és Szlovénia Románia),
valamint három nem EU-tag országgal (Ukrajna, Szerbia, valamint Horvátország) is
szomszédos. Emiatt kezdeményez szerepet tölthetne be ezen stratégiát illeten.
2.) A többi ország olyan jövbeli stratégiai fontosságú földrajzi elhelyezkedéssel és
kapcsolatokkal rendelkezik, amely nagymértékben megkönnyíti akár a balti államokkal
és a FÁK-kal, akár az Afrikával vagy (Kis)Ázsiával történ kereskedelmet.
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3.) A közúti szállítás fejlesztésében az autópályák és gyorsforgalmi utak fejlesztése szinte
minden érintett országban kiemelked fontossággal bír. Láthatjuk, hogy az érintett –

és a vonzáskörzetben lév – országokban kifejtett lobbytevékenység, (Románia, Ukrajna, Szerbia) arra irányul, hogy az V. folyosó révén (vagy ellenében?) biztosítva legyen
az ugyanolyan minség közúti szállítási infrastruktúrához történ kapcsolódás.
Nyilvánvaló, hogy közösen kialakított erfeszítések mentén összességében több autópálya épülhetne, párhuzamosságokat kerülhetnénk el, ha az erket egyesítenénk, fokozottabban bevonnánk a magánszektor a PPP, stb. pénzügyi eszközeit.
4.) Alacsonyabb költség, (szervezési, informatikai technikákon alapuló) de nagy kihatású kapcsolódó projektek beindítása – mint pl. Ro-La (gördül országút: kamionok

vasúton történ szállítása) vagy közös terminálok és berendezések – kisebb-nagyobb tkeigény, rövidebb-hosszabb megvalósítási idej projektek – is lehetvé válna.
Beindulhatna egy intenzív kombinált szállítási tendencia, amely a kapacitásnövelés,
az idalapú verseny mellett „zöldebb” alternatívát is jelent. Ez a szállítási mód ma

már nemcsak ott életképes, ahol az útvonal-hálózat ersen korlátozott (pl. hétvégi kamionstop vagy hosszú várakozási idk a határátkelknél). Az EU-ajánlásoknak megfelelen, valamint amiatt, hogy a huckepack sokkal hatékonyabb, a rendelkezésre álló erforrások és támogatások oroszlánrészét a kíséret nélküli szállításra kell fordítani. A MÁV
nemzetközi áruszállításának 20%-át a Ro-La és a huckepack teszi ki, és ez az arány
gyors ütemben növekszik. Az Arad (Románia) és Wels (Ausztria) között nemrég megnyitott Ro-La kapcsolat jól példázza a tapasztalható gyors növekedést.
5.) A folyosót Délkelet-európai logisztikai útvonalként Európa kapujaként lehetne
népszersíteni, egy jól kidolgozott stratégiai fejlesztési tervet hatékonyan lehetne

kommunikálni és kapcsolódó lobbytevékenységgel alátámasztani.

A fent vázolt stratégiai elképzelésekhez közös fellépéssel több EU-forrást is kaphatnának az
érintett országok. A szinergia effektus révén nagyfokú pénzügyi hatékonyság jöhetne létre, a
magánszektorból, a kormányoktól és az Európai Unióból érkez pénzek megszerzésének optimalizálását lehetne elérni, stb. Ugyanakkor olyan érdekegyeztet munkára lenne szükség,
amely biztosítja, hogy a célkitzések megfelelen tükrözzék az összes fél érdekeit, jó kompromisszumok szülessenek, ill. hogy minden résztvev megfelel arányban viselje a kockázatot és részesüljön a haszonból (Szegedi-Egri-Zellner, 2008).
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11. Következtetések

x

A rendszerváltás nem csak társadalmi változásokat hozott, hanem a gazdasági kapcsolatokat tekintve a nemzetközi kereskedelem f irányai a Szovjetunió-Magyarország, illetve a KGST közel 80%-os dominanciáját a nyugat-európai, illetve az Európai Uniós
kapcsolatok mintegy kétharmados részesedése váltotta fel. Az eltelt két évtized történelmileg ismételten rávilágított Magyarország gazdaságilag is összeköt szerepére Kelet-Európa és Nyugat-Európa között. Magyarország keleti határai az Európai Unió keleti határaivá, Schengeni határrá váltak.

x

A Szovjetunió feloszlásával létrejöttek a FÁK országok, amelyek gazdaságilag is jelents független és önálló érdekcsoportot alkotnak. Az energiafüggség Oroszországtól meghatározó az Európai Unió, illetve a FÁK országok európai tagjai számára is.

x

A világgazdaság f folyamatai, illetve fejldési trendjei, Kínát egyre meghatározóbb
helyzetbe hozzák. Kína fejldése a gazdaság nemzetközi növekedésének egyik motorja.

x

A hagyományos kapcsolatok átrendezdtek, nem csak az áruszerkezet, hanem a kapcsolatok technológiáját illeten is.

x

A logisztikai központok, ipari technológiai központok és a különleges övezetek ma a
gazdasági fejldés sajátos csúcspontjait jelenítik meg, ide telepíthetk legkönnyebben
a tudásintenzív iparágak, a csúcstechnológiák. Térben ezek sajátos tengellyé rendezdhetnek, amelynek gerincét a logisztikai tengelyek (korridorok) alkothatják.

x

Az Európai Unióhoz illeszked logisztikai- és energiakorridorok keleti kiépítésében
Oroszországnak (Dél-Oroszország) meghatározó szerepe van. A logisztikai tengelyekre sorban felépíthetk azok az ipari logisztikai központok és parkok, amelyek összekapcsolják gazdaságilag az Európai Unió és Kína gazdaságát.

x

A fentiek alapján új érdekcsoportok és érdekstruktúrák vannak kirajzolódóban Európa,
Oroszország és Kína között. E struktúrában foglal helyet Magyarország és KözépKelet is. Az Európai Unió egyre inkább felismeri Oroszország gazdasági jelentségét
és kelet-nyugati összekapcsoló szerepét.

Summary

The European transport corridors and the sevices built upon them contribute to the key
structure of the European logistics network. These corridors have been linked as a system
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which is connected to the great global regions of the East and Far-East. One of them is the
corridor number 5, that has the main line of Triest, Croatia, Hungary, Záhony, Kiev. Many
western corridors are connected to this, and the ones of Southern-Europe. The Eastern linking
points are connected to China, that is also called as the „Silk-road”. The economic
opportunities of the countries near the corridors are augmented by the logistics cooperations
of these participants. This paper is dealing with the subject: what imporovement can be done,
what kind of services are necessary, and what development is possible in this type of regions
(Záhony, Triest).
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FODORNÉ ZAGYI ORSOLYA*
A GAZDASÁGI FEJLDÉS, AZ EMBERI TKE ÉS AZ OKTATÁS KAPCSOLATA AZ
OKTATÁSI KÖLTSÉGEK ALAKULÁSÁNAK TÜKRÉBEN

Kulcsszavak: gazdasági fejldés, oktatási kiadások, felsoktatás
Bevezetés

A gazdasági fejldés és az oktatás kapcsolatát, a növekedéshez való hozzájárulását, annak
mérhetségét sokféle megközelítésben vizsgálták. Az oktatás helyének, szerepének a társadalomban, gazdaságban betöltött funkciója sok-féle értelmezése és megítélése ellenére – nem
vitatva a gazdasági fejldés és az oktatás szoros kölcsönhatásos kapcsolatát – az oktatási költségek forrásszerkezetében meghatározó arányúak és jelentségek a közösségi források. Bár
ezek aránya a vizsgált 15-20 év idszakában csökkent (elssorban az államok kiadáskorlátozó
politikája következtében mégis tendenciaszeren a továbbiakban is meghatározó szerepével
kell számolni. Az oktatásba bevont magánforrások nagysága és aránya folyamatosan növekszik, a felsoktatásban további forrásbvülése reálisan csak a magántke bevonása esetén
lehet számítani.

1. A gazdasági fejldés és oktatás
1. 1. Az oktatás és az emberi tke

A társadalmi-gazdasági fejldés az emberek tudásán alapszik. A gazdaságilag fejlett országokban a gazdasági növekedés és a gazdaság struktúraváltozása az oktatás és a szakképzés
fejldésével összhangban ment végbe. A humántke egyszerre foglalja magába az emberi
tudás testet öltött formáját és a tke ésszer hasznosítását. Az emberek tudása, hozzáértése,
ügyessége, és készségei nyilvánulnak meg a munkaszervezésben és a munka termelékenységében is. Az európai átalakuló országokban a rendszerváltást megelzen az oktatás a tervgazdaság irányszámait követte. Abból a feltételezésbl indultak ki a tervezk, hogy az oktatás
gyorsabb, erltetettebb fejlesztésével, a több és magasabb képzettség munkaer kinevelésével, a gazdasági növekedés is felgyorsul. Alapozták mindezt arra a tényre, hogy az oktatásnak
meghatározó szerepe van a gazdasági növekedésben. Ily módon teljesül az a cél is, hogy lehetvé válik a gazdaságilag élen járó országokhoz való felzárkózás. Magyarországon és más
posztszocialista országokban is újraéledt az oktatás gyorsított fejlesztésének célja és gyakorla-
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ta a rendszerváltás után. Ezt beszédesen alátámasztja, hogy pl. Magyarországon a hallgatói
létszámok 1990 óta 2010-re kb. 3,5 szeresére növekedtek (1. sz. táblázat). Míg 1990-ben
102 000 f az összes felsoktatási hallgatói létszám, 2010-ben ez már 370 000 f. Ebbl nappali tagozaton a létszám 1990 óta 3,15-szeresére ntt, és a nem nappali tagozatosok létszáma
is jelentsen, 5,1-szeresére emelkedett.
1. táblázat

A felsoktatásban részt vev hallgatók létszámának alakulása Magyarországon
1960-2010 között
Év

1960

1970

1980

1990

1995

2000

2005

2010

összesen
(ezer f)

45

81

101

102

180

327

424

370

nappali tagozaton (ezer f)

29

54

64

77

130

184

231

243

Forrás: Oktatás-statisztikai Évkönyv 2009/2010 adatai alapján saját szerkesztés.

A jóléti államok modelljének fejldésével elértek a kormányzatok egy olyan pontra, ahol a
megnövekedett közkiadások már tovább nem finanszírozhatóak. A jóléti államok a második
világháború után általános tendenciaként felvállaltak olyan jóléti juttatásokat, amelyek egy
id után meghaladták a teljesítképességüket. A közkiadások növekv arányával szemben a
nemzeti össztermék növekedésének visszaesése, ill. csökkenése állt, és ennek folytán a közösségi kiadásokat le kellett faragni. Egyszerre több tényez együttes hatásaként került sor a
megszorításokra. Ennek következtében a közösségi feladatok finanszírozása is átalakult.
1995-ben a kormányzati kiadások Magyarországon a GDP-nek az 55,3%-át tették ki, ebbl az
oktatási kiadások 2,6%-ot képviseltek. A 2000-es években a kormányzati kiadások aránya
csökkent, de a négy éves választási ciklusok alkalmával, így 1998, 2002, 2006-ban újra növekedtek – ha nem is érték el az 1995-ös szintet – az osztogató politika eredményeként. A 2003as államháztartási reform eredményeként 48,7%-ra csökken a kiadások szintje. Ezzel párhuzamosan az oktatási kiadások 2001 óta gyakorlatilag 5,6% körül mozogtak a GDP arányában.
Ez a tendencia 2007-ben megszakad, ekkor az oktatási kiadások aránya 4,9%-ra csökken
(4. táblázat).

A közösségi források beszkülésével az oktatási ráfordítások növekedése megállt, és eltérbe
kerül a források hatékonyabb felhasználása. Ennek érdekében az oktatás területén új fogalmak
kapnak fontos szerepet úgy, mint az elszámoltathatóság, az oktatás minsége, az oktatás hatékonysága.
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Az emberitke-elmélet szerint (Schultz, 1983) az iskolázás, képzés növeli az egyén munkavégz képességét, termelékenységét, s a tanulás tkeképz folyamat. A szrelmélet (Spence,
1973) állítása szerint viszont a képzésben való részvétel csupán információs értékkel bír, az
oktatás nem növeli az egyén termelékenységét. A szrelmélet a gazdasági egyensúlyról szóló tágabb teória része, mely szerint a gazdaság szereplinek tökéletlen, hiányos információk
állnak rendelkezésére. A munkáltatók jó képesség, termelékeny munkavállalókat keresnek,
de nem tudják azokat megkülönböztetni a kevésbé termelékenyektl, ezért a válogatáshoz
egyéb jellemzket használnak, mint például az iskolai végzettséget. Az egyének az elmélet
szerint éppen azért vesznek részt a tankötelezettségen túli oktatásban, képzésben, hogy a potenciális munkaadóknak képességeiket bizonyítsák. Ez az oka az egyének motiváltságának.
Az emberitke-elmélet és a szrelmélet az egyén oldaláról ugyanolyan magatartást motivál,
a társadalom szempontjából viszont eltér következményekkel jár. Ha az oktatás csupán szr
szerepet játszik, felmerül a kérdés, hogy ezt a szr szerepét hatékonyan látja-e el, és hogy e
szr szerep biztosítása milyen mértékben legyen közösségi költség, milyen mértékben egyéni költség. Sokan, sokféleképp próbálták a szrést mérésekkel bizonyítani (Arrow, 1979;
Psacharopoulos, 1974; Stiglitz, 1975), és többnyire nem találták jelentsnek az oktatás ilyen
hatását, de meggyzen elvetniük sem sikerült azt. A kérdés napjainkban is eleven.

Az oktatás az emberi tke termelékenységét növeli azáltal, hogy az egyénnek a szakmai ismereteit és tudását bvíti, valamint olyan képességeket és kompetenciákat fejleszt, amelyek a
hatékony munkavégzéshez elengedhetetlenek.
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1. 2. Az emberi tke és a gazdasági fejdés

Az oktatás gazdasági növekedést elsegít hatása volt az egyik oka annak, hogy a közgazdaságtan érdekldése az oktatás gazdasági szerepe felé fordult. Az 1950-es években a gazdasági
növekedéssel foglalkozó kutatók úgy találták, hogy ha a növekedés vizsgálatakor csak azokat
a termelési tényezket tekintik magyarázó változónak, amelyeket a közgazdaságtan hagyományosan figyelembe vett, akkor a gazdasági növekedés jelents hányada megmagyarázatlan
marad. A hagyományos termelési tényezk: munka, a föld és a tke. A „maradék” forrását
elször a mszaki fejldésben jelölték meg (Solow, 1967), majd késbb a munka összetételében és minségében bekövetkezett változásnak tulajdonították. Ez vezetett oda, hogy a tke
hagyományos fogalmát kiterjesztették, és az oktatásra, szakképzésre fordított kiadásokat beruházásnak tekintették. Ez volt az emberitke-elmélet kidolgozásának kiindulópontja (Becker,
1964). A munka minségének javulását tehát részben az iskolázottság növekedésére vezették
vissza, és a gazdasági növekedés vizsgálatakor olyan változókat is bevontak az elemzésbe,
amelyek figyelembe veszik az iskolázottság növekedését.
Az oktatás gazdasági szerepére vonatkozó elképzeléseket ersítette, hogy a háború után a
helyreállítás a vártnál gyorsabb volt, a helyreállítási periódus alatt szokatlanul nagy, tíz százalékot is meghaladó növekedési ütemet lehetett megfigyelni. Ezt a jelents növekedést a humán tkével magyarázták. A fizikai tke nagyrészt elpusztult ugyan a háborúban, de az emberi tke, a már kiképzett munkaer nem. A szokatlanul gyors növekedés addig tartott, amíg a
rendelkezésre álló kész munkaert fel nem szívta a termelés (Jánossy, 1966).

Az oktatás jelents szerepet tölt be a „termelékeny” ember kimunkálásában, amely a gazdasági fejldés motorja. A kimvelt emberi tke nagyobb termelékenység elérését teszi lehetvé,
ami a gazdasági növekedésben érhet tetten. A fejlettebb gazdaság viszont képzettebb munkaert igényel, így állandó kölcsönhatásban állnak egymással.

1. 3. Az oktatás és a gazdasági fejdés kapcsolatának kutatása

Az oktatás és a gazdasági fejldés kapcsolatát elemz vizsgálatok alapproblémája az, hogy az
egymással kapcsolatban lév tényezk közük melyik az ok, és melyik az okozat. Nem dönthet el az a kérdés, hogy azért költenek sokat egy adott országban az oktatásra, mert a gazdasági
fejlettségi szint ezt lehetvé teszi, vagy azért fejldik egy ország, mert sokat költ az oktatásra.
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Az oktatás gazdasági növekedéshez való hozzájárulásának számszersítésére, mérésére számos kutatás irányult már korábban is. A legels vizsgálatot E. F. Denison végezte el, aki azt
próbálta meg mérni, hogy a különböz termelési tényezk – köztük az oktatás – mennyiben
járultak hozzá az Egyesült Államok 1910 és 1960 közötti gazdasági növekedéséhez. Az els
vizsgálatok idején – az 1960-as években – a vizsgálatok aggregált termelési függvények felhasználásával készültek. Denison a gazdasági növekedést a nemzeti jövedelem és a bruttó
nemzeti termék (GNP) növekedésével mérte, a számításokat újabb adatokkal többször megismételte. Munkája nyomán számos vizsgálat készült más országokra.

Harbison és Myers az emberi erforrás fejlettségének mutatószámai és a gazdasági növekedés
között igyekszenek összefüggést keresni. Véleményük szerint az emberi erforrások fejlesztése elssorban a gyermekek, fiatalok szervezett oktatása és nevelése útján megy végbe. Másik
formája a munkaközbeni tapasztalat és tudásszerzés, harmadik formája pedig az önálló mveldés, tanulás. Az elbbieken túl az emberi erforrások kialakításához az egészségügy és a
táplálkozás javítása is hozzájárul (de ezek csak közvetve hatnak a tudásra és a képzettségre,
így elemzéseikben ezeket jórészt mellzik) (Mándi 1975, 41.).

Az emberi erforrás gazdasági szerepét kutatta Friedrich Edding is, aki rámutat a mveltség
és a szaktudás hatásának mérési nehézségeire, bár  is kísérletet tesz ilyen mérésre, hangsúlyozva e tényezk termelésnövekedésben játszott fontos szerepét. Az NSZK második világháború utáni fejldését vizsgálva megállapította, hogy a munkaer szerepének eltérbe kerülése
szükségessé teszi a tudományos alapon nyugvó munkaer-gazdálkodást, amely elssorban
oktatáspolitikát, illetve oktatási terveket határoz meg. Edding 24 országban tanulmányozta a
60-as évek elején, hogy a nettó társadalmi termékbl mennyit fordítanak iskolai kiadásokra.
Kiemelt figyelmet szentel az olyan országok oktatási kiadásainak vizsgálatára, ahol azok
meghaladják a gazdasági fejlettség által indokolt szintet (pl. Japán, Szovjetunió). Arra a következtetésre jutott, hogy az oktatás fejlesztése itt az általános gyors ütem fejlesztés stratégiájának része volt (Polónyi, 2002).

Az 1970-es években a növekedés lelassulása, és az oktatás szerepével kapcsolatos kételyek
miatt, az érdekldés elfordult a kérdéstl, majd az 1980-as, 1990-es években ismét újabb kísérletek folytak a hatás számszersítésére, többváltozós elemzés segítségével (Stiglitz-Weiss,
1990; Blaug, 1993; Varga, 1998). Az elfogadott, hogy az oktatás hozzájárul a gazdasági növekedéshez, mivel növeli a meglév munkaer-állomány termelékenységét, az azonban nem
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tökéletesen tisztázott, hogy valójában milyen módon növeli, mennyire fontos a szerepe a termelékenység növekedésében.

1. 4. A GDP és a kormányzati kiadások változása

A gazdasági fejlettséget rendszerint az egy fre jutó GDP nagyságával jellemzik, amely
megmutatja, hogy milyen az adott ország jövedelemteremt képessége, és milyen anyagi hátteret képes biztosítani a társadalmi jólét eléréséhez. Abból az általános feltételezésbl indulnak ki, hogy ha egy adott ország egy bizonyos gazdasági fejlettséget elért, akkor abban az
országban több jut a mvészetekre és az oktatásra is.

Ennek vizsgálatára nemzetközi összehasonlításban alkalmas a kormányzati kiadások és az egy
fre jutó GDP (az EU27%-ában) alakulásának összevetése. A 2. sz. táblázat adatai alapján
megállapítható, hogy Magyarország GDP-je az uniós átlaghoz képest 2000-óta folyamatosan
közelít, amely tendencia nemcsak annak tudható be, hogy az ország gazdasági teljesítképessége javult, hanem annak is, hogy az unió olyan tagállamokkal bvült, amelyek gazdasági
növekedése szerényebb, mint az alapító tagállamoké. Magyarország GDP-je 2009-ben az
EU27 átlagában csak 65%, míg a szomszédos Ausztriáé 124%. Ha a hasonló gazdasági helyzet országokéhoz viszonyítjuk ezt az értéket, akkor is nagy a lemaradás. (Pl. a Cseh Köztársaság GDP-je is 82%, Szlovákiáé 71%). Ha emellett a kormányzati kiadásokat tekintjük, akkor az figyelhet meg, hogy Magyarországon 2007 óta a kormányzati kiadások aránya nem
vagy alig változott (50% körüli), azaz a GDP növekedése mellett a kormányzati kiadások is a
GDP növekedési ütemének megfelelen bvültek. Ezt mutatja a reál GDP változása is.
1. táblázat

Az egy fre jutó PPs $-ban számított GDP alakulása (EU 27 = 100%), és a kormányzati
kiadások alakulása a GDP %-ában néhány OECD országban 1998-2009 között
1998

2000

2005

2006

2007

2008

2009

Országok
A* B**

96

Ausztria

131

54

Cseh Köztársaság

70

43,2

A

B

A

B

A

B

A

B

A

131 52,1 124 50,2 125 49,5 123 48,7 124
68

41,8 76

45

B
49

A

B

124 51,8

77 43,7 80 42,5 81 42,9 82 46,1

Dánia

132 56,3 131 53,7 124 52,8 124 51,6 123 50,9 123 51,8 121 58,6

Egyesült Királyság

118 39,5 119 39,1 122 44,1 120 44,1 116 44,2 115 47,3 112 51,7

Finnország

114 52,9 117 48,3 114 50,2 114

Franciaország

115 52,7 115 51,6 111 53,4 109 52,7 108 52,3 107 52,8 108 55,6

49

117 47,3 118 49,5 113 55,6
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2005

2006

2007

2008

2009

Országok
A* B**

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

Hollandia

128 46,7 134 44,2 131 44,8 131 45,5 132 45,5 134 45,9 131 51,6

Lengyelország

48

44,3

Magyarország

55

50,4

Németország

122

48

Svédország

123 58,8 127 55,1 122 53,9 123 53,5 125

Szlovákia

52

45,8

Egyesült Államok

161

37

48

41,1 51 43,4

52 43,9 54 42,2 56 43,3 61 44,5

55

46,9 63 50,1

63

52

62 49,8 64 49,2 65 49,8

118 45,1 117 46,8 116 45,4 116 43,7 116 43,7 116 47,6

50

52,2 60 38,0

122 52,5 118 55,8

63 36,6 68 34,3 72 34,9 73 40,9

161 33,9 159 36,2 154
39

52

36

151 36,8 146

113 38,4 110 36,2 109 35,9

121 42,5 117

Norvégia

138 49,1 165 42,3 176 42,1 183 40,5 179 41,1 189 40,2 178 45,8

Svájc

149 35,8 145 35,1 133 35,3 136 33,5 140 32,2 143 33,6 144 32,8
46

37,1

146 42,2

Japán

Euro zóna (16 ország) 113 48,5 113 46,3 110 47,4 109 46,7 109
*A= egy fre jutó GDP alakulása az EU27 átlagának %-ában
**B= kormányzati kiadások alakulása a GDP %-ában

:

39

:

41,4

109 46,8 109 50,8

Forrás: Eurostat (2010) adatai alapján saját szerkesztés.

Ha a legfejlettebb országok csoportját vizsgáljuk, általánosan jellemz – talán csak Norvégia
kivétel –, hogy egy fre jutó GDP aránya az EU27-ek arányában csökken vagy stagnáló tendenciájú. E mögött az húzódik meg, hogy ezekben az országokban az egy fre jutó GDP növekedésével, ill. stagnálásával szemben az EU27-ek átlagának gyorsabb növekedése áll, azaz
a fejlett országokban a növekedés lassabb vagy azonos mérték az EU27-ek átlagánál. Az
európai átalakuló országoknál a vizsgált idszakban ezzel ellentétes irányú tendencia érhet
tetten. Ha most a kormányzati kiadások GDP-n belüli arányát is megvizsgáljuk, hasonló
tendenciális kapcsolatra utaló összefüggést nem találunk. St, ha a vizsgált országok egy fre
jutó GDP-jének EU27-ek átlagában mért százalékos aránya és a kormányzati kiadások GDPben kifejezett százalékos arányának korrelációját megvizsgáljuk, olyan alacsony értéket kapunk, mely alapján bátran kimondhatjuk, hogy közöttük nem, vagy csak igen gyenge kapcsolat állapítható meg.
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1. ábra

A reál GDP alakulása az elz év %-ában, néhány OECD országban 2000-2010 között
Forrás: Eurostat (2011) adatai alapján saját szerkesztés.

Nemzetközi összehasonlításban a reál GDP változásait tekintve az 1. sz. ábrán látható, hogy
2000 óta a gazdaságok teljesítménye egyre jobban szóródik, egyre nagyobbak a különbségek
az országok között. A legnagyobb reál GDP növekedést az elz évhez képest 2000-ben Írország és Finnország, 2008-ban Lengyelország és Szlovákia produkálta. Az országok közötti
eltérések, a reál GDP-k szórása nem korrelál a kormányzati kiadások közötti szórásokkal. Az
ábrán leginkább a 2008. és 2009. évi adatok mutatják, hogy az egyes országok saját problémáik megoldására, ill. a világgazdasági változásokra adott terápiájuk GDP-ben kifejezett eredményessége mennyire különböz, és e tekintetben a különbségek nem csökkennek, inkább
nnek.

Ha Magyarország teljesítményét vizsgáljuk az egy fre jutó GDP tekintetében, akkor elmondható, hogy 2009-ben a 20 280 PPs$/f értékkel ersen elmarad az uniós átlagtól, amely
31 254 PPs$. Lengyelországgal (18 929 PPs$/f) együtt az európai mezny sereghajtói közé
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tartozik. A volt szocialista országok közül 2009-ben a Cseh Köztársaság (25 236 PPs$/f) és
Szlovákia

(22 446

PPs$/f)

is

jobban

teljesít

Magyarországnál.

(KSH,

2010.

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_int024b.html, letöltve: 2011.02.15.)
2009 és 2010 a válság éve, a visszaesések eltérek, összehasonlításuk alapján a teljesítmények
megítélése nem egyértelm.

A kormányzati kiadások aránya Magyarországon az OECD országok átlagához viszonyítva
magas, a GDP arányában kifejezve mintegy 10%-kos különbség mutatható ki. Magyarországon 2007-ben a kormányzati kiadások aránya 50%, az OECD átlag 39,9% az EU19 átlaga
46%, a volt szocialista országok esetében Magyarország kormányzati kiadásai szintén jóval
meghaladják 2007-ben a Cseh Köztársaság 42,5%-os, Lengyelország 42,2%-os, Szlovákia
34,3%-os értékét.

Megfigyelhet, hogy a XX. század végén a közkiadások, a kormányzati kiadások visszaszorítására törekedtek az államok. A 2000-es évek közepéig többé-kevésbé sikerült a kitzött célnak megfelelni, majd a 2008-2009-es pénzügyi válság folytán újra jelentsen növekedett kiadások részaránya. (Magyarországon 2009-ben a GDP %-ában kifejezett arány 50,5%, 2010ben 49,9%) Ez a kormányzati kiadások növekedésének és a GDP visszaesésének együttesen
köszönhet. A lassan bvül GDP, az elhúzódó gazdasági válság nem teszi lehetvé a kormányzati oktatási kiadások jelents növelését. Az oktatási kiadások GDP-n belüli arányának
alakulását a 3. sz. táblázatban tekintjük át.

2. Az oktatási kiadások tendenciája, forrásai
2. 1. Az oktatási kiadások alakulása nemzetközi összehasonlításban

Az összehasonlítás alapjául az oktatási kiadások arányát a GDP %-ában (a 3. sz. táblázatban a
C oszlopokban szerepel) választottam, és mellé a felsoktatási (A) és kormányzati kiadásokat
(B), amelyek szintén a GDP %-ában kerültek kimutatásra. 2007-ben Magyarország a GDPjének 4,9%-át költötte az oktatásra. 2007-ben az európai országok közül a Dániában (7,1%),
Svédországban (6,3%) a legmagasabb az oktatási kiadások aránya a GDP %-ában kifejezve.
Világviszonylatban 2007-ben az Egyesült Államok (7,6%) kiemelkeden magas arányban
áldoz az oktatásra, a legkevesebb az oktatási kiadások aránya Szlovákiában (4,0%).
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A vizsgált idszakra vonatkozóan az oktatási kiadások arányának alakulásában három nagy
ország-csoportot különböztethetünk meg aszerint, hogy az adott ország a GDP-jének hány
százalékát fordította az oktatásra. A besorolás vizsgált idszakra vonatkozóan képzett átlagok
alapján a következ kategóriánként történt: 4,9%-ig; 5,0%-5,9% 6,0%-tól. Az európai országok közül, a skandináv államokban, Franciaországban és Svájcban átlagosan, megközelítleg
6,1% körüli az oktatási kiadások aránya a GDP %-ában kifejezve. A második nagy ország
csoportban, a fejlett európai országokéban ez az átlag 5,6% körüli, míg a harmadik országcsoportban ez az arány átlagosan 4,9%. Az OECD átlag a fejlett országok átlagához igazodik
(5,7%).

Ha az els csoportot vizsgáljuk, az általunk alkalmazott besorolás alapján ide sorolhatjuk
Norvégiát, Franciaországot, Svájcot, Finnországot, Svédországot, Belgiumot, Dániát. Ezen
országok közül viszonylag állandó az oktatási kiadások aránya Franciaországban (6,0%), Dániában (7,3%) és Belgiumban (6,1%). A többi országban 2005 óta folyamatosan, évente átlagosan 0,1-0,2%-os csökkenés figyelhet meg a GDP-bl való részesedés arányának tekintetében.

A második ország-csoportba tartozik a Cseh Köztársaság, Hollandia, Németország Ausztria,
Lengyelország. Hollandiában az oktatási kiadások aránya lassan növeked, ill. stagnáló
(5,1%-5,6%) ütemet mutat. A Cseh Köztársaságban 2000-óta (6,7%) több, mint 2%-kal csökkent az oktatási kiadások aránya 2007-re (4,6%). Lengyelország esetében 2002 óta a mutató
lassú csökkenése figyelhet meg, 2007-ben ez az arány 5,3%.

A harmadik ország-csoportba került országok az oktatási kiadások GDP-bl való részesedés
aránya szerint Szlovákia, Magyarország és az Egyesült Királyság. Az Egyesült Királyság
1995 óta nagy változásokon ment keresztül. 1995-ben az oktatási kiadások a GDP-jébl csak
1,7%-ot tettek ki, de 2002-ben ez az érték már 5,9%. Azóta is stagnáló jelleggel ez az arány
5,9% körüli. Az oktatási kiadások aránya – minden oktatási szintet egybevetve – tendenciáját
tekintve Magyarországon 2002-2006 között állandó arányt mutat (5,6%), 2007-re csökkent le
a mutató értéke 4,9%-ra, ami elssorban a megszorító intézkedéseknek köszönhet. A vizsgált
idszak átlagában ez arány 4,8%, amely a mutató ingadozásai eredményének köszönhet.

A kormányzati kiadások alakulásával összevetve elmondható, hogy Magyarországon a kormányzati kiadások aránya 2002-2007 között kis eltérésekkel 48,7-52,0% között mozgott
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(azokban az években, amikor választások voltak meglódult, majd rákövetkez évben a megszorítások miatt csökkent), az oktatási kiadások aránya 5,6% körül állapodott meg. 2007-ben
az OECD átlag (5,3%), amelyhez képest Magyarország (4,9%) kisebb arányban költ az oktatásra. Ha Magyarország helyzetét összehasonlítjuk a közép-kelet európai, volt szocialista országokéval, akkor elmondható, hogy 2007-ben az elz évhez viszonyítva általános visszaesés figyelhet meg ebben a térségben. Magyarország a Cseh Köztársasághoz (4,6%), viszonyítva a hasonlóan költött az oktatásra 2007-ben, Szlovákia a GDP-jének 4,0%-át fordította
oktatásra, Lengyelország 5,3%-át.

A vizsgált idszakban, ha az oktatási kiadások GDP %-ában kifejezett értékének a mozgását
tekintjük nemzetközi összehasonlításban, akkor elmondható, hogy 2003-ig a közép-kelet európai átalakuló országokban a mutató folyamatos növekedése figyelhet meg, majd 2007-ig
csökkenés, ill. stagnálás mutatható ki.

A felsoktatási kiadásokat vizsgálva elmondható, hogy az európai országok közül 2007-ben a
legnagyobb arányban Dánia (1,7%), Svédország (1,6%), Finnország (1,6%) költötte GDP-jét
felsoktatásra. Világviszonylatban az Egyesült Államok költötte a GDP-jének a legnagyobb
arányát, 3,1%-át, a legkevesebbet Szlovákia (0,9%) és Magyarország (0,9%). Az OECD átlag
1,5%, amelyhez képest Magyarországon kevesebb a felsoktatási kiadások részesedése a
GDP-bl. Magyarországon a felsoktatás kiadásait tekintve 2004-2006 között a GDP-bl való
részesedés aránya 1,1%, 2007-ben 0,9%. Figyelembe véve, a hallgatói létszám alakulását
(1. sz. táblázat) ez úgy értékelhet, hogy folyamatosan csökken az egy hallgatóra jutó források összege, azaz a költségvetési források egyre jobban beszkülnek. Az oktatási kiadások a
felsoktatásban 1990 óta 2009-re 4,3 szeresére, de 2000 óta is 1,4 szeresére növekedtek.

Tendenciálisan megfigyelhet, hogy Németország 1995-2007 között stabilan, a GDP-jének
1,1%-át fordította a felsoktatásra, hasonlóan az Egyesült Királyság 1995-2002 között 1,1%át, 2003-tól 1,3%-át. Szlovákia (0,7%-0,9%), az Egyesült Államok (2,3%-3,1%) folyamatosan
növekv arányban költött a felsoktatására.

A felsoktatási kiadások és a kormányzati kiadások alakulása közötti kapcsolat bemutatására
a 3. sz. táblázat adatait használjuk. A felsoktatási kiadások a GDP arányában szerepelnek,
ugyan így a központi költségvetési kiadások is. A felsoktatás finanszírozását tekintve, ahogy
korábban is fogalmaztunk gyakorlatilag ez az érték 1,1%, 2004 óta változatlan. 2007-ben
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azonban 0,9%-ra csökkent. A kormányzati kiadások aránya pedig, ha kis mértékben is 2004
és 2007 között átlagosan 0,43%-kal emelkedett. Nemzetközi összehasonlításban, Szlovákiában a felsfokú oktatás kiadásai 0,9% körüliek 2001 óta, a kormányzati kiadásai pedig 2002
óta folyamatosan csökkennek, évente átlagosan 2,16%-kal. Ez azt jelenti, hogy a kormányzati
kiadásait sikerült jelentsen csökkentenie, miközben a GDP-je növekszik, így a felsoktatásra
fordított forrásai bvülnek.
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A
1,2
..
0,9
1,6
2,3
1,1
1,9
1,4
1,6
1,3
0,8
1,0
1,1
1,6
0,9
1,5
0,7
..

1995
B
56,5
52,1
54,5
59,3
53,1
37,1
61,4
54,4
41,7
36,0
41,5
55,3
54,8
47,7
35,0
64,9
48,6
42,7

C
6,2
..
5,1
5,1
5,2
1,7
6,2
6,3
5,1
4,6
5,9
2,6
6,6
..
6,0
5,3
5,0
..

A
1,1
1,3
0,8
1,6
2,7
1,0
1,7
1,3
1,4
1,4
1,1
1,1
1,1
1,2
1,1
1,6
0,8
..

2000
B
52,2
49,1
41,8
53,7
46,2
33,9
48,3
51,6
38,8
39,0
41,1
46,8
45,1
41,2
35,1
55,1
52,2
38,9
C
5,5
6,1
6,7
4,2
4,9
2,5
6,6
5,6
5,0
4,5
5,1
3,6
6,4
..
6,3
4,8
5,4
..

A
1,1
1,4
0,9
1,9
2,6
1,1
1,8
1,1
1,3
1,1
1,5
1,2
1,1
1,5
..
1,8
0,9
1,7

2002
B
50,9
49,9
46,3
54,6
47,6
35,9
48,9
52,6
37,3
38,8
42,3
51,2
48,0
44,2
36,2
55,6
45,1
40,4
C
5,7
6,4
4,4
7,1
7,2
5,9
6,0
6,1
5,1
4,7
6,1
5,6
5,3
6,9
6,2
6,9
4,2
5,8

A
1,2
1,2
1,1
1,8
2,9
1,1
1,8
1,3
1,3
1,3
1,5
1,1
1,1
1,4
1,6
1,8
1,1
1,9

2004
B
54,1
49,5
45,2
54,6
47,6
36,0
50,0
53,3
37,5
37,0
44,7
48,7
47,2
42,7
35,9
54,2
37,7
40,2
C
5,4
6,1
4,9
7,2
7,4
5,9
6,1
6,1
5,1
4,8
6,0
5,6
5,2
6,2
6,2
6,7
4,8
5,8

Forrás: Education at a Glance 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. adatai alapján saját szerkesztés.

A= A felsoktatás kiadásai a GDP %-ában,
B= A kormányzati kiadások a GDP %-ában
C= Az oktatási kiadások a GDP %-ában

Ausztria
Belgium
Cseh Köztársaság
Dánia
Egyesült Államok
Egyesült Királyság
Finnország
Franciaország
Hollandia
Japán
Lengyelország
Magyarország
Németország
Norvégia
Svájc
Svédország
Szlovákia
OECD átlag

Országok
A
1,3
1,2
1,0
1,7
2,9
1,3
1,7
1,3
1,3
1,4
1,6
1,1
1,1
1,3
1,4
1,6
0,9
2,0

2005
B
50,3
52,2
45,0
52,8
47,4
36,2
50,2
53,4
38,5
38,4
45,8
50,2
46,9
43,5
35,3
53,9
38,0
40,4
C
5,5
6,0
4,6
7,4
7,1
6,2
6,0
6,0
5,0
4,9
5,9
5,6
5,1
5,7
6,1
6,4
4,4
5,8

A
1,3
1,3
1,2
1,7
2,9
1,3
1,7
1,3
1,5
1,5
1,3
1,1
1,1
1,2
1,4
1,6
1,0
1,9

2006
B
49,4
48,6
43,7
51,6
46,6
36,0
49,0
52,7
39,9
36,2
44,5
52,0
45,3
43,9
33,5
52,7
36,6
39,9
C
5,5
6,1
4,8
7,3
7,4
5,9
5,8
5,9
5,6
5,0
5,7
5,6
4,8
5,4
5,9
6,3
4,3
5,7

A
1,3
1,3
1,2
1,7
3,1
1,3
1,6
1,4
1,5
1,5
1,3
0,9
1,1
1,3
1,2
1,6
0,9
1,5

2007
B
48,5
48,5
42,4
50,9
45,9
36,8
47,3
52,3
40,1
35,9
43,8
50,0
43,5
42,2
32,3
51,0
34,3
39,9
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C
5,4
6,1
4,6
7,1
7,6
5,8
5,6
6,0
5,6
4,9
5,3
4,9
4,7
5,5
5,5
6,3
4,0
5,7
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A felsoktatási, a kormányzati és az oktatási kiadások alakulása a GDP %-ában, 1995-2007 között néhány európai országban
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2. 2. Az oktatási költségek forrásszerkezete

Az oktatási költségek származási jellemzi szerint lehetnek közösségi és magán források.
Ezen források az oktatási piac szereplitl származnak. Az oktatási piac szerepli: az állam,
az önkormányzatok, nonprofit szervezetek, mint iskolafenntartók, a vállalatok és az egyén (ill.
háztartás). Az állam és az önkormányzatok által biztosított források jórészt a központi költségvetésbl származnak. A nonprofit vállalkozásoktól származó források egy része magán,
másik része egyéb közösségi forrás. A háztartások és a vállalkozások által biztosított finanszírozás magánforrás.
3. sz. táblázat

Az oktatási költségek forrásösszetételének megoszlása és az egy fre jutó oktatási kiadások alakulása a GDP arányában kifejezve 2007-ben, néhány OECD országban

Országok

Ausztria
Belgium
Cseh Köztársaság
Dánia
Egyesült Államok
Egyesült Királyság
Finnország
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Németország
Svédország
Szlovákia
OECD átlag
EU19 átlag

2007
Egy fre jutó
Közösségi Magánforrás oktatási kiadások a GDP
forrás
(%)
%-ában
(%)
91,0
9,0
28,4
94,4
5,6
25,2
88,7
11,3
22,3
92,5
7,5
28,5
66,1
33,9
30,5
69,5
30,5
27,3
97,5
2,5
22,8
91,0
9,0
25,6
83,8
16,2
24
90,6
9,4
23,8
84,9
15,1
85,4
14,6
23,4
97,4
2,6
25,9
86,2
13,8
18,5
82,6
17,4
24,9
89,2
10,8
24,6

Forrás: Education at a Glance (2010) alapján saját szerkesztés.

A legtöbb ország hozzájárul az egyén oktatási költségeinek viseléséhez. Az alapfokú oktatás
és az alsó középfokú oktatás szinte minden országban államilag ersen támogatott. A fels
középfok és a felsoktatás valamivel alacsonyabb arányban, de ugyancsak támogatott. Az
állam oktatási szerepvállalása elég általános a világ országaiban. St ez a szerepvállalás nem
csak állami finanszírozást jelent, hanem az országok igen nagy részében állami szolgáltatást is.
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Ha az oktatásra fordított források származását tekintjük minden oktatási szintet egybevetve,
akkor általában elmondható, hogy az európai országokban a források nagy része állami, közösségi forrás – ez 2007-ben az EU19 átlagában a forrásösszetétel 89,2% közösségi és 10,8%
magán – és kisebb hányada magánforrásból származik. (3. sz. táblázat) Magyarországon ez az
arány 84,9%, ill. 15,1%. A közösségi források megoszlására az OECD nem közöl adatokat,
így nem tudjuk egybevetni, hogy ebbl mennyi hárul a központi költségvetésre, és mennyi az
önkormányzatokra. A magánforrások vonatkozásában, azok megoszlásáról a legutolsó kimutatás 2005-ben készült. Ennek alapján elmondható, hogy Magyarországon a magánforrások és
a közösségi források aránya 8,9% és 91,3%. Ekkor a magánforrások 3,6% a háztartások kiadásaiból származtak, 5,1%-a pedig egyéb magánforrásból. Ha az egy fre jutó oktatási kiadásokat is vizsgáljuk az egy fre jutó GDP %-ában, akkor azt kell látnunk, hogy az Eurostat
kimutatása szerint Magyarországon ennek a mutatónak az értéke 2005-ben 26,8%, 2006-ban
26,7%-os értéket mutat. Tehát az egy fre jutó bruttó hazai termék közel egy harmadát fordítjuk az oktatásra. A volt szocialista országokat tekintve, a Cseh Köztársaság esetében ez az
arány 2007-ben 22,3%, Lengyelországé 23,8%, Szlovákiáé 18,5%. Az EU19 átlagához viszonyítva 2006-ban Magyarország 2,1%-kal költött többet oktatásra.

Magyarországon 2006-ban az összes felsfokú oktatás kiadásának a 22,9%-a magánforrás,
77,1%-a közösségi forrás. Nemzetközi összehasonlításban a magánforrások aránya ugyan
magasabb, mint az EU19 átlaga (18,9%), de az OECD átlaghoz képest alacsonyabb (27,4%).
A közép-kelet európai átalakuló országok statisztikája azt mutatja, hogy a köz- és magánforrások megoszlása a felsoktatási kiadások finanszírozásában a magyarországitól eltér, mert
Szlovákiában (17,9%) és a Cseh Köztársaságban (17,9%) inkább az EU19 átlaghoz közelít,
Lengyelországban (29,6%) pedig a magánforrások aránya még magasabb, mint az OECD
átlag.
2. 3. A háztartások hozzájárulása az oktatási kiadásokhoz

Az egyén, ill. a háztartások azért fektetnek pénzt saját (illetve családtagjaik) oktatásába, mert
vélheten hosszú távon ezen ráfordításaik megtérülnek. Az oktatás egyéni hozama az a keresetnövekedés, amelyet iskolázottságának megnövekedése következtében – tanulmányai befejeztével – életpályája során elér a munkapiacon. Ahhoz, hogy az egyén meg tudja ítélni a befektetésének megtérülését, egybeveti az oktatási beruházás ráfordításait és hozamait, illetve
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ezek jelen értéken számított összegét. Hozama pedig az élete során munkában aktívan töltött
idejének összkereslet-növekedése.

Az oktatás forrásösszetétele megmutatja, hogy mekkora a magánszféra hozzájárulása az oktatási költségekhez. A 2005-ös adatok alapján van módunk összehasonlítani a magyar oktatás
forrásszerkezetét a visegrádi országokéval, ill. néhány fejlett európai országéval. Az
5. sz. táblázatban foglaltam össze az erre vonatkozó adatokat. Megállapítható, hogy Magyarországon az oktatási költségek – minden oktatási szintet figyelembe véve – 91,3%-a költségvetési forrásból származik. A magánforrások aránya 8,7%, amelybl a háztartások 3,6%-kal
részesednek. A visegrádi országok tekintetében elmondható, hogy a közösségi finanszírozás
aránya 2005-ben alacsonyabb mérték, mint hazánké, ebbl következik, hogy a háztartásokra
es kiadáshányad nagyobb. Lengyelországban 9,3%, Szlovákiában 10,8%, a Cseh Köztársaságban 8,6%.

A magyarországi viszonyokhoz képest kb. háromszoros a háztartások terhe. Ha a gazdaságilag fejlettebb európai országokat tekintjük, elmondható, hogy a skandináv országokban kiemelkeden magas a közösségi források aránya az oktatási kiadások finanszírozásában: Finnországban 97,8%, Svédországban 97,0%. A magánforrásokból pedig nagyon alacsony a háztartások részesedése. A forrásösszetételt és az egy tanulóra jutó oktatási kiadást összevetve
elmondható, Magyarország oktatási kiadásainak forrásszerkezete hasonló Ausztriáéhoz, azonban az egy fre jutó oktatási kiadásokat figyelembe véve Ausztria többet fordít az oktatásra,
mint Magyarország. A visegrádi országok közül Szlovákiában az egy tanulóra jutó oktatási
kiadás csak 19,9% a GDP arányában, és a forrásszerkezetét tekintve viszonylag magas a magánforrások aránya, 16,1%.
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4. sz. táblázat

A köz- és magánkiadások relatív aránya az oktatási intézményekben az oktatás minden
szintjén 2005-ben, néhány OECD országban

Országok

Ausztria
Belgium
Cseh Köztársaság
Dánia
Egyesült Államok
Egyesült Királyság
Finnország
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Németország
Svédország
Szlovákia

2005-ben a köz- és magánkiadások relatív aránya
Magán forrás
Magán:
Állami
Egyéb
Magánebbl táHáztartások
forrás
magán források
mogatott
kiadásai
kiadások összesen
91,4
94,2
87,6
92,3
67,3
80,0
97,8
90,8
91,4
90,7
91,3
82,0
97,0
83,9

4,7
4,9
8,6
4,1
20,8
15,3
..
6,9
4,9
9,3
3,6
..
0,1
10,8

3,9
1,0
3,8
3,6
11,9
4,7
..
2,2
3,7
..
5,1
..
2,9
5,4

8,6
5,8
12,4
7,7
32,7
20,0
2,2
9,2
8,6
9,3
8,7
18,0
3,0
16,1

2,2
1,8
..
..
..
1,6
..
1,6
0,8
..
..
..
..
0,2

Egy fre
jutó oktatási kiadások a GDP
%-ában
2005-ben
28,9
23,9
22,2
29,1
29,8
26,1
24,1
25,3
24,9
26,6
26,8
25,2
26,0
19,9

Forrás: Education at a Glance (2008) alapján saját szerkesztés.

A felsoktatási ráfordításoknak forrásösszetételérl nyújt tájékoztatást a 2. sz. ábra. Az ábrán
a felsoktatási magánforrások arányát látjuk 2007-ben néhány OECD országban. Feltüntettük
a hallgatói kölcsönök magánforrásokon belüli aránya mellett a felsfokú oktatás magánkiadásainak GDP-n belüli arányát is. Miután a növekv magánforrásokon belül a hallgatói kölcsönök egyre nagyobb jelentségek az ábrán a harmadik adat azt mutatja, hogy a magánforrások
közül mekkora az a hányad, amit a hallgatói kölcsönökbl finanszíroznak. A magánforrások
arányának összehasonlításakor meg kell említenünk, hogy a felsoktatás finanszírozását tekintve, alapveten három-féle modell mködik.

Az els modellbe azok az országok tartoznak, amelyekben magas (a GDP arányában 1% körüli) az állami és magas (a GDP arányában 1% és annál több) a magán források aránya is
(USA, Kanada, Ausztrália). A második finanszírozási modellben magas a közösségi források
aránya, és alacsony a magánszféra hozzájárulása. Ilyen modell alapján finanszírozzák az európai országok többsége (kivétel pl. Norvégia) a felsoktatásukat. A harmadik modellben ala-
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csony a közösségi hozzájárulás és magas a magánforrások aránya. Ebbe az ország-csoportba
tartoznak az ázsiai országok (Japán, Korea).
A 2. sz. ábrán látható, hogy a második modellbe tartozó országok esetében a magánforrások
aránya a felsfokú oktatás finanszírozásában 0,01-0,7% között van, Magyarország is ide tarozik 0,15%-kal. Egyedül Norvégiában 0,95% a GDP arányában, ami viszonylag magasnak
mondható. Ha a magánforrások összetételét tekintve (az adatszolgáltatás e tekintetben hiányos) a hallgatói kölcsönök arányát van lehetségünk vizsgálni az adott idszakban, a maradék hányad a háztartások és az egyéb magán szervezetek költségvetésébl kerül finanszírozásra.

2. ábra

A felsoktatás magánforrásainak megoszlása a GDP %-ában
az OECD néhány országában 2007-ben
Forrás: Education at a Glance (2010) alapján saját szerkesztés.

Magyarországon az összes felsfokú oktatás kiadásának a 15,1%-a magánforrás, ez gyakorlatilag családi támogatás, a hallgatói hitelekrl megbízható adat nem áll rendelkezésre. Magyar-
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országon a felsoktatási magánforrások aránya alacsonyabb az OECD országok átlagához
képest (21%). Ha a háztartások hozzájárulását vizsgáljuk a magánforrások arányából, akkor
Magyarországhoz viszonyítva sokkal alacsonyabb Lengyelországban (1,5%), Cseh Köztársaságban (4,5%), Hollandiában (8,9%). A Magyarországi értékhez hasonló Szlovákia (16,4%),
Ausztria (16,2%).

Magyarországon 1996-ban bevezetésre került az államilag finanszírozott és a költségtérítéses
hallgató fogalma. A módosítás értelmében az államilag finanszírozott képzésben részt vev
hallgató tandíjat, az államilag nem finanszírozott képzésben részt vev hallgató pedig költségtérítést fizet, amely költségtérítés lényegében a képzés átlagos önköltsége. 1998-ban a felsoktatási törvény egy módosítással bvült ki, amely az alapképzésben részt vev hallgatók
tandíjmentességét biztosította. Ugyanakkor a költségtérítést nem törölték el, azaz – ha eltekintünk a költségtérítéses hallgatók számának csökkenésétl – a hallgatóktól származó befizetések alig csökkentek. A 2010-es felsoktatási törvénytervezet nem szól a tandíjjal kapcsolatban
alapvet változtatásokról, nincs szó általánosan tandíj bevezetésérl.

A 2. sz. ábrán a hallgatói hitelek és kölcsönök alakulása azt mutatja, hogy azokban az országokban jelents a szerepük, ahol az állami szerepvállalás kisebb mérték a finanszírozásban.
Magyarországon a többi közép-kelet európai országhoz hasonlóan magas az állami finanszírozás részaránya, amely alapja a normatív finanszírozás. A háztartások oktatásra fordított kiadásai összehasonlító áron 2007-ben több mint 2-szeresét tették ki a 2000. évinek. Ennek dönt hányada a felsoktatás finanszírozási rendszerének átalakításából adódó lakosságra áthárított kiadások emelkedésébl származott. (2007-ben 3,5-szer többet kellett e célra fordítani
összehasonlító áron, mint 2000-ben.)

A felsoktatás tényleges ráfordításait tekintve, több mint a fele magánkiadás, s ha csak az
egyén és a családja erfeszítéseit tekintjük az is megközelíti az 50%-ot (ide értve a kies keresetet és a hitelt is). Szembetn az is, hogy a szüli hozzájárulás viszonylag nagy szerepet
játszik különösen Magyarországon, bár részint a hallgatói munkavállalásból származó keresetek, részint a hallgatói hitel és a hallgatók állami pénzbeli támogatása jelents terheket vehet
át a szülktl.
A költségvetési források beszkülése, a pénzügyi válság okozta nehéz gazdasági helyzet az
oktatási közkiadások korlátozását vonják maguk után, és elre vetítik az állami szerepvállalás
visszahúzódását, aminek következtében egyre nagyobb teher hárul a háztartásokra az oktatási
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kiadások (kiemelten a felsoktatási kiadások) finanszírozását tekintve. Ugyanakkor a háztartások teherbíró képessége is egyre csökken, mivel a háztartások átlagos, egy fre es jövedelme is csökken.
Eredmények

A társadalom, a gazdaság fejldése az emberi tudáson alapszik. A gazdaságilag fejlett országokban a gazdasági növekedés és a gazdasági struktúraváltás az oktatás és szakképzés fejldésével összhangban ment végbe. A gazdaság szükségleteihez igazodó oktatás, képzés létrehozott egy „új” erforrást, létrehozta azt az emberi tkét, azt a termelékeny embert, aki kvalitásaival képes a gazdaság, a társadalom fejlesztésére. Ez a gazdasági fejldés azonban még
inkább jobb kvalitású, nagyobb tudású emberi tkét, termelékenyebb embert igényel. Az oktatás gazdaságban betöltött funkcióját sokféleképpen ítélik meg, azonban jelentségét, kölcsönhatásukat nem vitatják.

Az oktatás a piacgazdaság sajátos szelete, ahol a forrásokat dönten ma is az állami, a közösségi források adják. Igaz a tanulmányban vizsgált 15-20 éves idszakban az oktatási költségek
– különösen a felsoktatási – közösségi forrásainak arányai folyamatosan csökkentek. Az
oktatási költségek közösségi forrásainak aránya az OECD országok között is igen nagy szórást mutat. Vannak országok, ahol ez az arány 90% fölött van, míg más országok esetében 6070% közötti. Az oktatási költségek közösségi forrásainak csökken tendenciája elssorban a
kormányok kiadáscsökkent politikájának, a lassuló GDP növekedésnek, az elhúzódó válságnak tudható be.

A vizsgált idszakban az oktatási költségek finanszírozásában a magánforrások aránya növekv. A felsfokú oktatás magánkiadásainak aránya az OECD országokban a növekv trend
ellenére sem haladja meg a GDP egy százalékát. Magyarország esetében ez az érték a GDP
0,2%-a körül mozog. A háztartások oktatásra fordított kiadásai összehasonlító áron számolva
2007-ben a 2000. évinek több mint kétszerese volt. A háztartások felsoktatásra fordított kiadásai ugyanebben az idszakban 3,5-szeresére növekedtek. Az EU 27 országa átlagban a
GDP 4,88-5,14%-át fordította oktatásra a vizsgált idszakban. Magyarország hasonlóan az
EU többi országához tendenciájában a GDP egyre csökken hányadát fordítja az oktatás finanszírozására, azonban ez az arány az uniós átlagtól mintegy 0,4%-kal magasabb.
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Összefoglalás

A gazdaság szükségleteihez igazodó oktatás, képzés létrehozott egy „új” erforrást, létrehozta
azt az emberi tkét, azt a termelékeny embert, aki kvalitásaival képes a gazdaság, a társadalom fejlesztésére. Az oktatás a piacgazdaság sajátos szelete, ahol a forrásokat dönten ma is
az állami, a közösségi források adják. A költségvetési források szkülése, a pénzügyi válság
okozta nehéz gazdasági helyzet a közösségi oktatási kiadások korlátozását vonják maguk
után, és elre vetítik az állami szerepvállalás visszahúzódását, aminek következtében egyre
nagyobb teher hárul a háztartásokra az oktatási kiadások (kiemelten a felsoktatási kiadások)
tekintetében. Úgy tnik, hogy a felsoktatásban további forrásbvülésre reálisan csak a magántke bevonásából lehet számítani.

Summary

The education and the training,which go by the demands of economy, produced a new source
of energy that is the human capital, the productive man who is able to improve the economy
and the society with his quality. Education is a special piece of the economy where the
sources are given mainly by the goverment and the community. Restriction can be seen in
case of education because of decreasing budget and financial crisis. These cause that the
goverment is going to draw away from the responsibility. So there will be more and more
burden on the households when we speak about educational expenditure (mainly higher
education). It seems that there will be more sources in higher education if private capital is
being drawn into it.
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KVANCZ JÓZSEF
A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ, MINT INFORMÁCIÓS DOKUMENTUM
Kulcsszavak: beszámoló, értékelési eljárások, számviteli alapelvek, IFRS
számviteli irányelvek

Bevezetés

A számviteli beszámolók célja, hogy a gazdálkodók teljesítményérl, azok alakulásáról
a törvényi elírások figyelembe vételével hiteles tájékoztatást adjanak. A pénzügyi kimutatásokat a számviteli alapelvekre építkezve a megbízható, valós összkép keretei között kell öszszeállítani és nyilvánosságra hozni. A gazdálkodó felelssége, hogy a nyilvánosságra hozott
beszámoló a törvényi elírásoknak megfeleljen, a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetérl megbízható, valós képet nyújtson. A számviteli dokumentumokon nyugvó beszámoló az egyetlen olyan nyilvános és közhiteles kimutatás, amely „bepillantást enged” a társaságok gazdálkodásába. A számviteli beszámolók révén lehetség adódik az eltér gazdálkodó
szervezetek összehasonlítására, önmaguk teljesítményének értékelésére. Jelen tanulmányban
arra teszek kísérletet, hogy a beszámoló típusait rendszerbe foglaljam, jellemzit bemutassam,
elhelyezzem a nemzetközi számvitel szabályozásában. Külön kitérek a beszámoló információ
tartalmára és annak hasznosíthatóságára.

1. A számviteli beszámoló

A gazdálkodóknál az éves számviteli munka lezárásaként – az egyes gazdasági események
feldolgozását követen – jön létre egy olyan információhalmaz, amely alapját képezi
a számvitelrl szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.) szerinti beszámoló elkészítésének. A mérlegkészítés idszakában a vállalkozás azokat a „rendez feladatokat” végzi el,
melyek végtermékeként megszületik egy rendszerbe foglalt információs dokumentumcsomag, a számviteli beszámoló. A számviteli beszámoló nyilvánosságra hozatalát megelzi – a
szükséges könyvvizsgálat keretein túl – annak elfogadása.

Nyíregyházi Fiskola GTK Gazdálkodástudományi Intézet, fiskolai docens, kvanczj@nyf.hu
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Számviteli beszámoló

könyvvezetés

gazdasági
bizonylatok

események

megfelel értékelés

leltár

1. ábra
A beszámoló kapcsolata a gazdasági eseményekkel és a könyvvezetéssel
Forrás: saját szerkesztés.

Az 1. ábrán a számviteli beszámolóhoz vezet út látható. Az alapbizonylatok a könyvvezetés
rendszerében kerülnek rögzítésre, amely alapját képezi a beszámolónak. A könyvvezetés alatt
lév események és folyamatok zártak, nem nyilvánosak, a beszámoló pedig már egy olyan
jelentés, amely a külvilág számára megismerhet, elemezhet.

1. 1. A magyar beszámoló típusai, jellemzi

A magyar Sztv. öt számviteli beszámolótípust ismer, melynek részeit és a könyveztetéssel
alkotott kapcsolatát az 1. táblázat tartalmazza.
1. táblázat

A magyar számviteli beszámoló formái és részei
Megnevezés

Részei

Éves beszámoló

Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészít melléklet, Üzleti jelentés*

Egyszersített éves beszámoló

Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészít melléklet

Sajátos egyszersített éves
beszámoló

Mérleg, Eredménykimutatás

Összevont konszolidált éves
beszámoló

Összevont (konszolidált) mérleg, Összevont
(konszolidált) eredménykimutatás, Összevont
(konszolidált) kiegészít melléklet, Összevont
(konszolidált) üzleti jelentés *

Egyszersített beszámoló

Egyszersített mérleg, Eredménylevezetés

Könyvvezetés
módja

Ketts könyvvitel

Egyszeres
könyvvitel

* Az üzleti jelentés formálisan nem részes az éves beszámolónak, azonban az éves beszámoló készítésére kötelezett vállalkozónak el kell készítenie, de nem kell letétbe helyeznie, nincs közzétételi kötelezettsége! A konszolidált éves beszámolónak
sem része az üzleti jelentés, csak az anyavállalatnak kell elkészítenie.
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Bármilyen számviteli beszámoló készítésére is kötelezett a gazdálkodó, mérleget,
eredménykimutatást vagy eredménylevezést össze kell állítania. A mérleg és az
eredménykimutatás összeállítása során az Sztv-ben rögzített alapelveket érvényre kell juttatni,
attl eltérni csak korlátozottan lehet. A hazai Sztv. a mérleg fogalmát közvetlenül nem, de
a részeit és elemeit pontosan definiálja. A mérleg egy olyan meghatározott formával és struktúrával rendelkez számviteli okirat (egy- vagy kétoldalú kimutatás), amely tartalmazza –
a szabályzatoknak megfelelen értékelve – a vállalkozás eszközeit és forrásait egy idpontra vonatkozóan, összevontan és pénzértékben (Kvancz, 2009). A gazdálkodónak az Sztv. elírásainak figyelembe
vételével két mérlegséma közül kell választania, így dönthet:

- a hagyományos kétoldalú (A típusú) mérleg – más néven horizontális –, vagy
- az egyoldalú (B típusú) mérleg – más néven vertikális – összeállítása mellett.

Fontos megjegyezni, hogy a gazdálkodónak a két mérlegséma közül csak az egyiket kell kötelezen választania, és azt a beszámoló elkészítése során következetesen alkalmaznia. A két
fajta mérlegtípust nem tekinthetjük magyar sajátosságnak, mivel a világ más országaiban is
ismert, alkalmazott (2. táblázat).
2. táblázat
Az egyes EU tagországokban alkalmazott mérlegformák
Horizontális formájú mérleg

Vertikális formájú mérleg

Németország

–

Franciaország

–

Nagy-Britannia

Nagy-Britannia

Szlovákia

–

Magyarország

Magyarország

Románia

–

Forrás: Suhányi, Szakma 2002/1., 18-67 p., saját.

A horizontális mérleg alapja a mérlegegyezség elve, mely az eszközök és a források egyezségén nyugszik. Az eszközöket használatuk módja és ideje alapján befektetett eszközökre
és forgóeszközökre bontja, a forrásokat az esedékesség szempontjából csoportosítja rövid- és
hosszú lejáratú kötelezettségekre. A vertikális mérleg a finanszírozás szemléletet jeleníti
meg, így a hitelezi érdekek érvényesülése, a tkemegtartó képesség fenntartása kiemelt
szempont. A hozamok, a teljesítmények megítélésére az eredménykimutatás szolgál, melybl
a jövedelmezség is levezethet. Hasonlóan a mérleghez az eredménykimutatás fogalmával is
adós a magyar Sztv. Bács et al. (2006) szerint az eredménykimutatás olyan számviteli okirat,
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amely egy adott idszakra vonatkozóan elre meghatározott formában és szerkezetben összevontan és
pénzértékben tartalmazza a gazdálkodó hozamait és ráfordításait, a gazdálkodónál visszamaradó
eredményt és a fizetend adót. Az eredménykimutatásnak két típusát és négy formáját ismerjük, így
beszélünk

összköltségeljárással

készül

és

forgalmi

költségeljárással

összeállított

eredménykimutatásról.
3. táblázat

Az egyes EU tagországokban alkalmazott eredménykimutatás formája
Forgalmi költségeljárással készül
eredménykimutatás

Összköltségeljárással készül
eredménykimutatás

Németország

Németország

–

Franciaország

Nagy-Britannia

Nagy-Britannia

–

Szlovákia

Magyarország

Magyarország

–

Románia

Hollandia

Hollandia

Forrás: Suhányi 2002/1., 18-67 p., saját.

A 3. táblázatból megállapítható, hogy a nemzetközi gyakorlatban is alkalmazott a két
eredménykimutatási típus, de az összköltségeljáráson alapulót minden EU tagország ismeri és
azt a jogrendjébe építve alkalmazza.

1.2. Beszámolók a nemzetközi számvitelben

Napjainkban a világban érvényben lév számviteli rendszerek közül három olyan irányzatot
kell megismernünk, melynek szerepe és jelentsége bizonyított az egységesítés területén.
Ezek a következk:
1. az Európai Unió Számvitelre vonatkozó irányelvei,
2. a Nemzetközi Számviteli Standardok (IAS),
3. az Amerikai Egyesült Államokban Általánosan Elfogadott Számviteli Alapelvek
(US GAAP).

Az európai országokra a ketts számviteli szabályozás a jellemz, mivel a kontinentális joggyakorlat és az angolszász számviteli eljárások egyaránt érzékeltetik hatásukat (4. táblázat).
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4. táblázat

A számviteli szabályozás jellemz aspektusai Európában
Kontinentális gyakorlat

Angolszász gyakorlat

Számviteli törvények és rendeletek az irányadók

Privát/szakmai szervezetek ajánlásai, standardok, értelmezések

Kormányzati célok megjelenítése

Befekteti érdekvédelem

Óvatosság elvének dominálása

Valódiság elvének prioritása

Kevesebb nyilvános információ

Részletes tájékoztatás a tzsdéknek, intézményi befektetknek

Realizációs elv

Magasabb eszközérték, pozitívabb eredmény

Forrás: saját szerkesztés.

Matukovics (2004) hangsúlyozza, hogy ma az US GAAP számviteli rendszer a legfejlettebb
információs rendszer a világon. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy más számviteli rendszerek alacsonyabb rendek, hiszen a számviteli különbségek sokszor cégjogi, általános jogrendszerbeli, adórendszerbeli, kulturális és társadalmi különbözségeket tükröznek. Indokolt kiemelni, hogy egy EU-tagország számviteli szabályozottságát meghatározzák az Unió irányelvei, a hazai jogrendszer, az adott ország adózási környezete és számviteli kultúrája. Az EU
irányelve a legmagasabb szint olyan jogforrás, melyet a tagországoknak a jogrendjükbe építve kell kötelezen adaptálniuk. A számvitel területén kiemelt jelentséggel bír a 4. számú
irányelv, amely a számviteli beszámolót taglalja, összeállítását részletezi.

2. A nemzetközi és a hazai számviteli beszámoló összehasonlító elemzése

A számviteli beszámolók jellemzit az 5. táblázatban foglaltam össze. A következkben
a beszámolót gyjtfogalomként értelmezem, amely magába foglalja valamennyi magyar
Sztv. szerinti beszámolótípust, az EU irányelv szerint értelmezett éves beszámolót és az IAS
terminológiájában használt pénzügyi kimutatást.

2. 1. Beszámolók összehasonlító elemzése

A magyar Sztv. tételesen ismerteti a hazai gazdálkodók számára, hogy milyen feltételek teljesülése esetén kell, és mikor milyen beszámolót lehet választaniuk a számviteli szabályzatában rögzítetteknek megfelelen. Az EU irányelv kizárólag éves beszámolót említ, de lehetséget ad arra, hogy a tagországok a jogrendjükbe építve egyéb információkkal bvítsék az
éves beszámolót. Az EU irányelv egyszersítésre azzal ad lehetséget, hogy a magyar Sztv-
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ben is ismert három mutató – mérlegfösszeg, árbevétel, átlagos állományi létszám – közül
kett nem teljesülése esetén csökkentett információtartalmú számviteli beszámoló is öszszeállítható. Az IFRS-ek a szimplifikációt nem engedélyezik, azonos tartalmú beszámolót
írnak el kötelez érvénnyel minden hatálya alá tartozó gazdálkodónak. A tartalom elsdlegessége a formával szemben, mint kiegészít számviteli elv egységesen megjelenik minden
beszámoló szintjén. Bármelyik számviteli beszámolót (Magyar Sztv, EU irányelv, IFRS)
vizsgáljuk is – eltér szóhasználat mellett –, valós és h képet kell adnia a gazdálkodó eszközeirl, forrásairól, valamint jövedelmi helyzetérl és a cash flow alakulásáról. A hazai Sztv.
üzleti évet determinál, melyre a beszámolót össze kell állítani, és ennek idtartama jellem-

zen 12 hónap – a törvényben nevesített eltérésekkel. Az EU irányelv a beszámolási idtartamot egyértelmen nem pontosítja, de közvetetten utal a naptári évre. Az IFRS-ek egyértelmen elrendelik, hogy pénzügyi kimutatást évente kell elkészíteni, 12 hónapot átfogó jelleggel.
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Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészít melléklet

Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészít melléklet (cash flow-kimutatás), üzleti jelentés

Jegyzett, de még be nem fizetett tkekövetelés,
Befektetett eszköz, Forgóeszköz, Aktív idbe- vállalatalapítási költségek, befektetett eszköli elhatárolás
zök, forgóeszközök, aktív idbeli elhatárolás,
üzleti év vesztesége

Beszámoló részei

Fcsoportok/tartalmak

Forrás: saját szerkesztés.

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, Pénzügyi mveletek eredménye, szokásos tevéSzokásos tevékenység adózott eredménye,
kenység eredménye, rendkívüli eredmény,
rendkívüli eredmény, üzleti év eredménye
adózás eltti eredmény, adózott eredmény,
mérleg szerinti eredmény

Eredménykategóriák/
tartalmak

Eredménykimutatás

Fcsoportok/tartalmak

Saját tke, Céltartalékok, Kötelezettségek,
Passzív idbeli elhatárolások

Saját tke, Céltartalékok, Kötelezettségek,
Passzív idbeli elhatárolások

Mérleg Passzívák

Mérleg Aktívák

Éves beszámoló

Beszámoló / pénzügyi kimutatás

EU irányelv

Éves beszámoló, Egyszersített éves beszámoló, Sajátos Egyszersített éves beszámoló,
Összevont konszolidált éves beszámoló, Egyszersített beszámoló

Magyar Sztv. szerint

Összehasonlító kimutatás a számviteli beszámolókról
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Beszámoló fajtái

Megnevezés
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Bevételek, pénzügyi ráfordítások, adóráfordítások, nyereség vagy veszteségek, tkemódszer alapján elszámolt társult és közös vállalkozásból származó nyereség/veszteség

Szállítói és egyéb kötelezettségek, céltartalékok, pénzügyi kötelezettségek, nyereségadó,
saját tkében kimutatott kissebségi részesedés,
jegyzett tke, tartalékok

Ingatlanok, gépek-, berendezések, készlet,
Befektetési célú ingatlanok, immateriális javak, pénzügyi eszköz, tkemódszerrel elszámolt befektetések, biológiai eszközök, vev-,
egyéb követelések, pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékes

Mérleg, Eredménykimutatás, saját tke kimutatása, cash flow-kimutatás, megjegyzések

Pénzügyi kimutatás

IAS

5. táblázat
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2. 2. A beszámoló részét képez mérleg összehasonlító elemzése

Bármilyen beszámolót is készít egy gazdálkodó, mérleget köteles összeállítani. A hazai szabályozás – összhangban az EU 4. irányelvével – két mérlegformátumot ismer, ún. „A” és „B”
típust, melyek közül csak az egyiket, de azt következetesen kell alkalmazni. A nemzetközi
számviteli szabályozások összhangban a magyar elírással nem határozzák meg a mérleg
fogalmát, de rögzítik a mérleg eszközeit, forrásait és a minimálisan közlend információtar-

talmat. Az IFRS elírásai még lazábbak, mivel nem írnak el kötelez mérlegstruktúrát, de az
IAS 1-ben elrendelik a mérleg minimális sorait, melyeket tartalmaznia kell (Balázs et al,
2006). A mérleg összeállítása során mindhárom szabályozásban egyértelmen kidomborodik
a világosság elve és a következetesség elve, valamint az, hogy diszpozitív szabályként az információ tovább részletezhet. A mérlegtételek értékelése kiemelten fontos terület mindhárom szabályozásban, hiszen a megbízható valós kép biztosítása, az egymást követ idszakok
teljesítményének összehasonlító elemzése csak azonos értékelési metodika mellett képzelhet el. Kvancz és Galó (2007) az értékelési eljárás alatt a vállalkozó adottságait és a jogszabályi
elírásokat figyelembe véve kialakított, rendszeresen karbantartott és következetesen alkalmazott mérlegtételek meghatározását érti, melyek eredményeként az adott eszköz, illetve egy
forrás „ára”, rögzítésre kerül a nyilvántartásokban. A magyar és a nemzetközi szabályozásokban a valódiság elvére alapozva a múltbeli bekerülési- vagy az elállítási érték dominál,
amelyeket kötelez a befektetett eszközökre és a készletekre alkalmazni. Az újrabeszerzési
árat, a jelenértéket – melyeket a nemzetközi irányelv és az IFRS megenged – a magyar szabályozásban „még” tilos alkalmazni. A múltbeli bekerülési érték-modell központjában az egyedileg hozzákapcsolható tételek vannak (Nagy, 2005). Az értékhelyesbítés lehetsége mindhárom szabályozásban ismert és alkalmazott értékmódosítás azzal az eltéréssel, hogy a magyar
Sztv.ben az értékkülönbözet nem képezi, nem képezheti az értékcsökkenés alapját, az
IFRS-ek szerint viszont az a bekerülési értéket módosító tétel, így a növekményt amortizálni
kell. A valós érték alkalmazása egységesen még csak lehetség a hazai és a nemzetközi
szabályozásokban, az ilyenfajta értékelésbe bevont eszközök és források köre igen szk.
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2. 3. A beszámoló részét képez eredménykimutatás összehasonlító elemzése

Az eredménykimutatás fogalmát sem a magyar Sztv, sem a nemzetközi szabályozás nem
pontosítja, de a célja a számviteli beszámoló általános célkitzésébl levezethet. Az IFRS-ek
a célt jól megragadják és rögzítik: a felhasználók széles körének jól strukturált rendszerben
nyújtson tájékoztatást a gazdálkodó egység üzleti évben elért pénzügyi teljesítményérl (Balázs et al, 2006). Amíg a hazai Sztv. az eredménykimutatásnál formát és tartalmat taxatíve
elrendel, az EU irányelv kizárólag eredménykategóriákat pontosít, míg az IFRS-ek minimálisan csak sorokat rendelnek el. Amíg az Sztv. 7 eredménykategóriát definiál, az EU 4.
irányelve mindösszesen hármat ismer el, az IFRS-ek nem írnak el kötelezen alkalmazandó
eredménysorokat. Egy gazdálkodói egység alaptevékenységének eredménye elsdleges mutató, melyet közvetlenül kizárólag a magyar Sztv. mutat be kötelez érvénnyel. További szembetn eltérés az is, hogy a magyar szabályozás az adófizetési kötelezettséget egyszer írja el
az adózási eltti eredményt követen, az EU szabályozása értelmében minden eredménykategóriát külön terhel adó. Kazainé (2008) az IFRS-ek további harmonizációjával akadályként
értelmezi, hogy a mérlegtételek értékelése eltér alapokon nyugszik (bekerülési érték és valós
érték), a bevételek és költségek, ráfordítások szabályai kevésbé kidolgozottak.
Konklúzió

A magyar Sztv. – ellentétben a nemzetközi elírásokkal – részletekbe menkig szabályozza
az éves beszámoló formáját és tartalmát, pontosan meghatározza a mérleg- és
eredménykimutatás egyes tételeinek értékelését, bemutatásának körülményeit. A nemzetközi
szabályok a magyar számviteli elírásoktól eltéren nagyfokú szabadságot adnak a gazdálkodóknak mind a beszámoló formájára, mind annak tartalmára vonatkozóan, csak a minimálisan
közlend tételek körét rögzíti kötelez jelleggel. Vizsgálataim során az alábbi következtetéseket fogalmazom meg:
1.

A magyar szabályozás rendkívül merev, mind az éves beszámoló formáját, mind annak tartalmát kötelezen meghatározza. A nemzetközi szabályozások jellemezen
csak a minimális információközlésre koncentrálódnak, szimplifikációt a beszámoló
tartalmában nem engednek meg.

2.

A számviteli alapelveket a beszámoló összeállítása során kiemelten nevesíti mindhárom elírás úgy, hogy a beszámoló tartalma elsdleges a formával szemben (tartalom
elsdlegessége a formával szemben elv), valamint ha az összeállítás metodikája változik, azt indokolni kell, és tételesen be kell mutatni (következetesség elve).
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Az eszközök és források év végi megjelenítésében a nemzetközi és a hazai szakirodalom közelítésének eredményeként a valódiság elve érvényesül a korábbi óvatosság
elvével szemben.

4.

Az eszközöket (jellemzen a befektetett eszközöket) múltbeli bekerülési értéken kell
értékelni és kimutatni a fordulónapi beszámolóban. Az aktuális értékre (jellemzen ez
a mérlegkészítés napján ismeret piaci ár) történ módosítás, mint értékhelyesbítés alkalmazása csak lehetség, de nem kötelez érvény elírás a vállalkozások felé.

Összefoglaló

A számviteli szabályok nemzetközi összehangolása hosszú évekre vezethet vissza. Az EU
számvitelre vonatkozó irányelvei a ’70-es években célként fogalmazták meg, hogy
a gazdálkodók beszámolói, az azokban közölt információk a határokat átlépve is összehasonlíthatóak, elemezhetek legyenek. Az uniformitás els jelenként az EU 4. irányelve deklarálta
a beszámoló részeit, tartalmát és az értékelési eljárásokat. Az IFRS-ek (korábban IAS-ek)
sokkal „lazábban” értelmezik a beszámoló formáját, de rögzítik, hogy milyen tételeknek kell
minden esetben szerepelniük a beszámolóban. A megbízható és valós kép – bár eltér szóhasználat mellett – minden számviteli szabályozásban megjelenik, f üzenet a felhasználók
számára. A nemzetközi és a hazai szabályozásban a múltbeli bekerülési érték-modell kötelez
alkalmazása dominál úgy, hogy a valós értéken történ értékelés, amely a pénzügyi instrumentumokra vonatkozik, mindinkább terjed és elfogadottá válik.

Summary

The international phasing of accounting rules dates back many years. The basic principles for
accounting of the EU formulated as an aim in the 70’s that the report of the economic entities
and the included information should be comparable and analysable neglecting the national
borders. As the first sign to the uniformity, the Principle 4 of the EU declared the parts,
contents of the report and the assessment procedures. The IFRSs (previosly IASs) give a more
loose meaning for the report, but declare the compulsory headings in it. The reliable and real
picture – by different usage – appears in every accounting rules, main message for the users.
In the international and domestic regulation the compulsory application of the historical-cost
modell dominates so that the real-value assessment concerning the financial instruments
increasingly spreads and becomes recognised.
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MAKSZIM GYÖRGYNÉ
KÍSÉRLETEK A KÖZGAZDASÁGI VÁLLALATELMÉLETEK MAGYARÁZATÁNAK
RENDSZEREZÉSÉRE

Kulcsszavak: szerzdéses elméletek, evolúciós-kompetencia-alapú elméletek, vállalat, piac
Absztrakt

Jelen tanulmány a vállalatelméleteket rendszerezi és értékeli, abból a szempontból, hogy alkalmasak-e a vállalatok létének, szerkezeti jellemzinek, azok gazdasági folyamatokra gyakorolt hatásának és összefüggéseinek magyarázatára.
A vállalatelméletek tárgyköre három f kérdés köré szervezdik: Mi a vállalat létének oka?
Mi határozza meg a vállalat határait? Hogyan strukturálódik belülrl a vállalat? A kérdések
megválaszolására számos kísérlet született, amelyek megalapozták a vállalatelméletek fbb
irányzatait. A neoklasszikus elméletek – mint modern vállalatelméleteket megelz elméletek
–, ugyan egyetlen kérdést sem tudnak megválaszolni, jelentségük mégis vitathatatlan, hiszen
valamennyi további (valódi) elmélet ebbl építkezik, ennek korlátozó feltevéseit próbálja feloldani. Így a tanulmány nagyobb hangsúlyt helyez a modern vállalatelméletekre, annak két f
irányzatára: a szerzdéses elméletek (melyeknek neoklasszikus gyökerei vannak), valamint az
evolúciós-kompetencia-alapú elméletek értékelésére. A szerzdéses elméleteken belül részletesen kerül bemutatásra a vállalat mint szerzsek nexusa elmélet, a formális ügynök-megbízó
elmélet, a tranzakciós költségek elmélete és a tulajdonosi jogok elmélete, mivel ezek adnak
részben magyarázatot a meghatározó vállalati jellemzkre. A modern vállalatelméletek másik
nagy ágának, az evolúciós-kompetencia-alapú vállalatelméletnek is számos elágazása van,
így: az evolúciós közgazdaságtan, a svéd közgazdászok, az erforrás-alapú elmélet, a modern
osztrák közgazdasági iskola, valamint a vállalat információ-feldolgozó egységként való vállalatelméleti megközelítése.
A vállalatelméletek szerteágazó, rendkívül heterogén szakirodalma alapján bizonyítottnak
látszik, hogy a vállalat koncepcionalizálásában, illetve a vállalatelméletek három f kérdésének (vállalat léte, határai és bels szerkezete) megválaszolásában ma sincs egységesen kialakult álláspont, ezek magyarázatában még akad játéktér, így jelen tanulmány kísérletet tesz a
vállalatelméletek új, komplex szemlélet megközelítésére.

Nyíregyházi Fiskola GTK Gazdálkodástudományi Intézet, fiskolai tanársegéd, e-mail: nagyt@nyf.hu
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Bevezetés

Már vállalatelméleti kutatásaink kezdeti szakaszában világossá vált számunkra, hogy a vállalat közgazdasági tartalmáról nem lehet úgy gondolkodni, hogy ne lennének válaszaink a vállalatelmélet kérdéseire, hiszen a vállalati jellemzk és a gazdasági folyamatok összefüggéseinek
vizsgálata alapveten igényli nézeteink vállalatelméleti megalapozását. A különböz tudományágak az eltér vizsgálati célokból adódóan mindezidáig nem adtak egyértelm definíciót
a vállalatra. A valóság pontosabb leírásához, megközelítéséhez minden bizonnyal multidiszciplináris szemlélet szükséges.
A vállalat tudományos elemzéséhez két jellemzt – melyben a közgazdászok alapveten
egyetértenek – mindenképpen ki kell emelni: (1) a vállalatok végzik a gazdasági tevékenység
(termelés) legnagyobb részét (Penrose, 1959; Chandler, 1962; Fourie, 1993), (2) a vállalat
egy komplex intézmény (Behrens, 1985). A vállalatelméletek kapcsán ezekbl indulunk ki.

Célkitzés, módszertan

Vállalatelméleti kutató munkánk legfbb célja a vállalatelméletek átfogó rendszerezését, öszszehasonlító értelmezését adni, ezáltal új, komplex szemlélet megközelítésbe helyezni a vállalatelméleteket a vállalati-szerkezeti jellemzk és a gazdasági folyamatok kontextusában,
illetve újragondolni vállalat fogalmi meghatározását. A központi célok elérése érdekében
részcélokat fogalmazunk meg, melyeket az alábbiakban ismertetünk:
 Szakirodalmi összefoglalását kívánjuk adni a témával kapcsolatos nemzetközi és hazai
kutatások tudományos gondolkodást meghatározó eredményeinek.
 Fontosnak tartjuk összefoglalni és átfogóan rendszerezni, összehasonlítani a különböz
vállalatelméleti irányzatokat, ezáltal magyarázatot adni a vállalat létére, határaira és bels szerkezetére.
 A szakirodalmi források, valamint ezek rendszerezését követen elméleti síkon kívánjuk
megalkotni a f célkitzésben szerepl új szemlélet vállalatelméleti megközelítést.
 Végül, de nem utolsó sorban a vállalat fogalmát kívánjuk definiálni, új szemlélet meghatározását adni.
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A modern vállalatelméletek

A modern vállalatelméletek a 70-es évektl indultak fejldésnek. Két jól elkülöníthet irányzatuk alakult ki: a szerzdéses vállalatelméletek és az evolúciós-kompetencia-alapú vállalatelméletek. A vállalatelméletek tárgya 1989-ben Homström és Tirole nyomán fogalmazódott
meg, és vált általánosan elfogadottá, mely a következ három nagy kérdésre ad választ:
1. Mi a vállalatok létének oka?
2. Mi determinálja a vállalat határait?
3. Mi határozza meg a vállalat bels szervezetét?
Ezeket a kérdéseket tekintjük a vállalatelmélet alapkérdéseinek, melyeket még a szerzdéses
vállalatelméletek fogalmaztak meg.

A modern vállalatelméleteket megelz elméletek

Igazi vállalatelméleteknek azokat az elméleteket tekintjük, amelyek meg tudják magyarázni a
vállalat létének okát, a vállalat határait és bels szervezetét. Ronald Coase 1937-es „The
Nature of the Firm” cím nagy jelentség cikke állapította meg elször, hogy a standard
neoklasszikus vállalatelmélet valójában egyik kérdésre sem ad megfelel választ, így nem
tekinthet igazi vállalatelméletnek. A közgazdasági irodalom azonban ennek ellenére használja a „standard neoklasszikus vállalatelmélet” megfogalmazást. Jelentsége alapveten abban
áll, hogy ezen elmélet kritikáján alakultak ki a fontos közgazdasági nézetek, melyekbl a modern vállalatelméletek is építkezni tudtak. A modern vállalatelméletekbe hat új közgazdasági
elem épült be, melyek közvetetten kritizálják a standard elmélet irreális nézeteit. Ez a hat
elem a következ: bizonytalanság, információs aszimmetria, korlátozott racionalitás, opportunizmus, eszközspecifikusság, kompetencia.
A vállalatelméletek bemutatásához a történelmi és logikai kiindulópontot a standard neoklaszszikus elmélet biztosítja.10 A neoklasszikus elmélet számára valamennyi koordinációs mechanizmus a piacon zajlik, szervezeti koordináció nincs. A vállaltot pusztán technológiai értelemben ragadja meg, mely a rendelkezésre álló termelési lehetségekkel jellemezhet. Ezek
közül racionálisan, teljes kör információ alapján választ, optimalizáló (profitmaximalizáló)
elvre építve. A vállalat egységes egészként, „fekete doboz”-ként jelenik meg, ahol a tulajdo-

10

A standard neoklasszikus elmélet áttekintése a szerzdéses elméletek megértése miatt igen fontos, hiszen ez
utóbbiak nézeteiket a standard elmélet nézeteivel szemben hangsúlyozzák.
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nosi és a menedzseri funkció egy egyéni döntéshozó személyében összpontosul. Az elmélet
tartópillére az egyensúly léte, amely statikus állapotot eredményez. Hiányzik azonban a környezeti változásokra való reagálás, nem veszi figyelembe a vállalatok heterogenitását, a szervezeti problémákat, a hierarchiát és a döntéshozatali folyamatokat, illetve a speciális tudást
(Penrose, 1959). A szereplk teljesen közömbösek egymás számára, nem tördnek egymás
létével és döntéseivel (Demsetz, 1988). Ebben az elméletben a vállalat egy olyan anonim
aktor, amely az árban és a mennyiségben bekövetkez változást segít megmagyarázni (Marshall, 1925), de nem terjed ki a figyelem a vállalat bels szervezetének vizsgálatára és a
tranzakciós költségekre sem. Az elmélet nem képes megmagyarázni a napjainkban zajló, gazdaságunkat is érint tendenciákat, mint például a rendelkezésre álló információ mennyiségének rohamos bvülése, az információs aszimmetria és a bizonytalanság növekedése. Az elmélet nem képes kezelni az opportunista magatartást, nem veszi figyelembe a kompetenciák szerepét és a döntéshozók szubjektivitását. Granovetter ezt a világot alulszocializált modellnek
nevezi (Granovetter, 1985).
A fentiek alapján az elmélet egyetlen vállalatelméleti kérdést sem tud megválaszolni: A vállalat létének nincs oka, hiszen a piaci tranzakciók biztosítják a Pareto hatékonyságot. A vállalat
határait az elmélet feltételként kezeli, ugyanis a termelési költségek önmagukban nem képesek megmagyarázni a vállalat határait. A vállalat bels szerkezetének magyarázatáról pedig
egyáltalán nincs szó, hiszen nem ismerjük a „fekete doboz” bels folyamatait.
A standard neoklasszikus vállalatelméletet rengeteg kritika érte, fleg irrealisztikus, már-már
idealisztikus feltevései miatt. Ezen elméletre alapozva, és korlátozó alapfeltevéseit feloldva
gyökeresedett meg a vállalatelméletek két f irányzata: a szerzdéses és az evolúcióskompetencia-alapú elméletek.

A szerzdéses elméletek

A modern vállalatelméletek alapjait Ronald Coase rakta le.  volt az els, aki meghatározta
és meg is válaszolta a modern vállalatelméletek három alapkérdését. Elmélete szerzdéses
alapon közelítette meg a vállalatot, melyet egy többszemélyes, hierarchián alapuló struktúrával jellemez (Pitelis, 1998). Megállapította, hogy a piaci koordinációs mechanizmusok használatának költsége van, ezt a költséget tekintjük tranzakciós költségnek. Coase mindhárom
vállalatelméleti kérdést megválaszolta:
(1) A vállalatok létét azzal bizonyította, hogy bizonyos tranzakciók vállalaton belüli megszervezése az erforrások hatékonyabb allokációját teszi lehetvé a piaccal szemben.
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Ha nem lennének tranzakciós költségek, akkor csak a piac koordinálna, a vállalatok létének oka így a tranzakciós költségekkel magyarázható.
(2) A vállalat határaival kapcsolatban megállapította, hogy a vállalat addig n, amíg egy
újabb tranzakció vállalaton belüli megszervezésének költsége egyenl nem lesz
ugyanezen tranzakció piacon való megjelenésének költségével.
(3) A bels szervezetrl csak némi említést tesz, ezzel nem foglalkozik részletesen.

Idben meglehetsen nagy ideltéréssel, mintegy harminc év múlva formálódtak domináns
vállalatelméletté a szerzdéses elméletek. Alaptézisük, hogy a vállalat explicit és implicit
szerzdések halmaza, melyek célja a specializált termelési tényezk közötti tranzakciós költségek minimalizálása.
A szerzdéses vállalatelméletekben a kiindulópontot az információs aszimmetria, az információs tökéletlenség jelentik. Ezek a piaci tökéletlenségek eredményezik a vállalat létének értelmét. Az elméletek közös jellemzi: a hatékony szerzdések megtalálása, illetve a problémák ösztönzési problémaként való feltüntetése.
A szerzdések nexusa elmélet azokat az ex post tranzakciós költségeket (monitoring költségek, mérési költségek) emeli ki, amelyek ex ante megállapodásokkal csökkenthetk. Az elmélet elindítója Alchian és Demsetz (1972), akik elször említik úgy a vállalatot, mint szerzdések halmazát, azaz egy jogi fikciót. Véleményük szerint a vállalat tartalmát tekintve nem tér el
a piactól: „… úgy tekintjük a vállalatot és a piacot, mint a piac egymással versenyz formáit..” (Alchian és Demsetz 1972:795).
A vállalat léte azzal magyarázható, hogy lehetvé teszi a szerzdés utáni mérési költségek
csökkentését. Ezeket a gondolatokat Jensen és Meckling fejlesztették tovább, beépítve az
elemzésbe az ügynök-megbízó problémát.
A formális ügynök-megbízó elmélet a 80-as években vált kiterjesztetté Foss és Holmström
tanulmányai nyomán, amely alapveten az ex post monitoring költségekre koncentrál, középpontba állítva az ügynök-megbízó problémát. Az elmélet abból indul ki, hogy az erkölcsi
kockázat oka, hogy az ügynök cselekedete nem ellenrizhet. Ezért olyan szerzdéseket kell
kötni, amelyek megfelel módon veszik figyelembe a kockázatmegosztás és az ösztönzés
problémáját. Holmström nagy érdeme, hogy jelents lépéseket tett a vezeti információs
rendszer elméleti megközelítése felé azzal, hogy felhívta a figyelmet azokra az információs
rendszerekre, amelyekkel még tökéletlen információk esetén is javítani lehet a szerzdésen.
Ezzel jelentsen hozzájárul a vállalatelmélet harmadik kérdéséhez, vagyis a vállalat bels
szervezetének és a részvényes-tulajdonos viszonyának megértéséhez.
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A tranzakciós költségek elmélete az új intézményi közgazdaságtan mikro elemzési ágát képvisel Williamson elméletével azonosítható. Elmélete Coase-i alapokra építkezik, amely „… a
gazdasági szervezetet úgy tekinti, mint egy szerzdéses problémát” (Williamson, 1985,20).
A tranzakciós költségek elmélete szerint a vállalat, mint irányítási struktúra jelenik meg, három új közgazdasági elemre építve, melyek: a korlátozott racionalitás, az opportunizmus és az
eszközspecifikusság. Az elmélet szerint a vállalat léte azzal magyarázható, hogy a piacon a
tranzakciós költségek miatt kudarcok lépnek fel, a vállalat viszont egy olyan intézmény,
amely képes minimalizálni a költségeket. A vállalat koncepció tehát úgy jelenik meg, mint
hatékony irányítási forma.
Az új tulajdonosi jogok elmélete Hart (1995) nyomán azt vizsgálja, hogy mely tranzakciók
kerülnek vállalaton belülre és kívülre, ezen belül is kiemelt figyelmet kap a vertikális integráció okainak vizsgálata. Az elmélet a reziduális ellenrzési jog szerepét hangsúlyozza, amely
választ ad a vállalat határaira, azaz a vállalatot úgy definiálják, mint a közös tulajdonban lév
eszközök együttesét (Hart és Moore, 1990:1120). A tulajdonosi jogok elmélete
Williamsonhoz hasonlóan az eszközspecifikusságot helyezi a vizsgálatok középpontjába.

Evolúciós-kompetencia-alapú vállalatelmélet

A modern vállalatelméletek másik nagy ágát az evolúciós-kompetencia-alapú vállalatelmélet
képezi. Ez az elméleti ág a fiatalabb (a 80-as évektl alakult ki) és egyben a heterogénebb is,
amely még napjainkban is formálódik és kidolgozásra vár. Fejldésére, alakulására a következ elméletcsoportok (szerzk) voltak nagy hatással:
(1) az evolúciós közgazdaságtan (Nelson és Winter);
(2) a svéd közgazdászok (Pelikan, Elisson);
(3) az erforrás-alapú elmélet (Barney, Collis és Montgomery, Grant, Hall, Hunt és Morgan,
Prahalad és Hamel, Wernerfelt);
(4) a modern osztrák közgazdasági iskola (Hayek, Mises, Kirzner);
(5) a vállalat információ-feldolgozó egységként való megközelítése (Marshak és Radner,
Bolton és Dewatripont).

Az evolúciós-kompetencia-alapú vállalatelmélet a vállalat szerzdéses megközelítésének
gyökeresen eltér koncepcióját adja. Elveti ugyanis a szerzdéses elméletek egyensúlyi állapotát és profitmaximalizáló elvét, és a vizsgálatok dinamikus kerete, valamint a bizonytalanság hangsúlyozása válik dominánssá. Ezzel a vállalatot egy kompetenciákkal (rutinokkal)
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rendelkez, dinamikusan változó, egyensúlytalan környezetben létez szervezetnek tekinti,
melynek szerves része a tanulás, a tudás, a technológia, a tartós versenyelny problémája és
az innováció.
Az evolúciós-kompetencia-alapú vállalatelmélet a szerzdéses elméletek optimalizáló (profitmaximalizáló) feltevésével szemben, a korlátozott racionalitásból indul ki, és az „igazi”
bizonytalanság (knighti bizonytalanság)11 létét hangsúlyozza.
Az evolúciós-kompetencia-alapú vállalatelmélet egyik gyökere a stratégiai menedzsment legújabb megközelítése, az erforrás-alapú elmélet. Az elmélet kiindulópontját képezi, hogy az
elmúlt b húsz évben a stratégiai kutatók figyelme a termékpiacokról az erforráspiacokra
helyezdött át. A kutatási tapasztalatok ugyanis azt bizonyították, hogy az eltér vállalati teljesítményekben az iparági jellemzk csak kis mértékben játszanak szerepet.
Az erforrás-alapú elméletek alaptétele, hogy a vállalatok az egyénekhez hasonlóan különböz képességekkel és erforrásokkal rendelkeznek, de az erforrások felhasználására, hatékonyságára vonatkozó képességeik is eltérek. Ennek megfelelen az erforrás-alapú elmélet
azoknak az erforrásoknak a kiépítését és kihasználását javasolja, amelyekrl feltételezhet,
hogy tartós járadék alapjai lesznek. Az ilyen erforrásokat stratégiai erforrásoknak nevezzük
(Amit és Schoemaker, 1993; Markides és Williamson, 1995). A stratégiai erforrások Amit és
Schoemaker (1993) szerint a következ tulajdonságokkal rendelkeznek: szkösek, komplementerek, nehezen imitálhatók, korlátozottan helyettesíthetk, nehezen adhatók-vehetk a
piacon, tartósak, illeszkednek a többi erforráshoz és a szervezethez. A stratégiai erforrások
a szervezeti tanulás és a tudás eredményei, amelyek vállalat-, és nem egyénspecifikusak, így
nehezen konvertálhatók egyik vállalatból a másikba. Kialakulásukban a szervezet múltja, történelme lényeges szerepet játszik, de igazi jelentségük az ún. alapkompetenciák (core
competences) megalapozása. Az erforrás-alapú elmélet megközelítése szerint a vállalat erforrások kosara (Rumelt, 1984). Persze Penrose (1959) már jóval korábban megfogalmazta
ezeket a gondolatokat, aki a vállalatot szervezeti keretek között mköd termel erforrások
együttesének tekinti.
Már az erforrás-alapú elmélet alapján is megállapítható, hogy a vállalat legkritikusabb erforrása a kompetencia, amit a svéd közgazdászok (Pelikan, Eliasson és Carlsson) kompetencia elmélete is alátámaszt. Pelikan (1988) szerint a vállalati kompetencia – mint legkritiku-

sabb erforrás – a szervezeti struktúrában ölt testet. Pelikan hozzáteszi még, hogy a kompe-

11

A knighti (1921) bizonytalanság értelmében a döntéshozó eltt a döntési kimenetek valószínség-eloszlása
nem ismert.
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tencia gazdasági információ, amely ritka, egyénspecifikus, implicit és dönten meghatározza
az egyén magatartását. Az egyén tanulással bvítheti kompetenciáit, kivéve a „legmélyebben
lév kompetenciát” (tanulás képessége), amely eleve adott, és hosszú távon sem változik
(Pelikan, 1988). Ezzel Pelikan világossá teszi, hogy a kompetencia lehet explicit és implicit
tudás egyaránt, de a vállalat tudását dönten az implicit tudással azonosítja.
Mindezeken túl Eliasson (1990) arra is rávilágít, hogy a vállalat kompetenciája nagymértékben függ a vezet, de végs soron a tulajdonos kompetenciájától.
Az evolúciós-kompetencia-alapú elmélet harmadik bázisa az evolúciós közgazdaságtan, azaz
Nelson és Winter munkássága. Kiindulópontjuk Williamsonhoz hasonlóan a korlátozott racionalitás, de míg Williamson a vállalattal kapcsolatban maximalizáló magatartást feltételez,
addig a Nelson és Winter: „…egyszer szabályokat és eljárásokat (rutinok) használnak a cselekvés vezérljeként…” (Nelson és Winter, 1982:35). Nelson és Winter vállalatkoncepciója
úgy összegezhet, hogy a vállalat specifikus termelési tudás hordozója, amely képes új rutinok megszerzésére, azaz tanulásra, ugyanakkor koncepcionális eszköz is az iparági folyamatok magyarázatára. Nagy érdemük a termelési technológia fontosságának kiemelése, továbbá
hangsúlyozása annak, hogy a vállalatelmélet szoros kapcsolatban áll a piaci folyamatok elméletével, miszerint a vállalatot csak úgy lehet értelmezni, mint aki aktív részvevje és alakítója
a piaci folyamatoknak.
A vállalat, mint információ-feldolgozó egység elmélet Marschak és Radner (1972) munkásságán alapul, de jelentsen hozzájárul még ehhez az elmélethez Bolton és Dewatripont
(1994), valamint Aoki (1986) és Cremer (1990) munkája is. Kiindulópontjuk, hogy a vállalat
egyik legfontosabb feladata a környezeti információkhoz való alkalmazkodás, a küls tényezkre való reagálás (válaszadás). Az elmélet bizonytalan, gyorsan változó környezetet feltételez, amelyben az információ megszerzését, feldolgozását és a szervezet tagjainak ez irányú
képességeit modellezi. Az „információ-figyel és –feldolgozó” képesség is egy ritka erforrás, amit a szervezet hatékonyabban, olcsóbban tud mködésébe építeni, mint a piac. Az elmélet szerint a vállalat, mint kommunikációs hálózat (Bolton és Dewatripont, 1994) jelenik
meg, melynek célja minimalizálni az információ megszerzésének és kommunikálásának költségeit. A költségek minimalizálása érdekében a szervezet tagjai specializálódnak, melynek
következménye a hálózat, azaz a vállalat életre hívása. A vállalat bels szervezetének megmagyarázása terén ez az elmélet mutatkozik a legersebbnek.
A tudásra, mint legfontosabb stratégiai erforrásra vonatkozó nézeteket az osztrák közgazdasági iskola fogalmazta meg a legközvetlenebbül. Bár az osztrák iskolához nem köthet konk-

rét vállalatelmélet, de számos nézetük – melyek közül a legnagyobb hatása a tudásra vonatko132
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zó nézetnek van –, szolgáltat alapot az evolúciós-kompetencia-alapú elmélethez. Ezeket Hayek fogalmazta meg, aki a tudás „szétszórt, részleges, sokszor egymásnak is ellentmondó…”
jellegét hangsúlyozta. (Hayek, 1945:78). A tudás szétszórt jellege szükségessé teszi a koordinációt, ezáltal megkérdjelezdik a tökéletes tudás feltevése. Helyette a tudáshiány kerül a
középpontba, ami Hayeknál pozitív tartalommal bír, hiszen piaci folyamatokat indít meg. Hayek a koordinációs problémát a tudásmegosztottság problémájának nevezte, így végs soron a
tudáshiány okozza a bizonytalanságot.
Hayek a tudásproblémát általánosan, a társadalom szintjén fogalmazta meg, azonban a vállalatok esetében is jelentkezik ez a probléma, csak más formában. A vállalatnak is szétszórt
tudást kell koordinálni a szervezet tagjai között. A koordináció feltételezi a közös kódok, szabályok, nyelvezet (közös tudásbázis) kialakítását, a szinergia elérése érdekében. Hayek gondolatai alapján szükségszer a vállalat léte, hiszen a vállalat relatíve jobban tudja koordinálni
a szétszórt tudást, mint a piac. Nagy érdeme, hogy rávilágít arra, hogy a vállalat nem eredenden áll a piac felett, hanem csak akkor, amikor jobb tervezési képességre van szükség, ezzel
elre vetíti az innováció szükségességét.
Az osztrák iskola nézetei rávilágítanak arra, hogy a vállalati magatartás lényege a környezet
megértése, a releváns környezeti változók meghatározása, a bejöv információk értelmezése,
és ezek alapján a megfelel akció kiválasztása és végrehajtása. A tanulásnak magába kell foglalnia a problémák kezelését segít új gondolati keretek kialakítását, ami pedig már elre vetíti a vállalkozó személyének beépítését a vállalatelméletbe.

A vállalati sajátosságok vizsgálatának vállalatelméleti összegzése, értékelése

A vállalatok létezését, tevékenységét, méretét, bels szervezetét (szerkezeti jellemzit) az
egyes elméletek eltér módon indokolják. Coase (1937) a vállalat méreteire vonatkozóan
megállapította, hogy a vállalat addig n, amíg egy újabb tranzakció vállalaton belüli megszervezésének költsége egyenl nem lesz ugyanezen tranzakció piacon való megjelenésével, vagy
egy másik vállalat megszervezésének költségével. Véleménye szerint a technikai újdonságok
és az irányítási módszerek javítása is a vállalat méretének növekedése irányába ható folyamatok. Williamson szerint a piac és a hierarchia között átváltás létezik, ezzel a hibrid megoldások szerepét hangsúlyozva a vállalati méret alakulásában.
Richardson (1972) elmélete szerint a vállalat határait a tevékenységek jellege alakítja. Hart és
társai (1995) szerint a vállalat határait a tulajdonosi jogok határozzák meg, mert az eszközök
használatán keresztül befolyásolják az alkupozíciót és a többlet elosztását. Penrose (1959) a
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vállalatot szervezeti keretek között mköd erforrások együttesének tekinti, és a legértékesebb erforrásnak a specifikus tudást tekinti, ami nagyban hozzájárul a vállalatok heterogenitásához. Pelikan (1988) és Chandler (1990) a vállalat méretének növekedését a vezeti kompetenciákkal magyarázza. Az evolúciós-kompetencia-alapú vállalatelmélet jeles képviseli –
Teece, Rumelt, Dosi és Winter (1994) azt a nézetet osztják, miszerint a vállalat múltbeli útjának nagy szerepe van a növekedés és a további fejldés terén. Ezzel azt állítják, hogy a vállalat történelme megmagyarázza a vállalat méreteit.
Kutatásaim alapját képez vállalkozási szerkezeti jellemzk alakulását a méret mellett a jogi
háttér, egy adott gazdaság jogi feltételrendszere is meghatározza. A vállalat jogi egységként
való megragadása elsként Alchian és Demsetz (1972) elméletében jelenik meg. A szerzpáros szerint a vállalat nem más, mint jogi egység, szerzdések halmaza, melynek gazdasági
konzekvenciái vannak. Williamson (1985) is felhasználja elméletében a jog nézeteit, aki a
gazdasági szervezetet szerzdéses problémaként ragadja meg. Számos érv szól a vállalati méret és a jogi feltételrendszer meghatározó szerepe mellett, hiszen mindkett fontos versenytényez a piacgazdaságban. Ráadásul a méret rendkívül összetett vállalati jellemz, amelyet a
létszám és az árbevétel mellett meghatároz a termékstruktúra, de az értékteremtésben betöltött
szerep is. És mint tudjuk, a verseny ma már általános velejárója a vállalkozói létnek. Penrose
(1959) szerint a speciális tudás határozza meg a tartós versenyelnyt. A verseny jelentségét
hangsúlyozta Nelson és Winter (1982) is, akik szerint a piaci verseny a f hajtóereje a gazdasági növekedésnek. Nagy érdemük tehát, hogy összekapcsolták a vállalatelméletet a piaci folyamatok alakulásával, ezzel is bizonyítva a vállalatok szerepét a gazdasági folyamatok determinálásában. Hasonlóan nagy érdemük a termelési technológia hangsúlyozása a versenyképességben, továbbá a technikai változás és a gazdasági növekedés kapcsolatának megvilágítása.
A versennyel szorosan összefügg a hálózatok kialakulása és a hálózatosodás jelensége, amely
napjainkban robbanásszer fejldésnek indult. A jelenség gyökerei azonban szintén a vállalatelméletekbl eredeztethetk. Williamson kiemeli, hogy a különböz tranzakcióknak különböz irányítási formák felelnek meg középpontba állítva a hatékonyság megvalósulását. Az új
tulajdonosi jogok elmélete (Hart, Grossman és Moore) arra irányítják a figyelmet, hogy mely
tranzakciók valósulnak vállalaton belül vagy kívül, kiemelt figyelmet szentelve a vertikális
integráció okainak. Eliasson (1990) az integráció kialakulását a kompetenciák nem kommunikálható, specifikus jellegébl vezeti le. Grant (1996) a vertikális és horizontális határok magyarázatában a tudás használatának relatív hatékonyságával érvel.
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A versenyelny megszerzéséhez és megtartásához szorosan kötdik a hatékony információs
rendszer kialakítása vállalaton belül. A bels szervezet legmélyebb magyarázatát a vállalat,
mint információ feldolgozó egység elmélet adja. Az elmélet (Marschak és Radner nyomán,
1972) az információ megszerzését, feldolgozását és a szervezet tagjainak ez irányú képességeit modellezi gyorsan változó, bizonytalan környezetben. Így a vállalat, mint egy kommunikációs hálózat jelenik meg, melynek célja az információ megszerzésének és kommunikálásának
költség-minimalizálása.
A hatékony információs rendszer pedig egyértelmen hozzájárul a vállalati innováció ersödéséhez. Az innovatív tevékenység elméleti magyarázatát az evolúciós-kompetencia-alapú
vállalatelmélet egyes irányzatai alapozzák meg, melyek közös feltevése: a vállalat tanuló egységként való értelmezése. Az elmélet szerint az innováció speciális tanulást igényel, melyet az
aktoroknak a környezet új kihívásaira kell felépíteniük, és új képességeket kell kifejleszteniük. Ezek a képességek stratégiai erforrásokat jelentenek, amelyek képessé teszik a vállalatot
az állandóan bvül lehetségek kihasználására.
Mindezek alapján úgy gondoljuk, hogy a vállalatok szerkezeti jellemzinek magyarázatában,
valamint a vállalati jellemzk gazdasági folyamatokat meghatározó szerepének hangsúlyozásában fontos szerepet játszanak a különböz vállalatelméleti irányzatok.

Konklúzió

A vállalatelmélet szakirodalmának tanulmányozása, elemzése, értékelése és a gyakorlati kutatásunk vizsgálata kapcsán született új és újszer eredményeket az alábbiakban foglaljuk össze:
 Elsként magának a vállalatelméleti kutatásnak az újszerségét említenénk, hiszen tudomásunk szerint a témát illeten Magyarországon még nem készült hasonló jelleg tanulmány, amely a vállalatelméleteket kifejezetten a meghatározó vállalati-szerkezeti
jellemzkre koncentráltan rendszerezi. Hasonló témájú de eltér szempontokat alkal-

mazó elemzésekrl természetesen vannak ismereteink.
 A vállalatelméleti szakirodalom tanulmányozása során arra a megállapításra jutottunk,
hogy a legtöbb elméleti irányzat egyetlen vállalati jellemzt kiragadva próbál magyarázatot adni a vállalatelméletek f kérdéseire. Véleményünk szerint – figyelembe véve a
gazdasági folyamatok változásának intenzitását – nem lehet egy vagy néhány vállalati
jellemzvel indokolni a vállalatok létének, határainak és bels szervezdésének gazdaságban betöltött szerepét. Így az elméleti alapozás megteremtette a kiindulópontot a vállalatelméletek új szemlélet megközelítésének a megalkotásához. A kialakult végleges
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megközelítés az integrált-összefüggéseken alapuló elmélet elnevezést kapta. Az elmélet
elnevezése egyben arra is utal, hogy a vállalatok szerkezeti jellemzinek gazdasági folyamatokat magyarázó erejét integrált szemléletben kell megközelíteni a vállalatelméletek kontextusában. A vállalatok szerkezeti jellemzi komplex rendszerben képesek
megmagyarázni azokat a gazdasági folyamatok, amelyek napjaink kihívásait tükrözik.
Nem lehet egyetlen szempont szerint megindokolni a vállalat gazdaságban kifejtett szerepét. A vállalat méretének gazdasági vetületeit pusztán határelemzéssel (Coase, 1937)
nem lehet megmagyarázni. Önmagában a tevékenységek típusra bontása (Richardson,
1972), a jogi keretek megragadása (Alchian és Demsetz, 1972; Williamson, 1992; Hart
és társai, 1995) vagy a vezeti kompetenciák (Pelikan, 1988) sem elegendk a vállalati
jellemzk gazdasági folyamatokra gyakorolt hatásának indoklására. Éppen ezért komplex szemlélet szükséges a gazdasági folyamatok vállalati jellemzk szerinti leképezéséhez.
Ennek a komplex rendszernek fontos összetevje: a gazdasági környezet, a társadalmi

környezet, a kvantitatív vállalati jellemzk (méret, termelékenység, beruházások, stb.),
illetve a kvalitatív vállalati jellemzk (ágazat, tevékenység struktúrája, a kulcskompetenciák, a jogi feltételrendszer stb.). Persze ezek együttes figyelembe vétele sem adhat
teljes kör magyarázatot, hiszen épp úgy, ahogyan Illés Mária a vállalat fogalma kapcsán megjegyzi, ebben az esetben sem lehetséges a vállalati jellemzk és a gazdasági folyamatok aspektusának „minden szempont szerinti totális leképezése” (Illés, 2002:17).
Természetes módon adódik, hogy egy térség gazdasági fejlettségében meghatározó szerepet játszik a vállalkozói szféra, amely szorosan beágyazódik az adott gazdasági, társadalmi környezetbe. Így a gazdaság teljesítményét a vállalkozói szektor a gazdasági és
társadalmi tényezk szrin keresztül képes befolyásolni, figyelembe véve a vállalkozások szerkezeti jellemzinek és a gazdasági folyamatok összefüggéseinek rendszerét.
Mindezek a kapcsolatok bemutathatók egy olyan modellen (lásd. 1. ábra) keresztül,
amelyben a három kiemelt alrendszer kölcsönhatása érvényesül, ahol a vállalkozói szektor a gazdasági és társadalmi környezetbe ágyazottan szerepel.
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Gazdasági tényezk
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Társadalmi tényezk
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Nemzetgazdasági teljesítmény
Tkeképzdés, tkefelhalmozás
Termelés, termelékenység
Fogyasztás
Kutatás-fejlesztés
Munkaer kereslet-kínálat
Hálózatosodás jelensége
Egyéb gazdasági tényezk

Demográfiai folyamatok
Iskolázottság
Szociális helyzet
Egészségügy
Életmód, attitd
Egyéb társadalmi tényezk

Vállalkozási szektor

¾
¾
¾
¾
¾
¾

Kvantitatív tényezk
Méret
Termelékenység
Beruházások
Innováció teljesítmény értéke
Id tényez (vállalati múlt)
Egyéb

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Kvalitatív tényezk
Ágazat
Tevékenység struktúrája
Jogi-szervezeti feltételek, formák
Tulajdoni viszonyok
Nemzetközi kapcsolatok
Innováció jellege
Kompetenciák, képességek, kész-

Gazdasági, társadalmi hatások, összefüggések

1. ábra

A vállalkozások és a gazdasági, társadalmi folyamatok kölcsönhatásának modellje
Forrás: saját szerkesztés.

A modellben szorosan összefonódnak és összefüggésben állnak egy térség fejlettségét,
teljesítményét befolyásoló gazdasági és társadalmi tényezk, csakúgy mint a vállalkozások szerkezetét meghatározó fontosabb jellemzk.
Emellett figyelembe kell venni, hogy a gazdasági élet változásai új követelményeket
támasztanak a vállalatokkal szemben, melyek következményei a verseny fokozódásában, az innovációban, az alkalmazkodóképesség felértékeldésében érhetk tetten. Az új
feltételek arra késztetik a vállalatokat, hogy jobban összpontosítsanak a kompetenciákra,
és azonosítsák be azokat, amelyek versenyelnyt jelentenek számukra. A változás következményeivel, fként annak ütemével valamennyi vállalat szembesül. Egyrészt abból
kell kiindulnunk, hogy versenyképességüket méretük mellett számos sajátos vállalatiszerkezeti tényez befolyásolja a tevékenységi körtl, termékstruktúrától és az innovációtól kezdve, az együttmködésen és jogi feltételeken keresztül a vállalkozással kapcsolatban kialakult attitdig. Másrészt abból, hogy sikerességük, alkalmazkodásuk nemcsak a szektor, de a nemzetgazdaságok versenyképességének is kulcsa lehet.
A vállalatok jelentségét és jövbeni fejldését jórészt az indokolja, hogy a gazdaságban a különböz allokációs és disztribúciós döntéseket a vállalatok hozzák, ráadásul
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ezek a döntések hatással vannak vagy lehetnek a piaci folyamatokra, st ezen döntéseknek makroökonómiai következményei is lehetnek.
 Szakmai egyetértés mutatkozik abban, hogy a vállalat fogalmának nincs egységes meghatározása. Többféle megközelítés létezik melyek mindegyike valamely, a vizsgálat
szempontjából lényeges szempontok szerint definiálják a vállalatot. A vállalatelméletek
részletes vizsgálata feltárta a lehetséget a vállalat fogalom gazdagításához. E szerint a
vállalat: szerkezeti jellemzinek és a mködését meghatározó gazdasági-társadalmi folyamatoknak egymással összefügg és egymással kapcsolatban lév rendszere.

A fent említett új és újszer eredmények reményeink szerint – ha csak kis mértékben is –,
nemcsak a vállalatok elméleti síkon való megközelítéseinek értelmezéséhez járulnak hozzá,
hanem a tevékenységek tervezési, végrehajtási és ellenrzési feladatainak megoldásához egyaránt, mind nemzetgazdasági, mind vállalati szinten.

Summary

The essay has examined the interrelationships of theories of the firm in particular to what the
reason the entity of enterprise, what the borders of enterprise and how does it structured
internally the company. The modern theories of the firm were given more emphasis in our
analysis, within two trends are differentiated: the contractual- and the evolutioncompetencies-based theories of the firm. Few such studies are encountered in the Hungarian
professional literature, which would expressly investigate the theories of the firm, in such a
manner that it combines the areas of company parameters and economic processes.
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OROSZNÉ ILCSIK BERNADETT*
HUMÁN ERFORRÁS JELLEMZK SZEKTORÁLIS VIZSGÁLATA SZABOLCSSZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN
Kulcsszavak: humán erforrás, szektorális elhelyezkedés, munkaer fejlesztés,

összefüggésvizsgálat

1. Bevezetés

Az iskolázottság, a felhalmozott szakmai tudás és tapasztalat a gazdasági szervezetek hatékony mködésének, az innováció terjedésének egyik legfontosabb tényezje. Az utóbbi két
évtized radikális társadalmi és gazdasági változásai, az információs technológia terjedése és a
szolgáltatási szektor súlyának növekedése felértékelték és átalakították a kvalifikált emberi
tényez szerepét a gazdasági folyamatokban.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye országosan a legmagasabb születési rátával, és az átlagnál
kedvezbb halálozási mutatóval rendelkezik ugyan, népessége mégis fogy. A népesség csökkenése az elvándorlás tendenciáira vezethetek vissza. A munkalehetségek – különösen a
magas képzettséget igényl versenyképes fizetést nyújtó állások – hiánya és az alacsonyabb
életszínvonal miatt a megyei elvándorlási egyenleg a ’90-es évek eleje óta negatív (különösen
a szakképzett fiatalok mennek el).

Az iskolai végzettség adatai az 1980-as évek óta folyamatos javulást mutatnak, a legutóbbi
népszámlálás adatai alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakosságának képzettségi színvonala továbbra sem éri el az országos átlagot. (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Innovációs
Stratégiai Programja, MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Laser Consult MszakiTudományos és Gazdasági Tanácsadó Kft.)

2. Humán erforrás elmélete, jelentsége

Az emberi erforrások gazdasági jelentsége a közgazdaságtan születése óta, de élénken foglalkoztatja a tudományt. Ennek bizonyítéka, hogy több, ezzel a kérdéssel foglalkozó kutatót
jutalmaztak Nobel díjjal az elmúlt évtizedekben. Az általános érdekldésen túl a természeti

*

Nyíregyházi Fiskola GTK Gazdálkodástudományi Intézet, fiskolai adjunktus, e-mail: orilbe@freemail.hu
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erforrások csökkenése, a technológiai forradalom, a gazdasági koordinációs zavarok megjelenése, valamint a Közép-Kelet európai országokban lezajló rendszerváltás következtében
különösen fontossá vált az emberi erforrásokban rejl energiák, készségek és képességek
kibontakoztatása és hasznosítása.
Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella „Humán erforrások gazdaságtana” cím könyve alapján az
alábbi néhány kutató elméleteit emelem ki:
1. Az angol klasszikus polgári közgazdászok, Adam Smith és David Ricardo vizsgálódásaik
során a termelésbl indultak ki, s eljutottak a munkaérték-elméletig, tehát az érték forrása a
munka;
2. A francia fiziokraták a földben látták az érték forrását;
3. Az ugyancsak francia merkantilisták az aktív külkereskedelemben, s annak eredményeként
a pénzben találták meg a gazdagsághoz vezet utat;
4. A XIX. században Marx a ricardói örökségre támaszkodva foglalkozik az értékelmélettel.
Elmélete szerint a produktív (termel) munka az érték hordozója, amelyben csak a fizikai
munka tekinthet értékteremtnek, míg a szellemi tevékenység improduktív (nem termel)
tevékenység, így nem forrása az értéknek;
5. Marx kortársa a fiatal Say, vitatja Marx értékelméletét, s a tudás, a szellemi tevékenység
jelentségét emeli ki a fizikai munkával szemben;
6. A XX. század els felében, Schumpeter az innováció elméletének „atyja”, a technikai fejldésben látja a gazdasági növekedés forrását.
Megállapítható, hogy a XVIII. századtól „közhelynek” számít a munkaeszközök fejldése az
ember aktív tevékenységének az eredménye. A termelési eszközök és technológiák tökéletesítésének fontosságát, az emberi tudás szerepét évszázadok óta hangsúlyozzák a szakemberek.
Ennek ellenére az emberi erforrás szerepe, jelentsége csak az 1950-es évek végén került a
nemzetközi figyelem fókuszába.
Emberi tke orientációjú elméletek kiteljesedése felé vezet úton a gazdasági növekedéssel
foglalkozó kutatások az úgynevezett növekedésszámvitelre (growth accounting) támaszkodtak. Kuznets – aki, a gazdasági folyamatok mennyiségi-statisztikai elemzéséért és a növekedési elmélet fejlesztéséért részesült Nobel-díjban – hangsúlyozta, hogy a termeléssel közvetetten összefügg költségeket, mint a nemzeti jövedelem nagyságát befolyásoló tényezket is
számításba kell venni (Kuznets S., 1981).
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A növekedési elméletek hatására egyre általánosabbá vált annak felismerése, hogy a fizikai
tke egy egységének a mai hozama azért magasabb a tegnapinál, mert ntt a gazdaság átlagos
tudásszintje. A tudástermelés (production of knowledge) pedig a technikai haladás kulcsa.

Az emberi tkével kapcsolatos nézetek fejldésében kiemelked jelentség egy 1961-ben, az
Egyesült Államokban szervezett tudományos konferencia (Mihalik I., 1993). A tkeberuházás
az emberi lénybe (Capital Investment in Human Being) cím konferencia után széles körben
elfogadottá vált az a nézet, hogy az emberek önmagukba eszközölnek beruházást, amellyel
megn az emberi-tkeállomány nagysága. Az emberi tkébe eszközölt beruházást pedig a
fizikai tke beruházáshoz hasonlónak kell tekinteni. A konferencia egyik eladója Becker
volt, akit ma az emberi tke kutatás atyjának tekintenek, a másik pedig Schultz, a beckeri paradigma továbbfejlesztje és közismert népszersítje.

3. Anyag és módszer

Az elemzés saját kutatásra, kérdíves felmérésre épül. A teljesség igénye nélkül egy-egy stratégiailag fontos kérdés került kiemelésre, ami alapveten szorosan kapcsolódik a szektorális
elhelyezkedés és a humán erforrás jellemzihez. A vizsgálat két fontos szegmense: a regionális és az ágazati jelleg. Kutatási terület: Sz-Sz-B megye. A kutatás módszerei: a kutatás
alapvet módszere statisztikai és térinformatikai. A kérdív címe (ami egyben a disszertációm
címe is): „Humán erforrás jellemzk szektorális vizsgálata Sz-Sz-B megyében”.

A kérdív 4 kérdéscsoportból áll:
I. Általános információk és a szervezet humán erforrás jellemzi
II. Fluktuáció és munkaer-felvétel
III. Munkaer fejlesztési és továbbképzési célok
IV. Bérezési gyakorlat

A kérdív nem reprezentatív, mivel a mintába való bekerülés nem véletlenszer.
A kérdívet a gyakorlaton lév gazdálkodási szakos hallgatók töltették ki. 195 db kérdívbl
68 db érkezett vissza. Ez az alacsony szám abból adódik, hogy egy gazdálkodó szervezetnél
egyszerre több hallgató is részt vett a gyakorlati képzésben (nyilván ezekben az esetekben
csak egy kérdív került kitöltésre).
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Az értékelhetség miatt az alábbiakra törekedtem:
- a cégek eloszlása hasonló Sz-Sz-B megye összes gazdálkodó szervéhez képest,
- a foglalkoztatottak száma szerinti rétegzdés is teljesül,
- a válaszadások teljessége legalább eléri a 75%-ot.
4. A kérdíves vizsgálat jelentsebb eredményeinek összefoglalása
4. 1. Általános információk és a szervezet humán erforrás jellemzi

A vizsgálatba bevont szervezetek többsége Nyíregyházán található (27 db). A Csengeri és az
Ibrány-Nagyhalászi kistérség kivételével a megye összes kistérsége szerepel a megkérdezettek
között. A vizsgált szervezetek 69%-nál a székhely és a telephely megegyezik.
1. táblázat

A foglalkoztatottság és a szektorális elhelyezkedés alakulása
Foglalkoztatottság

Szektor
Mezgazdaság
Feldolgozóipar
Villamosenergia-ipar
Építipar
Kereskedelem
Szállásadás
Pénzügy
Szállítás
Ingatlan
Közigazgatás
Oktatás
Egészségügy
Egyéb közösségi
Egyéb
Összesen

Elbocsájt

Szinten tart

Bvít

Összesen

1
1
1
1
1
5

1
4
2
10
2
9
3
2
9
3
2
3
5
55

1
1
1
1
4

2
5
3
1
10
2
11
3
2
11
3
2
3
6
64

Forrás: saját szerkesztés.

Nincs válasz: 4 db

A megkérdezett szervezetek fele kereskedelemben, közigazgatásban vagy pénzügyi területen
tevékenykedik. A táblázat nem csak az ágazati besorolást mutatja, hanem a kérdív II. részében található foglalkoztatottság alakulását is szemlélteti. Pozitív, hogy a válaszadók 86%-a a
gazdasági válság ellenére is szinten tartja a foglalkoztatottak számát. Mindössze 7,8%-uk tervez elbocsájtást (5 db) és 6,2%-uk a létszám bvítését tervezi. A megkérdezett szervezetek
39%-a állami, 55%-a vállalati és 6%-a pedig a non-profit szférában mködik.
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A társasági formát vizsgálva a szervezetek többsége Kft. (26 db), költségvetési intézmény
(17 db), vagy Rt. (12 db) formában mködnek. A szervezetek tulajdonosi összetételét tekintve
dönten hazai tulajdonosi összetételek (56 db).
A megkérdezettek 79%-a nyereségesen gazdálkodott az elz évben.
A foglalkoztatottak száma nagyon nagy szórást mutat. Az 1-2 fs foglalkoztatotti létszám is
elfordul, a legnagyobb gazdálkodó szervezet viszont 4000 ft foglalkoztat.
A foglalkoztatottak életkorát vizsgálva megállapítható, hogy legnagyobb arányban (32,64%) a
30 év alattiak állnak alkalmazásban. Magas a 30 és 40 év közöttiek (29,25%), és a 40-50 év
közöttiek aránya (23,13%). A legalacsonyabb a 60 év felettiek aránya, ami mindössze 1,39%.
A foglalkoztatási jogviszonyt tekintve legmagasabb a határozatlan idej foglalkoztatottak
aránya (28,57%), de kiemelked a határozott idej foglalkoztatás aránya is (22,02%).

A kérdív els része a munkaer kompetenciák értékelésével zárul (1-8-ig terjed skála, ahol
8 a legfontosabb). Az általam kiemelt kompetenciák az alábbiak:
2. táblázat

Humán erforrás kompetenciák fontossági sorrendje
Kompetencia/fontossági sorrend/darab

Kompetenciák

2

3

4

5

6

7

8

Nyelvtudás

11 12

9

13

6

7

4

3

Személyes kapcsolatrendszer

0

10 10

8

14

8

8

7

Kommunikációs készség

2

2

5

7

10 13

9

17

Problémamegoldó-készség

1

2

3

2

5

8

19 25

Szakmai gyakorlat

2

4

1

3

4

10 12 29

Informatikai ismeretek

2

5

6

9

12 15 10

6

Küls megjelenés

15

5

5

8

7

6

7

Oktatási intézményben megszerzett tudás

5

3

4

7

18 10 10

8

Forrás: saját szerkesztés.

1

12

Nincs válasz: 3 db

A vizsgálat számomra meglep eredménnyel zárult, mert a nyelvtudás az utolsó eltti helyen
szerepel; amennyiben csak azt vizsgáljuk, hogy hány szervezet jelölte nyolcassal (8), azaz a
legfontosabb sorszámmal. A válaszadók többsége a szakmai gyakorlat, problémamegoldó
készség és a kommunikációs készség kompetenciákat preferálja. A negyedik helyen az infor-
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matikai ismeretek áll, majd az oktatási intézményben megszerzett tudás és a személyes kapcsolatrendszer követik. Az utolsó helyeken a nyelvtudás és a küls megjelenés szerepel.
A válaszadók kiemelték az egyéb fontos munkaer elvárások közül az alkalmazkodást, a kreativitást, az elhivatottságot, a precizitást és a segítkészséget.

4. 2. Fluktuáció és munkaer-felvétel

A válaszadók 70%-a tervezi, hogy saját alkalmazottait továbbképzi. A munkaer fluktuációja
a megkérdezettek többségénél átlagos (58,5%). Alacsony a munkaer mozgása a szervezetek
32,3%-ánál. Magas fluktuáció (9,2%) okainak a gazdasági helyzet alakulását és a határozott
idej foglalkoztatást jelölték meg.
A megkérdezett szervezetek 82,7%-ánál nem történt leépítés 2009-ben. A válaszadók 17,3%ánál csökkentették a létszámot – értékesít, könyvel, asztalos, karbantartó, targoncakezel
beosztásokban.
A szervezetek 29%-ánál elfordult, hogy az elvárástól eltéren gyengébb képességekkel rendelkez munkaert alkalmazott. 2009-ben a megkérdezettek 40%-a alkalmazott új munkaert,
elssorban a termelés-beszerzés-értékesítés, ügyvitel-adminisztráció-döntéselkészítés és a
marketing-pénzügy-humánpolitika területekre. Az új alkalmazottak felvétele alapveten jelentkezés és meglév kapcsolat révén történt. Közel 50-50%-ban középfokú és felsfokú végzettség munkaerre volt szükség. A választ adó szervezetek munkaer-felvétellel kapcsolatos döntéseit 57%-ban befolyásolta a gazdasági válság.
A vizsgálatom a továbbiakban arra irányult, hogy az alábbi állítások milyen pontosan írják le
a szervezet munkaer felvételi gyakorlatát.
Jelölések:
A: Nem vagy kis mértékben,
B: Közepes mértékben,
C: Nagy mértékben befolyásolják a döntéseket.
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3. táblázat

Munkaer-felvétellel kapcsolatos döntések
(db)

ÁLLÍTÁS

JELENLEGI
HELYZET

HOGYAN
KELLENE?

A

B

C

A

B

C

1. A leend munkaer képességei mennyire felelnek
meg a betöltend állás követelményeinek

3

32

29

1

6

57

2. Személyes elbeszélgetés (interjú)

10

26

27

1

20

42

3. A leend munkaer alkalmazkodó képessége

8

35

21

1

17

46

4. A leend munkaer széleskör ismeretsége, kapcsolatrendszere

12

33

19

3

28

29

5. A jelentkez életkora

15

35

12

18

33

11

6. A jelentkez neme, családi állapota

24

27

13

32

22

10

7. Szakmai tapasztalat elz munkahelyeken

6

29

28

1

23

39

8. A jelentkez mennyire felel meg a szervezet értékrendjének, mködési szokásainak

6

28

30

4

14

46

9. A dolgozók véleménye a leend munkatársról

17

38

9

12

31

21

Forrás: saját szerkesztés.

A jelenlegi helyzetet és az ideális állapotot (Hogyan kellene?) összehasonlítva leginkább közelít egymáshoz a leend munkaer széleskör ismeretsége, kapcsolatrendszere, a jelentkez
életkora, neme, családi állapota.
Az eredmények alapján a munkaer-felvétellel kapcsolatos döntéseket leginkább az határozza
meg, hogy milyenek a leend munkaer képességei, szakmai tapasztalatai, illetve a jelentkez
mennyire felel meg a szervezet értékrendjének, mködési szokásainak.

4. 3. Munkaer fejlesztési és továbbképzési célok

A válaszadók 54%-a végez szakmai értékelést alkalmazottaik körében. Ez az értékelés általában évente és teljesítményalapú értékelés alapján zajlik. A szervezet versenyképességét illeten a munkaer képességét, szakmai ismeretét kiemelkeden fontosnak tartják a megkérdezettek. 55%-uk a legmagasabb, míg 42%-uk a második legmagasabb sorszámmal illették a munkaer kvalifikáltságát.
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A szervezetek többsége munkaid kedvezménnyel támogatja az alkalmazottak továbbképzését.
Az alábbi táblázatban szerepl állítások alapján azt vizsgáltam, hogy a szervezet munkaer
fejlesztési és továbbképzési gyakorlata hogyan alakul.
Jelölések:
A: Nem vagy kis mértékben,
B: Közepes mértékben,
C: Nagy mértékben befolyásolják a döntéseket.

4. táblázat
A továbbképzés és munkaer fejlesztés lehetséges céljai
(db)

JELENLEGI
HELYZET

ÁLLÍTÁS

HOGYAN
KELLENE?

1. A munkatársak motivációjának növelése

15

42

7

-

22

42

2. A munkatársak szakmai ismereteinek növelése

7

31

24

3

13

46

3. A munkaer piaci elvárásoknak történ
megfelelés

11

39

14

4

29

31

4. A munkatársak továbbképzése új termék
vagy szolgáltatás bevezetésének érdekében

19

27

17

8

21

34

5. A munkatársak továbbképzése új technológia vagy rendszereszközök bevezetésének
érdekében

18

30

16

6

24

34

6. A munkatársak továbbképzése szervezeti
változások érdekében

24

28

13

7

34

24

7. Az alkalmazottak kommunikációs képességeinek javítása

22

29

13

6

23

35

8. Az alkalmazottak múltbeli gyenge teljesítményének orvoslása

20

32

12

5

23

36

9. Az alkalmazottak felkészítése jövbeli
munkaköri megbízásokra

16

31

15

1

20

41

10. A csapatmunka építése a szervezeten belül

16

32

13

3

22

36

11. Érdemi képzés biztosítása a szervezetnél
elször munkába álló munkaernél

22

26

13

6

29

26

12. Az alkalmazottak munkavégz képességének szélesítése, hogy több munkafolyamatot
is átlásson

13

33

16

5

27

30

Forrás: saját szerkesztés.
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A jelenlegi helyzetet és az ideális állapotot (Hogyan kellene?) összehasonlítva az eredmények
nem közelítenek egymáshoz. Legfontosabb célok: a munkatársak motivációjának, valamint
szakmai ismereteinek növelése, a munkaer felkészítése jövbeli munkaköri megbízásokra.

4. 4. Bérezési gyakorlat

A havi bruttó átlagkereset alakulása:
- Alapfokú szakképzettség esetén: 82,3 ezer Ft/f
- Középfokú szakképzettség esetén: 110,104 ezer Ft/f
- Felsfokú szakképzettség esetén: 206,528 ezer Ft/f
- Fizikai dolgozók esetén: 88,924 ezer Ft/f
- Szellemi dolgozók esetén: 143,356 ezer Ft/f

A szórás minden esetben magas, a relatív szórás szélsséges ingadozást mutat.
Jelölések:
A: Nem vagy kis mértékben,
B: Közepes mértékben,
C: Nagy mértékben befolyásolják a döntéseket.
5. táblázat

Bérezési gyakorlatot befolyásoló tényezk
(db)

JELENLEGI
HELYZET

ÁLLÍTÁS

HOGYAN
KELLENE?

1. A fizetési ösztönzk (pl.: jutalom/prémium,
üdülési csekk, cégautó, jutalom utak stb.)
fontos részei a szervezet bérpolitikájának

22

23

19

5

23

36

2. A cafetéria rendszer meghatározó része a
teljes fizetésnek

28

20

16

11

28

25

3. Kiemelked teljesítés esetén megfelelen
jutalmazzák a dolgozókat

26

27

10

4

21

38

4. Az alkalmazottak keresetének bizonyos hányadát a csoport vagy szervezeti célkitzések elérése határozza meg (pl.: elirányzat
vagy terven felüli teljesítés)

27

27

9

16

28

19

5. A bérezési döntéseknél figyelembe veszik
az alkalmazottak életkorát

40

17

7

35

16

13

6. A bérezési döntéseket jelentsen befolyásolják a teljesítményen túl az egyéb tényezk
(pl.: nem, családi háttér/állapot)

48

15

3

43

14

9
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JELENLEGI
HELYZET

ÁLLÍTÁS

HOGYAN
KELLENE?

7. A gazdasági válság jelentsen befolyásolja a
bérezési politikát

21

21

23

28

21

16

8. A bérezési rendszer jövorientált. Az alkalmazottakat a hosszú távú célokra orientálja (pl.: elremenetel)

21

34

9

6

31

27

9. A béremelést fleg az alkalmazottak teljesítménye határozza meg (nagy az eltérés az
alacsony és a kiemelked teljesítmény alkalmazottak keresete között)

26

26

12

12

25

27

Forrás: saját szerkesztés.

A jelenlegi helyzetet és az ideális állapotot (Hogyan kellene?) összehasonlítva az eredmények
közelítenek egymáshoz abban, hogy a bérezési döntéseknél figyelembe veszik az alkalmazottak életkorát és e döntéseket jelentsen befolyásolják a teljesítményen túl az egyéb tényezk
(pl.: nem, családi háttér/állapot). Megállapítható, hogy a gazdasági válság jelentsen befolyásolta a bérezési politikát. Meghatározó tényez továbbá a fizetési ösztönzk szerepe.

5. Statisztikai összefüggésvizsgálatok
6. táblázat

A foglalkoztatottság alakulása és a szektorális elhelyezkedés közötti kapcsolat
Foglalkoztatottság

Elbocsájt

Szinten tart

Bvít

Összesen

Állami

2

19

2

23

Vállalati

2

33

2

37

Non-profit

1

3

0

4

Összesen

5

55

4

Szektor

Forrás: saját szerkesztés.

64
Nincs válasz: 4 db.

Nullhipotézis (H0): A foglalkoztatottság és a szektorális elhelyezkedés között nincs kapcsolat,
függetlenek.
A próba számított értéke: F 2 = 2,9545, kritikus értéke 5%-os szignifikancia szint mellett
9,488. Mivel a kritikus érték magasabb, mint a számított érték, ezért a nullhipotézist elfogadjuk, tehát a két ismérv független.
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A Csuprov-féle asszociációs együttható (T) alapján a két ismérv közötti kapcsolat gyenge
(T = 0,1519)
7. táblázat

A fluktuáció alakulása és a szektorális elhelyezkedés közötti kapcsolat

Fluktuáció

Alacsony

Átlagos

Magas

Összesen

Állami

8

13

3

24

Vállalati

12

23

2

37

Non-profit

1

3

0

4

Összesen

21

39

5

Szektor

Forrás: saját szerkesztés.

65
Nincs válasz: 3 db.

Nullhipotézis (H0): A fluktuáció és a szektorális elhelyezkedés között nincs kapcsolat, függetlenek.
A próba számított értéke: F 2 = 1,6455, elméleti értéke 5%-os szignifikancia szint mellett
9,488. Mivel a kritikus érték magasabb, mint a számított érték, ezért a nullhipotézist elfogadjuk, tehát a két ismérv független, vagyis nincs kapcsolat a szektorális elhelyezkedés és a fluktuáció alakulása között.
A Csuprov-féle asszociációs együttható (T) alapján a két ismérv közötti összefüggés gyenge
(T = 0,1125).

6. Összegzés

A tanulmány keretében a kérdív kiértékelése nem teljes, további elemzésekre ad lehetséget.
A kérdések többségénél a válaszadók száma csaknem teljes. (A nem válaszadók aránya általában 6%.)
A szektorális elhelyezkedés és a foglalkoztatottság között nincs összefüggés, nagyon gyenge a
kimutatható kapcsolat. Összességében, a megkérdezett szervezetek többsége figyelmet fordít
a munkaer továbbképzésére, amit dönten munkaid kedvezménnyel támogat. A gazdasági
válság negatív hatásai ellenére a foglalkoztatás szinten tartására törekednek, ritkán elfordul,
hogy egy szervezet bvíti a létszámát.
A legfontosabb humán erforrás kompetenciák: a szakmai tapasztalat és a munkaer képességei. A válaszadók a nyelvismeretet az utolsó helyekre jelölték, ami alapján valószínsíthet,
hogy a vizsgált cégeknek nincs nemzetközi kapcsolata vagy nem jelents mérték.
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Summary

The evaluation of the survey in the study is not complete it gives further opportunities for
analysation. The number of questioned is almost complete at the majority of questions. (The
proportion of „no” is in general 6 percent.
There is no connection between sectoral settlement and employment, the relationship is very
weak. In general, the majority of the questioned organisations pays attention to the further
training of the human power. They promote it with working-hours allowance. Despite the
negative effects of the economic crisis, they stive for the maintenance of the employment
level, it is very rare that an organisation increases its labour number.
The most important human resource competences: professional experience and the capacities
of workforce.
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PÁSZTOR SZABOLCS*
A KÁRPÁTALJÁN ÉL MAGYAROK HATÁRON ÁTNYÚLÓ INGÁZÁSÁNAK
JELLEMZI

Kulcsszavak: határátlépés, motivációs tényezk, kérdíves vizsgálat

Absztrakt

A tanulmány a Kárpátalján él magyarok magyar-ukrán határon átível ingázását elemzi kérdíves felmérés segítségével. Az eredmények igazolják a kezdeti hipotézist és a korábbi empirikus vizsgálatokat, melyek szerint a határ menti interakciók e formája még mindig jelentsen
elmarad a korábbi, kilencvenes évek elején tapasztalt értékektl. Mindemellett, számos negatív tényez (anyagi okok, a határok zárt jellege, a határrök attitdje, több órás várakozások)
továbbra is negatívan érinti a nagyobb határaktivitás kibontakozását. A magyar határ menti
területeket az ingázók átugorják, ezért egyelre a határ menti interakciók csak csekély mértékben segíthetik a vidék és területfejlesztési politika által megcélzott kistérségek és települések fejldését.

1. Bevezetés

A tanulmány a mindössze 136,7 km-es hosszúságú magyar-ukrán határszakaszon megfigyelhet, határon átnyúló mozgások egy válfajával, a Kárpátalján él magyarok határátlépési gyakoriságának elemzésével és a határátlépések motivációjával kíván foglalkozni. A határátlépésekre vonatkozó vizsgálat a határ menti térségek és települések vidék és területfejlesztésben
betöltött szerepének feltárása érdekében kiemelt fontosságú, ezért hipotetizálható, hogy a
közvetlenül az említett határszakasz mellett fekv téregységek jelentsen profitálhatnak a
korábban drasztikusan elválasztó határok oldódásából és a növekv határ menti interakciókból.
A jelenségekre vonatkoztatott megállapítások alátámasztása empirikus adatokkal történik,
melyek egy kérdíves vizsgálat során kerültek begyjtésre 2010 szeptemberében - októberében.

*

Nyíregyházi Fiskola GTK Gazdálkodástudományi Intézet, fiskolai tanársegéd, PhD hallgató.
e-mail: pasztorsz@nyf.hu
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A tanulmány f kérdése: hol és milyen intenzitással alakul(hat) ki határon átnyúló ingázás, mi
segíti el, mi gátolja a jelenséget, s milyen hatást gyakorol a határtérség gazdaságára és társadalmára?
Korábbi empirikus vizsgálatokból tudható, hogy a határátlépés jelents – sokak számára leküzdhetetlen – problémát jelent Kárpátalján. A schengeni határok merev elválasztó szerepe,
az átlépéshez köthet kiadások, a magyar illetve az ukrán határrök mentalitása, az infrastruktúra fejletlensége, a közvetlenül a határ mellett fekv területek perifériajellege, elmaradottságot magában hordozó agrárkaraktere és a továbbra is ersen egyoldalú kereskedelmi kapcsolatok eddig nem tették lehetvé, hogy a határátlépések gyakorisága elérje a közvetlenül a
rendszerváltozás után tapasztalt határátlépési értékeket.
A kérdíves vizsgálat célja az, hogy rámutasson arra a tényre, hogy a rendszerváltozás után
20 évvel még mindig igen alacsony a határátlépési gyakoriság és ráadásul a tanulmányban
ismertetett feszít problémák miatt nem is várható rövidtávon a határok elválasztó szerepének
további oldódása és a határmentiségbl származó esetleges elnyök terület és vidékfejlesztésben betöltött szerepének ersödése.

2. Szakirodalmi számvetés

Ha a határra, mint a munka és tke mozgása eltt álló tényezre tekintünk, akkor meg kell
említeni, hogy a neoliberális felfogás értelmében a határ egy egyszer akadály, ahol a munkaer és a tke mozgása eltt számos gát áll (Krakover, 1997; Niebuhr-Stiller, 2002). Azonban
azt is látni kell, hogy nem egyszeren az államhatár maga az, ami a munkaer mozgását akadályozza, hanem az államhatár voltaképpen egy adminisztratív megjelenít elem a nemzetállami rendszerek térbeli érvényesülésében. A tanulmány által vizsgált térségben a határ elválasztó funkciója nem épült le teljes mértékben, st a schengeni szigorú határellenrzési rendszer bevezetése óta, még némileg ersödött is. Ukrajna nem tagja a schengeni övezetnek, tehát a közös határ továbbra is akadályt jelent a különböz mozgások eltt. Az államhatárok
már régen áhított leépülésétl azonban nem várható kizárólag a mozgások intenzitásának növekedése, hanem a nyitással inkább a gazdasági szereplk és a lakosság egyes csoportjai mozognak bizonyos irányokba. A szabad határ átlépése eltt is állhatnak akadályok, ugyanakkor
bizonyos csoportok számára elnyöket is jelenthet a határ másik oldala a hazai területekhez
képest (Hardi, 2005).
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Közismert tény, hogy a határmentiség és szomszédos országok együttmködésének kulcskérdése a határon átnyúló kapcsolatok mennyisége és minsége, jellege és dinamizmusa
(Ruttkay, 1995). Ez a felismerés régi kelet ugyan, de különösen Közép-Kelet-Európa rendszerváltó országaiban ma sem problémamentes a kérdéskör, különösen nem az a „Trianonszindróma” miatt Magyarország és szomszédai viszonylatában (Baranyi, 2008). A tanulmány
el kíván azonban tekinteni a határon átnyúló együttmködés történeti, etnikai és egyéb politikai összefüggéseitl és problémáitól és rá kíván mutatni arra a tényre, hogy az interregionális
együttmködések jövje elssorban a határokon átnyúló kapcsolatok alakulásától függ még
különösen az EU schengeni küls határok átmeneti vagy hosszan tartó megléte esetén, Magyarország keleti államhatárai mentén is. Az elzártság évtizedei után az 1990-és évektl Közép-Kelet-Európában is megnyíltak a lehetségek a határon átnyúló kapcsolatok fejlesztése
eltt (Nárai-Rechnitzer, 1999). Az elmúlt évtizedek, fként a rendszerváltás utáni évek reménykelt megnyilvánulásai ellenére a valóság ma még inkább az, hogy KeletMagyarországon a magyar-román és a magyar-ukrán államhatár két oldalán húzódó területek
is elssorban a kapcsolatépítés szükségességének felismeréséig jutottak el. A tényleges
együttmködés leginkább alacsonyszint gazdasági, kereskedelmi, az oktatási együttmködésekre vonatkozik és leginkább a kulturális, a testvér települési, a sport- és egyéb kapcsolatok
dominálnak (Baranyi, 2007).
Korábban már történtek empirikus vizsgálatok – jóllehet az északkelet alföldi határ menti
területsávban, 1998-ban és a 2002-ben – melyek eredményei is ezt az értékelést ersítették
meg (Baranyi, 1999, 2001). A kapcsolatok jellegében azonban, az évek során figyelemre méltó elmozdulások történtek a kevésbé formális és protokolláris együttmködések irányából az
úgymond „tartalmasabb” gazdasági, oktatási és kulturális kooperációk irányába.
3. Vizsgálati módszer

Az empirikus vizsgálat módszertani alapját kérdíves vizsgálat adja, mellyel szemben a legfontosabb célkitzés az volt, hogy a lehet legegzaktabb képet adja a vizsgált jelenségrl.
Elsként a vizsgálat tárgyát képez kárpátaljai lakónépesség lehatárolása történt meg. Ebben
az esetben nagy segítséget jelentett, hogy a Nyíregyházi Fiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kara kihelyezett tagozaton oktat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fiskolán, ezért a kérdíves felmérés voltaképpen a fiskola hallgatói illetve azok közvetlen lakókörnyezete bevonásával készült el.
Ezt követen kijelölésre került a vizsgálat földrajzi kerete is, melynek során a magyar-ukrán
határszakasz ukrán oldalán az a 6 járás került figyelembevételre, amely közvetlenül érintkezik
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a magyar határszakasszal. A mintába került települések közül a Beregszászi járásban 14, a
Nagyszlsi járásban 12, a Huszti járásban 10, a Técsi járásban 6, a Rahói járásban 2, és az
Ungvári járásban 6 települést sikerült bevonni az elemzésbe, vagyis 50 kárpátaljai településrl
sikerült kutatási adatokat begyjteni.
Az összesen 23 kérdésbl és kérdéscsoportból álló részletes, ún. névtelen önkitölts kérdívek
600 válaszadóhoz jutottak el. A feldolgozás kezdetéig 432 kérdív érkezett vissza, amely önkitölts kérdíves vizsgálat esetében impozáns, közel 72%-os visszaküldési aránynak felel
meg. A tanulmányban szerepl megállapítások tehát erre a 432-es esetszámú kérdíves felmérésre fókuszálnak. Ezt követen két mélyinterjú készült Beregszászon a tanulmányi osztály
munkatársaival, melynek célja a kérdíves válaszok mögött meghúzódó további tendenciákat
feltárása volt. A feldolgozás pedig egyszer alkalmazott statisztikai módszerek felhasználásával történt.

4. Vizsgálati terület

A magyar-ukrán határtérség ukrán oldalán fekv Kárpátalja megye Ukrajna dél-nyugati részén fekszik, területén húzódnak az Erds Kárpátok (Ukrán Kárpátok) déli lejti és a lábuknál
kezdd Alföld. Kárpátalja északkeleten a Lemberg (Lvov) és Ivano-Frankovszk megyével,
délen Romániával és Magyarországgal, nyugaton Szlovákiával és Lengyelországgal határos.
Kárpátalja közigazgatási egység hivatalos neve Kárpátontúli terület (Zakarpatszkaja oblaszty),
amely 13 járásra tagolódik (1. ábra):

1. ábra

Kárpátalja járásai
Forrás: saját szerkesztés.
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Kárpátalja nem tekinthet önálló földrajzi képzdménynek. Kárpátalja (Transcarpathia), többszöri területi hovatartozás után a független államiságát 1991-ben elnyert Ukrajna része. Területe: 12 800 km2, Ukrajna területének 2,12%-a, népessége 1 millió 248 ezer f, az össznépesség 2,63%-a. A 2001. évi ukrán népszámlálás adatai szerint Kárpátalja lakosságából 151,5
ezer f, az össznépesség 12,1%-a tartozott a magyar kisebbséghez. A városi lakosság aránya
Kárpátalján 37,0%, míg Ukrajnában 67,5%. Kárpátalján tizenhárom járás, tíz város, 20 városias jelleg község/falu, 579 egyéb falusi település található (Baranyi, 2008). A magyar-ukrán
határrégió etnikai sajátossága, hogy az államhatár ukrán oldalán ugyan fogyatkozó, de ma is
jelents számú magyar kisebbség él nagy és kiterjedt etnikai tömbökben, de dönten az államhatár mentén. Az 1980-as évektl a masszív elvándorlás jellemzi a határrégiót. A fejletlen
mezgazdaság szerepe Kárpátalján igen jelents és külföldi tkebefektetések csak nagyon
szerény számban vannak jelen. Ennek okai között a rendkívül rossz infrastrukturális ellátottságot, a képzetlen munkaert, a mindent átható korrupciót emelhetjük ki. A nagyszámú munkanélkülinek leginkább a mezgazdasági idénymunkák biztosítnak jövedelemszerzési lehetséget a határ túloldalán illegális formában.

5. Vizsgálati eredmények

A kérdíves vizsgálat válaszadói között minden esetben magyar ajkú, ukrán állampolgárokat
találunk. A felmérésben részt vevk összességében több mint fele n (53%) volt és a nk
enyhe felülreprezentáltsága minden településen megmaradt. A válaszadók között nem volt
18 éven aluli, amely a cselekvképes határon túli lakónépesség határ menti ingázását és annak
motivációs tényezit feszeget vizsgálat szempontjából nem tekinthet hátránynak. A felmérésben részt vevk korcsoport szerinti megoszlását mutatja a (2. ábra), melybl a vizsgálati
sokaság fiatalos összetételére derül fény.
55-64 év
11%
45-54 év
14%

36-44 év
16%

18-25 év
22%

26-35 év
37%

2. ábra
A kérdíves vizsgálatban részt vevk korcsoport szerinti megoszlása
Forrás: saját összeállítás a kérdíves vizsgálat eredményei alapján.
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A vizsgálati sokaság bels szerkezetét tovább árnyalandó, érdemes megvizsgálni az iskolai
végzettség szerinti összetételt is (3. ábra), melybl az derült ki, hogy a válaszadók 18%-a
rendelkezik diplomával, míg jelents többségük középiskolát végzett.

Fiskola
12%

Egyetem
6%

Általános iskola
18%

Középiskola
64%

3. ábra

A kérdíves vizsgálatban részt vevk iskolai végzettség szerinti megoszlása
Forrás: saját összeállítás a kérdíves vizsgálat eredményei alapján.

A vizsgálati téma szempontjából ugyancsak fontos lehet annak elemzése, hogy hogyan alakul
a sokaság foglalkozási ágak szerinti megoszlása. A rendszerváltozást követen a
hatékonytalanul mköd mezgazdaság gyorsan teret veszített, az állami nagyvállalatok leépültek és jelents munkaerpiaci problémák kerültek a felszínre. Az azóta eltelt évtizedekben a külföldi mköd tke megjelenése folyamatos volt, azonban a gyenge infrastrukturális
és humánerforrás-ellátottság miatt kimagasló volumen befektetés nem történt és a munkahelyek száma is csekély maradt. A munkaerpiac jelents átalakulása után, a foglalkoztatási
lehetségek száma, ha nagyon vontatottan és lassan is, de növekszik. A vizsgálati sokaság mai
összetétele tehát sokat elárulhat Kárpátalja jelenlegi foglalkoztatási viszonyairól (4. ábra).
Tanuló, nyugdíjas;
26%

Mezgazdaság; 8%
Ipar; 15%

Pénzügy; 8%
Szolgáltatás; 27%

Kereskedelem; 16%

4. ábra

A kérdíves vizsgálatban résztvevk foglalkozási ágak szerinti megoszlása
Forrás: Saját összeállítás a kérdíves vizsgálat eredményei alapján.
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Az ábrából jól látható, hogy a mezgazdasági foglalkoztatás már messze nem a legmeghatározóbb; szerepe azonban Kárpátalján nem elhanyagolható el. A transzformációs válságon átesett országban és annak legnyugatibb téregységében a szolgáltató szektor dominanciája már
meghatározó, míg a jelents tanuló-nyugdíjas arány a minta alapsokaságából adódik, ezért ez
messzemen következtetésekre nem ad okot.

A válaszadók jövedelmi viszonyait jól árnyalja, hogy a 432 válasz alapján számított átlagos
kereset 93 amerikai dollárt (USD) tesz ki, amely az Ukrajnában folyamatosan zajló privatizáció és ár liberalizáció mellett egyre kisebb vásárlóervel rendelkezik. Nem lepdhetünk meg
továbbá azon sem, hogy a minta válaszadóinak 46%-a nem is rendelkezik útlevéllel. Kimagaslóan magas az útlevéllel nem rendelkezk aránya az általános iskolát végzettek és a tanulónyugdíjas illetve az ipari foglalkoztatási ágban dolgozók körében. Okként, leginkább az alacsony iskolai végzettségbl adódó szerény jövedelmezség jelölhet meg.
A kérdíves felmérés második részében a határátlépések gyakoriságának és az azok mögött
meghúzódó motivációs tényezk vizsgálatára került sor. Ennek egyik legfontosabb megállapítása, hogy egészen alacsony a határátlépési kedv a vizsgált határszakaszon (5. ábra).
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5. ábra

A határszakasz átlépési gyakorisága
Forrás: saját összeállítás a kérdíves vizsgálat eredményei alapján.

Az ábrából leolvasható, hogy a háromnál kevesebbszer átlépk aránya a mintán belül majd
kétharmados. Kifejezetten alacsony a határátlépési gyakoriság az alacsony iskolai végzettségek a fiatal (18-25 év) és az ids (55-64 év) korosztály esetében. Magas határátlépési gyako-
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riságot találunk a mezgazdaságban dolgozók (!), az értelmiségiek és a szolgáltatási szektorban tevékenykedk között. A határátlépési gyakoriság azért magas a mezgazdasági dolgozók
esetében, mert a különböz szezonális munkák idején a közvetlenül a határ mellett fekv magyarországi mezgazdasági birtokon ukrán idénymunkásokat alkalmaznak. Tíz alkalomnál
többször lépik át a határt továbbá dönt többségben a kereskedelemben dolgozók, illetve a
felsfokú végzettségek.
Okként leginkább az említhet meg, hogy egy útlevél 560 ukrán hrivnyába (UAH)12 kerül,
amely megközelítleg a kárpátaljai átlagbér 60%-a. Az átlagos várakozási id az útlevél kiállításakor egy hónap, gyorsított eljárás során – pótlólagos 440 UAH megfizetése mellett –
azonban a kiállítás mindösszesen egy hét. A Kárpátalján élk schengeni országba való beutazásakor vízumot kell, hogy váltsanak, melynek érvényessége egy év. A vízum 35 euróba kerül
és 90 napos tartózkodást tesz lehetvé. Megemlíthet még az is, hogy a kárpátaljai magyarok
az anyaországgal való kapcsolattartást megkönnyítend kishatár-átlépési engedélyt válhatnak,
mely 50 km-es határ menti sávban – ebbe Nyíregyháza is beletartozik – szabad beutazást biztosít. Az engedély 15 euróba kerül és egy évre szól.

A határátlépési gyakorisághoz kapcsolódóan ezt követen az ingázásból származó többletjövedelem is fókuszba került. Ebbl az derült ki, hogy a határátlépk 73%-ánál nem, míg 37%ánál képzdik többlethaszon.
Arra a kérdésre, hogy változott-e a határátlépések száma a schengeni határellenrzési rendszer
bevezetése után inkább negatív színezet válaszokat kaptam, ugyanis 7% növekedésrl, 81%
stagnálásról, 12% csökkenésrl számolt be.
A következkben pedig az került vizsgálati látókörbe, hogy az útlevéllel rendelkezk (276 f)
milyen motivációs tényezkkel rendelkeznek a határátlépéskor (6. ábra).

12

A tanulmány írásának idpontjában az MNB hivatalos árfolyama: 25 HUF/UAH.
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6. ábra

A határátlépés céljának kérdíves vizsgálata
Forrás: saját szerkesztés a kérdíves vizsgálat adatai alapján.

Korábbi empirikus kutatási eredményeknek megfelelen, a saját minta esetében is az volt a
tapasztalat, hogy elssorban nem gazdasági-jelleg határátlépés gyakorisága a legnagyobb.
A rokonlátogatást, szinte majdnem mindegyik válaszadó megemlítette, de sokan jelölték meg
a megélhetési kereskedelmet (vélelmezheten üzemanyag és cigaretta csempészet) illetve a
vásárlást is.
A vizsgálat során arra is kíváncsi voltam, hogy milyen tényezk járulnak hozzá ahhoz, hogy
összességében alacsonynak mondható a határátlépési aktivitás. A kérdíves vizsgálat tehát
választ várt az egyén szintjén jelentkez nagyobb határátlépési gyakoriságot akadályozó tényezkre (7. ábra).
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7. ábra

A gyakoribb határátlépést leginkább akadályozó tényezk
Forrás: saját összeállítás a kérdíves vizsgálat eredményei alapján.
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A legtöbb válaszadó az anyagi okokat említi meg akadályozó tényezként. Sokak számára a
hosszú várakozási id is befolyásoló tényez, amely ráadásul Magyarország schengeni övezeti csatlakozásakor (2007. december 21.) jelentsen romlott. Az anyagi okokat leginkább az
alacsonyabb iskolai végzettségek és a fiatalabb korosztályba tartozók említik meg. A válaszok között elgondolkodtató volt az idhiány gyakoribb említése, amely a ma már Kárpátaljára is egyre szélesebb körben jellemz hektikus életformával magyarázható.
Azok körében, akik rendszeres határátlépk, vizsgálat készült a határátlépés végs célpontjának feltárására is. A feldolgozott eredmények ugyancsak sok következtetés levonására adnak
okot (8. ábra). A már említett, MTA RKK Debreceni Osztálya által készített empirikus kutatások szerint a határ menti ingázók átugorják a közvetlenül a határ mentén fekv területeket és
leginkább a nagyvárosokat keresik fel, így a célkitzés továbbra is ennek az alapfeltevésnek a
megersítése volt.
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8. ábra

Az ingázás leggyakrabban említett magyarországi városai
Forrás: saját összeállítás a kérdíves vizsgálat eredményei alapján.

A kérdésre adott válaszokból most is látható volt, hogy a határátlépk a nagyobb magyarországi városokat keresték fel. Debrecent, az Észak-Alföldi Régió központját 76%-os gyakorisággal, Nyíregyházát, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye megyeszékhelyét 74%-os, míg a fvárost, Budapestet 42%-os gyakorisággal említik.
A vizsgálat utolsó szeletében a határátlépési gyakoriságot leginkább meghatározó tényez, az
anyagi nehézségek okait, mögöttes tendenciáinak feltárására került sor. Ehhez a válaszadóktól
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saját illetve Kárpátalja gazdasági-társadalmi tendenciáinak szubjektív értékelését kértem.
A válaszadók 80%-ban romlónak, 15%-ban stagnálónak és 5%-ban javulónak ítéli meg a saját
gazdasági-társadalmi helyzetüket. Majdnem teljesen hasonló arányszámokat születtek akkor
is, amikor Kárpátalja gazdasági helyzetének alakulására volt a vizsgálati fókusz (75%, 20%,
5%). Arra a kérdésre, hogy melyek a települést sújtó legnegatívabb tendenciák a következ
válaszokat adták a legnagyobb gyakorisággal (9. ábra).
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9. ábra

A településeket sújtó legnegatívabb tendenciák
Forrás: saját szerkesztés a kérdíves vizsgálat adatai alapján.

A válaszadók leggyakrabban a munkahelyek hiányát, az egyébként is magasabb népességszaporulatot mutató lakónépesség növekedését, a fiatal, képzett munkaer elvándorlását és az
általános jövképtelenséget említik meg.
Arra a kérdésre, hogy van-e a településen tartós foglalkoztatást biztosító munkalehetség a
válaszadók dönt többsége (91%) igenl választ adott, viszont megjegyezte, hogy a lehetségek száma nagyon csekély.
Végezetül a kérdíves vizsgálat rákérdezett arra, hogy a válaszadók tervezik-e elköltözésüket
Kárpátaljáról. Ezek szerint a válaszadók mintegy 35%-a fontolgatja elköltözését és a letelepedés helyszínéül pedig leginkább Magyarországot, valamelyik Európai Uniós országot és
USA-t jelölték meg.
6. Következtetések

A 432-es esetszámú kérdíves vizsgálat feldolgozása után megállapítható, hogy a magyarukrán határszakasz közvetlenül a határ mellett fekv területeinek esetében a határ menti inter-
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akciók egyik formája, a határ menti ingázás még a rendszerváltozást követen 20 évvel is
elmarad a kilencvenes évek elején mért határátlépési abszolút számoktól.
A legtöbb válaszadó évente háromnál kevesebbszer lépi át a határt és a leggyakoribb motivációs cél a rokonlátogatás, a megélhetési kereskedelem továbbá a vásárlás. Számos tényez
nehezíti a gyakoribb határátlépések kibontakozását, melyek közül az anyagi terhek és a sokszor órákig tartó határátkeli várakozások a legfeszítbbek. A vizsgálat további fontos megállapítása, hogy azok, akik átlépik a határt teljes egészében „átugorják” a határ menti területeket
és Magyarország nagyobb településeit keresik fel. A jövben sajnos továbbra sem várható a
nagyobb hfokú határ menti aktivitás, hiszen a kérdíves vizsgálat válaszadóinak jelents
hányada rendkívül negatív gazdasági-társadalmi tendenciákra mutat rá települési szinten.
A vizsgálat eredményeivel azt a hipotézisemet ersíthetem meg, hogy jelenleg a magyarországi határ menti területek fejldésében csekély szerepet játszanak a határ menti kapcsolatok
és a határon átnyúló ingázás. A már számos tanulmányban és tudományos igényességgel készült munkában vázolt feszíten negatív gazdasági és társadalmi tendenciák a jövben is
megnehezítik a határ menti területek gazdasági-kereskedelmi kapcsolatainak elmélyülését.
A határok elválasztó szerepének oldódására és a magasabb szint interakciók realizálódására
még sajnos sokat kell várnunk jóllehet Kárpátalja turisztikai értékei és erforrás-gazdagsága
jelentsen hozzájárulhatnának az intenzívebb határ menti kapcsolatok kialakulásához.
Summary

The main aim of this study was to give a brief analysis of the border-crossing activity and
motivation of those Hungarian who live outside the Schengen zone, in Ukraine. To conduct
the research the author used questionnaires and processed them with applied statistics
methods. According to the survey, the border-crossing actvity is far from the potential
because financial, economic, infrastructural and other determining factors play key roles.
Those who cross the border go to the biggest towns in Hungary simply skipping the
neighbouring territories in Hungary. So at the moment, we cannot expect much from the
border-crossings when rural development issues of some cross-border Hungarian statistical
small regions are concerned.

164

Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények

2011. III. évfolyam 1. szám

Felhasznált irodalom
1.

Baranyi B. (1999): A “periféria perifériáján” – egy kérdíves vizsgálat eredményei egy vizsgálat tükrében az Északkelet- Alföldön. Tér és Társadalom, 4. 17-44.

2.

Baranyi B. (2001): A határ menti térség és a határon átnyúló kapcsolatok fejldésének esélyei. –
A határmentiség kérdjelei az Északkelet-Alföldön. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs, 338368.

3.

Baranyi B. (2007): A határmentiség dimenziói Magyarországon, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs,
45-63.

4.

Baranyi B. (2008): Magyar-ukrán határrégió. Együttmködés az Európai Unió küls határán, MTA Regionális Kutatások Központja, Debrecen, 17-35.

5.

Hardi T. (2005): Határon átnyúló ingázás, munkavállalás az osztrák-magyar határtérségben. Tér és Társadalom, 2. 65-82.

6.

Krakover S. (1997): Boundary Openness Model Applied to Israel. Egypt and Gaza Strip Tri-border
Area. Paper presented at the European Regional Science Association Summer Institute, Are.

7.

Nárai M. – Rechnitzer J. (szerk.) 1999: Elválaszt és összeköt a határ. Társadalmi-gazdasági változások
az osztrák-magyar határ menti térségekben. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs-Gyr, 14-23.

8.

Niebuhr A. – Stiller S. (2002): Integration Effects in Border Regions – A Survey of Economic Theory
and Empirical Studies. Paper presented: Congress of the European Regional Science Association „From
Industry to Advances Services.” August 27-31. Dortmund

9.

Ruttkay É. (1995): Határok, határmentiség, regionális politika. Comitatus, 12. 23-35.

165

Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények

2011. III. évfolyam 1. szám

SZABÓNÉ BERTA OLGA*
A PÁLYÁZATI RENDSZER NEHÉZSÉGEI AVOP NÉZPONTBÓL
Kulcsszavak: AVOP, mezgazdaság, pályázati rendszer, fejlesztés
Absztrakt

Hazánkban 2004-2006 közötti idszakban a Nemzeti Fejlesztési Tervben megfogalmazott
célkitzésekkel kapcsolatosan öt operatívfejlesztési program került megvalósításra, melyek
közül az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program fókuszált a mezgazdasággal kapcsolatos fejlesztésekre A SAPARD Program idszakát követen, 2004 után a fejlesztéseket a csatlakozás utáni szabályoknak megfelelen kellett kialakítani. Az AVOP Program épített eldjére mind a célkitzések, mind a pályázatok szerkezete szempontjából. Az AVOP program kiírásainak elzetes tartalma 2004. márciusában került elször nyilvánosságra, mely már tartalmazta a pályázati felhívásokat. A pályázatokat 2004. május 2-ától lehetett benyújtani.
A felmérésünk arra irányult, hogy egy konkrét beruházás tapasztalatain keresztül értékeljük
azokat a problémákat és nehézségeket, amelyek meghatározzák egy ilyen projekt lebonyolításának sikerességét. A vizsgálataink során mély interjús beszélgetéssel mértük fel azoknak a
személyeknek a tapasztalatait, akik a beruházás megvalósítása és elszámolása során meghatározó szerepet játszottak. A kapott információk összegzése után a következ megállapítások
tehetk: A pályázatok sikerét nagymértékben segítette a beruházások gyorsított elbírálása,
melynek köszönheten az MVH 5 hónapon belül meghozta a döntését. A lebonyolítás és
pénzügyi elszámolás számos buktatót is rejtett magában, aminek köszönheten a dokumentáció benyújtásától hosszú hónapok teltek el a kifizetésig.

Bevezetés

A mezgazdasági vállalkozások és a vidékfejlesztés támogatása tekintetében a SAPARD
Program keretei között a kési indulás és a 2004 évi csatlakozás szkösre szabta a lehetségeket. Ennek ellenére megindult a pályáztatás folyamata, a tanulás kezdeti idszaka, ami a
csatlakozás utáni idszakra már kedvezbb feltételrendszert adott a vállalkozások számára.
Ezeken az alapokon kezddött meg az EMOGA és a HOPE alapokra épül AVOP pályázatok

*

Nyíregyházi Fiskola GTK Közgazdaságtan és Logisztika Tanszék, fiskolai tanársegéd,
PhD hallgató, Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet, e-mail: bertaolgi@nyf.hu

167

Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények

2011. III. évfolyam 1. szám

meghirdetése.

Az AVOP Program céljai
Az AVOP specifikus célja egyrészt a mezgazdasági termelés és élelmiszer-feldolgozás versenyképességének javítása, másrészt pedig a vidék felzárkóztatásának elsegítése. Ezekhez a
specifikus célokhoz közvetlenül kapcsoló prioritásokat fogalmazott meg a program, amelyek
az alábbiak: 1. A versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezgazdaságban; 2. Az
élelmiszer-feldolgozás modernizálása; 3. A vidéki térségek fejlesztése; 4. Technikai segítségnyújtás. Az AVOP megvalósításához felhasználható keret 106 milliárd forint volt. A célok
eléréséhez az AVOP program által a következ 9 intézkedés került meghirdetésre 2004 és
2006 között:

1.) A mezgazdasági beruházások támogatása
2.) A halászati ágazat strukturális támogatása
3.) Fiatal gazdák induló támogatása
4.) Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása

6.) Vidéki jövedelemszerzési lehetségek
bvítése
7.) Mezgazdasághoz kötd infrastruktúra fejlesztése
8.) Falufejlesztés és megújítás

5.) A mezgazdasági termékek feldolgozásá- 9.) LEADER+
nak támogatása

Bár az AVOP program sokat örökölt az elcsatlakozási eldjébl, a SAPARD programból,
mégis számos újszerséget hozott a magyar mezgazdasági és vidékfejlesztési támogatások
területén. Segítségével végre elérhetvé vált, hogy a támogatások ne ad-hoc módon jelenjenek
meg, hanem egy hosszabb, jelen esetben 3 éves programidszak alatt, folyamatosan. Sajnos a
források alacsony szintje, a vártnál nagyobb és intenzívebb pályázati kedv a hosszú távú átgondolt tervezés ellen hatott, melynek révén az AVOP források már a program indulását követen hamarosan kimerültek.
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Az 1. számú ábra jól mutatja a beérkezett pályázatok regionális összetételét
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1. ábra

Az AVOP program meghirdetése során beérkezett pályázatok régiós össszetételben
Forrás: saját szerkesztés.

A táblázat megmutatja, milyen összetételben adták be a pályázatokat, melyek illeszkednek a
SAPARD program során tapasztalt f érdekldési irányokhoz. Ennek eredményeképpen a
nyertes pályázatok összetételében is tükrözdik az érdekldési arány: szinte teljesen megegyezik a SAPARD során leszrt tapasztalatokkal. A legnagyobb támogatási igény a mezgazdasági pályázatok felé mutatkozott meg, és az általam vizsgált vállalkozások is erre a területre összpontosítottak.
1. táblázat

Az AVOP pályázatok összetétele 2004-2009 közötti idszakban
Kifizetett
Beérkezett Beérkezett Támogatott Támogatott Támogatott Kifizetett
pályázat
pályázat pályázatok
pályázatok
pályázatok támogatási támogatási
elnyert
összeg (eFt) összeg %
(%)
(db)
elnyert támoAVOP intézkedé- összesen
(db)
gatási összege támogatási
sek
(eFt)
összege
(%)
1.1. Mezgazdasági beruházások
1.3. Halászati
ágazat strukturális
támogatása
1.4. Fiatal gazdák
induló támogatása
1.5. Szakmai
továbbképzés és
átképzés támogatása
2.1. Mezgazdasági termékek
feldolgozásásnak
és értékesítésének

3796

34,0%

2612

67.281.145

55,0%

60.394.052

55,1%

86

0,8%

55

1.790.715

1,5%

1.376.680

1,3%

681

6,1%

285

2.020.658

1,7%

1.887.879

1,7%

62

0,6%

38

1.330.522

1,1%

1.032.937

0,9%

361

3,2%

155

16.630.096

13,6%

14.759.165

13,5%

169

Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények

2011. III. évfolyam 1. szám

Kifizetett
Beérkezett Beérkezett Támogatott Támogatott Támogatott Kifizetett
pályázat pályázatok
pályázatok
pályázatok támogatási támogatási
pályázat
(%)
(db)
elnyert támoelnyert
összeg (eFt) összeg %
AVOP intézkedé- összesen
gatási összege támogatási
(db)
sek
(eFt)
összege
(%)
fejlesztése

3.1. Vidéki jövedelemszerzési
leheteségek
bvítése
3.2. Mezgazdasághoz kötöd
infrastruktúra
fejlesztése
3.4. Falufejlesztés, megújítás a
vidék tárgyi és
szellemi örökségének védelme és
megrzése
3.5. LEADER+
4.1. Technikai
segítségnyújtás
Összesen:

1096

9,8%

498

3.906.396

3,2%

2.864.963

2,6%

619

5,5%

381

13.972.029

11,4%

12.877.299

11,7%

466

4,2%

247

5.798.823

4,7%

5.335.835

4,9%

3855

34,5%

2812

6.904.265

5,6%

6.159.942

5,6%

147

1,3%

144

2.694.737

2,2%

2.979.591

2,7%

11169

100,0%

7227

122.329.386

100,0%

109.668.343

100,0%

Forrás: saját szerkesztés.

Az egyes intézkedések között a 2. számú ábra mutatja meg a források megoszlását a kifizetésre került pályázatok tekintetében, százalékosan, a vizsgált idszakra levetítve. A számítás
alapját az 1. számú táblázat adja, ennek felhasználásával készült az alábbi ábra.
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2. ábra

Forrásmegoszlás a kifizetett pályázatok között
Forrás: saját szerkesztés.

A program indulásakor sok probléma jelentkezett, melyeknek véleményünk szerint f oka az
volt, hogy az uniós csatlakozás azt igényelte a politikai döntéshozóktól, hogy a pályázati
programokat minél elbb megjelentessék, hiszen erre a csatlakozásról szóló népszavazáson
ígéretet is tettek. A pályázati felhívások gyors megjelentetése viszont kapkodáshoz vezetett.
Korrekt társadalmi vita nélkül jelent meg az összes intézkedés leírása 2004. március 31-én,
melynek következményeként a késbbiekben többször kellett módosítani a pályázati felhívásokat és a csomagokat. Az AVOP program megvalósításával kapcsolatos változásokat a nyomon követhetség szempontjából a következ kronológiában foglaljuk össze idrendi sorrendben.

AVOP Kronológia a közlemények megjelenése szerint
(Forrás: Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Záró Végrehajtási Jelentés; 2010.09.16.)









2004. március 31. – pályázati felhívások megjelenése
2004. május 1. – elméletben pályázható az AVOP
2004. július 31. – új pályázati felhívások és csomagok
2004. szeptember 22. – áfa arányosítási PM útmutató megjelenése
2004. szeptember 30. – falufejlesztési és -megújítási pályázatok felfüggesztése
2004. október 28. – gépberuházások felfüggesztése, az utolsó beadás november 5.
2004. december 3. – újra megváltoznak a pályázati felhívások, eltörlésre kerülnek a
kiegészít +5 illetve +10 százalékos kiegészít támogatások

171

Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények

2011. III. évfolyam 1. szám

 2004. december 7. – a mezgazdasági útberuházási intézkedés (AVOP 3.2.21) felfüggesztésre kerül
 2004. december 31. – 22 darab pályázatot bírált csak el a hivatal!
 2005. március 18. – újabb pályázati intézkedéseket függesztenek fel. Az 1.1. Mezgazdasági beruházásokon belül az épület beruházási pályázatokat (1.1.1, 1.1.2), valamint a 3.1-es intézkedésen belül az idegen forgalom fejlesztéséhez kapcsolódó
pályázatokat. Az utolsó benyújtás március 25.
 2005. május 25. – a programra beérkezett támogatási igény 136 Mrd forint.
 2005. június 20. – újból megváltoznak a pályázati felhívások és csomagok, lehetség
nyílt elleg igénybevételére.
 2005. augusztus 1. – több pályázati felhívás felfüggesztése.
 2005. december 7. – az AVOP 2.1-es intézkedésének a felfüggesztése.
 2006. december 28. –meghirdetésre kerül több még ki nem merült pályázati intézkedés (öntözési, meliorizációs beruházások, fiatal gazdálkodók támogatása, szakmai
továbbképzés támogatása, vidéki jövedelemszerzési lehetségek bvítése, mezgazdasági vízkészlet-gazdálkodás és meliorizáció).
 2006. február 13. – közlemény jelenik meg az elbírált, de még támogatott várólistás
pályázatokról.
 2006. április 25. – a halászat, a melorizáció és az AVOP 3.1-es intézkedés kivételével a többi intézkedést végleg felfüggesztenek
 2006. május 12. – a 3.1 intézkedésen belül a falusi turizmus intézkedés még utoljára
meghirdetésre kerül.
 2006. november 13. – még módosul a 3.1-es AVOP intézkedés, lehet minségi borok
marketingjére is pályázni.

A leírt változtatások és felfüggesztések jól mutatják, hogy a program elkészítése során számos tényezt nem vettek figyelembe a pályázati kiírások kidolgozói, ami a lebonyolításkor
nem várt problémákat eredményezett és jelentsen befolyásolta a pályázatok minségét és
rontotta a hatékonyságot. Több esetben átgondolatlanul és kiforratlanul kerültek be a módosítások, így a kezdeti nehézségeket követen csak 2005. közepére sikerült nagyjából végleges
formába önteni a pályázati kiírások szabályait, de ekkorra már a legtöbb intézkedés forrásai
kimerültek és lekötésre kerültek.

A fent felsorolt kronológia csak a pályázati adatalappal és a pályázati felhívással kapcsolatos
változtatásokat követi nyomon, de nem foglalkozik a pénzügyi elszámoláshoz kapcsolódó
bels szabályozással, melynek gyors változását sokszor a pályázatokkal foglalkozó hivatali
szakemberek is nehezen tudták követni. A többszöri módosítások eredményeképpen a pályázatok elszámolás során is hasonló problémákkal szembesültek a beruházók, mint a felhívási
idszakban: folyamatos és ad-hoc jelleg elszámolási dokumentumváltoztatások, új jogalkotói ötletek és elvárások megjelenése a kifizetési kérelmekben, melyek a pályázati felhívásokban nem szerepeltek.
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Az elbbiekben megfogalmazott problémák és nehézségek ellenére a forrás lekötés szempontjából sikerült minden az EU felé vállalt kötelezettségünket teljesíteni. A meghirdetett intézkedések közül csak 2 esetben sikerült nehezen kitölteni a tervezett keret összegeket. Az AVOP
végrehajtása során a Mezgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal munkatársaihoz 2010. szeptember 16-i adatok alapján, összesen 11.169 db pályázat érkezett be. Ebbl az IH vezetje
7.227 pályázat esetében hozott támogató döntést. A megítélt támogatási összeg 122.329.386
eFt. A meghozott döntések alapján 7041 szerzdést kötöttek meg összesen 116.774.505 eFt
értékben. Az MVH 2010. szeptember 16-i adatok alapján 109.668.343 e Ft-ot fizetett ki a
pályázatok leszámolása alapján.

Anyag és módszer

A vizsgálatunkban öt konkrét vállalkozás AVOP támogatással megvalósult építési beruházásának projekt tervezési és lebonyolítási tapasztalatairól készítettünk egy értékelést.
A tapasztalatokat mély interjús módszerrel mértük fel, ahol a projekt elkészítésben és megvalósításában résztvev személyeket vontuk be. A vállalkozások összetétele: egy egyéni vállalkozó, egy stermel és három gazdasági társaság. A vállalkozásokat általánosságban jellemezte, hogy korábban is pályáztak már beruházásra, és mindenkinek sikerült el is nyerni a
támogatást, de egy esetben az elnyert összegbl mégsem valósították meg a beruházást. Ebbl
is következik, hogy vizsgálatom során most nem tértem ki külön a LEADER+ pályázati lehetségeire, mivel úgy véltem, ennek a területnek a vizsgálata egy teljes elemzést igényelne.
2. táblázat

A vizsgált vállalkozások adatai

Foglalk. Terület
Társasági
létszáma nagysága
forma
(f)
(ha)

Árbevétel
(e Ft)

Adózott jövedelem
(e Ft)

1. év

2. év

1. év

2. év

Alapítás
éve

stermel

1

150

47.000

30.000

1.145

1.189

1997

Egyéni
vállalkozó

4

241

158.000

223.000

743

3.652

1993

BT

2

236

15.000

16.000

2.119

1.572

1996

KFT

25

1800

271.000

386.000

-57.603

67.269

1993

zRT

102

Integrátor 4.899.000 5.310.000 14.5873

131.575

1994

Forrás: saját szerkesztés.

173

Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények

2011. III. évfolyam 1. szám

A felmérésben a következ pozícióban és feladattal ellátott személyek véleményét összegeztük: a cégvezet (aki képviselte az irányító hatóság és a beszállítók, kivitelezk felé a céget);
gazdasági vezetk; számviteli és pénzügyi felelsök; a projekt lebonyolításért felels személy
és a projektet segít küls tanácsadó. Az interjúk során irányított kérdésekkel és kötetlen beszélgetés során mondták el az érintett személyek a beruházás és az ahhoz kapcsolódó adminisztráció során fellépett problémákat és azok megoldását. Az interjúk végén külön kitértünk
arra, hogy véleményük szerint, melyek azok a lényeges problémák és tapasztalatok, melyek
meghatározzák egy pályázat sikeres lebonyolítását.

A felmérés során a következ szakaszokra bontottuk a kérdés köröket. Els vizsgált szakasz a
projekttervezés, elkészítés, a pályázat összeállítása benyújtása, hiánypótlása és befogadása.
A második szakasz a szerzdéskötés, szerzdés módosítások projekt szerzdések megkötése,
projekt megvalósítása. A harmadik szakasz projekt pénzügyi elszámolása, jogi biztosítékok és
helyszíni ellenrzés, valamint támogatási összeg kiutalása. A negyedik szakaszban a
monitoringgal kapcsolatos tapasztalatokat és meglátásokat vettük számba.
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Eredmények és értékelésük

Els szakasz. Projekt tervezés, elkészítés, a pályázat összeállítása benyújtása, hiánypótlása

és befogadása. Egy támogatással megvalósított beruházás sikerességének kulcsa sok esetben a
jól elkészített beruházási ötleten és a megfelelen benyújtott pályázati anyagon múlik. Akadt
olyan pályázó, ahol vizsgált esetben a projekt ötlet és a pályázat benyújtása között alig 2 hónap telt el. Általában a beruházáshoz szükséges minden hatósági engedély még nem állt rendelkezésre a pályázatok benyújtásakor, melynek nem az átgondolatlanság, sokkal inkább a
háttérszervek (hatóságok) nehézkes és esetenként körülményes eljárása eredményezett.
A pályázatok esetleges késedelmes tervezésének és korábbi benyújtásának az oka az volt,
hogy az adott intézkedés (AVOP 1.1.2) pályázatainak benyújtását felfüggesztését közleményben meghirdette az MVH és ezeknek az engedélyeknek a hiánypótlására a feldolgozás során
még volt lehetség. Az elkészítés folyamán szállítók kiválasztása mellett az engedélyek beszerzését ítélték a megkérdezettek a legtöbb munkával járó tevékenységnek és a siker szempontjából meghatározónak. A már említett felfüggesztésnek és a többszöri módosításnak köszönheten nem minden esetben sikerült a projektek elkészítése teljes mértékben, mely a
többletmunkát jelentett a pályázat lebonyolításakor. A pályázati anyagok összeállításánál a
szkös idkeret miatt az elsdleges szempont az volt, hogy melyek azok a formai és tartalmi
követelmények, amik hiányában automatikusan elutasítják a pályázatot. A pályázatok hiánypótlására a benyújtást követen 60 napon belül került sor, mely az általános helyzetet ismerve
igen kedveznek tekinthet és pozitívumként jelezhet, hogy az MVH tartani is tudta magát
az addigiakban meghirdetett idtávokhoz. A hiányosan benyújtott pályázati dokumentációnak
köszönheten a hiánypótlás során jelentsen átalakult a pályázati anyag. A sikeresség legfontosabb hatósági papírja minden esetben a jogers építési engedély volt, amit sikerült idben
megkapni minden pályázóknak. A felmérés alapján a hiánypótlás után feleltek meg egy jól
kidolgozott pályázatnak a benyújtott pályázati csomagok. A hiánypótlás után a pályázatot 30
napon belül befogadták, majd újabb 30 napon belül pozitív döntés született, melyrl a pályázókat határozatban értesítették.

Második szakasz. A szerzdéskötés, szerzdés módosítások, projekt szerzdések megkötése,

projekt megvalósítása. A szerzdés megkötése a határozatok megérkezésétl számítva kissé
elhúzódott, amit az okozott, hogy két esetben a pályázó különböz feltételek változtatását
javasolta. Pl. egy esetben a támogatási intenzitást ki akarta venni szövegbl, mert esetleges
költség csökkenés esetén negatívan érintette volna a pályázati felhívásban foglaltakhoz ké175
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pest. A szerzdést így az eredetileg tervezetthez képest 2 hónappal késbb kötötték meg.
A lebonyolításhoz több esetben került sor szerzdésmódosításra, melyek mérföldkövek öszszevonására, szállítók megváltoztatására és mérföldk dátum módosításra vonatkoztak. Egy
esetben kívánta a pályázó a beruházás tárgyát módosítani, mivel annak technológiai összetételét idközben módosította a gyár, ehhez nem járult hozzá a hatóság. A szállítói és kivitelezi
szerzdések azért lényegesek, mert a pénzügyi elszámolás alapját az általuk kibocsátott számlák és kiegészít dokumentáció adja. Amennyiben a szerzdésben nem rögzítik, hogy szállító
köteles minden dokumentációt elkészíteni, melyre az MVH a pénzügyi elszámolás és ellenrzés során igényt tart, akkor késbb kellemetlen helyzetben kerülhet a pályázó.

Harmadik szakasz. Projekt pénzügyi elszámolása, jogi biztosítékok és helyszíni ellenrzés.

A pénzügyi elszámolás a beruházás lezárását követen átlagosan 2 hónap alatt került benyújtására. Egy esetben az eredetileg tervezett mérföldkövek helyett összevonva 1 mérföldk alatt
számolták el a teljes fejlesztést. A pénzügyi elszámolás a megkérdezettek szerint legalább
annyi idt vett igénybe, mint a pályázati csomag összeállítása. A szerepét a legfontosabbként
értékelték a kérdezett személyek, mert az utófinanszírozás miatt a támogatás lehívása alapkérdés pénzügyi szempontból. Az utófinanszírozás és a pályázattal járó többlet költségek mértékét 3-10 százalékban határozták meg, de erre konkrét számítás nem történt. A dokumentáció
befogadásához több hónapra volt szükség, mert pl. egy esetben az illetékes MVH kirendeltségtl kiértékelés eltt más régióba helyezték az elszámolás feldolgozását, ahol egy hiánypótlást követen fogadták be támogatási kérelmeket. A jogi biztosítékok tekintetében sikerült
mindent idben biztosítani, de lényeges volt, hogy a papírokat koordináló jogi osztállyal folyamatos kapcsolatot tartsanak. Általános vélemény volt ezzel kapcsolatosan, hogy a túlbiztosítás nem tett jót a vállalkozásuknak, sok esetben késbbi pályázatot és fejlesztést is kizárt.
A helyszíni ellenrzés során minden pályázó esetén és mindent megfelelnek találtak a hivatal munkatársai.

A negyedik szakasz. A monitoringgal kapcsolatos tapasztalatokat és meglátásokat vettük

számba. A monitoring elsdleges célja, hogy felmérje és felismerje azon pontokat, ahol a
rendszer mködésében zavar támadt, vagy nem megfelel a szabályozás, illetve a visszacsatolás mködését hivatott elmozdítani. Ennek ellenére nehézkesen mködött ebben az idszakban, a pályázók nem vették komolyan, mivel eddig nem volt ilyen jelleg ellenrzés.
A monitoringgal kapcsolatosan sok esetben számoltak be a támogatást elnyert pályázók hiányosságokról, többszöri felszólításról, egy esetben pedig utólagos ellenrzésrl is. Jellemz
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erre a szakaszra, hogy tapasztalatom szerint sem a pályázók, sem a Hatóság nem vette kezdetben elég komolyan. A gazdálkodás adatait, a pályázattal való összehasonlítását azóta veszik
komolyan a pályázók is, amióta ennek komoly szankciói voltak a Hivataloknál. Sokkal alaposabb elemzésre és vizsgálatra lenne szükség, hogy a tapasztalatokat felhasználva jobb pályázati kiírások legyenek és kidolgozottabb pályázatok érkezzenek be.

A lebonyolítás sikerességét meghatározó tényezk. A beszélgetés végén 3 dolgot kellett

kiemelni mindenkinek mi az, ami a legfontosabb a sikeres lebonyolítás szempontjából. A pályázatok benyújtásánál a hatósági engedélyeket emelték ki. A lebonyolítás során azt, hogy
1 f bels és 1 küls tanácsadó irányítsa a beruházást és annak hatóság felé történ koordinálást. Általános vélemény volt, hogy kiemelt tényez a szállítóktól szükséges papírok megkérése az utolsó kifizetést megelzen, valamint a szerzdés záradékolását, hogy az esetlegesen
késbb felmerül beadandó iratokat a szállító kiállítsa a megbízó részére. A cégvezetk kihangsúlyozták, hogy a jól kiválasztott küls tanácsadó alkalmazására költött költség többszörösen megtérül, de csak projekt gazdát és nem csupán pályázatírót szabad alkalmazni.

Konklúzió

Összességében elmondható, hogy az AVOP program is elérte célját, hiszen célkitzései: az
Unió pályázati rendszer alkalmazása, a felzárkóztatás folytatása, illetve a fejlesztések ersítése deklarált célja volt a programnak.
Az AVOP program során letisztultabb pályázati rendszerrel kellett volna találkoznunk, de
véleményem szerint a kezdeti kapkodás rányomta bélyegét az egész folyamatra és összességében kevésbé volt hatékony, mint amilyen lehetett volna, ha alaposabban és végiggondoltabban hirdetik meg a pályázati lehetségeket, esetleg a források célzottabban kerültek volna
megfelelbb vállalkozásokhoz. Az Áfa-arányosításból adódó anomáliák (melyet utólag az EU
jogellenesnek minsített és vissza kellett vonni), az ers és túlzott nyomás az intervenciós
raktárak építésére vonatkozóan mind-mind a pályázati rendszer nem megfelel kihasználtságát eredményezte. A kiforratlan szabályozás, a kifizetési kérelmek ötletszer áthelyezése más
régiókba, a Hivatalok közötti különbségek (pl. nem volt egységes a pályázat és a kifizetés
során sem az egyes Hivatalok álláspontja a beadandó dokumentumokról stb.) hátráltatták a
hatékony és eredményes kifizetést, melyek jelents késedelmet szenvedtek.
Jelents elrelépés volt a rendszer informatikai fejlesztése, ami megkönnyítette a munkát
mind a pályázók, mind a hivatal munkatársai részérl: elektronikus beadás és ennek eredmé177
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nyeképpen egyfajta automatizmus jellemezte a folyamatot, ami gyorsabb feldolgozást tett
lehetvé, mint a SAPARD esetében, jelentsen segítve ezzel a beruházók munkáját és a fejlesztések lebonyolítását. Jellemz volt sajnos ez esetben is a túlzott adminisztrációra való hajlam és a külföldi beszállítók esetében az elszámolások nehezítése. Általános vélemény volt a
pályázók részérl, hogy a nehézségek ellenére ismét vállalnák a pályázatot, ha lesz új lehetség és forrásuk, újra pályázni fognak.

Summary

Lot of problems appeared due to the lack of information and competition system. To solve
these problems after closing AVOP program I visited 5 enterprises to survey their experiences
on competitions. Based on the evaluation of the questionnaires I summarized the experiences,
which help us to prepare a project and to get to know the main characteristics of competitions
invited by MVH. Information gained from the questionnaires could be utilized well through
planning and accomplishing of agricultural and rural development projects. The main
conclusion was that the application system should be worked out better to get better projects
to develop the Hungarian agricultural system.
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BARABÁSNÉ KÁRPÁTI DÓRA*
A TÁRSADALMI, DEMOGRÁFIAI TÉNYEZK HATÁSA A DROGFOGYASZTÁSRA
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN
Kulcsszavak: demográfiai tényezk, társadalmi helyzet, drogfogyasztás
Absztrakt

A kutatásomban a Nyíregyházi Drogambulancián felvett Euroadad kérdívet használtam.
A vizsgálatomban szerepl 144 személy mindegyike kipróbált, vagy rendszeresen használ
valamilyen tudatmódosító szert. Többségük fiatal felntt. A kedvelt szerek dönten a
marihuana és az ecstasy. A megkérdezettek mindegyike fogyaszt alkoholt. A társadalmidemográfiai változókat vizsgálva arra jutottam, hogy a szerfogyasztás valószínbb a fiúk, az
idsebbek (18 felett), a munkanélküliek, valamint a munkanélküli apák gyermekei körében.
Az anyák munkaer-piaci helyzete nem mutatott összefüggést a rizikómagatartással.

1. Elméleti háttér

A legtöbb gazdasági és társadalmi mutató tekintetében az utolsók közt szerepel SzabolcsSzatmár-Bereg megye. A jövedelmi viszonyok, a lakhatóság, és a munkanélküliség területén
jelentkez hátrányok növelik a veszélyeztetettséget. A társadalomban jelentkez értékválság
és értékrend átalakulás negatív hatásait fokozzák a válások, és az egyszüls családok számának drasztikus növekedései. Az elbb említett negatív társadalmi, gazdasági hatások növelik a
különböz devianciák, ill. krízishelyzetek számát (Fábián, 1998).
A tanulmány a deviancia egyik megnyilvánulási formájával a drogfogyasztással foglalkozik.
A drogfogyasztás vizsgálata azért is nagyon fontos, mert az elmúlt 10-15 évben jelents mértékben ntt az illegális drogok fogyasztása Magyarországon és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyaránt. A társadalom nyitottá válásával, a személyes szabadság kiteljesedésével, a
globalizáció, az egyéni kultúra terjedésével egyre hozzáférhetbbé és a fiatalok körében egyre
elfogadottabbá vált, és válik a drogok használata. A fiatalok esetében tehát még nagyobb a
veszélye annak, hogy valamilyen „feszültségoldó”, legális (cigaretta, alkohol) vagy illegális

*

Nyíregyházi Fiskola GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet, fiskolai adjunktus,
e-mail: barabasne@nyf.hu
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anyaghoz fordulnak, hiszen ki vannak téve a populáris ifjúsági kultúra (plazák, diszkók) és a
tömegkommunikáció hatásainak is.

A drogprobléma miatt egészségügyi kezelésbe kerül betegek számát az 1. ábrán mutatom be.
A kábítószer-fogyasztás miatt kezelt betegek számában 2001-2004 között egy növekv tendencia figyelhet meg. 2001-ben 319 f részesült kezelésben, addig 2002-ben 376 f. Bár
2002-rl 2003-ra még ennél is nagyobb arányú növekedés volt megfigyelhet, mintegy 25%kal ntt a betegek száma. Ennek a hátterében valószínleg a Büntet Törvénykönyv módosítása állhat. Azonban 2003-ról 2004-re egy jelentsebb mérték csökkenés következett be.
Majd 2005-ben ismét visszaállt a korábbi években megfigyelt tendencia. 2006-ban és fleg
2007-ben azonban újra drasztikus mértékben csökkent a drogbetegek száma a megyében.
A csökkenés 2008-ban is folytatódott (1. ábra).
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1. ábra

A kezelésben részesült kábítószer-fogyasztók* száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
(2001-2008) (f)
Forrás: Országos Addiktológiai Intézet /Ragó Attila – Bata Gábor/
* Jelen statisztikában „kábítószer-fogyasztás”-nak számít az összes pszichoaktív gyógyszer visszaéléses használata és a politoxikománia is

A bünteteljárás alternatívájaként kezelt betegek száma 2001 és 2006 között hullámzóan
ugyan, de végig növekv tendenciát mutat. Jelentsebb emelkedés 2003-tól figyelhet meg,
ami összefüggésben állhat a Büntet Törvénykönyv módosításával. 2006-ról 2007-re azonban
egy igen erteljes csökkenés következett be, 170 frl 81 fre csökkent az „elterelésben”
résztvevk száma (1. ábra).
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A nemek szerinti megoszlás esetében azt lehet mondani, hogy a férfiak és nk aránya a 6238%-os aránytól a 73-27%-os arányig módosult a vizsgált idszakban.
Az életkori megoszlás tekintetében pedig azt lehet mondani, hogy a drogbetegek jelents része a 20-24, illetve a 25-29 éves korosztályból kerül ki.

A szertípus szerinti megoszlás adatait vizsgálva arra jutottam, hogy a legjelentsebb fogyasztó réteget a kannabisz-használók alkotják. A marihuána elterjedtsége azonban nemcsak helyi
sajátosság, hanem általános társadalmi jelenségnek is tekinthet. A kezdeti növekv tendenciát 2004 és 2008 között egy erteljesen csökken trend váltotta fel, de ennek ellenére is a leggyakrabban fogyasztott szer. Szerhasználati gyakoriság szempontjából a marihuána után a
következ illegális szer az amfetamin- származékok (speed, ecstasy). Míg az összes többi
tiltott szer 1-2%-os elfordulási arányt képvisel.

Legális szerek közül els helyen a politoxikománia (drog, gyógyszer és alkohol valamilyen
arányú együttes alkalmazása), valamint a nyugtató típusú (barbiturátok és egyéb nyugtatók)
kábítószerfajták állnak 2001 és 2008 között.
2. Hipotézis, módszerek

Kutatásom azt a hipotézist vizsgálja, hogy az egyes társadalmi-helyzet mutatók, és demográfiai tényezk hogyan hatnak a fiatalok szerfogyasztására.

Vizsgálatom alapját a Nyíregyházi Drogambulancián 2006-2007-ben felvett Euroadad interjúk képezik. Mintavételi eljárás: egy adott idszakra nézve „teljes kör” minta, azaz 2006 és
2007 során a Nyíregyházi Drogambulancián megjelent 12-25 év közötti fiatalok. A minta
nagysága 144 f.

Lineáris regresszió-analízissel végeztem el a vizsgált elemek közötti lehetséges összefüggéseket. A különböz kábítószerek fogyasztását tekintettem függ változónak.
3. Vizsgálati eredmények
3. 1. A társadalmi, demográfiai változók jellemzése

A nem és a kor a legfontosabb szocio-demográfiai változó. A mintában 15 n és 129 férfi
szerepelt. Életkori megoszlás tekintetében a fiatalok 73,6%-a 18 év feletti, 26,4%-a 15-18 év
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közötti. Mind a fiúk, mind a lányok esetében elmondható, hogy a kezeltek jelents része a 18
év feletti korosztályból kerül ki. Ezt mutatja a 2. számú ábra.
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2. ábra

A kezelésben részesült fiatalok megoszlása nem és életkor szerint, n=144
Forrás: saját vizsgálatok.

Foglalkozási adatok: a megkérdezettek 42,4%-a iskolába jár jelenleg, 24,3%-a dolgozik. Sem
tanulói, sem munkaviszonnyal nem rendelkezik 33,3%. Tehát a fiatalok 1/3-ánek nincs rendszeres napi elfoglaltsága. A minta munkaügyi státusz szerinti megoszlását a 3-as ábra szemlélteti.

33,3%

42,4%
Iskolába jár

24,3%

Dolgozik
Egyéb

3. ábra

Munkaügyi státusz a kezeltek körében, n=144
Forrás: saját vizsgálatok.

A TDI adatok alapján kezelésbe került 20-34 éves korcsoport 38,4%-a munkaviszonyban áll,
26,7%-uk munkanélküli. A tanulók aránya jóval alacsonyabb (30%), ami a vizsgált minta
korosztályából is adódhat (Jelentés, 2008).
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A szülk munkaügyi státusza: az anyák 67,4%-a dolgozik egész vagy részidben, 5,6%-a
munkanélküli, 11,1%-a rokkant nyugdíjas, 6,9%-a háztartásbeli. Az apák esetében ez az arány
kicsit másképp oszlik meg: 59%-uk dolgozik egész vagy részmunkaidben, 18,1%-a rokkant
nyugdíjas, 12,5%-a munkanélküli, míg a fennmaradó rész a családját elhagyó és egyéb foglalkozású apa.

Az adataim lényegében megfelelnek az országos tendenciáknak. A foglalkoztatottak aránya
Magyarországon is 60% körül mozog, ami igencsak elmarad az EU 70% körüli átlagától.
A munkanélküliségi ráta 10% körüli. Ezen belül a férfiak rátája 10,1%, a nké pedig 9,6%
(KSH, 2009).

Testvérek száma: a kérdezettek 48,6%-nak 1 testvére van. A megkérdezettek 27,1%-a nagycsaládban él, azaz legalább 3-an vannak testvérek. Jellemz, hogy egy háztartásban többnyire
egy generáció él. A 3-4 fs háztartások 65,2%-ot, az 5 vagy annál több családtag együttélése
19,4%-ot képvisel. A testvérek számát illeten a normál populációs (HBSC, 2006) vizsgálatokhoz hasonló eredményeket kaptam (Németh, 2007). Egy nyíregyházi ifjúságkutatásban a
kérdezettek 51,6%-nak egy testvére, 23,4%-nak kett, míg a három vagy annál több testvér
említése a minta 10,2%-nál fordult el (Huszti-Hüse-Koltai, 2008).
Életkörülmény: a vizsgálatban rákérdeztek az életkörülményekkel való elégedettség mértékére. A megkérdezettek válaszukat 3 megadott kategóriába sorolhatták (nem kérdezték az életminség tartalmát). A következ válaszok születtek: kismértékben elégedett 21,5% meglehetsen 50,7%, nagyon elégedett 27,8%. A TDI által kezelésbe kerültek többségének (86%) is
stabilak a lakhatási körülményei (Jelentés, 2008).
Költözés: lakhely szerint a családok dönten helyhez kötdek, 41,7%-uk ugyanazon a településen ugyanabban a lakásban él. 35,4%-uk 1-szer, 2-szer, 18,8%-uk 3-szor, 4-szer költözött
élete során. 4,2%-ra jellemz a folytonos lakhelyváltoztatás. A lakóhely szerinti különbségek
nem szignifikánsak. Egyik csoportra sem jellemz az állandó lakóhely-változtatás.

3. 2. A szerfogyasztás jellemzi

A tiltott szerek közül els helyen áll a marihuána. A marihuána után az ecstasy, majd az amfetaminok következnek a sorrendben. Az összes többi tiltott szer (pl. heroin, doppingszerek,
inhalánsok) fogyasztási elfordulása elenyész. Legális szerek közül els helyen az alkohol
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szerepel, majd ezt követik a nyugtató típusú (barbiturátok és egyéb nyugtatók) kábítószerfajták. A 144 f közül 113 dohányzik.
1. táblázat

Az egyes szerek életprevalencia értékei a kezeltek körében (%), n=144
Marihuána Amfetamin Alkohol Party drog Nyugtató

soha

13,9

65,3

-

53,5

86,1

max. 3 alkalom

19,4

13,2

4,2

19,4

3,5

több mint 3 alk.

66,7

21,5

95,8

27,1

10,4

Összesen (%)

100

100

100

100

100

Összesen (f)

144

144

144

144

144

Forrás: saját vizsgálatok.

Vizsgálatom adatai többé-kevésbé megfelelnek az európai és a hazai tendenciáknak. Európában a marihuana a leggyakrabban használt illegális pszichoaktív szer. A marihuána után a
legelterjedtebb drogok sorrendben a következk voltak: ecstasy, amfetaminok (Elekes, 2009;
Németh, 2007; Bauer-Szabó, 2005).
2. táblázat

A szerfogyasztás jellemzi életkor szerint a kezeltek körében, (%) n=144
Marihuána Amfetamin Alkohol Party drog Nyugtató

soha

13,9

65,3

-

53,5

86,1

15 év alatt

9,7

1,4

42,4

0,7

2,1

15-18 év

58,6

22,2

56,3

26,4

10,4

18 év felett

18,1

11,1

1,4

19,4

1,4

Összesen (%)

100

100

100

100

100

Összesen (f)

144

144

144

144

144

Forrás: saját vizsgálatok.

A tiltott szerek és az életkor összefüggéseit vizsgálva megállapítható, hogy a legtöbben a 1518 éves korosztályon belül fogyasztották elször az adott szert. (marihuána 58,6%, amfetamin
22,2%, party drog 26,4%). A második legnépesebb korcsoport mindhárom szer esetében a
18 év feletti (2. táblázat). Az els használat életkora kitüntetett szerepet játszik az eddigi
droggal kapcsolatos vizsgálatokban is. Az ESPAD kutatások szerint is a tiltott szerek fogyasztása legnagyobb arányban 15-16 éves korban következik be (Elekes, 2009). A fiatal felnttek
/15-34 évesek/ életprevalencia értéke 0,6-13,6%; a közelmúltbeli használat 0,4-6%. A 15-24
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éves korcsoportban a közelmúltbeli használat számadatai 0,3-tól 11%-ig változnak (Jelentés,
2005).
4. A szerfogyasztás és az egyes társadalmi, demográfiai mutatók közötti összefüggések

Kíváncsi voltam arra is, hogy a szerfogyasztást befolyásolja-e a kérdezett neme, életkora,
munkaügyi státusza, valamint a szülk foglalkozása, életkörülményei, lakóhelye (költözés),
testvérek száma. A 3. táblázatban a regressziós együtthatók értékeit tüntettem fel.
3. táblázat

A szerfogyasztás és a társadalmi, demográfiai mutatók közötti összefüggések
Társadalmi,
demográfiai mutató

Party drog

Marihuana

Amfetamin

Alkohol

Nyugtató

Neme: fiú

0,197

0,031*

0,148

0,026*

0,243

Életkor (15-18)

0,836

0,076*

0,638

0,024*

0,000**

Életkor (18 felett)

0,017*

0,059*

0,039*

0,767

0,285

Munkanélküli

0,013*

0,071*

0,076*

0,052*

0,737

Apa munkanélküli

0,029*

0,027*

0,042*

0,039*

0,981

Anya munkanélküli

0,729

0,742

0,618

0,640

0,002**

Apa nyugdíjas

0,042*

0,050*

0,015*

0,007*

0,011*

Anya nyugdíjas

0,614

0,553

0,854

0,222

0,210

Életkörülménnyel
való elégedetlenség

0,097*

0,000**

0,003**

0,063*

0,195

Forrás: saját vizsgálatok.

Szignifikáns *p<0,05; **p<0,01

A szocio-demográfiai változók közül a kérdezett neme szignifikáns kapcsolatot mutatott. Azaz a fiúknál nagyobb a tiltott szerek használatának az esélye.

Az idsebb életkor (18 felett) változó növeli a tiltott szerfogyasztás mértékét, míg a 15-18
éves korcsoport körében inkább a legális szerek fogyasztása valószín.

A nem és a kor szerepét a korábbi kutatások is kiemelik: egyrészt a fiúk körében gyakoribb a
tiltott szerfogyasztás, másrészt a korral valamennyi szerfogyasztás gyakorisága n (Elekes,
2009; Pikó, 2007; Németh, 2007).
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Ha a kérdezettnek nincs rendszeres napi elfoglaltsága (munkanélküli), akkor ez növeli mind a
tiltott mind a legális szerek használatának az esélyét.

A szülk munkaügyi státusza és a fiatalok szerfogyasztása közötti összefüggések vizsgálatakor arra a következtetésre jutottam, hogy a kezelt betegekre nagy hatással van az apa foglalkozása. Az anya esetében nem mutatkozott ilyen jelleg összefüggés. Ha az apa munkanélküli
vagy nyugdíjas, akkor ez növeli a drogfogyasztás mértékét.

Sem a testvérek száma, sem pedig az állandó lakóhelyváltoztatás (költözés) nem mutatott
szignifikáns összefüggést a szerfogyasztással. Ugyanakkor az életkörülménnyel való elégedetlenség hozzájárulhat a szerfogyasztáshoz (3. táblázat).

Summary

In my research, I used the Euroadad questionnaire taken at the Drug Ambulance of Nyíregyháza. All of the 144 respondents have tried or regularly apply some consciousness-modifying
substance. Most of them are young adults. The preferred drugs were marijuana and ecstasy.
All consume alcohol as well. Studying the social-demographic variables, I have concluded
that drug consumption is more probable among boys, elder people (over 18), unemployed,
and the children of unemployed fathers. The mothers’ labour market status has shown no
correlation with the risk behaviour.
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DRABANCZ M. RÓBERT*
VOX AUCTORITAS
VÉLEMÉNYEK A „KULTÚRTÁJ” ÉS A „NATIO HUNGARICA” KÉRDÉSÉRL AZ
1920-AS ÉVEK MAGYAR POLITIKAI NYILVÁNOSSÁGÁBAN
Kulcsszavak: „kultúrtáj”, „natio hungarica”, 1920-as évek, politikai nyilvánosság
1. Bevezetés

A politikai tudás pragmatikus értelmezési módját alkotják azok a törekvések, amelyek a szerteágazó szimbólumkutatásokból táplálkoznak. Egy részük a kulturális és szimbolikus antropológia politikai vonatkozásait jelenítik meg, más részük a politikai tudás szimbólumhasználatát
értelmezik. A politikai szimbólumok értelmezései számos ponton kapcsolódnak a politikai
mezjét a nyelvi kódok alapján vizsgáló kutatásokhoz, de az eltérésék is markánsak. A szemantikai elemzk a politika világának nyelvi hátterére és struktúrájára kíváncsiak, a politikai
szimbolizáció kutatói a jelek és jelképek kialakulásának és hatásmechanizmusának folyamatait ragadják meg.

A politika életében a szimbólumok használata általános jelenség, és bár sokféle lehetség van
a politikai tartalmak szimbolikus megjelenítésére mégis három nagyobb egységet különíthetünk el: a tárgyi, a cselekvési és a fogalmi szimbolizáció. A használatban testet öltött jelképes
világnak ketts funkciója van: az integráció és az orientáció. A politikai közösségek összetartozását és a közösségi integráció mködképességét a szimbólumok szavatolják és generálják.
A közösségi jelképeknek cselekvést vezérl ereje van, melyben a szimbólumok felszólító ervel hatnak és orientálják a politika mezjében lévket.

Az 1920-as évek társadalmának önvallomásában els helyen szerepeltek azok a felvetések,
melyek a magyarság elérend céljait a múltbeli világ jelképeivel írták le. A szimbolikus politizálás tartalmának értelmezésével közelebb kerülhetünk a magyar politikai élet romantikus
küldetéstudatának történeti gyökereihez.

*

Nyíregyházi Fiskola GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet, fiskolai docens, e-mail: drabancz@nyf.hu
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2. A turáni táj és a magyarok

A XX. század els felének Magyarországán és az egész közép-európai térségben felersödött
az etnikai és kulturális jelenségek térbeliségét vizsgáló kutatások, melyek kialakították a mai
napig is használatos „etnikai táj” fogalmát. A meggyökeresedett kifejezés „egy-egy nemzetiség tipikusan a saját etnikai jellegzetességében felismerhet tájformáló er által alakított térfelszín” jelentéstartalommal honosodott meg (Keményfi, 2002). Különösen az els világháború után ersödött meg az „etnikai táj” fogalmában az etnikai karakter tájformáló ereje, és helyezdött a hangsúly az adott nemzetiségnek az adott tájhoz kötd legitimitására.

Az 1926-ban létrehozott Államtudományi Intézetben Teleki Pál fogalmazta meg legplasztikusabban szorongásait, melyek abból fakadtak, hogy az els világháborút lezáró döntésekben
semmilyen szerepet nem játszottak az etnikai térképek és statisztikák. Az ország közvéleménye eltt hangsúlyozza: „A békét princípiumok alapján kötötték… háborús jelszavak alapján.
Az élet maga kell, hogy helyrebillentse ezt a mérleget.”13 Az intézet és saját maga számára
tudományos és politikai célként határozta meg, hogy a remélt és egyszer majd elkövetkez
revíziós tárgyalásokra minél pontosabban rögzítsék és rekonstruálják a Kárpát-medence etnikai helyzetét. Ebben a helyzetben és gondolatkörben megszületend „kulturtáj” fogalma megadta a saját etnikai térnek a történeti folytonosság általi legitimációját. Teleki A Táj és faj c.
írásában részletesen foglalkozik a kérdéssel. Megfogalmazása szerint, a faj és táj szimbiózisok, egymást feltételez alkotóelemei az adott nép életének. Az így megszületett saját
„kulturtáj” fokozatosan, de egyre erteljesebben a nemzeti mitológia részévé vált: a nemzeti
létezés elidegeníthetetlen részévé váltak az egykor birtokolt területek, és vágyott területek is.14

A tudomány és politika keresztútján megszületett kérdéskör hamar a publicisztikai irodalom
kedvelt témájává vált a húszas évek sajtónyilvánosságában. A korszak publicisztikáját vizsgálva azonnal feltnnek azok a nézetek, melyek a keleti, ázsiai kapcsolatokra helyezték a
hangsúlyt. Már a XX. század els évtizedében napilapokban és folyóiratokban, tankönyvekben és irodalmi mvekben mind srbben találkozhattak az olvasók azzal a véleménnyel,
hogy a magyarság a nagy és dics múltú turáni népcsaládba tartozik. Az elmélet végs elemzésben Max Muller angol nyelvésznek köszönhet, aki 1861-ben turáni néven foglalta össze
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Európának és Ázsiának minden olyan nyelvét, amely nem indoeurópai és nem sémi. Osztályozásának alapja az volt, hogy a nyelveket két nagy csoportra vélte feloszthatónak: a letelepült népek nyelvére és a nomád népek nyelvére, s ez utóbbit nevezte el turáninak. A magyarországi turanizmus megindítója és propagálója Paikert Alajos, a késbbi földmvelésügyi
államtitkár volt, aki az angol Ázsiai Társaság mintájára egy magyar Ázsiai Társaságot kívánt
létrehozni. 1910-ben megalakult a Turáni Társaság, alcímében Magyar Ázsiai Társaság. Elnökségében arisztokraták, híres közéleti személyiségek, neves tudósok vettek részt: Teleki
Pál, Széchenyi Béla, Károlyi Mihály, Vámbéry Ármin, Cholnoky Jen, Goldziher Ignác (Németh, 1931).

1913-ban megindult a Túrán, a Társaság folyóirata is. Az els lapszámban Teleki Pál, a Társaság elnöke fogalmazza meg a turanizmus céljait: „Keletre magyar! Nemzeti, tudományos és
gazdasági téren keletre!”15 Teleki tehát a tudományos program meghirdetése mellett egy gazdasági, politikai programot is meghirdet: piacok és nyersanyaglelhelyek keresését Kis- és
Közép-Ázsiában, a német gazdasági elnyomuláshoz hasonlóan egy magyar gazdasági elnyomulás feltételeinek megteremtését.1918-ban a Túrán szerkesztését átvette Teleki Pál, s az
immáron nagy példányszámban megjelen folyóiratban kísérletet tett az eredeti tudományos
programjának megvalósítására. Teleki volt az, aki Turán fogalmának tudományos tisztázását
is elvégezte. ”A Turán tájfogalom és nem – legalább egészében nem – nyelvi, embertani,
származási vagy akár néprajzi.”16 Erre a tisztázásra azért is szükség volt, mert mindinkább
elszaporodtak magában a Turánban, de másutt is az olyan publikációk, amelyeket a dilettantizmus, a tudománytalan elméletek burjánzása jellemzett, s amelyek komolytalanná és nevetségessé tehették a Társaság célkitzéseit itthon és külföldön egyaránt.
Az elburjánzó turanizmus tudománytalan, de határozott alternatívát jelenített meg stabilizációt
és nyugati orientációt képvisel kormányzati politikával szemben. Az 1920-ban megalakult a
Magyarországi Turán Szövetség is ennek jegyében fogant. A Szövetség céljaként határozta
meg, a magyar faj erkölcsi alapjainak megteremtését és a turáni népekkel való kulturális és
gazdasági kapcsolatok kiépítését.

Az 1920-as években már éles kritikával illette Schmidt Jen indogermanista a Nyugatban a
turáni gondolatkört és képviseliket: ”… a turanizmus egy levegbe épített Felh kakukkvár,
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amelynek építmestere a fantázia, pallérra a dilettantizmus, anyaga halva született gondolatok…”17 Publicisztikájában megcáfolja a gondolatkör elméleti alapjait, de nem is ezt tartja
igazán fontosnak. Meglátása szerint a turanizmus nem is tudományos, hanem politikai mozgalom, melynek célrendszere is csak a politika fogalmaival írható le. A szerz a cikkében kijelentette, hogy a turanizmus eszménye a világháború mételyében született és az rövid idn
belül eltnik majd a magyar politikai közéletbl. Jóslata nem vált be, mert a magyarság nyugati identitását tagadó eszmék és gondolatkörök, melyek egyértelmen szembefordultak a
politikai stabilizáció nyugatias modelljével, a húszas évek sajtónyilvánosságában mégis jelents teret kaptak. A hagyományos, nemesi jelleg, romantikus történelemszemlélet az ázsiai
jegyek elsdlegességét hangsúlyozták, de a lejáratott turáni jelz helyett inkább az eurázsiait
alkalmazták.

A Magyar Írás 1927-es évfolyamának második számában jelent meg Raith Tivadarnak
Keleteurópa ismeretlen föld cím írása, melyben az eurázsiai identitás elemeit vette számba.
Munkájában célként jelölte meg a keleti népek összefogásának meghirdetését, és a hanyatló
nyugati civilizáció legyzését. A keleti népek együttmködésnek és a megértésnek alapjait,
megítélése szerint, a közös származás, a közös kultúra, a közös múlt és a közös jöv adja.
Egyértelmen szembeszállt a bethleni kormányzati politika stabilizációt szolgáló politikájával: „Pedig ennek a kultúrtörténeti felismerésnek…, amely ma saját értékeinek elhanyagolásával vakon indul az idegen példák után, dönt jelentségnek kellene lennie.” A szerz cikkében az els világháborús tapasztalatai alapján a turáni életforma azonosságát írta le. Meszszemen következtetéseiben az eurázsiai térség politikai-gazdasági érdekazonosságát hangoztatta, melynek keretét egy balkáni, magyarországi (kárpát-medencei) és oroszországi államalakulat adta volna. A szerz elégedetlen az új Európa rendjével, mivel a nyugati hatalmak
vazallusként kezelik Európa államait. A szerz által felrajzolt romantikus parasztállam eszménye az Európától való elfordulás jellegzetes ideáltípusát jelenítette meg, mely a hagyományok erejére építve elveti a hálátlan Nyugatot és rendszerét.

3. A neopatriotizmus

A konzervatív-liberális politikai elit szellemi környezetét meghatározó értelmiségiek érzékenyen reagáltak a turanizmus új, a paraszti romantikába burkolózó formájára. Szekf Gyulának
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a Magyar Szemlében megjelent írása közvetlen reakció volt Raith Tivadar cikkére.
A történész professzor szenvedélyesen utasította vissza a romantizáló, nemzeti illúziókat felelevenít gondolatokat. „A turanizmus, ha könnyed eladásban alkalmaztatik, ma a hazafias
stílus egy eszköze, ha politikailag, akkor a 19. század nagyszámú nemzeti illúziójának egyik
elkésett, de éppenséggel nem javított kiadása, ha azonban a tudomány rendjébe tartozó gondolatok közt merül fel, akkor vaskos tévedés, melyet nem lehet elég eréllyel visszautasítani.”
Tudományos érvek segítségével tagadta az eurázsiai összetartozás tudatának meglétét és hoszszasan elemezte a paraszti gazdálkodás újkori sajátosságait. Súlyos tévedésnek tartotta a keleti
orientációt és ennek a mesterséges konstrukciónak minden létalapját elveti.18

Az egyre szélsségesebb, radikálisabb és tudománytalanabb nemzeti önmeghatározások rákényszeríttették a konzervatív-liberális politikai és tudományos elitet, hogy markánsan fogalmazzák meg k is a Trianon utáni magyarság új szerepeit a Kárpát-medencében. Az új nemzetkoncepció els látványos, és nagy érdekldést kiváltó cikke Ottlik Lászlónak a Magyar
Szemlében megjelent Magyar nemzet-cseh irodalom cím írása volt.19 Az 1928. februári
számban megjelent tanulmány részletesen ecsetelte az új cseh uralomnak tarthatatlanságát és
diktatórikus jellegét, hisz „Csehország népszavazás nélkül, a fegyverek jogán és a nagyhatalmak erszakos diktátuma alapján jutott Felvidék birtokába.” A cseh politikai elit célja
egyértelm, a magyar vármegyék felbomlasztásával egy gyarmati állapot létrehozása Szlovákiában, mely a magyar politikai elit érdekérvényesít erejét végleg megtöri majd. Ugyanakkor
a szerz áthidalhatatlannak látta a cseh polgári oligarchia és a szlovák parasztság közötti szakadékot. A szerz érthetetlennek tartotta a cseh hatalom törekvéseit, mivel a szlovákok megvetik az új cseh hatalmat, akikkel a nyelvi rokonságon túl semmi más nem kötette össze ket.
Történelmileg motiváltabbnak tartja a magyar hatalom visszaállítását, hiszen „amit a cseh
nemzet nem adhat meg,… nyugodtan megadhatná a magyar: a felvidéki autonómiát.” Ottlik
tanulmányába a romantizálás jegyeit fedezhetjük fel: a Kárpát-medencei együttélés egy sajátos politikai és gazdasági egységet teremtett, mely a mohó és ellenséges szomszédok hitványsága felrobbantott. A „natio hungarica” összetartozás tudata felette áll a nyelvi rokonságnak
és a két külön nyelv, két nemzetiség egy ugyanazon nemzetet takar. Míg az etnikai összetartozáson felépül Közép-Európa torz valóságot eredményezett, a territoriális szemléleten alapuló új nemzeti eszme elfogadható lesz minden nemzetiség számára.
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A magyar nemzettudat lényeges kérdése, hogy a magyarság önmeghatározásában a kisnemzet
vagy a nagynemzeti eszmények kerülnek e túlsúlyba. A magyar nemzetfelfogásban a történeti
nemzet tudata a nemzetiségekkel kapcsolatos nézetek alapját adták. Az államalkotó képesség
öntudata, bár nem mindig szuverén módon, sugallta a nagynemzeti koncepciót. Ez megadta a
magyarság hivatását: a Kárpát-medence feletti hatalom megszervezése és fenntartása. A trianoni béke utáni Magyarország publicistáinak olyan Nagy-Magyarország kép megteremtése is
feladatukká vált, mely elfogadhatóvá válik a visszacsatolandó nemzetiségek számára
is.„Nincsen jó magyar ember, aki kételkednék abban, hogy a Szent István Birodalom területi
egysége elbb-utóbb helyre fog állni”- írta Ottlik László néhány hónappal késbb az Új Hungária felé címmel írt esszéjében.20

A bethleni stabilizáció aktív külpolitikája szerencsés környezetet teremtett az új koncepció
részletesebb és kifinomultabb kidolgozására. A miniszterelnök bizalmasai közé tartozó Ottlik
feladata volt, hogy kialakítson egy olyan teret, mely egyfell teljes mértékben biztosítja nemzeti függetlenségünket, és lehetvé teszi erinknek teljes szabad kifejezését. Másrészt a gazdaságnak szabad mozgást nyújt a Duna medencéjében, mely biztosítja az ország fejldését és
prosperálását.
A hazai szellemi erforrásokat kutató szerz cikkében két pozitív áramlatot tart alkalmasnak
az új Magyarország célrendszerének megfogalmazására, egyrészt a kultuszminiszterhez kötd „neonacionalizmust” és a revízió politikai dimenzióját megfogalmazni képes
„neopatriotizmust”. A modern nacionalizmus beköszönte eltt a középkori Magyar Királyságot a patriotizmus ereje tartotta össze. Most újfajta, életervel teli patriotizmusra lenne szükség ahhoz, hogy a Duna-medence népeit újra lehessen egyesíteni Szent István koronája alatt.
„Neopatriotizmusnak pedig azt a felfogást nevezném, amely belátván azt, hogy Szent István
hagyatéka nem a kisebbségé és nem a többségé, nem az uraké és nem a magyaroké csupán,
hanem mindazoké, akiknek sei a Kárpátok ölén nyugszanak…” A következkben Ottlik sorra vette az Új Hungária területeit és a horvátoktól a tótokon keresztül egészen Erdélyig és
Kárpátaljáig (Ruténföld) elemzi az egységes országba való visszatérés feltételrendszerét.
Rendszerének egyik alapeleme a közös történelmi sorsból táplálkozó „natio hungarica” már
elz cikkében is megjelent, mely elgyengíti az etnikai és nyelvi szempontokat. Másrészt a
szerz megpróbálja szembeállítani az utódállamok etnikai közösségeit (cseh-szlovák, horvát-
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szerb), melyek így a központosító, a nemzetiségi önkormányzatokat semmibe vev új államhatalomból, remélhetleg a Magyarországba való visszatérés mellett döntenek majd. 21
Ottlik nagy feltnést keltett cikkének hátterében Bethlen Istvánt Magyarország miniszterelnökét vélhetjük felfedezni. Bethlen álláspontja a revízió tekintetében meglehetsen változékony formákat nyert a kormányzása alatt. A változó nemzetközi helyzet, az országon belüli
politikai lehetségek és tárgyalási szituációk mind megkötötték a miniszterelnököt a szükséges revízió mértékét illeten. A minimális célként meghatározott egységes magyar nyelvterületek egy országban való egyesítése mellett mindig megjelent a nagyhatalmi nemzettudatból
táplálkozó politikai cél is, mely szerint a magyarságnak a Duna-medencében vezet szerepet
kell betöltenie. A történeti érvek adták alapját a nagyhatalmi ambícióknak, melynek keretét a
Szent István-i állameszme adta. Az államalkotó magyarságot tradíciói, kultúrája és politika
fegyelmezettsége tette alkalmassá arra, hogy „ezen terület önálló megszervezésére egyedül…
hivatott.”22 A historikus érvek mentén kirajzolandó „Nagy-Magyarország” olyan életképes
államalakulatként jelenik meg, amely alkalmas arra, hogy a benne él nemzetek és nemzetiségek életterét megadja. Az integrális revíziónak burkolt formában való megjelenése magában
hordozta a történeti Magyarország helyreállításának lehetségét is.

4. A neopatriotizmus recepciója

Ottlik írása nagy érdekldést és széles kör vitát váltott ki a kor politizáló közvéleményébl.
Az aktív külpolitika els sikereinek és a Rothemere-kampányt követ lázas közhangulatnak
köszönheten bségesen foglalkoztak a politikai lapok publicistái a neopatriotizmus kérdéskörével. Jellemz módon a tényleges hatalmi viszonyokat semmibe vev javaslat támadási
felületévé az integrális revízió modernizációs javaslatai váltak. A kormány közeli konzervatívok még megérten nyilatkoznak a kérdésrl. Kovrig Béla cikkében, a bethleni politikai hatalom részeseként laudációval fogadta az új gondolatkört. A jellegzetesen idealista szólamokban
a hatalom logikáját követve a neopatriotizmust az új közmegegyezés és az új országépítés
lehetséges alapjaként ábrázolta, melynek segítségével felépíthetnek tnik az Új Hungária
világa.23
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Az ellenzéki lapok közül a Magyarság reagálása a leggyorsabb és a legerteljesebb. Milotay
István írásában érdekesnek és alapjában nemes célnak tartja az új szellem revíziós kormányzati politikát. A szerz a gondot abban látja, hogy a bethleni új szellem politika csak a formális és csak a szólamok szintjén létezik. Milotay szerint hogyan várhatna el új szellem,
autonóm országot az elszakított területek népei, mikor a Csonkamagyarországon sem léteznek
az anyagi és morális függetlenség biztosítékai. Álláspontja szerint, a bethleni konszolidáció
rendszere csak szavakban törekszik az ország morális és gazdasági egységének helyreállítására, így az elszakított országrészek népei eltt hiteltelen a magyar kormányzati politika.24
Bajza József publicisztikájában radikálisabb hangot ütött meg és egészében elvetette az autonómiákra épül új Magyarország tervét. „Semmiféle koncessziót, autonómiát nem kell nekünk
ajánlanunk”, hanem egy közös munkára épül országot képzetét kell kialakítani.25 Kritikáknak érdekes dimenzióját adja, hogy egyik szerz sem hisz az utódállamok stabilitásában, nem
veszi komolyan az új államok nemzettudatát és a hagyományos magyar kultúrfölény érzdik
ki mondanivalójukból. A magyarság, ha rendbe teszi közös dolgait, szinte automatikuson
visszanyeri hatalmát a Kárpát-medencében.
A legélesebb bírálatok a tervezet ellen a politikai jobboldal radikális elemeitl érkeztek. Így
nem véletlen, hogy az Elrs cím hetilapban Bajcsy-Zsilinszky Endre fejtette ki ellenvetéseit
a leghatásosabban. A húszas években Zsilinszky Endre a bethleni konszolidáció kérlelhetetlen
kritikusaként radikálisan támadta a kormányzat politikáját és most is gúnyos hangvételben
fejtette ki ellenérzéseit. A cikkében Bajcsy-Zsilinszky nem látja értelmét addig foglalkozni a
revízió kérdésével amíg, az ország vezetése nem bizonyította be államszervez képességét.26
A kormányzat konszolidációra törekv politikáját élesen bírálva számba veszi az országot
fojtogató bels feszültségeket: a szociális igazságtalanságokat, a választási rendszer
álparlamentista jellegét, a közigazgatás centralista gyakorlatát. Az egyértelmen propaganda
célból kreált új revíziós célrendszer „csak arra jó, hogy elvonja a figyelmet a magyarság nagy
bels problémáiról.” A legsúlyosabb vád mégis az egész cikkben az volt, hogy BajcsyZsilinszky szerint Ottlik neopatriotizmusa alapveten Jászi Oszkár „Keleti Svájcára” hasonlít.
Jászi Oszkár már 1912-ben foglalkozott a nemzetiségi kérdéssel „A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés” cím könyvében, amelyben a nemzetiségi mozgalmakat nem
kívülrl szított, mesterséges képzdménynek, hanem organikus „természeti” jelenségként írta
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le. Véleménye szerint a problémát tudatos, messzemen jogkiterjesztéssel, egyenjogúsítással
kell megoldani. 1918 tavaszán finomította tovább a közép-európai térségre vonatkozó koncepcióját, mely a Magyarország jövje és a Dunai Egyesült Államok címet viselte
(Jászi, 1918). A tervezet az Osztrák-Magyar Monarchiát öt szövetséges államra osztotta: Magyarországra Horvát-Szlavónia nélkül, Ausztriára, a cseh korona országaira, Lengyelországra,
horvát vezetés Illíriára és fenntartotta Románia csatlakozásának lehetségét is. Ez az elméleti konstrukció abban a szellemben született, mely szerint a világháború tabula rasát teremtett
és itt az id a térség területi viszonyainak rendbetételére. Az irreális és inkább elméleti konstrukcióként értelmezhet tervezet jól mutatja a magyar polgári radikálisok helyzetértékelésének hibáit. Horthy-korszak politikai hatalma a legfbb ellenségként kezelte Jászi Oszkárt, a
meghatározó értelmiségi csoportok kiírták a magyar nemzetbl. A történelmi Magyarország
sírásójának és a trianoni országvesztés közvetlen elidézjének tartották. A korszak politizáló
közvéleménye, különösen a konzervatív irányultságúak egyértelmen negatívan ítélték meg
Jászi Oszkár tudományos munkásságát és a politikai hatalomban betöltött szerepét. Szekf
Gyulának a Magyar Szemle els számában megjelent programadó cikkében elrettent példaként jelenik meg Jászi szellemisége, „mely munkájával következetesen a társadalom átalakítását célozta, míg nagyzási hóbortja példátlan impotenciában nem pukkant szét, akárcsak
gyermekeknek falhoz vágott stanicli.”27 Minden olyan támadás, melyben Jászi Oszkár szellemiségének hasonlatosságát idézik fel nem maradhat válasz nélkül a Horthy korban.
Ottlikot és körét is láthatóan váratlanul érte a konzervatív oldalról érkezett kritika és a vádakat
elutasítva egy válaszcikkében szokatlanul kemény hangnemben ítélte el a Károlyi-kormányzat
nemzetiségi politikáját és a Kisantant államait.28 Az erélyes hangnemben megírt cikk is kevés
volt a vádak visszautasítására, mert a szerz a Magyar Szemle októberi számában tovább
részletezte és magyarázta álláspontját.29 Határozottan utasította el a radikális jobboldalról érkez vádakat, melyek Jászi Oszkár tervéhez hasonlítják a rendezési javaslatát. Megítélése
szerint a polgári radikálisok vezetje nem számolt a fennálló és a térséget meghatározó tényleges erviszonyokkal. Tervezete csak még jobban elmérgesítette volna a szomszéd népek
kapcsolatát és az egységes Magyarország szétbontását segítette volna el. Az elhatárolódása
után részletesen mutatta be Ottlik saját neopatriotisata gondolatrendszerének logikai elemeit.
A nemzet, nemzetiség és nép fogalmának meghatározásánál Ottlik megpróbálja feltárni azo-

27

Szekf,1927: 3.old.
Ottlik,1929:Megjegyzések, 361-362.old.
29
Ottlik,1929: „Új Hungária” 113-124.old.
28
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kat a területi elveket és az ezeket felhasználó politikai motivációkat. A szerz szerint a középkori területi elv alapján szervezd politikai közösség a natio hungarica az államban találta
meg szervezeti formáját, mely ekkor nem jellemezhet magyar jellegként. A felvilágosodás
és a francia forradalom hatására kialakult államnyelvi küzdelem fordította szembe egymással
az egyes nemzetiségeket és itt vált azonossá a nemzet fogalma a magyarsággal. A magyar
nacionalizmus vált a történeti tradíció egyedüli képviseljévé, mellyel a nem magyar nemzetiségek szembe fordultak és a birodalmi identitásba helyezték el önmagukat. A magyarság politikai, társadalmi és gazdasági túlsúlyának (kultúrfölénye) eredményeként a magyar nacionalizmus vált a patriotizmus egyetlen hordozójává és a területi integritás védelmezjévé. A magyar túlsúly ereje nem tette lehetvé a nemzetiségek számára az önálló értelmiség és társadalmi valóság megteremtését, így a Jászi által javasolt föderatív átszervezése a térségnek teljesen felesleges és ésszertlen lett volna.
Ottlik értékelése szerint a húszas évek második fele alapjában tér el az els világháborús
helyzettl. A magyarság politikai és gazdasági hatalmát az utódállamokban már megtörték.
Ezzel lehetetlenné vált a revíziónak az a változata, mely csak a magyar társadalom érdekeit
veszi figyelembe. A végs cél, Hungária egységének megteremtése, mégis reális valóság.
A háború után létrejött államok képtelenek megoldani a modernizálódó társadalom gondjait
mindaddig, „amíg a mai idegen hatalmaktól függenek” és „a magyar piac biztosítása nélkül
ugyancsak nem mehetnek semmire.”30 Ottlik egyértelmen kijelentette, hogy a történelmi
Magyarország feldarabolódása politikai tény és aki Hungária egységét kívánja annak csak
autonómiák megadásában szabad kell gondolkodnia.

5. Következtetések

A neopatriotizmusról szóló vita számos pontján ad rálátást a konzervatív kormányzat célrendszerére. Elször is érdekes eleme a munkának, hogy elhanyagolja a származási, vallási és
nyelvi identitás erejét és szinte csak a területi összetartozást vizsgálja komolyan. A SzentIstvánhoz köthet fogalmak körben a kultúra egységét hirdeti meg, miközben ez a nemzetiségek számára a magyar szupremáciát szimbolizálja. Másrészt az a feltevés, hogy a földrajzi
értelemben egységes Kárpát-medence csak egy politikai közösségben (államban) létezhet,
már a politikai és társadalmi realitások torz értelmezésébl fakad, és a kor általános politikai
prioritásainak rossz értékelését adja. Harmadrészt ersen köti a konzervatív politikai elitet a

30

Uo.: 120.old.
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romantikus hagyományokhoz az a tény, hogy önmagát (a magyarságot) minden elemében
magasabb rendnek tartja a nemzetiségeknél. A „családfenntartó idsebb testvér” fogalmának használata magában hordozta az egy és hiteles „történelmi misszió” lehetséget, mely
nem az egyenl elbánás elvét sugallja a nemzetiségeknek, hanem az évszázados egyenltlen
megítélés továbbélését sejtette.
6. Summary

In the confession of the society of the 1920s the assumptions occupied the first place that
described the targets of the Hungarian with the symbols of the preterit world. With
interpreting the content of the symbolic politics we can get closer to the historic roots of the
romantic belief in mission of the Hungarian political life. The researches examining the
extensity of the ethnical and cultural phenomena strengthened in Hungary of the first half of
the 20th century and in the whole Central European region which created the concept of the
"ethnical landscape" and "natio hungarica" that have been used up to this day. The
intellectuals determining the clime of the conservative-liberal political elite gave sense to the
concepts and they coursed it through the press publicity towards the politicizing social groups.
The discussion about the interpretation of the concepts presents the romantic view of nation of
the political elite of the 1920s.
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A SZERVEZETI KULTÚRA ELMÉLETE, MEGHATÁROZÓ ELEMEINEK CSOPORTOSÍTÁSA
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Absztrakt

A cikkem vezetéstudomány egyik meghatározó kutatási témájával, a szervezeti kultúra vizsgálatával foglalkozik. Annak ellenére, hogy a kérdést számos külföldi és hazai szerz is tanulmányozta, elméleteik között nem találtam egy olyan modellt, aminek a segítségével egy
szervezet kultúrájának elemeit rendszerezett módon lehetne vizsgálni és bemutatni. Tanulmányomban így arra vállalkozom, hogy a már meglév elméletekbl építkezve, azokat részben
kiegészítve létrehozzak egy olyan ábrát, ami egy szervezet kultúrájának elemzésekor mankóul
szolgálhat a szakembereknek.

1. Bevezetés

A kultúra szónak manapság divatja van: beszélnek kulturális kötöttségekrl, kulturális ellentmondásokból adódó nézeteltérésekrl, de hallhatunk viselkedéskultúráról, st borkultúráról és lakáskultúráról is. De mi a kultúra szerepe, és mennyiben határozza meg egy személy,
egy csoport, egy szervezet, vagy egy nép jellegét? A különböz nemzetek kultúrájával az
antropológia foglalkozik, az egyéni viselkedésjegyek meghatározása és azok okainak feltárása
a pszichológia feladata, egy adott csoport habitusának, attitdjeinek, teljesítményének kutatása a szociálpszichológiára hárul, míg egy szervezet kulturális jellegzetességeivel – többek
között – az emberi erforrás menedzsment foglalkozik.
Az utóbbi években a szervezeti kultúra szerepe felértékeldött. Egyre többször hallom az
olyan kifejezéseket humán erforrás szakemberek és vezetk szájából, mint „ers kultúrájú
szervezet”, „amerikai típusú szervezeti kultúra”, stb. Gyakran ezzel magyaráznak egy-egy
döntést, ez alapján foglalnak állást bizonyos kérdésekben, és a sokszor a munkahelyváltást is
ezzel indokolják. Azonban nemcsak a szakma gyakorlati életében, elméleti oldalán is felersödött a szervezeti kultúra iránti érdekldés. A szervezeti kultúra témájának aktualitását jelzi,
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hogy egyre bségesebb nemzetközi szakirodalma mellett folyamatosan bvül a hazai szakirodalma is. Annak ellenére, hogy gyakorta hallani és olvasni a szervezeti kultúráról és annak
jelentségérl, nem találkoztam olyan elmélettel, amely egyértelmen felvázolta volna, hogyan ismerjem meg, mi mentén mutassam be egy szervezet kultúráját, melyek a szervezeti
kultúrát meghatározó legfontosabb elemek.
Ebbl a megfontolásból a tanulmány egyik célja, hogy összegyjtse, és egy csokorba szedje
azokat a szakirodalomból már ismert elméleteket, amelyek a szervezeti kultúra definiálásával,
és meghatározó elemeinek vizsgálatával foglalkoznak. És célja továbbá, hogy egy saját készítés ábrával mankóul szolgáljon azoknak a kutatóknak, akik a szervezeti kultúra vizsgálatával
foglalkoznak, illetve segítse azokat a vállalati szakembereket, akik ennek a területnek a kivagy átalakítására törekednek.

2. A szervezeti kultúra elmélete
2. 1. A kultúra fogalma

Hogy egy szervezet kultúrájának sajátosságait meg tudjuk határozni, szükséges a kultúra szónak a definiálása, így az általános értelemben vett kultúra szót el tudjuk helyezni a szervezet
szintjén.
Az értelmez kéziszótárban a követezképpen határozzák meg a kultúra fogalmát: „Az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek összessége.” (Juhász et al., 1975)
A szó definiálására az évtizedek során számos meghatározás és elmélet született. A teljesség
igénye nélkül kiemelve néhányat:
i Kluckholn (1951) úgy véli, hogy a kultúrát a hagyományos eszmék és a hozzájuk kötd
értékek alakítják ki.
i Holfstede (1980) a gondolkodás olyan programozójaként tekint rá, mely az egyes közösségek megkülönböztetésére szolgál.
i Singer (1987) szerint a kultúra egy tanult, csoport által meghatározott észlelési minta,
amely a verbális és nem verbális nyelvi beállítottságot, az értékeket, a hiedelemvilágot, a
tévesnek minsített hiedelmeket és a magatartást foglalja magába.
i Az emberek együttélésének és az együtt végzett munkának a terméke, illetve ennek egy
adott korszakban való jellegzetes állapota. Az általános értelemben vett kultúra magába
foglal az anyagi természet dolgok – a fogyasztásra szánt javak és munkaeszközök – mellett számos nem anyagi természet dolgot is. Ilyenek a nyelv, a tudományos elméletek, a
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mveldésnek egy bizonyos területe, illetve ezek valamely korszakban egyes népeknél való megnyilvánulása. Tágabban értelmezve ide sorolhatjuk a közös szokásokat, az adott társadalom intézményeit is (Barakonyi és Lorange, 1998).
i Fons Trompenaars (2007) olyan módszerként értelmezi, mely a problémamegoldásban
segíti az egyént, hogy azok alapvet feltételezésekké válhassanak, így olyan fogalmakat
definiálnak, melyeket a csoport tagjai ugyanúgy értelmeznek.

A kultúra meghatározása az évtizedek során sokat változott. A múlt század derekán eszmékként és értékekként, a 80-as évek elején a gondolkodás programozójaként, a 80-as évek végén
észlelési mintaként definiálták. A század végén már összekapcsolták az emberi tevékenységgel, annak jellegével, vagyis a munkával, 2007-ben pedig egyfajta problémamegoldó módszerként írták le.

2. 2. A szervezeti kultúra fogalma

Hasonlóan a kultúra fogalmához, a szervezeti kultúra definiálására is sokan vállalkoztak.
A fellelhet szakirodalomból kiragadva néhányat:
i „Az ers kultúra informális szabályok rendszere, amely világossá teszi, hogy az emberek
hogyan viselkedjenek az esetek többségében.” (Deal, Kennedy, 1982, in: Málovics, 2004).
i „Viselkedés váratlan döntési helyzetben.” (Csath, 1990).
i Roger Harrison szerint a szervezeti kultúra mindazon hiteknek, értékeknek, rítusoknak,
mítoszoknak és érzéseknek hagyományosan kialakult rendszere, amelyet a szervezet tagjai
magukénak vallanak (Bakacsi, 1996).
i „Mi itt így dolgozunk.” (Fábián, 2007).
i „Szervezet, stratégia, munkaer, vezetési stílus, rendszerek, eljárások, koncepciók, értékrendszer.” (Peters, 2009).

A fentiekben felsorolt definíciók mindegyike a munkahelyi értékrendszert és/vagy az abból is
következ viselkedést tekint a szervezeti kultúra alapjának; egyedül Peters az, aki néhány
materiális tényezt is meghatározó elemként ír le. Ma már a dinamikus technikai fejldés
korát éljük, a szervezetek folyamatos változásra és alkalmazkodásra kényszerülnek, így életüket és fennmaradásukat jelentsen befolyásolják a Peters által említett tényezk is.
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2. 3. Szervezeti kultúratipológiák

1972-ben Harrison négy szervezeti kultúratípust azonosított annak megfelelen, ahogyan egy
szervezet felépül. Ez a négy típus a hatalmi, a szerep-, a feladat-, és a személykultúra. 1978ban Handy átdolgozta Harrison koncepcióját, és elméletében hangsúlyozta, hogy az alábbi
kultúratípusok egyike meghatározó szerepet tölthet be egy szervezetben, vagy annak adott
részlegén belül (Naoum, 2001).
i A hatalmi kultúrában a döntéseket kevés, kulcspozícióban lév személy hozza meg, és a
szervezet felülrl irányított. A döntéshozatal és megvalósítás gyors ütemben történik, kevés a formális rendszer, eljárás és szabály.
i A szerepkultúrában a különböz pozícióban lév embereknek – a korábban megadott jellemzik alapján – világosan meghatározott hatalma van. A hatalom a pozícióból, és/vagy a
szaktudásból származik addig, amíg a szaktudást elismeri és igazolja a szervezet.
i A személykultúrában a szervezet a személyes teljesítmény köré épül. Egy ballett- vagy
operatársulat kitn példa erre, de a nemzetközi jogi vállalatok is hasonlóan szervezdnek.
Ilyen típusú szervezet akkor jön létre, ha az egyének a saját teljesítményüket magasabb
rendnek tartják, mint a szervezetet.
i A feladatkultúrában a különböz csoportok célja, hogy egy speciális problémára megoldást

találjanak. A hatalom a szakértelembl ered, de csak addig, ameddig arra szükség van. Fleg a mátrix struktúrájú szervezetekre jellemz (Carnall, 2007).

Charles Handy megközelítésével valamelyest ellentétben Kono a szervezeti kultúra három
alapelemét vizsgálja, amelyek a következ kérdésekre keresik a választ:
i mi tekinthet a szervezeten belül közös értékeknek,
i milyen a szervezet döntéshozatali mechanizmusára jellemz gondolkodásmód, illetve
ezekben milyen minták és eljárások meghatározóak, és
i milyenek a szervezetnél általánosan érvényesül viselkedési szokások (Berde et al., 2006).
Kono rendszerében fleg a döntési mechanizmus kap kiemelt szerepet, véleménye szerint ez
az elem tükrözi a leginkább a teljesítmény alakulását, illetve a munkavállalók elégedettségét,
és ezek alapján kaphatunk képet az uralkodó szervezeti kultúráról. Mindezt figyelembe véve
öt szervezeti kultúratípust különböztet meg:
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i Pezsg, élénk szervezeti kultúra: az innováció maradéktalanul érvényesül, számos új ötlet
születik. A közös értékrend, a családias szellem, világos célok és jó bels kommunikáció
jellemzi. A beosztottak és a vezet közötti távolság nem számottev, könnyen születnek új
stratégiák, melyeket többnyire eredményesen meg is valósítanak.
i Bürokratikus szervezeti kultúra (alapjaiban Candy szerepekre épül kultúratípusával egyezik meg): folyamatcentrikus, meghatározó a szabályozottság, elhanyagolható mérték az
alkalmazottak kockázatvállalása.
i Stagnáló kultúra: meghatározó a tradíciók, a régi minták követése. A befelé fordulás jellemzi, a környezeti kihívásokra már érzéketlenné váltak. Fleg a monopolhelyzetben lév
cégek sorolhatók ide.
i Pezsg kultúra határozott vezeti irányítással: ers vezetség jellemzi, de a beosztottak
bíznak felettesükben, ötleteit elfogadják és készségesen partnerek a megvalósításban.
i Stagnáló kultúra határozott vezeti irányítással: teljes egészében a vezet határozott irányítása érvényesül, mely tekintély és hatalmi elv. A hibás vezeti döntéseket is végre kell
hajtani, a dolgozók kezdeményezkészsége teljesen elhal (Arutyunjan et al., 2007).

Quinn felismerte, hogy az ers kultúra segíthet a szervezetnek alkalmazkodni a környezeti

változásokhoz, ugyanakkor horgonya is lehet a fejldésnek. Így a befelé, vagy a kifelé fordulást – a vezeti magatartás mellett – a szervezeti kultúratípusok meghatározó jegyének tekintette:
i Érdekszövetség: a szervezet egy nagy, kiterjedt, egységes családhoz hasonlítható, barátságos légkör, csoportszellem jellemzi. (Kono pezsg, élénk típusával hozható párhuzamba.)
i Hierarchikus kultúra: számottev az alá-fölérendeltségi viszony jellege, a rendkívül formalizált struktúra, az ers szabályozottság. (Kono bürokratikus kultúratípusához hasonlítható.)
i Adhocratikus (innovációt elmozdító struktúra): a dinamikus, kreatív munkavégzés és a
változásokra, változtatásra való nyitottság a meghatározó, illetve ers a kockázatvállalási
kedv.
i Piaci berendezkedés: a dolgozókat és a vezetséget az eredményorientáltság jellemzi, a
fókuszba a pofit és a termelékenység kerül. Ers a szervezettség, mindenki tudja, hogy mi
a dolga és csak arra koncentrál (Cameron és Quinn, 1999).
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Az említett kultúratipológiák bár különböz módon, de kivétel nélkül az emberi tényezvel
hozzák szoros kapcsolatba, azzal írják le a szervezeti kultúrát. Handy az alapján tipizál, hogy
a hatalom kinek vagy kiknek a kezében összpontosul, hogyan és mi alapján vívhat ki magának elismerést az egyén. Kono a már sokat emlegetett értékrendszert és viselkedési szabályokat kapcsolja hozzá a hatalom kérdéséhez, Quinn pedig a szervezet ki- vagy befelé fordulását
tekinti meghatározó tényeznek a vezeti magatartás mellett.

2. 4. A vezetési stílus meghatározó szerepe

Ahogy az a szervezeti kultúra fogalmának definiálása során is kiderült, a vállalati kultúra
meghatározásakor nem hagyható figyelmen kívül a vezetési stílus. A kultúra elemeinek kialakítását és módosítását vagy módosulását jelentsen befolyásolja a vezetk személyisége és
hozzáállása.

Hagyományosan a vezetknek az irányító és az ellenrz szerepet szokták tulajdonítani,
azonban a vezetés ennél sokkal összetettebb, és ennek megfelelen sokrét készségeket kíván
meg. Ezek nem egyszeren leírható, állandó kompetenciák, hiszen a vezetknek tudniuk kell
alkalmazkodni a folyamatos küls és bels változásokhoz. Nem könny tehát megfogalmazni, hogy milyen a jó vezet, azonban az világos, hogy mi a feladata: dolgozni az emberekkel,
és értük (Lewin és Regine, 1999).
Ha a vezeti stílust szeretnék tipizálni, a legelterjedtebb felosztása az autokratikus és a demokratikus irányítási forma. Mindkettt alapjaiban a vezet személyisége határozza meg, az

elbbi egyszemélyes vezetést jelent, vagyis a dolgozók követik a felettesük utasításait, a döntési mechanizmusokban nem, vagy csak elhanyagolható mértékben vesznek részt. A demokratikus irányítási forma esetében a vezet bevonja alkalmazottait a fontosabb döntések meghozatalába, a célok kitzésébe, és a beosztottakat nagyfokú önállóság jellemzi.
A szakirodalom megkülönböztet döntéshozatali és személyiségközpontú vezetési stílusokat.
„Döntésközpontúnak tekinthet az a csoportosítás, amely a vezetési stílusokat aszerint tipizálja, hogy a döntéshozatalban a vezetk milyen beleszólást engednek meg beosztottjaiknak.”
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(Berde et al., 2006) Kurt Lewin, Likert és Tannenbaum-Schmidt csoportosítása tartozik ide:
Lewin autokratikus, demokratikus és Laissz faire (szabad kezet adó, liberális) típusokat kü-

lönböztet meg; Linkert
i keménykez parancsolót (központosított döntéshozatal és ellenrzés),
i jóakaratú parancsolót (esetenként a döntéshozatalba bevonja alkalmazottait, de szoros az
ellenrzés),
i konzultatív stílusú vezett (a döntéshozatalba szinte mindig bevonja beosztottjait, gyenge
az ellenrzés),
i részvételi csoportot (a döntéshozatal és az ellenrzés kivétel nélkül demokratikus) határoz
meg;

Tannenbaum-Schmidt egy hétfokozatú skálán írták le és értelmezték az alkalmazottak hata-

lomban való részvételét, és cselekvési szabadságuk mértékét. A skálán a két szélsség-típus a
fnökközpontú, és a beosztott központú vezetés.
A személyiségközpontú vezetési stílusok – az általam felhasznált szakirodalom alapján – a
Michigeni Egyetem modellje, az Ohioi Egyetem modellje és a Blake-Mouton rácsmodell.
A Michigeni Egyetem modellje feladat- és beosztott-centrikus vezetket különböztet meg,
az elbbit a magas szint, nagy mérték ellenrzés jellemzi, míg az utóbbira az összetartó
csoport kialakításának törekvése a jellemz, és az ellenrzés kevésbé szoros. A két vezetési
stílust meghatározó viselkedési és koordinálási jegyek egymással összeférhetetlenek.
Az Ohiói Egyetem modellje kezdeményezés-strukturálás és figyelem típusokat határoz meg,
amelyek jellemzi nagyfokú átfedéseket mutatnak az elzekben taglalt vezeti stílusokkal.
A lényeges különbség abban mutatkozik, hogy k a két típusra jellemz jegyeket nem egymást kizáró, hanem egymás mellett is létezhet tényezknek tulajdonították (Berde et al.,
2006).

3. A jéghegy-modell – a szervezeti kultúra elemeinek csoportosítása

Ahogyan a fent említett elméletek is prezentálják, a szervezeti kultúrának nemcsak a külföldi,
a hazai szakirodalma is folyamatosan bvül. Ennek ellenére, amikor azt a feladatot kaptam,
hogy mutassam be egy szervezet kultúráját, nem találtam olyan elméletet vagy ábrát, aminek
a mentén szisztematikusan haladhattam volna, és aminek segítségével teljes képet kaphattam
volna a bemutatandó szervezet kultúrájáról. Úgy gondoltam, Bakacsi (1996) jéghegy-modellje
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jó kiindulási alap, és azt tovább fejlesztve sikerül egy, a gyakorlatban is használható ábrát
létrehoznom. Ennek az ábrának a segítségével én eredményesen átláttam, hogy hogyan és
milyen elemekbl épül fel a szervezeti kultúra, illetve ezen elemek csoportosításával megértettem az egyes tényezk fajsúlyosságát is. A modell tehát azért készült, hogy segítséget
nyújtson azoknak az elméleti vagy gyakorlati szakembereknek, akik a szervezeti kultúra megismerésével, ki- vagy átalakításával foglalkoznak.

A szervezeti kultúra különböz látható és a küls szemlél számára láthatatlan elemekbl
épül fel. Felmerül a kérdés, hogy mit tekinthetünk a kultúra megfogható elemeinek, és mik
azok a rejtett sajátosságok, amelyek csak a régi tagokkal való interakciók során, a szervezetben eltöltött hosszabb id után ismerhetk meg.

Az elemek szemléltetésére Bakacsi (1996) és Pálfi (2006) az ún. jéghegy-modellt alkalmazza.
A modell hasonlít Freud elfojtás-elméletéhez, csak nem a személyiséget meghatározó tudatos
és tudattalan arányát mutatja be egy jéghegyen keresztül, hanem a szervezeti kultúra látható
és láthatatlan elemeibl épít. Ha az osztrák pszichológus (Freud) elméletébl indulunk ki,
könny meghatározni, hogy a jéghegy víz feletti része a látható, a vizsgálható kulturális jegyeket képviseli egy adott szervezeten belül, míg a víz alatti részek a szabad szemmel nem
látható, észrevétlen mozgatórugók a mélyben.
Ha figyelmen kívül hagyjuk a kultúra rejtett sajátosságait, éppúgy félrevezetjük magunkat,
mintha a jéghegy feltáratlan darabjáról nem vennénk tudomást. Ha a felszínen maradunk, soha nem érthetjük meg a valódi szervezeti kultúrát, amit az értékekben, a feltevésekben, a hiedelmekben, az érzésekben és az attitdökben érhetjük tetten (Bakacsi, 1996).
A szakirodalomból megismert jéghegy modelleket továbbfejlesztettem és részben kiegészítettem annak érdekében, hogy jól elhatárolhatók legyenek a kemény elemek a puha elemektl,
illetve a csoportos és egyéni elemek, az alábbiak szerint:
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SZERVEZET

célok

díjak

struktúra

történetek

(vég)termékek

nyelv

technológia

szakzsargon
szimbólumok
öltözködés

kemény
elemek

pénzügyi erforrások
látható
sajátosságok

politikák és eljárások

Küls
tényezk
alakítják

fluktuáció
munkakörnyezet

értékek
feltevések

csoportmunkák

hiedelmek

egyéni
elemek

attitdök

csoportnormák
rejtett
sajátosságok

tudás

informális inter- csoportos
akciók

elemek

érzések
normák

1. ábra

A szervezeti kultúra meghatározó elemeinek csoportosítása
Forrás: saját szerkesztés Bakacsi (1996) és Pálfi (2006) alapján.

i Kemény elemek: alapveten határozzák meg egy szervezet mködését, vezetési modelljét.
Továbbá a vállalati célok, politikák, pénzügyi erforrások nehezebben alakíthatók, a legkisebb módosításhoz a vezetségnek figyelembe kell vennie bizonyos küls körülményeket
is, mint az ország pénzügyi, gazdasági és politikai helyzetét és/vagy a piaci viszonyokat
és/vagy jogi szabályozottságot.
i Puha elemek: könnyebben változhatnak, például generációfrissítés, vagy váltás esetén lehetséges a szakzsargon, vagy a nyelvhasználat kibvülése, átalakulása. A „puha” elemek
tudatos formálása is elképzelhet, pl. szimbólum lecserélése, vagy szélsséges, nem valós
elemekkel gazdagítása történeteknek, históriáknak, melyek az új belépk számára bizonyos értékek kiemelését, tudatosítását szolgálhatják.
i Egyéni elemek: a szervezeti kultúra ezen elemeit nagymértékben befolyásolja az egyén
munkába állás eltti értékrendje, személyisége, illetve a munkába lépés körülményei, az
ott elfoglalt helye. Ezek személyenként eltérek, és összességében alkotják a szervezeti
kultúrának ezt a rejtett csoportját.
i Csoportos elemek: ezek mindegyike nem egyénileg, vagy egyénenként alakult ki, hanem
interperszonális kommunikáció, kapcsolatok útján.
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A szervezeti kultúra elemeinek általam létrehozott csoportosítási módja lehetvé teszi, hogy
elkülönüljenek azok az elemek, amelyek alapvet fontosságúak a szervezet zökkenmentes
mködéséhez. A kemény elemek ismerete biztosítja, hogy a szervezet vezetése a szervezetalakításkor, vagy átalakításkor ezeknek a kiépítésére koncentráljon, míg a puha elemek irányítottan, vagy spontán módon menet közben is kialakulhatnak.
A szervezeti kultúra kemény elemei: a célok, a struktúra, a (vég)termékek, a használt technológia, a politikák és eljárások, a pénzügyi erforrások, a fluktuáció és a munkakörnyezet már
sokkal nehezebben alakíthatók, és jellegük, illetve esetleges módosításuk vagy módosulásuk
alapjaiban határozza meg a szervezet mködését.
Gazdasági
(és piaci helyzet)
Célok, (vég)termékek

Mködési rend és
módszerek:
- struktúra
- technológia
- politikák és eljárások

Fizikai körülmények:
- munkakörnyezet
- pénzügyi erforrások
- fluktuáció

2. ábra

A szervezeti kultúra kemény elemeinek modellje
Forrás: saját szerkesztés.

A kemény elemeket továbbá küls tényezk alakítják, és amennyiben szervezeti átalakítás
válik szükségessé, azt a küls környezethez igazodva kell véghez vinni. A célok és a
(vég)termékek az aktuális gazdasági és piaci helyzet függvényében alakulnak, amihez a szervezeti struktúra, a technológia, a politikák és eljárások teremtik meg a szükséges mködési
rendet, illetve adják meg a módszereket; a munkakörnyezet, a fluktuáció és a pénzügyi erforrások pedig a fizikai körülményeket biztosítják.

A szervezeti kultúra küls szemlél számára látható, puha elemei közé sorolom a szervezeti
ceremóniákat, a díjakat, a szervezet fennállása óta kering történeteket, a használt nyelvet
(vagy nyelvi stílust), a szakzsargont, az öltözködést, illetve a szimbólumokat. Ezek az elemek
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a szervezeti kultúra olyan csoportját alkotják, amelyek ugyan meghatározzák egy szervezet
mködési rendjét, de kialakításuk vagy átalakításuk nem igényel hosszas koordinációt, st
ezen elemek többsége (nyelv, szakzsargon, öltözködés, történetek) spontán módon jön létre,
jellegüket pedig olyan bels tényez határozzák meg, mint a szervezet tevékenysége, mérete
és múltja. A ceremóniák és a szimbólumok rendszerint már a szervezetalakításkor körvonalazódnak, módosításukra pedig irányítottan bármikor sor kerülhet.
A szervezeti kultúra rejtett elemeinek egyéni csoportjával, mint érdekekkel, feltevésekkel,
hiedelmekkel, attitddel, tudással, érzésekkel és normákkal már a szervezetbe való belépését
megelzen is rendelkezett az egyén. Ezek a jegyek a munkavállaló alkalmazását követen
adódnak hozzá a szervezetéhet, vagyis válnak „szervezetivé”. Módosításukhoz és/vagy fejlesztésükhöz figyelembe kell venni, hogy az érdekek, az attitdök, a normák és a tudás (ha a
képzés lehetségét kizárjuk), nagyon nehezen alakíthatók, hiszen ezek mindegyike már kialakult az egyén szocializációja, tapasztalatai és oktatása során. A felvetések, a hiedelmek és az
érzések ezzel szemben a vállalati politikák módosításával és megfelel vezeti stílussal fejleszthetk.

Úgy gondolom, a szervezeti kultúra másik rejtett csoportját a csoportos elemek alkotják:
csoportmunkák, csoportnormák és informális interakciók. Ezek az elemek abban különböznek
az elzektl, hogy egyik sem egyénileg vagy egyénenként alakul ki, és azt követen adódik
a szervezethez, hanem a már meglév szokásokat és normákat kell az egyénnek figyelembe
vennie, amikor belép a szervezetbe. Átalakításukra átszervezéssel és/vagy szervezeti etikai
irányelvek, politikák meghatározásával sort keríthet a vezetség.

A szervezeti kultúra elemeinek megismerésére mankóul természetesen nemcsak a jéghegymodell alkalmas. Egy amerikai banki kiadványban találtam egy másik ábrát (3. ábra). Ennél a
modellnél azonban érdemes megjegyezni, hogy valószínleg a profitorientált szervezetek
kultúrájának megismerésére fejlesztették ki, ezt egyértelmsíti az ábrán a vásárlók meghatározó szerepe.
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Vásárlók
és normák

Ceremóniák és
események

Szervezeti
struktúra

Szabályok és
politikák
Viselkedés

Kommunikáció
Célok és szervezeti méret
Szervezeti
tanulás és fejldés

Díjak és
elismerések

Menedzsment
viselkedése

3. ábra

A szervezeti kultúra alkotóelemei
Forrás: saját szerkesztés Internet 1 alapján.

Ez a modell a viselkedést helyezi a középpontba, a többi elemet úgy szemlélteti, hogy azok a
magatartást befolyásoló tényezk. Szerencsésnek tartom, hogy a szervezeti tanulás és fejldés, illetve a kommunikáció és a menedzsment viselkedése is helyet kapott az ábrán. Eddigi
tapasztalatim alapján úgy gondolom, ez a három tényez a profitorientált szervezetek életében
egyre hangsúlyosabb, az állami és a non-profit szektorban azonban nem tartom annyira meghatározónak, ott inkább a tevékenység, vagyis a (vég)termék, illetve az értékek fontosak. Véleményem szerint ennek az elméletnek a segítségével kialakulhat bennünk egy kép egy profitorientált szervezet kultúrájáról, azonban ez a kép nem teljes, ha figyelmen kívül hagyunk
olyan elemeket, mint az értékek, hiedelmek és tudás, vagy munkakörnyezet, (vég)termék és
technológia, illetve öltözködés és szimbólumok, valamit csoportmunkák.
Úgy gondolom, az általam kiegészített jéghegy-modell alkalmasabb arra, hogy segítségével
bármilyen típusú szervezet kultúráját elemezzük, annak tényezit rendszerben lássuk, és teljes
képet kaphassunk a megismerni vagy átalakítani kívánt szervezeti kultúráról.
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4. Összegzés

Esszémben arra törekedtem, hogy a külföldi és a magyar szakirodalom azon alakjait ragadjam
ki, akik aktívan foglalkoztak a szervezeti kultúrával.
Az elméleti áttekintés során a szakirodalomból ismert két jéghegy modellt kapcsoltam össze,
és az általuk felsorolt kulturális elemeket – részben kiegészítve – csoportosítottam. Ez az elmélet segítséget nyújthat azoknak, akik a vállalati kultúra jegyeinek vizsgálatára és/vagy átalakítására vállalkoznak – képezve munkájuk gyakorlati részének vázát.
Summary

In this essay I aspire to present the work of well-known Hungarian and English scholars who
have contributed to the research of organisational culture.
As part of the literature review I have interconnected two familiar iceberg models. I have
employed the cultural elements of these models in order to create a new one while I added
further features to this new model. The theory may help everyone who endeavour to analyse
or to rethink the features of the organisational culture, as this model constitutes the practical
framework of their tasks.
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MOHÁCSI MÁRTA*
A MAGYAR OKTATÁS- TUDOMÁNY- ÉS KULTÚRPOLITIKA EGY SZELETE
BÉCSBEN
Kulcsszavak: oktatáspolitika, felsoktatás, kutatásmódszertani törekvések
Bevezetés

A magyar szellemi és gazdasági élet nagy reformátora a XIX. század elején, Széchenyi István
gróf, így fogalmaz: „Az értelmi fejletlenség elbb-utóbb minden bizonnyal függésbe hoz,
mert értelmi súly egyedüli valódi felsbbség e világon.” Az értelmi súly adja meg azt az alapot, amelyen egy nemzet egész kultúrája felépül és kifejldik. A különböz mveldési tényezk nemcsak a nemzet saját énjébl fejldnek és differenciálódnak, hanem a különböz
nemzet-testek és ezzel kapcsolatosan kultúrájuk, mind szorosabb egymásra való hatása következtében, bizonyos mérték függségbe is kerülnek (Lábán, 1928). A magyar történelem beszédes bizonyságot szolgáltat arra nézve, hogy mit lehet céltudatos és rendszeres intézményekkel e téren elérni. A bécsi Collegium Hungaricum jó példa erre, ahol a tudomány a kultúra és az oktatás összekapcsolódik.

1. A magyar kultúra külföldi intézményei

A magyarországi diákok külföldi egyetemjárása mellett a magyar tudományos és kulturális
külpolitika valamint a magyarokról külföldön alkotott kép és az országimázs formálása szempontjából is rendkívüli jelentsége volt azoknak az intézményeknek, amelyeket a 19. század
közepétl külföldön hoztak létre, a magyar kultúra és tudomány népszersítésére, illetve a
magyar állam céljait szolgáló tanulmányok és kutatások minél nyugodtabb körülmények közötti biztosítására (Újváry, 2010:102).

A két világháború között jöttek létre azok a Collegium Hungaricumok (Bécs 1924, Berlin
1924, Róma 1927), amelyek még ma is fogadnak magyar ösztöndíjasokat. Valamennyi CH
szervezésében tevékeny szerepet vállalt a kor egyik legkiválóbb magyar kultuszminisztere,
Klebelsberg Kuno. Mindegyik Collegium Hungaricum külföldön mköd magyar állami in-

*

Nyíregyházi Fiskola GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet, fiskolai adjunktus,
e-mail: mohacsim@nyf.hu
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tézmény volt, vezetik a magyar tudományos élet jeles képviseli közül kerültek ki (Újváry,
2010).
Az intézmények a magyar nyelv, kultúra és tudomány külföldi terjesztésében fontos szerepet
játszottak.

A hungarológia szó megjelenése és elterjedése szoros kapcsolatban volt a berlini egyetemen
mköd magyar tanszék tevékenységével. A nemzetközi gyakorlatnak megfelel terminológia
valószínsítheten analógiás hatására alakult ki (turkológia, sinológia). A szót a berlini egyetem tanára, Gragger Róbert használta elször, aki ezzel minden bizonnyal hangsúlyozni akarta, hogy a berlini magyar oktató- és kutatóhelyen többrl, illetve másról van szó, mint a hagyományos értelemben vett magyar filológiai mvelésrl. A hungarológia szó els írásos tanulmánya Graggernek egy kisebb tanulmányában található, amely az Ungarische
Jahrbücherben jelent meg 1922-ben (Gragger, 1922). Az els Hungarológiai Intézet a világháború idején létesült a Berlini Egyetemen. Az intézet alapelve – Gragger szerint – az volt,
hogy az oktatásban és kutatásban ne csak a filológia és a történelemtudomány kérdései szerepeljenek, hanem az egész magyar kultúrkör. Gragger elgondolása szerint az oktatáshoz és a
kutatáshoz társulhatnak egyéb tevékenységek is. A könyv és folyóirat kiadás, információs
szolgálat. Meghatározónak tartotta a két nép a német és a magyar kapcsolatokra vonatkozó
történeti kutatásokat. Ezen kívül fontos szerepet kapott a nyelv tanulmányozása. A nyelvtudomány célja szerinte nem csupán a szkebb értelemben vett grammatika mvelése, hanem a
nyelvrokonság, a nyelvföldrajz, a nyelvemlékek kutatása, valamint az összehasonlító nyelvészeti kérdések kutatása. A hungarológia elnevezése a húszas évek közepétl kezdett elterjedni
Magyarországon. Mellette azonban megjelent a magyarságtudomány kifejezés is. A kettt
azóta is, sokan szinonimaként használják. A hungarológia (hungarisztika) szó inkább a külföldön folytatott magyar tárgyú kutatással és oktatással kapcsolatban használatos. A magyarságtudomány pedig inkább a bels, a magyar nép önismeretét szolgáló komplex kutatásokat
jelöl (Bartucz, 1930). A magyar, mint idegen nyelv intézményes tanítása a külföldi egyetemeken létesített magyar tanszékek és lektorátusok megszervezésével kapott adekvát formát. Az
alábbi négy táblázat a Bécsben kialakult magyar intézeteket mutatja be (1., 2., 3., 4. táblázat).
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1. táblázat

Klebelsberg Kuno Bécsi Magyar Történetkutató Intézet
Kuno Klebelsberg-Institut für ungarische Geschichtsforschungen, Wien

Alapítás

1921.
Dr. Miskolczy Gyula
egyetemi tanár

Igazgató

Forrás: A magyar Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium külföldi kulturális Intézményeinek, és tisztviselinek
címjegyzéke 1947. március 1.

2. táblázat

Collegium Hungaricum

Alapítás

1924.
Dr. Miskolczy Gyula
egyetemi tanár
Dr. Ferenczy Géza
gimnáziumi tanár
egyetemi lektor
Dr. Sashegyi Oszkár
levéltáros, asszisztens

Igazgató
Könyvtáros
Beosztva

Forrás: A magyar Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium külföldi kulturális Intézményeinek, és tisztviselinek
címjegyzéke 1947. március 1.

3. táblázat

Magyar Lektorátus
Universität Wien

Alapítás
Igazgató

1924.
Dr. Miskolczy Gyula
egyetemi tanár

Forrás: A magyar Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium külföldi kulturális Intézményeinek, és tisztviselinek
címjegyzéke 1947. március 1.

4. táblázat

Magyar Tanszék a Tudományegyetemen
Universität Wien

Alapítás
Igazgató

1935.
Dr. Miskolczy Gyula
egyetemi tanár

Forrás: A magyar Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium külföldi kulturális Intézményeinek, és tisztviselinek
címjegyzéke 1947. március 1.

2. Bécsi tudósok a II. világháború után

(…) Bécsbe nem megyek vissza, itt maradok, s ezért közvetlenül nem is tudok a dologban
semmit sem tenni. Egy tanácsot adhatok: írj Károlyinak, igen udvariasan és kedves tisztelettel
– mert az ilyesmi mindig meg szokta nyerni az öreget – közöld vele, hogy Klebelsberg hatá-
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rozott beleegyezését bírod felrándulásodat illetleg; kérd az  beleegyezését is és engedélyét,
hogy ágynemt, türülközt magaddal hozva felmehess. Ugyanis ágy van elég, de leped párna, takaró nincsen. Tán pokróc még akadna számodra is, ha Domanovszky elmegy a hónap
közepén. (…) Jelezd Károlyi eltt, hogy a hely tekintetében igényeid nincsenek, örömmel
veszel bármily szerény elhelyezést. (…). Bécsben most Mályus, Miskolczy, Domanovszky, s
ha jól tudom Angyal vannak fenn. Ágy azonban jutna Neked is; összesen 7 ágyuk van most, 5
szobában. „Így válaszolt egy bécsi kutatási kérelemre 1921 szén Hajnal István, Házi Jennek
Sopron város flevéltárosának (Dominkovits, 1998).

A Bécsi Magyar Történeti Intézet 1920. október 21-én alakult, amikor a legtehetségesebb
magyar historikusok közül ketten, Mályusz Elemér és Hajnal István beköltöztek az intézet
otthonába, a Gárda- (vagy Testr- vagy Trautson) palotába. k voltak az Intézet els ösztöndíjasai. Ugyanebben az épületben 1924 szén egy újabb tudományos testvérintézet a Collegium Hungaricum is megnyitotta kapuit a fiatal magyar értelmiség legtehetségesebbjei eltt.
Immár nemcsak történészek, hanem valamennyi tudományterület képviselit részben felsbb
éves egyetemistákat is fogadva – a külföldi magyar intézet alapításával a nemzetközi kitekintés, külföldön is tárgyalóképes elit nevelését elsegít klebelsbergi tudománypolitika jegyében (Ujváry, 2010).

Magyarország abban a szerencsés helyzetben volt, hogy a jól mköd bécsi Magyar Kulturális Intézettel képes volt a Bécsben kibontakozó szellemi együttmködésbe bekapcsolódni.
Olyan intézettel rendelkezett, melynek könyvtára és kiépített kapcsolatai révén dönten hozzájárulhatott a magyar kulturális törekvések megismertetéséhez. A magyar kultúrának a háború alatt Bécsben maradt képviseli, mindenek eltt dr. Miskolczy Gyula professzor, az intézet
figazgatója mindent elkövetett a kulturális pozíciók megtartása és az újabbak kiépítése érdekében (N. Szabó, 2000).

Ha Béccsel megszakad az összeköttetés, akkor megszakad az összeköttetés saját múltunkkal –
indokolta 1946-ban az alapítást a hajdani igazgató, Mickolczy Gyula. A két világháború között a legkiválóbb magyar tudósok voltak a két intézet ösztöndíjasai és vendégei. Mintegy
négyszázan jutottak el Bécsbe három-hat hónapos, st egy-két éves ösztöndíjak segítségével –
egyesek többször is. Névsoruk igen impozáns: fiatal kutatóként itt járt többek között Kosáry
Domokos, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke, számos akadémikus társa Bibó István politikai gondolkodó vagy Keresztury Dezs író, irodalomtörténész. 1949-tl a hideghá221
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borús viszonyok között – jogilag ugyan nem, de gyakorlatilag – szünetelt a bécsi magyar kulturális intézmények mködése (A magyar kultúra követei, 2004).

3. Kutatásmódszertani törekvések a Bécsi Egyetemen

1365-ben IV. Rudolf osztrák fherceg testvéreivel országa fvárosában, Bécsben alapította
meg Közép-Európa második egyetemét. Az Alma Mater Rudolphina Vindobonensis nevet
visel studium generale három fakultással (bölcsészeti, jogi, orvosi) kezdte meg mködését,
mivel V. Orbán pápa nem járult hozzá a teológiai kar felállításához. Az egyetem teljessé tételére 1384-ben került sor, amikor III. Albert herceg kérésére VI. Orbán engedélyezte a teológiai tudományok oktatását is. A bécsi intézmény a középkori egyetemek – alapveten a párizsi
– mintájára épült fel. Az universitas tagjává az anyakönyvbe való beiratkozással vált a tanulni
vágyó diák. Az elírt stúdiumok elvégzése után tudományos fokozat megszerzésére volt lehetsége a legkiválóbb és bizonyos anyagiakkal is rendelkez hallgatóknak. A középkori egyetem szoros kapcsolatban állt az egyházzal. A Mária Terézia és II. József uralkodása alatt végrehajtott egyetemi reformok szorították vissza az egyház hatalmát (Kissné, 2004).

Az 1848-as forradalomnak köszönheten szabaddá vált az egyetemen az oktatás és a tanulás.
1867-ben törvényben rögzítették azt az alapelvet, miszerint a „tudomány és annak közvetítése
szabad”. A következ években, egészen az I. világháborúig a „bécsi iskolák” sok tudományágban váltak világhírvé. Az intézmény számtalan új épülettel gazdagodott. Az építész Heinrich von Ferstel a XIX. század végén reprezentatív reneszánszpalotaként tervezte meg a Bécsi
Egyetem fépületét. 1897 óta már nk is folytathattak tanulmányokat a Bécsi Egyetemen. Az
1970-es években megélénkült az érdekldés az egyetem iránt, aminek következtében számos
intézményt alapítottak újra.

A 2002. évi egyetemi törvény a Bécsi Egyetem alapvet átszervezéséhez vezetett, melynek
köszönheten az intézmény nagyobb önállóságot kapott és teljesítményorientált lett. A Bécsi
Egyetem kutatási és oktatási intézményei több mint 60 helyen találhatók. A fépületben az
egyetem vezetése és az egyetemi könyvtár mellett néhány intézet és igazgatási intézmény
található. Az új épületben és a modern eladóterem-centrummal rendelkez Egyetemi Campuson kaptak helyet a Bölcsészettudományi Kar intézetei. A Schmelz Sportcentrum, az
I. és a II. Biológiai Központ, a Jogi Kar (Juridicum), a Közigazgatási Centrum és a Campus
Vienna Biocenter alkotják az egyetem további nagy tömbjeit.
222
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Jelenleg a Bécsi Egyetemen 74.000 hallgató tanul több mint 180 szakon. A Bécsi Egyetem
6.500 tudósa a teológia, a jogtudomány, a társadalomtudomány, a gazdaságtudomány, a mérnöktudomány, a bölcsészettudomány, valamint a természettudomány területén folytat oktatási
és kutatási tevékenységet.
Megfigyelésemet a Bécsi Egyetem Összehasonlító Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Finnugor Tanszékén (Universität Wien Institut für Europäische und Vergleichende Sprachund Literaturwissenschaft Abteilung Finno-Ugristik) végeztem.

A tudományos megfigyelés mindig valamilyen jól körülhatárolt céllal, tudatosan és tervszeren folyik. A megfigyelt tényeket a lehet legrövidebb idn belül rögzítjük, hogy az emlékezet
torzító hatását és az információvesztést elkerüljük. A megfigyel csak az észlelt tényeket rögzítheti. Elnye, hogy az emberek viselkedését természetes környezetükben figyeljük meg,
érvényessége viszonylag jó. A megfigyelés idigényes és munkaigényes, nagy felkészültséget
igényel (Falus, 2000).

Öt eladás és szeminárium keretében végeztem megfigyelést az els éves hallgatók körében,
akik a magyar nyelvet választható tárgyként vették fel. A magyart, mint idegen nyelvet közel
60 hallgató tanulta a 2010-2011-es tanév els szemeszterében. Ennek két oka van, az egyik,
hogy egyre népszerbb a Tanszék és a magyar nyelv oktatása, a másik, hogy aránylag magas
6-8 kredit, CTS pontot ér. Az els magyar óra els néhány percében a legismertebb magyar
szavak, kifejezések kerültek fel a táblára: fekete, piros, ers, édes, tojás, apáca, sör, bor, pálinka. Az ers és az édes melléknevek mellé rögtön két magyar név is felkerült ers (Pista),
édes (Anna). A két kifejezés elmagyarázása már német nyelven történt. A magyar ABC megismerése, az alapvet köszönési szokások megtanulása, és a többszöri magnóhallgatás után a
bemutatkozási formák következtek. Az óra gyakorló részében, kiosztott feladatlapon kellett
felismerni hol használ a magyar nyelv hosszú és rövid magánhangzót. A tanórát szituációs
játék zárta. Az óra végén a hallgatók már magyarul köszöntek el egymástól.

A részkutatás eredményei azt mutatják, hogy a nyelvek a pedagógia tárgyát és eszközét képezik. A nyelv funkciója rendkívül egyszer, ugyanakkor oly annyira alapvet, hogy lehetséget
nyújt arra, hogy a hallgatók individualitását és szocializációját leírja, illetve azokat értékelje.
Az idegen nyelvek tanulása, valamint annak az interkulturális és multikulturális fejldésében,
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illetve az egész életen át tartó tanulás folyamatában játszott szerepébl következik, hogy idegen nyelvek ismeretével teljesen új feladatok és lehetségek nyílnak.

Konklúzió

Miskolczy Gyula 1946-ban leírt gondolatait kölcsönözve a Bécsi Magyar Történeti Intézetrl
és a Collegium Hungaricumról nyugodt szívvel elmondhatjuk „a Magyar Tudományos Akadémia kivételével nem volt még egy olyan szerv, amely legnemzetibb tudományszakunkért
annyit tett volna és annak fejlesztése körül, olyan érdemeket szervett volna mint ez a kis intézet. Megismétldik újra a történelem és Bécs az lesz, ami a XVIII. században volt: közvetít
nagy kulturális áramlatok szolgálatában…, szellemiségünk fejldésében Bécs szerepe a jöv
években – hogy mennyi idre azt még senki sem mondhatja meg – a közelmúlttal szemben
inkább növekedni, mint csökkeni fog (Ujváry, 1998). Amikor jelen diszkusszió vizsgálati
tárgyának az intézményt választottam, tisztában voltam azzal a ténnyel, hogy ez a fogalom a
társadalomtudományi érdekldés egyik kulcskategóriája. Számos tanulmány foglalkozott az
intézmények létrejöttével, mködésével, társadalmi megjelenése kapcsán pedig azokkal a
funkciókkal, amelyeket betölt. Ez a tradíció, hivatkozási alapként megkerülhetetlen (Mead,
1934; Goffman, 1967; Spencer, 1975; Parsons, 1985; Wallis, 1993). Kutatásomban intézmény alatt valamely közösségi célra létesített, bizonyos személyi kerettel rendelkez társadalmi vagy állami szervezetet értek. Jelen esetben a Bécsi Egyetemet (Univeristät Wien).
A Bécsi Egyetem Finnugor Tanszékén a tudományos megfigyelés módszerével kerestem az
oktatás, kutatás, és a kultúra kapcsolatát a magyar és az osztrák oldalról. Az elemzés része
annak a kutatásnak melyet a Magyar Ösztöndíj Bizottság támogatott.

Summary

The biggest reformer of the Hungarian intellectual and economic life, Istvan Szechenyi
formulated the following in the first part of the XIX. century: „The intellectual immaturity
sooner or later will surely lead to depencence because the intellectual weight is the only
superiority in this world.” The intellectual weight gives that base on which a nation’s whole
culture can be based and evolve. The different cultural factors can not only develop and differ
from a nation’s own ego but there can be dependence due to the different bodies and cultures
of the nation and their interference. The Hungarian history gives telling evidences about the
achievements in this field with the help of purposeful and regular institutions. The Wien224
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based Collegium Hungaricum is a good example for this where science, culture and education
join.
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NAGY EDIT
A NYÍREGYHÁZI FISKOLA HALLGATÓINAK PÁLYAKÉPE
Kulcsszavak: pályatervezés, pályalélektan, Super életpálya modellje, Adler
individuálpszichológiája, hallgatók mentálhigiéniája

Absztrakt

A szerz a tanulmányában, a felsoktatásban tanuló ifjak életét állítja a középpontba. Azon
fiatalok számára, akik a felsoktatás által támasztott kihívásoknak nem tudnak jól megfelelni,
mentálhigiénés szempontból komoly kockázati tényezt jelenthet a felsoktatásban elvárt,
sikerorientált hallgatói szerepnek megfelel viselkedés. Emiatt vált szükségessé a pályamotiváció, pályakép vizsgálata, hogy a szükséges intervenciós beavatkozásokat, a hallgatóbarát
felsoktatási intézményt a Nyíregyházi Fiskolán is megteremtsük. A vizsgálatba 458 ft sikerült bevonni, k képviselték az öt kar hallgatóit. A Super-féle vizsgálati kérdív segítségével végzett kutatás eredménye: els két helyen preferált pályamotivációs érték az anyagi ellenszolgáltatás, s a társas kapcsolatok, harmadik helyre rangsorolt pedig az önérvényesítés.
I. Bevezetés

A felsoktatásban töltött évek a fiatalok életében intenzív fejldési szakaszt jelentenek, hiszen
ez az idszak az életpálya-építés egyik kitüntetett korszaka. Az élethosszon át tartó tanulást
megalapozó id ez, amely nem csak ismeretek elsajátítását, képességek fejlesztését, szakmai
kompetenciák kiépítését jelenti, hanem az önformálással és személyiségfejlesztéssel kialakítandó magabiztos személyiség kialakítását is. Ha ezt sikerül elérnünk, elmondhatjuk, hogy a
nálunk végzett hallgatók egyre magabiztosabbá váló életvezetési autonómiával jellemezhetek (Kiss, 2009).
Azon ifjak számára, akik a kihívások leküzdéséhez hiányos repertoárral rendelkeznek, mentálhigiénés szempontból komoly kockázati tényezt jelenthet a felsoktatás. Éppen ezért feladatunkká vált a hallgatóbarát fiskola megteremtése, a személyes tördés-kapcsolat biztosítása, az oktatók és hallgatók közötti kommunikáció asszertivitásának kialakítása. Ugyanakkor
a fogyasztói társadalomnak, a munkaerpiacnak való megfelelés érdekében következetes,
átlátható, de kemény elvárásokat támasztó rendszer tnik az ideális megoldásnak. Ennek a
szemléletnek megfelelni kihívást jelent, hiszen a korábbi évtizedek gyakorlatától eltéren,

Nyíregyházi Fiskola GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet, fiskolai docens, e-mail: nagyed@nyf.hu
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építenünk kell a hallgatók kezdeményezkészségére, bevonódására az oktatási folyamat során.
Nehézségekbe ütközünk, ha a felsoktatás pályakövetési feladatait szolgáló koncepciót kell
megterveznünk, mert nem ismerjük a hallgatók évhalogatásának okait, illetve szembesülni
kell az ifjúságot napjainkra jellemz, úgynevezett kapunyitási pánik jelenségével. Oly kevés
az, amit tudunk arról, hogy az életvezetés milyen területeivel kapcsolatos sikerek és kudarcok
alakítják a felsfokú tanulmányokat folytató hallgatók, élettel való elégedettségét (Horváth,
2007).

A vizsgálat elméleti háttere
A fiskolai hallgatók életvezetési készségeinek vizsgálatához elméleti keretként Super (1984)
életpálya modelljét, illetve Alfred Adler individuálpszichológiájának ismereteit használjuk.
Vizsgálatunk eredményeit a TÁMOP 2010. Kompetencia-kutatás programban írtuk le, Veres
Edit szociológus segítségével (Veres – Nagy, 2010).

I. 1. A vizsgálat célja

A Nyíregyházi Fiskola hallgatói körében munka-és pályakép vizsgálat végzése, abból a célból, hogy megtudjuk, hogy a nálunk tanulók körében, melyek azok az értékdimenziók, amelyeket legfontosabbnak, vagy legértékesebbnek gondolnak az intézmény öt karának jelenlegi
hallgatói.

A kutatás során a következ kérdésre szerettünk volna választ kapni:
Melyek azok a pályamotivációs értékek, amelyekkel jellemezhetek a vizsgálati
személyek?

I. 2. A vizsgálati módszertan leírása

A vizsgálatot 2010. októberében végeztük, alapelvünk volt, hogy mind az öt kar hallgatóit
azonos létszámban vonjuk be. Ennek érdekében 5 f kérdezbiztost alkalmaztunk, akiknek a
felmérés elvégzése eltt elmondtuk a sikeres lebonyolítás menetét. Személyes lekérdezés során, minden kérdezbiztosnak 100 fvel (véletlenszer kiválasztás során) kellett kitöltetnie a
kérdívet, így 500 kérdív állt rendelkezésünkre, amelybl 458 darab volt értékelhet.
A vizsgálati módszerünk a Super néven ismert pályamotivációs kérdív volt, mely által szer-
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zett adatokat az SPSS statisztikai csomag segítségével, valamint faktoranalízissel elemeztük.
Tekintettel arra, hogy a f (s egyetlen) vizsgálati módszerünk a Super-pályamotivációs kérdív volt, fontosnak tartjuk e kérdívet részletesen ismertetni, az I. 3. fejezetben.

I. 3. A Super-féle munkaérték kérdív bemutatása

A pályaválasztásra vonatkozó elméletek a múlt század 1950-es éveiben jelentek meg elször.
Ebben az idszakban fektette le D. E. Super a szakmai fejldéssel kapcsolatos elméletét,
melynek alapján kidolgozott egy mérési módszert, az ún. Super-féle munkaérték kérdívet.

Az elmélet jelentsége, hogy Super elsként kezeli együtt a fejldéslélektani jelenségeket, a
pályaválasztás, a szakmai beválás és a szakmában végzett tevékenység folyamatát. Az elmélet
lehetséget ad a személyiség és az t körülvev világ összekapcsolására és megjelenik a kultúra jelentségének kérdései.

Elméletében leírja a pályával kapcsolatos életstádiumok és azok fázisainak alakulását, melyben jól kirajzolódik a folyamat fejldési és egymás után való illeszkedési jellege. Ennek megfelelen a következ szakaszokat különbözteti meg:
A növekedés stádiuma (0-14 éves korig)
A felfedezés stádiuma (15-24 éves korig)
A konszolidáció stádiuma (25-44 éves korig)
A fenntartás stádiuma (45-64 éves korig)
A hanyatlás stádiuma (65 éves kortól)

Mint minden elmélet, ez is nagy vitákat váltott ki. Megjelentek az elméletet támogató és az
azt bíráló csoportok egyaránt.
A kérdív 15 értékkört és 45 tényezt tartalmaz. Az 1968-as magyarországi adaptációja során
Csepeli György és Somlai Péter két tényezt módosított és ennek megfelelen történik a kérdív használata.
Super modellje szerint az életpálya-építés során egy integráló- szintetizáló folyamat zajlik,
amelyben az egyén öröklés által meghatározott kapacitása bázisán, a tanulás során fejlesztett
kompetenciák, szerepmodellek segítségével alakítja ki énképének pályához, vagy foglalkozáshoz kötd aspektusait. Az életpálya egy olyan folyamat, amely során fejldési feladatokkal szembesül az egyén, s azok megoldása eredményeként válhat azzá, amire igazán motivált.
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A 18-25 év közötti életperiódus az életpálya lehetséges irányainak felfedezésére szolgáló korszak. Meghatározó kérdés, hogy milyen eszköztárral, milyen pedagógiai és tanácsadói módszerekkel készíthetek fel fiataljaink legeredményesebben fejldési (állapotbeli) feladataik
megoldására.

A kérdív: értékkörök és tényezk leírása

Szellemi ösztönzés

Olyan munkához kapcsolódó értékkör, amely lehetvé teszi a független gondolkodást és a
dolgok alakulásának megismerését, igényli az intellektuális ösztönzést, az absztrakt feladatokat.
Állítások:
•

szüntelenül új megoldatlan problémába ütközik

•

új gondolatokkal találkozhat

•

szellemileg izgalmas munkát végezhet

A munkateljesítmény

A teljesítés érzése a munkavégzésben, mely megmutatkozik a feladatra irányultságban és a
látható eredményeket hozó munka preferálásában. Feladat- orientált, teljesítményre, s a feladatok befejezésére törekv személyekre jellemz.
Állítások:
•

nem beszélhet mellé, mert csak a jó vagy rossz megoldások léteznek

•

objektíven lemérheti munkája eredményét

•

szüntelenül fejlesztheti, tökéletesítheti önmagát

Az önérvényesítés

Az életmódra vonatkozó érték, mely olyan típusú munkával kapcsolatos, amely lehetvé teszi
az egyéni elképzelés érvényesülését az életforma és az életmód megválasztásában.
Állítások:
•

megvalósíthatja önmagát

•

személyes életstílusa érvényesülhet benne

•

olyan életet élhet, amelyet a legjobban szeret
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Anyagi ellenszolgáltatás

Ez az érték olyan munkára vonatkozik, amely jól fizet és lehetséget ad az egyén számára
fontos dolgok, tárgyak birtoklására és megszerzésére. Meghatározza az egyén életszínvonalát,
illetve összehasonlítási alapot is képez más személyekkel.
Állítások:
•

sok pénzt kereshet

•

gondtalan életet biztosíthat

•

magas nyugdíjra számíthat

Altruizmus

Az altruizmus – önzetlenség – felbecsüli a szociális kapcsolatokban megnyilvánuló értékeket
és érdekeket, s olyan munkával kapcsolatos, amelyben mód nyílik mások boldogulásának az
elmozdítására. Szociális segítkészség, melynek célja mások tevékenységébe, életmenetébe
segít módon bekapcsolódni.
Állítások:
•

másokon segíthet

•

jót tehet mások érdekében

•

más emberek javát szolgálja

Kreativitás

Ez az érték olyan munkával kapcsolatos, melynek során mód nyílik új dolgok bevezetésére, új
termékek tervezésére, vagy új elméletek alkotására.
Állítások:
•

tekintélyt szerezhet a munkájával, az újító jelleg elképzelései miatt

•

biztos lehet abban, hogy munkájáért a többiek megbecsülik, hiszen képes új
dolgok alkotására

•

mások felnéznek rá, mert sok új ötletet képes spontán módon megfogalmazni

Társas kapcsolatok

Ez az érték arra a munkára jellemz, amely a kedvelt munkatársakkal való kapcsolat megteremtését biztosítja. A munkavégzés társas természete, a jó munkahelyi társas viszonyok fontosabbak a munka jellegénél is.
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Állítások:
•

a többiek közé tartozik

•

munkatársai egyben a barátai is

•

jól kijön a munkatársaival

Presztízs

Ez az értékkör mások által való tisztelet kívánságát jelenti és olyan munkával kapcsolatos,
mely rangot jelent mások szemében és tiszteletet ébreszt. Nem a hatalomvágyat fejezi ki, hanem inkább a mások általi tisztelet igényét. Általában összefügg a beosztással, státusszal.
Állítások:
•

tekintélyt szerezhet a munkájával

•

biztos lehet abban, hogy munkájáért a többiek megbecsülik

•

mások felnéznek rá

Irányítás (vezetés)

Vezetési igényekre vonatkozó értékkör, amely olyan munkával kapcsolatos, ahol lehetség
van a mások által végzend munka megtervezésére, megszervezésére, valamint beletartozik
az optimális munkavégzés feltételeinek megteremtése, megszervezése.
Állítások:
•

másokat irányíthat

•

vezeti képességeire is szükség lehet

•

mások munkáját is irányíthatja

Változatosság

A munkatevékenységgel kapcsolatban az élvezetet és az örömkeresést jelenti a feladatorientációval szemben, melynek relatív fontossága függ az egyén lelki alkatától, a szubkultúrától és a
körülményektl. Jelzi a munkatevékenységek közötti differenciálás igényét – változatos, sokféle munkára jellemz. Ezt az értéket általában a fiatalabbak tartják fontosabbnak.
Állítások:
•

változatos munkát végezhet

•

nem kell mindig ugyanazt csinálnia

•

sokféle dolgot csinálhat
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Esztétikum

Mint érték, olyan munkában rejlik, amely lehetvé teszi szép dolgok, tárgyak készítését és
hozzásegít a világ szebbé tételéhez. Vonatkozhat a társadalom szellemi aspektusaira is.
Állítások:
•

akár mvészet is lehet

•

szebbé teheti a világot

•

szépet teremthet

Függetlenség

Azzal a munkával kapcsolatos, melynek során lehetség van arra, hogy az egyén saját elképzelései, tempója és módszere szerint önállóan dolgozhasson, önmagát ellenrizze. Ez a függetlenség mindig relatív.
Állítások:
•

szabadon dönthet saját területén

•

önálló döntéseket hozhat

•

munkájában nincs másoknak beleszólása

Felügyeleti viszonyok – Hierarchia

Az igazságos ellenrzés alatt végzend munkával kapcsolatos értékkör, melyben a megítélésre vonatkozó információk és a fnökkel való összeférhetség igénye fogalmazódik meg.
A magasabb iskolai végzettség személyek számára kevésbé fontos érték.
Állítások:
•

tisztelheti fnökét

•

vezetje mindig helyesen dönt

•

megért vezet van

Játék, játékosság

A munkában megnyilvánuló játék lehetsége, valamint az ebbl ered örömtendenciákra vonatkozik. Jelzi a munkatevékenységek közötti differenciálás igényét, ezt az értéket általában a
fiatalabbak tartják fontosabbnak.
Állítások:
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•

pillanatnyi kedve dönti el, hogy mit csináljon

•

olyat csinálhat, ami más szemében fölöslegesnek tnik

•

olykor játszhat is
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Humán érték

Jövre vonatkozó értékdimenzió, mely olyan munkával kapcsolatos, amelynek nem a jelenben, hanem a társadalom jövjében lehet elismertsége.
Állítások:
•

tehet valamit a társadalmi igazságosságért

•

sikerét vagy kudarcát csak a következ nemzedék dönti el

•

konfliktusokat kell vállalnia

Super nevéhez köthet fogalom a pályaérdekldés is, ami a munkával kapcsolatos
preferenciát jelenti, tehát azt, hogy milyen munkatevékenységet végez valaki szívesebben a
másiknál. Super a pályaérdekldés hat faktorát különböztette meg:
x

Tudományos érdekldés: tárgyak, folyamatok és ideák megértésére irányul.

x

Mvészeti érdekldés: lehet irodalmi, zenei, képzmvészeti.

x

Altruista érdekldés: segítkészség, önzetlenség, amely mások jóllétét, érdekeit tartja
szem eltt.

x

Rendszerez érdekldés: a könyvelés, ügyintézés, az irodai (titkári) adminisztrációs
munkák iránti érdekldés.

x

Szociális érdekldés: az emberi kapcsolatokra, cselekvésekre irányuló érdekldés.

x

Anyagi érdekldés: materiális központú gondolkodásra utal, a tárgyakra, a kézzel fogható
dolgokra irányul (Kiss, J. 1995).

II. A kapott eredmények elemzése

Az elemzést teljes mintán és karonkénti bontásban végeztük el.
Teljes minta

A fiskolánk öt karán összesen 458 hallgató válaszolt, akik a Természettudományi (TTK),
Gazdasági és Társadalomtudományi (GTK), Mszaki és Mezgazdasági (MMK), a Bölcsészettudományi és Mvészeti (BTK), s a Pedagógusképz Kar (PKK) beiratkozott hallgatói.

233

Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények

2011. III. évfolyam 1. szám

1. táblázat

Érvényes

Nyíregyházi Fiskola karonkénti megoszlás
Kar
Százalékos
Gyakoriság
megoszlás
TTK
99
21,6
GTK
100
21,8
MMK
104
22,7
PKK
99
21,6
BTK
56
12,2
Összes
458
100,0

Valós
Kumulált százalék
százalék
21,6
21,6
21,8
43,4
22,7
66,2
21,6
87,8
12,2
100,0
100,0

Forrás: Saját kutatás eredménye, 2010. Diplomás pályakövetés.

BTK
12,23%

TTK
21,62%

PKK
21,62%
GTK
21,83%
MMK
22,71%

1. ábra

Karonkénti megoszlás százalékos aránya
Forrás: saját kutatás eredménye-2010. Diplomás pályakövetés.

A karonkénti megoszlás jól tükrözi, s visszaadja azt a helyzetet, ami az intézményt jelenleg
jellemzi, hogy a legnagyobb arányban, 22,71%-ban a Mszaki és Mezgazdasági Kar hallgatói töltötték ki a kérdívet, illetve a legkevesebb hallgatóval a Bölcsészettudományi és Mvészeti Kar rendelkezik, az  esetükben 12,23% volt a vizsgálati személyek száma.
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2. táblázat
Nyíregyházi Fiskola hallgatóinak szakonkénti megoszlás

Érvényes

Szak

Gyakoriság Százalékos
megoszlás
testnevelés
16
3,5
informatika
2
,4
matematika
8
1,7
biológia
23
5,0
földrajz
23
5,0
környezettan
27
5,9
sportszervez
13
2,8
gazdálkodási
38
8,3
nemzetközi kapcsolatok
14
3,1
kommunikáció
21
4,6
andragógia
14
3,1
mezgazdasági mérnök
26
5,7
fizikus
5
1,1
közlekedésmérnök
20
4,4
mezgazdasági és élel21
4,6
miszeripari mérnök
gépészmérnök
32
7,0
szociálpedagógia
40
8,7
tanító
37
8,1
pedagógus
22
4,8
vizuális kultúra
9
2,0
magyar
13
2,8
orosz
4
,9
anglisztika
9
2,0
ének
11
2,4
történelem
10
2,2
Összesen:
458
100,0

Valós
százalék
3,5
,4
1,7
5,0
5,0
5,9
2,8
8,3
3,1
4,6
3,1
5,7
1,1
4,4

Kumulált
százalék
3,5
3,9
5,7
10,7
15,7
21,6
24,5
32,8
35,8
40,4
43,4
49,1
50,2
54,6

4,6

59,2

7,0
8,7
8,1
4,8
2,0
2,8
,9
2,0
2,4
2,2
100,0

66,2
74,9
83,0
87,8
89,7
92,6
93,4
95,4
97,8
100,0

Forrás: Saját kutatás eredménye. 2010. Diplomás pályakövetés.

A szakonkénti felbontás alapján elmondható, hogy 25 szakra járó hallgatót sikerült bevonni a
vizsgálatba, akik közül legnagyobb létszámban, 8,7%-ban szociálpedagógusok, ezt követték a
gazdálkodási szakosok, majd a legkisebb arányban, 0,4%-ban az informatikusok szerepeltek a
kutatásban.
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II.1. A Super-féle munka-érték kérdív értékelése
3. táblázat

Egyes értékkörök megoszlása a teljes mintában

Értékkör

Átlag

Szórás

Rangsorolási hely

Szellemi ösztönzés

10,08

2,239

11

Munkateljesítmény

10,82

2,047

10

Önérvényesítés

12,38

2,121

3

Anyagi ellenszolgáltatás

12,80

2,287

1

Altruizmus

11,30

2,648

7

Kreativitás

11,28

2,355

8

Társas kapcsolatok

12,80

2,144

1

Presztízs

12,28

2,099

4

Irányítás

9,75

2,623

12

Változatosság

11,76

2,373

5

9,7

2,342

13

Függetlenség

11,63

2,127

6

Felügyeleti viszonyok

11,23

2,385

9

Játék

8,48

2,565

15

Humán érték

8,72

2,306

14

Esztétikum

Forrás: saját kutatás, 2010. Diplomás pályakövetés.

A teljes mintára vonatkoztatva azt látjuk, hogy a leginkább preferált értékek között az els két
hely eldöntetlen, hiszen a társas kapcsolatok, valamint az anyagi ellenszolgáltatás azonos
átlaggal rendelkezik. A fogyasztói (konzum) társadalomba születtek a vizsgált ifjak, s így
ennek a társadalomnak az üzenete, mely szerint „annyit érsz, amennyit birtokolsz”– elve mélyen beépült, mind a primer, mind a szekunder szocializációjuk során. Az anyagiak megszerzése a ma él ember els számú feladata, küldetés, s nehézség is egyben, s a szorongások leggyakoribb okozója. Megdöbbent, hogy a pénz megszerzésének, megtartásának eszközéül
nem a munkateljesítmény jelenik meg, hanem a társas kapcsolatok.

Ebbl adódóan elmondhatjuk, hogy a fiatalok igen korán észlelik, interiorizálják azt a mintát,
mely szerint jól fizet álláshoz, a mai Magyarországon nem elssorban a teljesítmény, szakmaiság alapján juthat a személyiség, hanem sokkal inkább a kapcsolati tke bevonása révén.
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Ez a tény olyan területeket hozott létre, mint az ego-marketing, a karriertervezés, melyek által
tudatosan, célorientált és direkt módon történhet az állásvadászat, különösen a társadalmilag
nagy elismertséggel járó foglalkozások, illetve álláshelyek megszerzése érdekében.
Mit jelenthet az ifjaknak a konzumtársadalomban élve felkészülni egy pálya, szakma, foglalkozás, vagy éppen hivatás elsajátítására? A fenti értékkör elemzése során nyilvánvaló, hogy a
presztízsnek számító szakokon való továbbtanulás mind-mind egy célt szolgál, nevezetesen az
önérvényesítést. Igazi kérdésként az fogalmazódik meg, hogy milyen jelleget ölt az önérvényesítés? Asszertív, sikeres önérvényesítést jelent, amely során az egyén tudatosan képviseli
saját érdekeit, megvédi értékeit, s ezt úgy teszi, hogy nem sérül ezalatt a többiek (munkatárs,
partner stb.) érdeke, vagy agresszív, erszakos módon törtet elre, egy szempont vezérli, saját
szükségleteinek mindenáron való kielégítése? Természetesen a Super-kérdív értékei nem
adnak erre választ. Azt azonban mindannyian tudjuk, hogy az oktató-nevel (felnttet nevel)
pedagógiai tevékenységünk során nem lehet más célunk, mint a siker-orientált, feszültségeit
jól tr, kitartó, magabiztos, de nem nárcisztikusan önimádó hallgatók elengedése, tovább
engedése a munka, a hivatás világába. A munkalélektan álláspontja szerint, az úgynevezett
„B”-típusú személyiséget jellemz diszpozíciók kialakítása legyen a nevelési cél, tehát azt a
személyiséget neveljük a társadalomnak, aki úgy sikeres, hogy közben nem neurotikus, már
nem rivalizál, hiszen bízik önmagában, s ismeri értékeit, ersségeit, gyengeségeit hatékony és
magabiztos kommunikátor, szóval én-ers személyiség. Kihívást jelent számunkra a frusztrált, kisebbértékség-érzésüket feldolgozni képtelen hallgatóink személyiségfejlesztése, a
magabiztos (asszertív) kommunikációs stílus kialakítása körükben. S ezek után érdemes megtekinteni, hogy melyik kategória volt az a három érték, amelyet összességében legkevésbé
tartottak fontosnak hallgatóink. Az „esztétikum, a humán érték, s a játék” volt az a három
kategória, melyet leginkább elutasítottak a vizsgálati személyek. A humán érték a jövre vonatkozó értékdimenzió, mely olyan munkával kapcsolatos, amelynek nem a jelenben, hanem a
társadalom jövjében lehet elismertsége. Ebbl talán érthet, hogy miért csak a 14. helyre
rangsorolták a hallgatók! Fejldéslélektani jellemzjük, hogy az ifjúkorba tartozókat a legkevésbé érdekli a távoli jöv, k a jelenben akarnak boldogulni!

A 15. helyre rangsorolt játékosság a munkában megnyilvánuló játék lehetségére, valamint az
ebbl ered örömtendenciákra vonatkozik.
Jelzi a munkatevékenységek közötti differenciálás igényét, ezt az értéket általában a fiatalabbak tartják fontosabbnak, de nem a fogyasztói társadalomban élk! k, akik ma az információs társadalomban úgy nttek fel, hogy a televízió volt a dajkájuk, s többségük édesanyja vagy
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a munkanélküliség, vagy a túlmunka embert kiszipolyozó hatásától volt terhelt, a legkevésbé
játékosak, leginkább az apathiásokat jellemz örömtelenség jelei figyelhetek meg rajtuk.

II. 2. Faktorelemzés

A 15 értékkör bevonásával elvégzett faktoranalízis során öt faktort sikerült elkülöníteni.
Els faktor:

-

altruizmus

-

társas kapcsolatok

-

presztízs

-

felügyeleti viszonyok

Ez a típus a „konform-segít” foglalkozású egyén képét mutatja be számunkra, akinek fontosak az t megersít emberi kapcsolatok, származzanak azok akár a mellérendelt, egyenrangú, emberi viszonyokból, akár a hierarchikus, fnök-beosztott, alárendelt, aszimmetrikus emberi kapcsolatokból. Önálló döntést ritkán hoz, konfliktust és felelsséget nem szívesen vállaló egyén. Gyakran kihasználják, érdekeit nem képes megvédeni, többségében „C”-típusú,
szubmisszív, önalávet személyiség , akinek empátiája ers, saját igényeit azonban gyakran
feladja, nem képes horizontális kapcsolatait mellérendelt módon kezelni. Valójában a szakirodalom rá használja az éretlen-segíti identitás meghatározást.
Második faktor:

-

önérvényesítés

-

esztétikum

-

játék

Ez a hallgatói személyiségtípus, az „öntörvény, örökké fiatal, mvész” kategóriába sorolható, az a személyiség, aki életét a saját törvényei, s szabályai szerint éli, többnyire megerltet alkalmazkodás nélkül. Valószínleg gyermekkorában az eltér szabályokat, s normákat
valló, s minden következetességet nélkülöz szüli háttérrel rendelkezett, s miután érzelmi
intelligenciája magas volt, hamar megtanulta hatékonyan kezelni a szüleit, pontosan tudta,
hogy anyja, illetve apja mit akar tle hallani. Így ez a típus önmaga érzéseit-gondolatait nagyon gyakran mvészeti alkotásokban fejezi ki, s szívesen tölti idejét a hozzá hasonló elveket
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valló, nagy létszámú barátaival, akiknek körében jól érzi magát, feszültségei, szorongásai ebben a biztonságot adó környezetben csökkennek.
Harmadik faktor:

-

anyagi ellenszolgáltatás

-

irányítás

-

függetlenség

Ez az a konstelláció, akire azt mondhatjuk, hogy a „született vezet” prototípusa. Magabiztos, nagy szabadság határokkal jellemezhet egyén, akinek fontos, hogy az emberi kapcsolatok kereteit  határozza meg. Annak pontos tudatában éli életét, s végzi irányító munkáját,
hogy mind önmagát, mind azt a tevékenységet, amit végez végtelenül értékesnek, és fontosnak tartja, büszke mindarra, amit valóban kitartó munkával elért. Jelents, s végtelen öntudattal jellemezhet, hatékonyan kommunikáló, vezet egyéniség, akinek függetlenség-önállóság
igénye óriási.

Negyedik faktor:

-

szellemi ösztönzés

-

kreativitás

-

változatosság

Ebbe a csoportba tartoznak azok a hallgatóink, akik számára legfontosabb érték az ésszerség,
így ket a „racionalitást-keresknek” nevethetjük. k az örök szkeptikusok, akik számára
csak az létezik, ami látható, fogható, vagy tudományosan, objektív módon bizonyítható. Számukra legfontosabb érték az értelmi intelligencia magas foka, hiszen „ész-emberek”, s olyan
szakmákban érzik jól magukat, ahol fejlett intellektuális képességüket kiválóan kamatoztathatják. Problémaérzékenységük fejlett, logikai képességeik azt eredményezik, hogy a természettudományi területeken tanulnak tovább. Kihívást és egyben nehézséget is jelent számukra
annak a helyzetnek a megoldása, ahol az érzelmi intelligencia megfelel szint mködésére
lenne szükségük, ezekben a szituációkban általában elbizonytalanodnak, addigi magabiztosságuk megsznik létezni.
Ötödik faktor:

-

munkateljesítmény

-

humán
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Talán azt is mondható, hogy az az egyén, aki dominánsan e fenti két értékkel rendelkezik tipikus végrehajtó személyiség. Magas szint szociabilitás jellemz rájuk. Ebbl következik,
hogy kapcsolataik megtartása érdekében igyekeznek a környezet elvárásaihoz idomulni.
Az emberi környezetéhez ersen kötd egyének munkájukat, viselkedésüket, kommunikációjukat, cselekedeteiket alárendelik a közösségnek és a tekintélynek.

III. Konklúzió az individuálpszichológia teóriája alapján

A személyiség fejldése a bölcstl a sírig, a tipegéstl a csoszogásig, azaz a születéstl a
halálig tartó folyamat, amely során az élet három legnagyobb kihívást jelent feladatát igyekszünk megoldani. Megtalálni azt az emberi (munkatársi) közösségi kapcsolatot, ahol a személyiség megélheti társas (bioszociális) lény voltát, megtalálni azt a hivatást, azt a pályát, ami
leginkább megfelel személyiségtípusunknak, legyünk akár, „A, vagy C-típusú” személyiségek. Tudjuk, hogy az „A”-típusú személyiség az úgynevezett menedzsertípus, aki nagyon
hamar válik vezetvé, f értéke a profitszerzés, s a konzum (fogyasztói) társadalom elvárásaival, értékeivel kiválóan azonosul. Ezzel szemben a „C”-típusú munkavállalót magas szint
empátia jellemzi, közösségi érzése ers, altruizmusa példamutató, sokszor csodálatot is kelt
kollégái körében. A jelenlegi kutatásunkban a szociálpedagógusokat, tanárokat, tanítókat leginkább a „C”-típusú értékek alapján kategorizáltuk, míg a közgazdászok, mérnökök, informatikusok stb,, esetében inkább az „A”-típusú viselkedés meghatározó.

Az individuálpszichológia, adleri (IP) elmélete szerint az ember élete els pillanatától kezdve
közösségben él. Elször a családban majd a szociális tér kitágulásával baráti, munkahelyi
csoportokban, partnerkapcsolatban.
A közösség gondoskodik kezdetben a gyermek életfeltételeirl, majd a meleg, biztonságot
adó, bátorító környezet megteremtésével, olyan légkörrl, ahol a gyermeknek sikerül a kezdeti kisebbértékség érzést kompenzálni, s ahonnan ert merítve képes a felmerül problémákkal és az élet feladataival megbirkózni.
Ezért van az, hogy az IP az egészséges személyiségfejldést csak közösségben, pontosabban
szeret, bátorító feltételek között tudja elképzelni.
Az egyén lelki egészségét pedig a kapcsolatkészség, közösségi érzés mértékével határozza
meg, vagyis azt tekinti egészségesnek, akinek fejlett a közösségi érzése, s aki a cselekedeteivel a közösség érdekeit is szolgálja.
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Az egészséges embert a következ tulajdonságokkal jellemzi:
alapoptimizmus
önismeret
önbizalom
kapcsolatkészség
bátorság, nyíltság
egyszer folyékony beszéd
Az IP szerint a lelkileg egészséges ember jól ismeri önmagát, tisztában van nemcsak a pozitívumaival, hanem a negatívumaival is. Bels hittel rendelkezik, aminek birtokában bízik a képességeiben, képes elviselni az esetleges kudarcokat, illetve igyekszik tanulni bellük. Kreativitás jellemzi, nem fogja vissza az energiáit, a feladatok megoldásában újszer ötletekre törekszik. Az egészséges ember kellemes társ és barát, a kapcsolataiban megért, komolyan
veszi mások véleményét, fontos számára a közösség. Világszemléletére a realisztikus - optimizmus jellemz, vagyis látja a környezetében lév problémákat, de bízik benne, hogy meg
lehet azokat változtatni és mindent meg is tesz ennek érdekében, viszont képes a változtathatatlant is elfogadni.

Az IP szerint az ember lelki egészségét az is megmutatja, hogy miként boldogul az élet három
nagy területén, vagyis hogyan oldja meg a hivatás, a pálya, közösség és a partnerkapcsolat
feladatát.
Azt az embert tartja lelkileg egészségesnek, aki:
-

munkáját kitartással, koncentrációval végzi, s aki örül annak, ha másoknak segíthet, és a
közösség érdekeit is szem eltt tartja;

-

képes más emberekkel együttmködni;

-

képes szeretni, társát megbecsülni, partnerkapcsolatban élni, családot alapítani.

Az egészséges ember tehát tud barát lenni, képes hasznos munkát végezni és a szerelem problémáját is a partner megelégedésére oldja meg.
Természetesen nagyon nehéz az élet mind a három területén az ideális megoldást megvalósítani, viszont mindezek ismeretében meg lehet állapítani, hogy az egyén hol tart az egyes területeken.
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Az IP szerint az egészséges ember nyíltan áll az élet feladataival szemben és a közösség érdekeit is szem eltt tartva próbálja azokat megoldani, hiszen tetteinek mozgatója a közösségi
érzés, amelyet a hivatása gyakorlása során is megél.
Összegzésül elmondható, hogy a felsoktatásban töltött idszak alatt, mentálhigiénés szempontból, egy normatív, pályafejldési krízisállapotba kerülnek a hallgatóink. Ez a diszkomfort
állapot egyeseknél rövid ideig van jelen, s sikeresen megoldódik, másoknál azonban a rossz
coping, vagy más nem mköd megoldási technikák miatt, állandósulhat. Azoknál a fiataloknál, akinél sikertelen volt a válsághelyzetet kezel-megoldó stratégia, szervezeti szinten, személyiség-fejlesztést elsegít tanácsadói szolgálatokat kell biztosítani.

Summary

We made job and career monitoring among the students of the College of Nyíregyháza, to
know, which are those value dimensions, that the current students of the institution's five
faculties consider as the most important, or the most valuable.
The monitoring's methodological basis was Super's careermotivational questionnaire.
In these gruops, the students are grouped by their typical attribution.
The health promotion's function is the young people's life-starting crisis treatment.
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AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ELLENTMONDÁSAI
Kulcsszavak: információs társadalom, hálózati társadalom, e-learning

Bevezetés

Az információs és kommunikációs technológiák fejldése az elmúlt néhány évtizedben forradalmi változásokat eredményezett, melyek folytatódnak a gazdaságban, a társadalomban és az
élet megannyi területén (Balogh, 2006). A hálózatok az emberi civilizáció meghatározó elemeivé váltak. Az internetet, az egész földgolyót átszöv globális hálózatot százmilliók használják napi rendszerességgel, ezért alapvet hatást gyakorol a társadalmi kapcsolatrendszerekre, a formális és informális struktúrákra, a társadalmi tkére, illetve a bizalom alakulására
(Molnár, Kollányi – Székely, 2007). Újfajta tér-id viszonyokat alakít ki, a tér felhasználásában is új lehetségeket kínál az ember számára. Megváltoztatja az életmódunkat, hiszen még
akkor is hatással van ránk, ha személy szerint nem is használjuk (Mészáros, 2006). Tehát
mindaz, ami az informatikában, az internettel kapcsolatosan történik, nem egyszeren technológiai, de alapveten társadalmi kérdés (Havass, 2000). Ugyanakkor roppant kevés kritikai
felismerés kísérte, és alig történt meg valódi hosszú távú következményeinek felmérése. Az új
technológiákat dicsít himnuszok nem rendelkeztek megfelel tudományos megalapozottsággal. „A feltáruló technikai lehetségeket kísér hozsanna – ötvözve a gépek és szolgáltatások áruba bocsátóinak reklámkampányával – azt a hatást keltette, hogy az új kommunikációs
és információs technológiáknak, valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásoknak […] mágikus tulajdonságaik vannak.” (Melody, 2003:233) Úgy tnt, hogy az IKT-eszközök alkalmazása képes lesz megoldani egy vállalat, társadalom és az egész világ szociális és társadalmi
problémáit. Az embereket pedig folyamatosan arra ösztönözték, hogy rendeljék alá magukat e
technológiák uralmának (Melody, 2003). Az információs társadalom árnyoldalait kidomborító
hisztérikus víziók pedig éppen ellenkezleg értelmezik a társadalomra gyakorolt hatásait.
A modern társadalmakra leselked veszélyek egyikét számos kutató abban látja, hogy egyre
személytelenebb kapcsolatokon alapuló szervezdések törnek elre, miközben a társadalmi
értékrendszert közvetít közösségek szerepe folyamatosan csökken. Sok napjainkra jellemz
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folyamat a polgári aktivitás hanyatlását, az individualizálódást ersíti (Molnár – Kollányi –
Székely, 2007).

Kibertér, információ, hálózati társadalom

A kibertér (cyberspace) kifejezés William Gibson, kanadai író találmánya, aki az 1984-ben
megjelent Neuromancer cím regényében a hálózatba kapcsolt számítógépekrl elérhet teret
nevezte így. Gibson felfogásában a kibertér olyan mátrix, amelyben az egyének és a cégek
interaktív kapcsolatba lépnek az információval, st kereskednek vele. A kibertér alakzatai
alapveten társadalmi eredetek, manapság egyre több olyan közösségi weboldal létezik, ahol
ezeket az alakzatokat láthatóvá teszik (pl. iWiW, facebook, stb.). Sokak véleménye szerint a
21. században a kibertér az információ szállításán túl, a társadalmi viszonyok, kapcsolatok
alakulására, alakítására van a legnagyobb hatással. Új közösségek alakulnak ki, melyek mentesek a tér korlátaitól, a kölcsönhatások új fajtáira, a társadalmi kapcsolatok új formáira épülnek (Mészáros, 2006).

A hálózati társadalom formálódásának kezdeteit az 1960-as évekre datálják, bár maga a hálózati társadalom kifejezés csak az 1990-es években jelent meg a szociológiában. A fogalom
ismertté válása Manuel Castells munkásságának köszönhet (Castells, 2005). Meghatározása
szerint a hálózati társadalom olyan társadalmi berendezkedés, amely mködéséhez alapvet
jelentséggel bírnak a mikroelektronikára épül infokommunikációs technológiák (a továbbiakban: IKT). Számítógépes hálózatok segítségével állítanak el, dolgoznak fel, illetve továbbítanak információkat a csomópontokban felhalmozott tudásra építve. Ennek az új típusú társadalmi berendezkedésnek az alapjait már nem a természeti erforrások, hanem a digitális
kommunikációs csatornák jelentik (Molnár – Kollányi – Székely, 2007; Castells, 2005).

Castells hangsúlyozza, hogy nem a technológia formálja a társadalmat, hanem a változó társadalmi igények alakítják a technológia fejldését (Castells, 2005; Castells, 2006; Molnár –
Kollányi – Székely, 2007) Melody (2003) kitart azon álláspont mellett, hogy az új technológiák nem vonják maguk után a társadalmi problémák megoldását. Módosíthatják ugyan a társadalmi erviszonyokat, de nincs semmiféle varázserejük, amely képes lenne az intézményes
viszonyok gyors és jótékony átalakítására (Melody, 2003).
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A hálózati társadalom kulcsfontosságú építeleme az információ. Szintaktikai szempontból az
információ jeleket és matematikai kapcsolatokat jelent. Szemantikai síkon a jelek jelentéssel
is bírnak, tehát valamilyen tényállást fejeznek ki. Az információ meghatározása pragmatikai
szinten azonban mind a felhasználót (adót-vevt), mind a célorientáltságot egyaránt figyelembe veszi. Az információ használható erforrásként, elsegíthet valamilyen választást vagy
döntést, és különböz igényeket elégíthet ki. Erforrásként felhasználva az információ szolgálhatja a gazdasági növekedést, a társadalmi és kulturális hatalom kialakulását, de olyan relatív értékekkel is rendelkezik, mely a társadalmi egyenltlenségek kialakulásához és fenntartásához is vezethet. A tudás hatalom (Scientia potentia est.) közmondás ezáltal az információra
is vonatkoztatható. Minél több megfelel minség információ áll az ember rendelkezésére,
annál megalapozottabb döntést tud hozni, annál nagyobb valószínséggel képes elérni a megfelel eredményt (Balogh, 2006). A puszta mennyiséget tekintve azonban a túl sok információ
rosszabb lehet, mint a túl kevés, mivel nagyobb az esély arra, hogy összezavar bennünket, és
képtelenné válunk az önálló véleményalkotásra (Melody, 2003). Az információ iránt jelentkez fokozódó igény a 21. században a politikai, gazdasági, de a társadalmi és a kulturális élet
szerves részét képezi. Egyre inkább elvárásként fogalmazódik meg, hogy a szerzett információ minségi igényeknek is megfeleljen (Balogh, 2006). Ha egy társadalom információs rendszerét szeretnénk megvizsgálni, akkor a kommunikációs rendszerének vizsgálatát kell megvalósítani. Gyakran a kommunikációs hálózatok fejldése ad lendületet az információk tömeges
termeldésének (Melody, 2003).

Tudományos megközelítési módok

Melody (2003) összefoglalása alapján a kommunikációs technológiák társadalomra gyakorolt
hatásainak vizsgálatában Harold Innis, Marshall McLuhan és Dallas Smythe nevét kell feltétlenül megemlíteni. Innis tanulmányai azt vizsgálták, hogy a kommunikációs csatornák milyen
jelents mértékben alakították egy ország gazdaság- és politikatörténetét. Azt találta, hogy a
domináns kommunikációs technológia változásai hatással vannak arra, miként határozza meg
és rendszeri a társadalom a tudást. Innis a kommunikációtechnológiához hosszú távú társadalmi perspektívából közelített, fiatalabb kollégája, McLuhan azonban az individuum és e
technológiák közötti viszonyra fordította a figyelmét. Számára az új kommunikációs technikák az ember kiterjesztését jelentették, és nem foglalkozott azzal, milyen hatást gyakorolnak a
társadalom gazdasági, politikai, szociális és kulturális intézményeire. Innis szerint azonban
ezek az új technológiák megoldást nyújthatnak bizonyos társadalmi problémákra. „Jó okunk
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van azt gondolni, hogy valamely kommunikációs eszköz hosszú ideig tartó használata bizonyos mértékig meghatározza az általa közvetített tudás jellegét, és úgy vélni, hogy mindenre
kiterjed hatása végül olyan civilizációt hoz létre, melyben rendkívül nehéz lesz fenntartani az
élet lényegi rugalmasságát, és hogy az új médium által nyújtott elnyök egy új civilizáció kialakulásához vezetnek.” (Melody, 2003:238 idézi Innist, 1950) Innis tartott attól, hogy az
IKT-eszközök használata személytelenné teszi az emberek egymás közötti érintkezését.

Smythe a technológiák alkalmazásának különféle társadalmi csoportokra gyakorolt hatását
vizsgálta. Azt elemezte, hogy mi motiválja az új technológiák meghonosítóinak fontos politikai döntéseit. Smythe megvilágítása szerint a hatalmon lévk azt várják, hogy az emberek egy
csapásra alkalmazkodjanak az új technológiákhoz, ahelyett, hogy valós szükségleteiknek
megfelel technológiák létrehozásán dolgoznának. Smythe arra is rámutatott, hogy a tömegtájékoztatásnak milyen nagy hatalma van az önálló gondolkodás korlátozásában (Melody,
2003).

Az internet és a kibertér hatásai az egyénekre és a társadalomra

A hálózati logika a társadalom összes alrendszerére hatást gyakorol, elször azonban a technológiai és gazdasági jelleg változások figyelhetek meg. A társadalmi, politikai és kulturális hatások sokkal késbb váltak érzékelhetvé (Molnár – Kollányi – Székely, 2007). Balogh
(2006) szerint a technológiai forradalom hatására új embertípus formálódik, mivel a társadalomtudományok hagyományos embertípusai: a homo oeconomicus, illetve a korlátozott racionalitással rendelkez ember konstrukciója is meghaladottá vált már. Az új embertípus a homo informaticus olyan embertípus modellezésére szolgál, akit egyszerre jellemez az információs technológia társítása, a tudás, mint információ, a döntési képesség, valamint az ennek
megfelel életvezetés (Balogh, 2006; Balogh – Kovács, 2001). A homo informaticus már nem
elégszik meg a valóság passzív értelmezésével, hanem szükségét látja a minél szélesebb kör
tájékozottságnak, melynek eléréséhez az IKT-eszközöket alkalmazza. E technológiák révén
megn a kreativitása, javul a világban való eligazodási képessége, megváltozik az életfelfogása (Balogh, 2006).

Többen azt vallják, hogy az infokommunikációs technológiák sok olyan tényezt elpusztítanak, amelyek a kulturális és társadalmi kapcsolatok hagyományos formáinak a támaszai voltak. Elsegítik a globális kultúra terjeszkedését, megkönnyítik a szervezetek világméret
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szerkezetátalakítását, elidegenítik egymástól az embereket (Mészáros, 2006) Castells véleménye szerint a társadalom tagja alapveten nem elidegenedett emberek, sokkal inkább fejlett
társas kapcsolatrendszert ápoló egyének. A hálózati társadalomban azonban az individuum
felértékeldik, és az új társadalom meghatározó kulturális sajátosságává válik (Castells, 2005;
Castells, 2006; Molnár – Kollányi – Székely, 2007). Kling (1996) anti-utópisztikus
(disztópisztikus) víziója szerint az emberek a digitális technológia rabszolgáivá válnak, növekszik a függségük, st az irgalmatlan és megállíthatatlan technológia információtúltöltöttséget és a társadalmi struktúrák és értékek leépülését hozza magával (Kling, 1996).
A negatív hatásokat ersíti az a tény, hogy az infokommunikációs technológiák az individualizmus mellett alkalmat adnak az anonimitásra, ily módon gyengítik a társadalmi normákat, a
bizalmat, károsítják a társadalmi tkét. Az ellentábor képviselinek legfontosabb érve az idkorlátokkal függ össze, hiszen ha a továbbra is csupán 24 órából álló napba beillesztjük a világháló használatának új tevékenységét, akkor az szükségszeren csökkenti a többi tevékenységre (pl. hagyományos társas kapcsolatok ápolására) fordítható id mennyiségét (Molnár –
Kollányi – Székely, 2007).

A negatív elképzelések mellett természetesen az információs társadalom pozitív hatásait dicsít lelkes szólamok is hallhatóak, melyek szerint az IKT-eszközök elterjedése megersíti
az egyént az állammal, valamint a hagyományos hierarchikus struktúrákkal szemben, illetve
lehetséget teremt arra, hogy a felhasználók akár több ezer kilométerre él családtagjaikkal,
ismerseikkel, üzleti partnereikkel kommunikálhassanak. A világháló által nyújtott új kommunikációs formák felélénkítik az emberi közösségeket, valamint újonnan formálódó társadalmi csoportok kialakulásának elsegíti is lesznek (Molnár – Kollányi – Székely, 2007).
Kling (1996) utópisztikus víziója a számítástechnika életszínvonal növel hatásait és izgalmas
lehetségeit hangsúlyozza. Kifejezésre juttatja a globális összekapcsolódáshoz, demokratizálódáshoz és az emberi kapcsolatok és tapasztalatok számára megnyíló új határokhoz fzd
igényt és lehetségeket (Kling, 1996). „Újabb és újabb, egyre fejlettebb szoftverek, hálózati
alkalmazások, közösségi informatikai fejlesztési programok sora táplálja azt a reményt, hogy
a civil társadalom, az emberek közötti bizalom, a deliberatív, vagyis folyamatos konzultációkra épül és az egész társadalom aktív részvételével mköd demokrácia, valamint a nyilvánosság intézményei egyaránt megersíthetk az IKT- eszközök értelmes, körültekint és innovatív használata révén.” (Molnár – Kollányi – Székely, 2007:73).
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Az IKT-eszközök hatásait objektív szemüvegen keresztül szemlél kutatók azonban azon az
állásponton vannak, hogy az internet a társadalmi tkére inkább csak kiegészít jelleggel hat,
tehát sem az atomizált társadalom sötét képét bemutató anti-utópistáknak, sem a fényes jövt
ígér lelkes hírnököknek sincs igazuk (Molnár – Kollányi – Székely, 2007).

A hálózati társadalom hatásai a gazdaságra

Az információs társadalom gazdasági szerkezetét szokás hálózati gazdaságnak is nevezni. Ez
a kifejezés arra utal, hogy a termékek és szolgáltatások létrehozása hálózatokban történik
(Castells, 2005). Míg az ipari jelleg gazdaságszerkezetekben a vállalatok tevékenységeiket a
földrajzi meghatározottságok alapján szervezték, addig a hálózati gazdaság középpontjában az
emberi tudás, az információ, valamint a kapcsolatok összetett rendszere áll. A hálózatokban
megvalósított termelés kiváló példái a multinacionális vállalatok, amelyek esetében igen
gyakran elfordul, hogy a cég székhelye, kutatási és fejlesztési részlege, illetve gyártósorai
különböz országokban, vagy akár külön kontinenseken találhatóak. A multinacionális cégek
kialakulását és eredményes mködését az elektronizált vállalati információs rendszerek tették
lehetvé (Havass, 2000), melyek megkönnyítették a termelés nemzetközivé válását, a világhálózatok kiépülését, a tkepiacok nemzetközivé válását, illetve a nemzetközi együttmködés
ersödését (Mészáros, 2006). A legersebb hálózati kötdések természetesen az információs
technológiák területén jöttek létre, köszönheten a hardver- és szoftveripar nagymérték
egymásrautaltságának. Az 1990-es években több nagy cég (pl. a Cisco Systems vagy a Nokia)
nagyrészt az új hálózati mködési módra való áttérésnek köszönhette elnyös helyzetét a piacon (Molnár – Kollányi – Székely, 2007). Az infokommunikációs technológiák lehetvé tették
a multinacionális vállalatok úgynevezett hátsó irodáinak (back-offices) megjelenését olyan
országokban, ahol alacsonyabbak a mködési költségek. Kisebb hozzáértést igényl hivatalnoki munkát az anyaországtól távoli helyekre adják ki albérletbe: pl. a British Airways könyvelését Indiában végzik, a Nokia mobiltelefonjaihoz a felhasználói útmutatókat Magyarországon (egészen pontosan Debrecenben) írják, a Cisco Systems vállalat ügyfeleit segít egyik
telefonos helpdesk pedig Budapesten mködik. A dokumentumokat nem nehéz az interneten
keresztül körbeutaztatni a világon, így kihasználható a 24 órás munkaid, a termelést nem
szükséges 8 óra után megszakítani (Mészáros, 2006).
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Mészáros (2006) szerint a kibertér megkönnyíti és segíti a fogyasztási cikkek termelését és
fogyasztását, azáltal, hogy segíti a nagy iparvállalatok globalizációját, valamint a piacokra
való bejutását (Mészáros, 2006).

A hálózati társadalom hatásai a politikára

Vass (2005) véleménye szerint a globalitásban már nem a hagyományos kultúra alapozza meg
a kommunikációt, hanem a globális kommunikációs intézményhálózat diktálja azt, ami a kultúra, illetve a civilizáció helyére kerül (Vass, 2005).

A gazdasági növekedés meghatározó tényezje az új technológiák megjelenése, valamint a
társadalomnak az az adaptációs képessége, amellyel az új technológiákat képes befogadni,
illetve termékeibe vinni. Megfelelen irányított technológiapolitika nélkül ez azonban roppant
nehezen megvalósítható. A gazdaság megújulásához szükség van az állam- és a közigazgatás
megújulására is. Az informatikai hálózatokon keresztül megvalósítható például a bürokrácia
hatékony, papír nélküli információs rendszere, illetve az állampolgárok hivatalos ügyeinek
„egyablakos” intézése, melynek hatására az ország gazdaságilag hatékonnyá válik, az igazgatás szervezetileg átlátható lesz, az állampolgár pedig a bürokrácia terheitl felszabadul
(Havass, 2000).

Az infokommunikációs technológia, a kibertér hatással van a politikai struktúrákra, és átalakítja a politikai kampánymódszereket (pl. Barack Obama internetes kampánya), a lobbizás
stratégiáját, és megváltoztatja a szavazatok térbeli megoszlásának sémáit (Mészáros, 2006;
Poster, 1995). A hálózati társadalom kialakulásának következtében lehetség nyílik arra is,
hogy a megválasztott képvisel és a választó ellenrzési, beleszólási viszonyba kerüljön egymással (Havass, 2000). Az állampolgároknak lehetségük lesz javaslatokat tenni, vitatkozni
és szavazni helyi, országos és nemzetközi kérdésekben, és nem választott tisztségviselk fognak a nevükben eljárni, hanem k maguk (Mészáros, 2006). Könnyszerrel rendezhetek
ugyanis elektronikus referendumok, amelyek teljesen új szerepet adhatnak a képviselknek,
utópisztikus vízió szerint, akár teljesen meg is szüntethetik a létjogosultságukat (Havass,
2000), tehát a képviseleti kormányzást potenciálisan a közvetlen kormányzás válthatja fel
(Mészáros, 2006). Nagyon könnyen megvalósítható lenne az, hogy a törvények elkészítését a
képvisel testület végzi, a döntést azonban interneten keresztül lebonyolított népszavazás oldja meg (Havass, 2000).
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A hálózati társadalom politikára gyakorolt hatásai közül Castells a mediatizáltságot és a globalitást emeli ki a két legjelentsebb tényezként. Óvakodik azonban attól, hogy az internetet
egyfajta rábeszélgépként jelenítse meg, rámutat a befogadó egyéni értelmezésének fontosságára. Szerinte a médiatartalmaknak nincs általános értelmezésük, minden egyén a saját értelmezési keretrendszeréhez viszonyítva egyedileg vonja le a következtetéseket (Castells, 2005;
Castells, 2006; Molnár – Kollányi – Székely, 2007).

Ahhoz azonban, hogy mindenki helyes következtetéseket tudjon levonni, szükség van a megfelel mennyiség és minség információra. Az információ birtoklása ilyen módon hatalmi
tényezvé válik, és akár privilégiumok kialakulásához is vezethet. Ez pedig a társadalmi
esélyegyenltlenség kérdését veti fel. Azon személyek esetében például, akik a közös tudásból korlátozottan részesülnek, az információ hiánya tovább növeli a leszakadási esélyüket.
„Az információs hiátus vagy az információ megszakadása az információs láncban önmagában
is aszimmetriát idéz el. Az aszimmetria az információval való ellátáson és ellátottságon keresztül, az információ tulajdonsága és a hozzáállás között létesített klauzális kapcsolat nyomán kihat a társadalom egyenltlenségi, hatalmi, stratifikációs helyzetére. Ha az információ
aszimmetrikus eloszlása a gazdaságban érvényesül, akkor monopolisztikus elmozdulás megy
végbe, ha a hatalmi hierarchiában, az könnyen elnyomássá válhat vagy konfliktust idézhet
el, ha pedig az információ alulértékelésébl származik, lecsúszást eredményezhet.” (Balogh,
2006:147)

A hálózati társadalom hatásai az oktatásra

Az információs technológiák következtében kialakuló új társadalmi szerkezet leglényegesebb
erforrása az információ, rendkívül fontos az információ felhasználásához kapcsolódó emberi
képesség fejlesztése (Havass, 2000). Napjainkban „egyre több ember számára hozzáférhetek
ismeretforrások, pl. az internet. A naprakész tudás elsajátításának új formáival találkozunk.
Új módszereket kell átadnunk a tanulóknak is a késbbi munkájukhoz szükséges tudás megszerzése érdekében.” (Horváth – Könczöl, 2005:109) „Az információ gyors, egyszer és széleskör elterjedésével egy ’tudásalapú’, tudás által teremtett ’információs társadalom’ polgáraivá váltunk, ahol az információ és a tudás […] a boldogulás és a hatalom meghatározója.”
(Gergó, 2004:26)
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Don Tapscott (1998), amerikai szociológus Growing Up Digital: The Rise of the Net
Generation cím munkája az internet-generációról szól, vagyis azokról a fiatalokról, akik már
a digitális technológia által körbevéve nnek fel, és akik ennek következtében már teljesen
más módon tanulnak, játszanak, vásárolnak, kommunikálnak, mint az elttük járó generációk.
Mivel ezek a fiatalok mintegy beleszületnek a technológiába, nagyobb szaktudással képesek
kezelni egy-egy technikai újdonságot, mint a szüleik, tanáraik. A szül és a pedagógus számára nem könny azzal szembesülni, hogy gyermekei/diákjai többsége járatosabb a kibernetikus
térben, mint  maga (Gergó, 2004).

Az alapvet probléma az iskolák minden határokon túlmen mediatizálásának kényszerével,
hogy a „digitális bennszülött” tanulók és a „digitális bevándorló” tanárok közötti különbségek
még egy jó ideig fennmaradnak, egészen addig, amíg az iskolákban tanító tanárok java része
szintén a digitális bennszülöttek soraiból fog származni.

„A tudásátadás szerepének és mechanizmusának átalakulása nyomán a jövben a tanár egyre
inkább csak megszervezi és koordinálja az ismeretszerzés menetét, az önálló tevékenységekbe
épül megismerési folyamatba csak indokolt esetben kapcsolódik be. Munkája tehát nem válik
feleslegessé, csak jellege változik meg az ellátásához szükséges kompetenciákkal együtt. […]
A jövben az intézményesült oktatásban […] az ember és az általa alkotott technika is szerepet fog kapni, az egyes oktatási rendszerek sikerességét pedig minden bizonnyal nagymértékben befolyásolja majd, hogy hogyan tudják megtalálni a megfelel arányokat az oktatás hagyományos és újszer formái között.” (Kfalvi, 2006:43)

Egyenltlenség

Az információ felhasználásához kacsolódó emberi képesség hiányának, vagy alacsony színvonalának következtében az elektronikusan szervezdött társadalom kitermelheti az új írástudást elsajátítani nem tudó „digitális csövesek” világát. Az Alkotmányban alapjogként rögzíteni kell tehát minden állampolgár számára az új írástudáshoz fzd jogot. Ez nem egyszeren
az IKT-eszközök kezelésének elsajátítását jelenti, hanem annak ismeretét is, hogyan lehet a
globális informatikai hálózatot önmegvalósításra, a társadalom belsejében való elhelyezkedésre felhasználni (Havass, 2000).
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A szakirodalomban a digitális szakadék metaforával utalnak az internet használatának tekintetében kialakult társadalmi megosztottságra. Ez a kifejezés horizontális megosztottságot sejtet,
pedig a Csepeli és Prazsák által összegyjtött adatok sokkal inkább az egyenltlenség vertikális paradigmájára illeszkednek (Csepeli – Prazsák, 2010).

Mészáros (2006) véleménye szerint is fenntartással kell kezelni azt a populista állítást, hogy a
kibertér az egyenlség színtere. „A kibertér használatával együtt járó társadalmi, politikai és
gazdasági elnyök a hagyományos térbeli és társadalmi megoszlások mentén helyezkednek el.
Ebbl többen arra következtetnek, hogy a kibertér újra fogja termelni, st meg fogja ersíteni
az egyes országokon, térségeken belül kialakuló egyenltlenségeket, a fejlett és a fejletlen
világ közti különbségeket, és új egyenltlenségeket fog teremteni, ami fokozhatja a társadalmi
megosztottságot.” (Mészáros, 2006:219)

Csepeli és Prazsák (2010) szerint a kérdés valójában nem az, hogy az egyének használják-e az
internetet vagy nem, hanem hogy a digitális egyenltlenség milyen hatással van a társadalmi
egyenltlenség egyéb megnyilvánulásaira. 2008 végén a Magyar Tudományos Akadémián
belül mköd Politikai Tudományok Intézetének Érték- és Kultúrakutató Mhelye kutatást
végzett, melynek célja a kultúrához való viszony felderítése volt. Ezzel a vizsgálattal összehasonlíthatóvá váltak az internetezk és a nem internetezk körében mutatkozó kultúrafelfogásokat. A 3000 fs reprezentatív mintán végzett felmérés eredményei szerint 2008 végén Magyarországon még csak a felntt lakosság 44%-a rendelkezett otthonában internethozzáféréssel. Több a férfi internetez, mint a n, pedig a társadalom egészében ez a helyzet
éppen fordított. Az életkor tekintetében figyelhetek meg azonban a legmarkánsabb különbségek. Míg az internetezk átlagos életkora 36 év, addig az internetet nem használók esetében
ez 55 év. A fiatalok a teljes lakosság körében is általában magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, mint az idsebbek, ezért nem meglep, hogy az internetezk körében jóval több a
magas iskolai végzettséggel rendelkez felhasználó. Ez természetesen összefüggésben van a
gazdasági aktivitással is: az internet-felhasználók 62%-a gazdaságilag aktív, míg ez az internetet nem használók csupán 34%-ról mondható el (Csepeli – Prazsák, 2010).Nem mond ennek ellen egy másik megállapítás sem, mely szerint „a tipikus internetez […] 35 évnél fiatalabb férfi, felsfokú végzettséggel és magas jövedelemmel; városlakó, és beszél angolul.”
(Mattelart, 2004:169)
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Ismervén az internetezk többnyire elnyös helyzetét, nem meglep, hogy a fvárosiak felülreprezentáltak a használók körében (22%, míg a lakosság 18%-a él Budapesten), a nem internetezk körében pedig alulreprezentáltak (14%). A vidéki városokban még nagyobb mérték
ez az arány (57%, míg a lakosság fele él vidéki városokban). „Az internetezés ezek szerint
elssorban a vidéki városokban él fiatalok, magas iskolai végzettségek és gazdaságilag
aktívak számára jelent olyan lehetséget, ami ellensúlyozhatja a centrumtól való távolság
esetleges hátrányait. Hasonló lehetséget jelenthetne az internetezés a községekben élk számára is, ha mindenütt megvalósítható lenne a szélessávú internetkapcsolat.” (Csepeli –
Prazsák, 2010:144) 2008 végén az internethasználók csupán 21%-a, a nem internetezk 40%a, míg a teljes lakosság 32%-a élt községekben. A szélessávú hálózatok pedig leginkább a
kistelepüléseken hiányoznak. Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya,
Somogy, Tolna, Zala és Vas megye legkisebb falvaiban szélessávú technológiai gyakorlatilag
egyáltalán nem található (Csepeli – Prazsák, 2010).

Mint ahogyan azt már említettük a felntt lakosság egyharmada községekben él. Ezeken a
településeken az infrastruktúrával és a kulturális létesítményekkel való ellátottság is roppant
alacsony. A szélessávú internetkapcsolat kiépítése kitörési pont lehetne, kitölthetné a kulturális piaci réseket, akár munkalehetségeket is teremtene, de a települések alacsony lélekszáma
miatt ennek a megvalósítása nem kecsegtet elnyös üzleti lehetségekkel a vállalkozások
számára (Csepeli – Prazsák, 2010).

Egyértelmnek tnik tehát, hogy az internet használatának elterjedése és a társadalmi egyenltlenségek tekintetében általánosan figyelembe vett szocio-demográfiai jellemzk között
szoros összefüggés van. Csepeli és Prazsák (2010) készítettek egy útmodellt (1. ábra), amely
az internet használatát meghatározó változókat egymásra gyakorolt hatásuk figyelembevételével ábrázolja (Csepeli – Prazsák, 2010).
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1. ábra

Az internet használatát meghatározó tényezk
Forrás: Csepeli – Prazsák, 2010:146.

Az útmodell kiválóan ábrázolja, hogy az internethasználatot közvetlenül és közvetve is meghatározza mindegyik magyarázó változó. Az internethasználatra a legnagyobb közvetlen hatást a háztartás anyagi helyzete gyakorolja. Tehát minél vagyonosabb egy család, annál valószínbb, hogy tagja használják az internetet. Az életkor esetében is ers hatás figyelhet meg,
azonban az fordított eljel. Az életkor azonban nemcsak közvetlenül, hanem más változókon
keresztül is közrejátszik az internethasználat kialakulásában. A fiatal életkor önmagában is
figyelemreméltó hajtóert képvisel, de még inkább azzá válik, ha elnyös vagyoni helyzettel,
idegennyelv-tudással, illetve magas iskolai végzettséggel párosul (Csepeli – Prazsák, 2010).

Az idegennyelv-tudás más kutatók szerint is kulcsfontosságú. Egyre inkább uralkodóvá válik
ugyanis az a vélemény, miszerint a kibertér az amerikai világkép terjedésének kedvez. Az
interneten a leggyakrabban használt nyelv az angol (http://www.internetworldstats.com/stats7.htm),
mszaki fejldését, tartalmát és szokásait az Amerikai Egyesült Államok irányítja. A világ
számítógépeinek

legnagyobb

része

amerikai

operációs

rendszereken

(http://www.w3schools.com/browsers/browsers_os.asp) amerikai programokat futtat (Mészáros, 2006).

Csepeli és Prazsák (2010) a kereszttáblás, valamint a többváltozós elemzésekbl azonban arra
következtet, hogy a digitális egyenltlenségek elsdleges magyarázó faktora az életkor, de
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egyáltalán nem függetlenek a társadalmi egyenltlenségek kialakulásában szerepet játszó
egyéb tényezktl (iskolai végzettség, vagyoni helyzet, lakóhely) sem. „A fiatal életkor esélyt
ad arra, hogy valaki kitörjön a társadalmi hátrányok fojtogató gyrjébl, de az esély megragadása nyilván éppen a hátrányos helyzet családokban a legnehezebb.” (Csepeli –
Prazsák, 2010:148)

A digitális egyenltlenségek nemcsak országos, de globális szinten is megmutatkoznak. Már
1999-ben az ENSZ fejlesztési programjának jelentése rámutatott az országok többségének
növekv információs marginalizálódására, illetve az egyes országokon belüli választóvonal
meglétére, amely különbséget tesz az info-gazdagok és info-szegények között. Míg az OECD
országokban két lakosra jut egy telefonvonal, addig a fejld országokban 15-re, a legkevésbé
fejlett országokban 200-ra. Az emberiség egyharmadának azonban még elektromos áram sem
áll a rendelkezésére. Ezen felül vannak még különböz mutatók (analfabetizmus, szegénységi
mutatók), melyekkel szemben a technológia általi üdvözülést hirdet szónoklatok meglehetsen rosszul mutatnak (Mattelart, 2004).

1995-ben a G8 tagjainak brüsszeli csúcstalálkozóján szentesítették a „globális információs
társadalom fogalmát”. Ekkor azonban nem tárgyaltak még a kibertérhez való hozzáférésben
tapasztalható egyenltlenségek csökkentésérl. 2000-ben Japánban, azonban már kihirdették
„A globális információs társadalom chartáját” és egy kutatócsoportot is felállítottak az új infokommunikációs technológiákhoz való hozzáférés lehetségeinek feltárására. Mitterand
francia elnök azonban már 1982-ben egy „Kommunikációs világcharta” megalkotását javasolta, hogy elkerülhessék azt, hogy a jövben „a bség szigeteit a nyomor óceánja vegye körül”,
ám ennek az akkor tapasztalható dereguláció közepette nem volt esélye (Mattelart, 2004).

A digitális törés szüntelen emlegetése, Mattelart (2004) szerint tulajdonképpen konszenzuális
viselkedés, amely egyre inkább háttérbe szorítja a társadalmi és gazdasági egyenltlenségek
súlyosbodásának kérdését. Ebben nagy szerepet játszanak a multinacionális cégek is, akik
egyre inkább fokozzák lobbitevékenységüket. A Microsoft például minden évben meghívja a
legfbb döntéshozókat a „Kormányzati vezetk csúcstalálkozójára”, melynek célja, hogy különböz demonstrációk segítségével meggyzzék a fejld országok vezetit, hogy mekkora
jótéteményt jelent a digitalizáció gazdaságuk és polgáraik számára. Az e-kormányzás piaca
óriási aranybánya a multinacionális (szoftver)cégek számára (Mattelart, 2004).
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Konklúzió

„… ha akarjuk, ha nem, a nemzetállam területe marad a demokratikus gyakorlat történeti és
funkcionális kerete […] A technolibertáriusok rövidlátása kell ahhoz, hogy hitelt adjunk ennek a globalista populizmusnak, amely megelégszik az elvont és gonosz állam leegyszersített
képével, mellyel szemközt áll az idealizált civil társadalom, a tetteikben teljesen szabad egyének közötti kapcsolatok szabad tere.” (Mattelart, 2004:171)

Summary

This essay focuses on the controversial issues of the information age and the network society.
The over-exaggerated expectations expressed toward the new technologies and their
prosperous effects on society, economy, education and the different kinds of inequalities have
already passed beyond. They do not appear to be a heal-all nostrum any longer. Some of the
facilities and affordances can be advantageous, others, however, are very likely to be
disadvantageous. Its efficiency and usability depends largely on the attitude of decisionmakers and the members of the society.
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NYILAS ORSOLYA*
A SZEKUNDER MOTIVÁCIÓK BELS INDÍTÉKKÁ VÁLÁSÁNAK LEHETSÉGEI
A ROMA FELNTTOKTATÁSBAN

Kulcsszavak: felnttkori tanulás, motiváció, tanulási motiváció

Absztrakt

Jelen tanulmány célja, hogy megpróbáljon egy rövid áttekintést adni arról, hogy a felnttkori
tanulás, tanulási és egyéb tanulással összefügg motivációról hogyan vélekednek a hazai és
nemzetközi szakemberek. Elkutatásunkban azt tapasztaltuk, hogy a felnttkori tanulást illeten a roma felnttek többségénél a kezdeti ellenállás idvel eltnt és már egyre nagyobb
kedvvel és lendülettel folytatták a képzést, bels motivációjuk alakult ki a tanulást illeten.
A tanulmány els részében az elsajátítási motiváció, a tanulási motiváció, a tanulási motiváció
fajtáiról (intrinzik és extrinzik motiváció), kompetenciamotiváció, teljesítménymotiváció stb.,
azaz az emberre jellemz motivációs jellegzetességek és motívumok kerülnek bemutatásra,
majd az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ által indított, 2010-es Életszemlélet
formáló képzés roma munkavállalók részére elnevezés tanfolyam résztvevivel készített
narratív interjúk rövid elemzése olvasható.

Bevezetés

Az utóbbi évtizedekben a motivációkutatás látványos ersödésének lehetünk szemtanúi.
A tanulási motiváció vizsgálatával csak a múlt század közepe felé kezdtek intenzívebben foglalkozni. A kezdeti, ötvenes, hatvanas években jellemz értelmezésére a teljesítménymotivációval (achievement motivation) kapcsolatos kutatások gyakoroltak jelents befolyást. A teljesítménymotiváció kutatása az ötvenes évek vége felé indult meg, McClelland, Atkinson
majd Heckhausen vizsgálatai váltak a terület meghatározó alapirodalmává. Ezekben a fképp
laboratóriumi körülmények között folytatott kutatásokban a teljesítménymotiváció elsdleges
mutatójának a sikerorientáltságot (a siker elérésére való törekvést), és a kudarckerülést (kudarcok elkerülésére való törekvést) tekintették (Atkinson, 1966; Maehr és Sjogren, 1971;
Réthyné, 1995). A teljesítménymotivált viselkedést elssorban
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a sikerorientált-kudarckerül dichotómia mentén írták le. A XX. század második felének több
tanulási motiváció-elméletében dominál a teljesítménymotivációt jellemz dichotóm szembeállítás. A hetvenes-nyolcvanas évek motivációkutatásában meghatározó volt az önjutalmazó
(bels, idegrendszerhez kapcsolható, úgynevezett intrinzik) motívumok szembeállítása a küls környezetbl érkez (úgynevezett extrinzik) motívumokkal (Deci, 1975), majd a teljesítmény és az elsajátítási célok, mint motívumok szembeállításával foglalkoztak sokat a kutatók
(Dweck és Leggett, 1988; Harter, 1981). Az utóbbi évek nemzetközi kutatásait egy alapveten új szemléletmód jellemzi: a korábbi dichotóm megközelítéseket kezdik felváltani a motívumok ötvözdésére, a különböz motívumok egymásra ható mködésének, fejldésének
integrált vizsgálatára irányuló kutatások (Deci, Koestner és Ryan, 2001). Egyre nyilvánvalóbbá válik: nem egy-egy motívum domináns volta adja a fejlett tanulási motívumrendszert, hanem sokkal inkább egy többkomponens, optimálisan fejlett motívumrendszer, amely lehetvé teszi a környezeti feltételekhez, a tanulási környezethez való adaptív alkalmazkodást. Ezek
a kutatások határozott lépéseket tettek a motiváció különböz elméleteinek integrálására, egy
új elméleti rendszer létrehozására. Jelents, új felismerés, hogy a motívumok és a képességek
fejldése szorosan egymásba fonódik, nem választható szét, és egymást is segíti (Bickhard,
2003). Ez egyben azt is jelenti, hogy fejlesztésüket egyidejleg lehet és kell végezni. Ez a
felismerés a kilencvenes években alapveten megújította a motivációkutatást, paradigmaváltás-érték változásokat eredményezett (Réthyné, 2001, 2003). Ennek köszönheten nyertek
teret azok a nagyon fontos kutatások, amelyek az értelmi fejldést motivációs szempontból
vizsgálják. Megkezddött a korábban szinte teljesen külön területként létez motivációkutatások és kognitív kutatások összefonódása (Józsa, 2007).

Az Észak-alföldi regionális Munkaügyi Központ roma képzéseit vizsgálva, az elkutatás azt
mutatta, hogy a felnttkori tanulást illeten a roma felnttek többségénél a kezdeti ellenállás
idvel eltnt és egyre nagyobb kedvvel és lendülettel folytatták a képzést, egyfajta bels motiváció alakult ki náluk a tanulást illeten. Szinte minden interjúalany kijelentette, hogy gyermekeinek már kötelez az iskoláit „tisztességgel” elvégezni, szakmát esetleg diplomát szerezni.

A motiváció értelmezése, jelentsége és fejlesztése

A kutatások egyik sokat ígér elrelépése az elsajátítási motiváció megismerése. Elsajátítási
motiváció alatt, olyan motivációt értünk, mely bizonyos feltételek fennállása estén elvezethet
egy készség teljes, optimális elsajátításához, begyakorlottságához. Az elsajátítási motívumok
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öröklött alapokon állnak. Mködnek, mködhetk csecsem-, óvodás-, iskoláskorú gyerekeknél, st felntteknél is. Példaként elég a számlálást, olvasást, élvezettel elsajátító gyerekekre,
a szakmájukat mesterfokon mvelkre gondolnunk (Józsa, 2000). Nagy József szerint a kognitív kompetencia rendszerszersége azt is jelenti, hogy a készségek és képességek csak megfelel motivációk mellett mködnek optimálisan. A személyiség motivációs készlete nagyon
összetett, soktényezs rendszer, biológiai, pszichológiai, társadalmi, etikai elemekkel (Nagy,
2000).

Elméleti oldalról vizsgálva megkülönböztethet a motivátor: az a dolog, amire a figyelem
irányul, a motívum: az a viszonyítási alap (érték), ami az érdekldést meghatározza, az érdekeltséget kifejez érzelmi jelzés (emóció), valamint maga a cselekvési indíttatás, mint a motivációs folyamat eredménye (aktiváció). A motivációs rendszer sajátosságainak figyelembe
vétele inkább tapasztalati szinten történik, mintsem tudatos tervezéssel, pedig valószínleg
nagy tartalékok lennének mozgósíthatók az oktatás hatékonyságának növelése érdekében.
Figyelemmel kell lenni a tanulók alapaktivitási szintjének optimális szabályozására, kerülve a
kifáradást, vagy éppen az unalmat és ingerkeresést, eredményez helyzeteket. Az ingerszükséglet része a mozgásszükséglet is, ennek kielégítésére a tanulópadban ülve nincs mód, a szünetekkel járó felfokozottság pedig nem segíti a tanulási folyamatba való visszailleszkedést.
Sokkal jobb, és természetesebb az a tanulási környezet, amely a tanulói aktivitást, mozgást
lehetvé teszi, st eszköznek tekinti. Nem csak a tanórákon, vagy az iskolán belül kell erre
módot találni, hanem a helyi társadalommal, a szülkkel együttmködve az iskolán kívüli
„való világ” helyszínein is (Józsa, 2000).

Figyelemmel kell lenni az érdekldés felkeltése érdekében azt is, hogy mekkora a közölt információ hírértéke. A tanulóknak még nincs semmilyen ismeretük errl, így nem tudják kapcsolni saját bels értelmezéseikhez és értékeléseikhez, ezáltal nem alakulhat ki érdekldés
sem. Egyszeren háttérzajnak tekintik ezeket, a hatásokat és helyettük keresnek valamit, ami
számukra valódi információ (olvasnak, játszanak, beszélgetnek).

A fejlesztés eszközkészletét jelent feladatok optimális nehézségi foka is feltétele a motiváció
kialakításának. A túl nehéz feladat megoldása ugyan ers sikerélményt gerjeszt, de ha ersebb
a kudarctól való félelem, akkor elfordulunk a problémától. Legnagyobb motivációs ereje a
közepes nehézség feladatoknak lehet, amelyek esetében a probléma megoldása valószínbb
és a sikerélmény is elegenden ers marad. Ezek az érzelmi, értékelési beállítások öröklött
262

Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények

2011. III. évfolyam 1. szám

elemeket tartalmaznak, és egyedileg nagy szórást mutathatnak. Egyesekben túl ers lehet a
kudarcfélelem, állandósul a szorongás, ami nem csak az iskolai teljesítményt csökkenti, hanem az egészséget is alááshatja. Ezért fontos a feladatok típusának és nehézségének egyéni
beállítása, illetve a negatív ítéletek helyetti formatív és segít értékelés. Az is lényeges, hogy
a tanulók mindig a saját, vélt vagy valós meggyzdésüket építik be az önértékelésükbe, így a
nem kellen tisztázott kudarcok vagy az annak megélt események a nevel számára érthetetlen gátlásokat eredményezhetnek (Kozéki, 1980).

Az igényszint és az ambíció, valamiféle életprogram szintén alapfeltétel a kielégít tanulási
motiváció eléréséhez. Ebben is eltér genetikai adottságok és társadalmi különbségek fokozzák az eltéréseket. Közrejátszik valamiféle rangsorképzési hajlam, vannak, akik ki akarnak
tnni a többiek közül, szerencsés esetben a tanulási teljesítményükkel. Sajnos a társadalmi
valóság, vagy inkább annak téves értelmezése iskolaellenességet szülhet, amikor a siker nem
a tanulás, hanem az ügyeskedés, mások kijátszásának eredményeként jelenik meg (Kozéki,
1980). E szemlélet ellen tudatos felvilágosítással, és a helyi környezet pozitív példáinak bemutatásával lehet küzdeni. Az iskola önmaga is sokat tehet, ha az általa nyújtott ismeretek
gyakorlati értékét biztosítja. Sokszor felvetdik az a kritika, hogy például a száraz tudományos ismeretek kevésbé hasznosíthatók a mindennapi életben. Nyilvánvaló, hogy a szaktudás
megszerzése és a mveltség kialakítása nem összekeverend, és elször az élet közeli, mindenki által fontosnak ítélhet ismeretek és képességek kialakítása szükséges. A tanulással
kapcsolatos motívumrendszer a személyiségfejlesztés kiemelt területévé vált, mivel az életpályák jóval nyitottabbak, mint korábban, és az információbség feldolgozása is tanulásként
jelentkezik. A kognitív készségek, képességek fejlesztésének alapkérdése a kész ismeretek,
illetve a gondolkodtatás arányának, viszonyának, meghatározása (Bernáth-Révész, 1997).
Alapkérdés a kognitív készségek, képességek fejlesztésének a kész ismeretek, illetve a gondolkodtatás arányának, viszonyának a meghatározása. A kérdést másképp gondolva: lehet-e a
kognitív képességeket önmagukban fejleszteni, vagy ez mindig valamilyen terület, ismeretrendszer talaján történik? Természetesen az utóbbi a válaszunk rá, azaz csak megfelel menynyiség és minség ismeret képezheti a kogníció és a kompetenciafejlesztés alapját. Ha vannak fejldési kritériumok, perspektívák, akkor lehetséges a készséget, képességet és a kompetenciát fejleszteni. A kutatások nem adnak egyértelm segítséget, hogy melyek a kompetenciák fajtái és pontos fejldési szintjei. „A tanulói populáció fejldésének érdekében mérési
rendszert kell kidolgozni. Az oktatás ne csak hierarchikus tudásbvítés legyen, hanem ciklikus fejlesztmunka is, ahol a lemaradók esélyeket kaphatnak a saját optimális ütemükben való
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haladásra, például differenciált feladatokkal, célcsoportos foglalkoztatással. Eközben a tantárgyi tartalom változhat, de a kompetenciák fejlesztési feladatai visszatérnek, illetve folyamatosan fennmaradnak” (Pataki, 1976).

Az intrinzik és extrinzik motiváció

A motiváció egyik típusa – amely mindenfajta tanulási tevékenységben alapvet – a közvetlen, tárgyra irányuló, bels indíték (primer, intrinzik motiváció), amely érdekldésben, kíváncsiságban, a probléma által okozott feszültségben jut kifejezésre. A szekunder (extrinzik) motiváció a feladattól, a tevékenység tárgyától rendszerint független küls indíték. Ilyen a jutalom, dicséret, az érdek, a versengésben létrejöv önérvényesítés, a büntetéstl való félelem.
Az iskolai motivált viselkedés kialakulásában mind intrinzik, mind extrinzik motívumok részt
vesznek. A küls motívumok hatása lehet ers, de többnyire szituatív, egy stabil, meghatározott személytl független tanulási magatartás kialakulásához csak az elsdleges, bels motiváció segíthet hozzá. Perspektivikus hatást a bels, az érdekldésre-kíváncsiságra, kutatásrakeresésre ösztönz, a jelenségek megértésére irányuló aktivitás fejthet ki. Az iskolai tanulás
folyamatában is azt igyekszünk elérni, hogy a tudásvágy, érdekldés, az önálló keresés vágya
ösztönözze a tanulókat, hiszen ezek lehetnek a permanens tanulás tartós késztetései (Németh,
1997).
Az extrinzik motiváció intrinzik motivációra gyakorolt hatásának vizsgálati módszere csaknem ugyanazzal az általános szerkezettel rendelkezik. Elször valamilyen tevékenység elvégzéseként megnézik egy adott személy motivációs szintjét. Ezután egy jutalmat magába foglaló
kísérleti beavatkozással próbálkoznak (pénzjutalom, egyéb tárgyi jutalmak). A legvégén
elemzik, hogy a vizsgált személy a jutalmazás után milyen hajlandóságot mutat a tevékenység
elvégzésére a jutalmazás után. Ezek után összehasonlítják a nem jutalmazott kontrollcsoporttal. A kísérlet azt bizonyítja, hogy az intrinzik és az extrinzik motiváció nem összegzd tényezk. Az önjutalmazó tevékenységformák külsdleges megersítése felesleges, st káros is
lehet. A jutalmazás hatása nem egyértelmen növeli a viselkedés megersítést, ahogy azt a
behaviorizmus képviseli gondolták (Atkinson és mtsai, 1994). A behaviorizmus keretei közt
születtek meg az évtizedekig meghatározó jelentséggel bíró drive-redukciós elméletek, melyek ellentmondásai késbb elvezettek az elsajátítási motiváció fogalmának kialakulásáig. Az
egyént a jutalmazás „megduplázása” leszoktathatja arról, hogy saját cselekvési eredményét
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jutalomként élje át. Ugyanakkor rászoktathatja arra, hogy a „jót” mindig kívülrl várja. Az
így kialakult magatartásmód az önállótlanságot ersíti (Németh, 1997).
Johnson (1979) az intrinzik motiváció pedagógiai-pszichológiai megközelítését adja. Eszerint
négy lényeges szükséglet képezi az intrinzik motiváció forrását:
Kompetenciamotiváció: szükséglet a környezettel való hatékony interakcióra, melynek eredményeképpen az egyén megéli a növekedés élményét. Amikor a környezettel való interakció
sikeres, az egyén örömöt él át, pozitív érzése lesz magáról. Ez az elégedettségérzés adja a
további motivációt a tanulásra, így a tanulás és a teljesítmény bels megelégedettséggel jár, és
jutalmaz. A hatékonyság érzése tanulás útján alakul ki, a múlt sikeres és sikertelen eseményei
hatására.
Teljesítménymotiváció: a teljesítménymotiváció egy késztetés arra, hogy valamit jól tegyünk,
megfeleljünk egy-egy elvárásnak. A tevékenység nem a haszonért vagy a státusért történik,
hanem a „jól csinálás” élvezetéért. Két tendencia mutatkozik meg itt: sikert elérni és kudarcot
elkerülni.
Önmegvalósítás: a növekedés, a fejldés, saját potenciál teljes kihasználásának szükséglete.
A humanisztikus pszichológia ezt tekinti az élet céljának (Németh, 1997).
Az egyensúly szükséglete: ez a szükséglet a kognitív fejldés elmozdítója. Piaget (1993)
hangsúlyozza, a kognitív fejldésben van egy késztetés a környezettel való interakcióra annak
érdekében, hogy a kognitív funkciók állandó mködésben legyenek. Az új ismeretek asszimilációja egyensúlytalanságot szül, majd az egyensúlyra törekvés új struktúrát teremt. Piaget
elmélete és kutatásai azt az érdekldést, felfedezést és induktív tanulást ösztönzik, ahol saját
aktivitás során történik a megértés. A gondolatok a konkrét mvelet elvégzésébl erednek,
internalizáció útján. A kognitív képességek csak úgy fejldnek, ha mód van valódi tárgyakkal
gyakorolni. Minden tárgyhoz kapcsolódóan a tantervnek olyannak kell lennie, hogy hangsúlyozza az aktív felfedezést, amit konkrét tapasztalatokkal kell megszerezni (Németh, 1997).
Az intrinzik motiváció növelése lehetséges a fenti szükségletek kielégítésének biztosításával,
illetve az akadályozó tényezk megszüntetésével. A tanuló intrinzik motivációjának szintje az
intrinzik motivációt növel és az intrinzik motivációt csökkent tényezk dinamikus egyensúlya (1. ábra).
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Alacsony intrinzik motiváció

Magas intrinzik motiváció

Kompetenciamotiváció

Félelem a kudarctól

Teljesítménymotiváció

Szorongás

Önmegvalósítás

Identitásdiffúzió

Az egyensúly szükséglete

Küls extrinzik jutalom

Jelen motiváció

1. ábra

Az intrinzik motiváció növelése
Forrás: Johnson 1979.

Johnson (1979) külön kiemeli a szorongást, mint az intrinzik motiváció legnagyobb ellenségét. A szorongás az információ kezelésének és az absztrakciónak a nehézségét okozza, és
gyengíti az intellektuális funkciókat. Ez különösen a strukturálatlan tanulási helyzetre igaz.
A szorongást csökkenteni lehet a tanulási folyamat kooperációra építésével, és a hiba kezelésének módjával. Ha a tanuló hibáját a tanulási folyamat természetes velejárójaként kezeljük,
akkor a szorongás és a kudarctól való félelem csökken (Németh, 1997). Fontos szerepet tölt be
az értékelés a tanulási attitdök alakításában, a motiváció formálásában. Ahhoz, hogy az értékelés motiváló funkcióját képes legyen betölteni, a tanároknak egy sor feladatot kell folyamatosan megoldaniuk, így többek között a felmerül tanulási nehézségek folyamatos elemzését.
A tanulási nehézségek különböz természetek lehetnek. A sorozatos kudarcok a tanulóban
averziót alakítanak ki vagy a tanuláshoz általában, vagy az adott tantárgyhoz kapcsolódva, s
következményként az intellektuális képességek blokkolódnak.
A motívumok utolsó csoportjába a másokkal való kapcsolatból származó motívumok tartoznak. Ezek a szeretet és az elfogadás, a valakihez való tartozás igényébl fakadnak, és abban
nyilvánulnak meg, hogy a tanuló igyekszik meglelni annak a módját, hogy dicséretet, figyelmet, „odafordulást” és tördést kapjon csoporttársaitól és tanáraitól. A tanulás és a teljesítmény szempontjából ezek nagyon fontos ösztönzk, hiszen a diák nemcsak azért tanul, hogy a
tudásvágyát kielégítse, hanem hogy másokból – különösképpen a tanárából, környezetébl –
elismerést váltson ki. A tanári dicséret és bírálat abban különbözik a szokásos megersítésektl, hogy ers affektív információtartalma van: meglepdést, örömöt, izgatottságot vagy helytelenítést, felháborodást, elutasítást egyaránt közvetíthet. Az affektív információtartalom azért
fontos, mert egyrészt – mint megersítés – a jellegétl függen közvetlenül szabályozza a
tanuló viselkedését, másrészt a tanuló önbizalmára és a tanár-diák kapcsolatra is kihat.
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Az interjúk tanulságai…

2010 januárjában új közmunkaprogramot (köztéri munkák, utcaseprés, parkfenntartás, hóhányás stb.) indított az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ. A feltétel az volt, hogy a
jelentkezk egy Életszemlélet-formáló képzésen vegyenek részt – melyet kizárólag roma
munkavállalók részére terveztek. A képzés 80 órában zajlott. A tanfolyam témakörei:
alapvet higiénés szokások, mentálhigiénés ismeretek, környezettudatos életmód tréning, etikai ismeretek, elhelyezést segít humán szolgáltatások, képességfejleszt, önismereti és motivációs tréning. munkáltatói kapcsolattartás a gyakorlatban, kommunikációs ismeretek.

100 fre tervezték a programot – 86 f vett részt. Ebbl 40 f vállalkozott arra, hogy kitöltse a
kérdívünket – ezeknek az értékelése elz tanulmányunkban olvasható – és narratív, félig
strukturált interjút készítsünk velük – ebbl 32 férfi és 8 n.

A narratív interjú két témára épült: egyrészt az illet eddigi iskolai életútjára vonatkozott –
milyen iskolai végzettséggel rendelkezik (befejezett vagy nem befejezett), milyen iskolai sikerei és kudarcai voltak, milyen tantárgyakat szeretett. Érdekldött a szülei, testvérei, gyermekei
iskolai végzettsége iránt, valamint a jelenlegi képzéssel kapcsolatban – hogyan került a képzésre/tanfolyamra, folyamatosan részt tud-e venni az órai munkában, mi okoz nehézséget,
milyen tanítási módszert alkalmaz, kap-e rendszeres visszajelzést a foglalkozásokon elre
haladása sikerességérl, vagy ismeretei hiányosságáról, stb.

Ami a befejezett iskolai végzettséget illeti, a legtöbb résztvev csupán általános iskolai végzettséggel rendelkezik, de van, akiknek még ez sincs meg – k a 46-60 közötti korosztályba
tartoznak. A résztvevk egy része szakmunkás végzettséggel rendelkezik (hegeszt, lakatos,
betanított kmves, könnygép kezel, útburkoló), vagy szakközépiskolát végzett (szakács,
vendéglátós, fodrász), és volt, akinek gimnáziumi érettségije van – mindegyik esti tagozaton
végzett – ebbl egy f jelenleg a Miskolci Egyetem jogi karának levelezs hallgatója, egy
pedig a Nyíregyházi Fiskola gazdálkodás szakán levelez tagozatán tanul. A megkérdezettek
között többnek van OKJ-s végzettsége is: jogi asszisztens, targoncavezet, szobafest, parkgondozó, erdész, könnygépkezel, géplakatos, útburkoló, masszr, kmves, frészgép kezel, hulladékgyjt, de mivel nem tudnak ezekkel a szakmákkal tartósan elhelyezkedni, így
rendszeres visszatéri a közmunkaprogramoknak.
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Több interjúalany esetében tapasztaltuk, hogy elmarasztalják saját szüleiket, amiért nem fordítottak kell figyelmet az iskolai teljesítményeikre: „apámnak négy osztálya volt, anyámnak
kett. Nem foglakoztak se velem, se a testvéreimmel – a hat testvér közül ugyanis egy hivatásos gépkocsivezet, a többiek szezonális munkából élnek. Én tanultam szüleim rossz példájából: három általános iskolás gyermekemnek én már megkövetelem a tisztességes iskolába
járást, ne ilyen sorsuk legyen mint a szüleiknek” (István, 36)

Gézának két gyermeke van, mind a kett autószerelnek tanult, de nem dolgoznak a szakmájukban. „Én elvártam, hogy amit elkezdtek azt be is fejezzék. Én magam szégyellem, hogy utcasepr leszek, attól félek, hogy felismernek az ismerseim. A kmvesmunkát nagyon szerettem, azt mondták, ha ezt végigcsinálom, nagyobb esélyem lesz más munkát találni” (Géza, 43)

„A szüleim tekns cigányok voltak, az erdészettl kaptak fát – ami meg volt jelölve, abból azt
csinálhattak, amit akartak. Jól éltünk belle, de sokat is dolgoztunk, még éjszaka is, vittük a
vásárba. A vándorlás miatt lemaradtam az iskolába, nem tanultam meg írni, olvasni sem,
csak már felnttként az uram tanított. Szeretnék estire menni és befejezni a nyolc osztályt.” (Flóra, 53)

Józsefnek két gyermeke van: „rossz társaságba keveredtek, azért nem tanultak, csak 8 osztályuk van. Pedig jobb lett volna, ha az iskolában tanulnak, én úgyse tudnék nekik segíteni a
tanulásban és se tudok semmi!” (József, 41)

„23 évesen tanultam meg írni, olvasni, állami gondozott voltam, de amikor nevelszülkhöz
kerültem, nem taníttattak, „hibásnak” véletek, nem járattak iskolába. Hatan voltunk testvérek,
de nem tudok róluk semmit, kerestem ket, de nem találtam meg senkit. Fontos az iskola, az
én gyerekeim szeretnek iskolába járni, csak sajnos k is nevelszülknél vannak. Jó lett volna,
ha tanulhattam volna, biztos nem szenvedtem volna ennyit az életben. Szeretem a tanárokat
hallgatni, csak a tanárra szeretek figyelni, nem jó, ha mindenki közbe szólhat,” (Zsófia, 43)

A tanulásban akadályozott tanulók fejlesztésénél fontos, hogy tanulási motívumaik alakítására
közvetlen módon figyelmet fordítsunk, célirányos tanulásuk alapjává tegyük. A motívumok
fejlesztése céljából érdemes arra törekedni, hogy a tanulás érdekes és kellemes tevékenység
legyen, amelyben a gyermek jól érzi magát. Ennek a kellemes érzésnek, örömnek az átélése
tanulásra ösztönzi a gyermeket, motívumait ersíti, különösen akkor, ha a tanulás a funkció268
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öröm kedvéért történik, a spontán figyelem erteljes aktivizálásával (Englbrecht és Weigert,
1999). A motívumok alakulására pozitívan hathat, ha a gyermekek saját maguk tudják alakítani, megválasztani a tanulás tartalmát, ilyen lehetséget nyújt például a szabad tanulás (Horváth, 2005).
A diák – akár gyerek akár felntt – nemcsak azért tanulhat, hogy a tudásvágyát kielégítse,
hanem hogy másokból – különösképpen a tanárából, környezetébl – elismerést váltson ki.
„Nincs felesleges tanulás. Egy buta romának minden kell, és k vannak többen. Én orvos
akartam lenni gyerekkoromban, de a tánc sok idt vett el. Nem tanultam elég sokat. Moderntáncban országos versenyt nyertem, de Pestrl vissza kellett jönnöm, pedig szerettem ott élni.
Most nem tudom mit kéne csinálnom, ezért vagyok itt. Lehet, hogy az utcaseprés helyett jobb
lenne megint tanulni, hogy egyszer táncot oktathassak.” (Ramóna, 21)

„Én szerettem az iskolát, egyszer németversenyt nyertem, aztán varrónnek tanultam, na az a
négy év felesleges volt, nem szerettem…még nincs gyerekem, de szigorúan fogom venni a tanulást, ne ragadjon le az érettséginél sem. Most hogy ide járok nem is értem, miért borsózott
a hátam a tanulástól. Felnttként más érzés. Lehet, hogy most jobban menne.” (Edina, 26)

A tanulási motívumok alakulásában fontos szerepe van a tanulók munkájára adott értékelésnek. A tanulók többségénél a segít, formáló visszacsatolás segíti leginkább a tanulási motiváció ersödését (Réthyné, 1989). A tanulásban akadályozottak esetében kiemelt fontosságú,
hogy az értékelési módszereket képességeikhez, fejlettségi állapotukhoz igazítsuk. Ezzel segíthetjük ket a folyamatos visszacsatolásban, hogy saját tudásukról reálisabb képet kapjanak.
Az interjúk többségénél a család elismerése, és a gyermekiknek való példamutatás fordult el
legnagyobb számban. Különösen azok az interjúalanyok vélekedtek így akik már több képzésen, tanfolyamon is részt vettek felntt fejjel:
„Hat testvérem van, de csak én fejezetem be az általánost. A többi szekál is folyton emiatt, de
én a gyerekembl is kiverem az iskolát (még csak három éves), fontos hogy szakmája legyen.”
(Roland, 26)

„Apám zenész volt a Márkában hegedült, így elég jól éltünk. Öten voltunk testvérek, de senki
sem vitte tovább apám örökét. Ma már bánom, pedig a zongorát szerettem. Sajnos a gyerekeimet nem érdekli a régi cigány muzsikus szakma. Pedig példát vehetnének a nagyapjukról.”
(Bálint, 52)
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„Zeneiskolába jártam, 15-en voltunk testvérek, édesapám zenemvészetiben tanult, elismert
hegedmvész volt, Hollandiában, Kanadában is ismerték. Az unokák közül többen is készülnek zenei fiskolába. Nekem öt gyerekem van, angol tagozatra járnak, és a Hit Gyülekezet
tagjai is vagyunk, ott is azt mondják, hogy fontos a szigor. Ezen a képzésen az önismerettel
kapcsolatos téma érdekelt, fontos a rendszer az életünkben és ezt a romáknak is meg kell tanulni. És a filmvetítés is nagyon jó volt, érzelmileg nagyon megérintett a kisfiú története. Én
már több ilyen képzésen is voltam, ezért amit már tanultam, ahelyett más jobb lett volna, de
örülök, hogy a többieknek hasznos volt.” (Béla, 46)

A szabadon megválasztott aktivitás, közvetlen tapasztalatszerzés, cselekv tanulás, társas aktivitás pozitívan hat a motívumok alakulására. A tanulásban akadályozottak fejlesztésében
jelents szerepe lehet a saját tudásukról bennük lév tudás alakításának, az önszabályozó tanulásuk fejlesztésének (Molnár, 2002). Fontos, hogy következetesen és változatos kommunikációs módon kapjanak visszacsatolást a munkájukra. Kapjanak biztatást, egyértelm impulzusokat.
„Most ez a tanulás jó élmény nekem, annak idején estibe nem mentem, mert sok lett volna.
A higiénia tetszett a legjobban, az nagyon fontos, otthon el is mondom amit tanultam. Én fizetnék is azért, hogy olyat tanuljak, amivel jobb munkát kaphatnék.” (Zsolt, 28)

„Késn ér típus vagyok. Bár nincs kedvenc tantárgyam ezen a képzésen, de nagyon jók az
oktatók hozzáállása, mindenkinek így kéne.” (Éva, 24)

„Az eladás a legjobb a tanfolyamon, szeretem a tanárnt hallgatni. Otthon átírom egy másik
füzetbe a tananyagot, így tanulom újra. A higiénia óra volt csak felesleges, de a gyerekeim
rákerestek az interneten, és megmutatták, hogy ez fontos.” (András, 36)

Konklúzió

Amint láttuk, a felntt tanulók tanulási motivációja több tényez kölcsönhatásának az eredje.
Az elvárások teljesíthetsége, a sikernek vagy kudarcnak az élménye, a kíváncsiság felébreszthetsége, a szorongás szintje, a tanár dicsérete vagy bírálata mind fontos szerepet játszik
abban, ahogyan a tanuló teljesít. Elvileg ugyan feltételezhet, hogy minden tanuló más-más
motivációs mintázattal rendelkezik, de a megfigyelések arra utalnak, hogy egyes konstellációk gyakrabban fordulnak el, mint mások, így a pedagógiai jelentségük is nagyobb lehet.
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Ezek azonban csak megfigyelések, valójában ez idáig csak egyetlen ilyen motivációs mintázat
létezését sikerült iskolai körülmények között hitelt érdemlen bizonyítani: a kis önbizalom
legtöbbször ers szorongással, alacsony szint teljesítménymotivációval, illetve tanult tehetetlenségre utaló jegyekkel jár. Ilyen mintázattal a hátrányos körülmények között él tanulóknál
találkozhatunk a leggyakrabban. Valószínleg más motivációs mintázatok is léteznek, ezek
tisztázásához és gyakorlati igazolásához azonban további kutatásokra van szükség.

Summary

The learning motivation of the adult students is the resultant of several factor’s interaction.
The achievable expectations, the experience of success or failure, how can the teacher pique
the curiosity, the level of distress, the compliment or the criticism of the teacher. These are all
playing a very important part in the achievement of the student.
Lay it down as a principle that every student has another motivation markings, but according
to the observations – certain asterism occur more often than the others. So their pedagogic
notability could be more important. But these are only observations. In fact there is only one
motivation marking that could be documented in real school conditions.
The lack of self-confidence go hand in hand with strong angor, low-level of achievement
motivation and learned inability. Marking like this can be occured by the unperprivileged
students on several occasions.
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SZÁSZI ÁDÁM*
A NEMZETKÖZI MENEDÉKJOG JOGFORRÁSAI
Kulcsszavak: menedékjog, közösségi jog

Bevezetés

Minden állam felels saját polgárainak védelméért. Amikor a kormányok nem hajlandók,
vagy nem képesek polgáraikat megvédeni, az egyének jogai olyan súlyos mértékben sérülhetnek, hogy kénytelenek elhagyni otthonukat, gyakran még családjukat is, hogy egy másik országban keressenek menedéket. Mivel – a dolog természetébl adódóan – a menekültek alapvet jogait saját hazájuk kormánya már nem védi, a nemzetközi közösség lép közbe ezen
alapvet jogok tiszteletben tartásának biztosítása érdekében. 32

Az állami szuverenitás egyik megjelenési formája, így a nemzeti jogalkotás hatáskör egyik
alapeleme és megnyilvánulási formája, hogy az államok jogosultak saját területükön a külföldiek beutazását, tartózkodását és kiutasítását ellenrizni. Valamely állam által biztosított menedékjog viszont szembeszegezhet valamennyi állammal, beleértve ebbe a menekült származási országát is.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének által elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 14. Cikk 1. bekezdése a menedékhez való jogot nem alanyi jogként határozza meg, hanem csupán mindenki számára jogot biztosít „üldözés ell más országban menedéket keresni
és a más ország nyújtotta menedéket élvezni”.33 További fontos tényez, hogy a nyilatkozat
jogilag a tagállamokra nézve nem kötelez, legfeljebb ajánlási jelleg, tekintettel arra, hogy
az ENSZ Közgylés a tagállamokra nézve kötelez normák kibocsátására hatáskörrel nem
rendelkezik.

*

Nyíregyházi Fiskola GTK Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék, fiskolai tanársegéd,
e-mail: szaszi.adam@t-online.hu
32
Útmutató a nemzetközi menekültjoghoz, Kiadó: ENSZ Menekültügyi Fbiztosság Magyarországi Képviselete, 2002. 11.o.
33
„Minden személynek joga van az üldözés ell más országban menedéket keresni és a más ország nyújtotta
menedéket élvezni.”
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Tekintettel arra, hogy a menedékhez való jog rögzítése az 1966-ben született emberi jogi dokumentumokban34 legyzhetetlen nehézségekbe ütközött, ezért az ENSZ keretein belül egy
elkülönült menekültügyi egyezmény elfogadására koncentráltak.35

Az Egyesült Nemzetek által 1967. december 14-én kibocsátott menedékjogi deklaráció (jogi
értelemben szintén nem kötelez közgylési határozat)36 megersíti az általános nemzetközi
jog alapelvét, miszerint a menedékjog biztosítása az államok szuverén joga. A közgylési
határozat 2. cikkében hangsúlyozza a menedékjog humanitárius jellegét és felszólítja az államokat, hogy a „nemzetközi szolidaritás szellemében” támogassák egymást. A nyilatkozat
megersíti, hogy a menedéknyújtás békés és humanitárius cselekedet, amelyet más állam nem
tekinthet barátságtalan lépésnek. A 3. Cikk megersíti a non-refoulement tilalmát, amely védelmet biztosít visszairányítás, a visszautasítás, illetve a kiutasítás ellen olyan országba, ahol a
menekültnek élete és testi épsége üldöztetés miatt veszélynek lenne kitéve.

A menekültek helyzetérl szóló Genfi Egyezmény és az 1967. évi Jegyzkönyv

A menekültjog legfontosabb nemzetközi egyezménye a Genfi Menekültügyi Egyezmény,
illetve az egyezményt kiegészít jegyzkönyv37. Az egyezmény nem biztosít alanyi jogot a
menedékhez. Az egyezmény ugyanakkor védelmet biztosít a visszaküldés, vagy a kiutasítás
ellen az üldöz országba. Az idközben 144 ország38 által aláírt egyezmény az egyes államok
által elismert menekültek jogi helyzetét szabályozza. A menekültügyi eljárás lefolytatásának a
meghatározás azonban tagállami hatáskörben maradt, az egyezmény erre vonatkozóan nem
tartalmaz rendelkezést.

Az egyezmény személyi hatálya az egyezmény 1. Cikk A. pontjának 2. bekezdésében került
meghatározásra. Menekült az a személy, „aki…faji, vallási okok, nemzeti hovatartozása, illet-

34

Az Egyesült Nemzetek Közgylése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai
Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (Magyarországon kihirdette: 1976. évi 8. törvényerej rendelet) nem
biztosítja a menedékhez való jogot, hanem 7. Cikkében a kínzás, kegyetlen, embertelen, megalázó elbánás
vagy büntetés tilalmát nevesíti. Ebbl csak egy kiutasítási tilalom vezethet le, amely az Emberi Jogok Európai Egyezménye és az ENSZ Kínzás elleni Egyezménye mellet nem bír nagy jelentséggel.
35
Birgit Schröder: Das Dubliner Übereinkommen, Peter Lang GmbH. 2004. Europaische Hochschulschriften,
29. o.
36
General Assembly Resolution 2312 (XXII) of 14 December 1967, UN-Doc. A/6716
37
A menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28. napján elfogadott egyezmény valamint a menekültek helyzetére vonatkozóan az 1967. évi január hó 31. napján létrejött jegyzkönyv (Magyarországon kihirdette: 1989. évi 15. törvényerej rendelet)
38
http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b73b0d63.pdf

273

Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények

2011. III. évfolyam 1. szám

ve meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása, avagy politikai meggyzdése miatti
üldözéstl való megalapozott félelme miatt az állampolgársága szerinti országon kívül tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldözéstl való félelmében nem kívánja annak az országnak a
védelmét igénybe venni; vagy aki állampolgársággal nem rendelkezve és korábbi szokásos
tartózkodási helyén kívül tartózkodva ilyen események következtében nem tud, vagy az üldözéstl való félelmében nem akar oda visszatérni.” Meghatározó, hogy a menedékkér félelme
megalapozott legyen az üldöztetéstl és ennek a félelemnek objektíven is megalapozottnak
kell lennie.
Az egyezményben meghatározott menekült fogalmat a szerzd államok gyakran eltéren
értelmezik. Emiatt például az európai országok között sincs egyetértés a nem állami üldözés
áldozatait illeten. Miközben az UNHCR (Egyesült Nemzetek Szervezete Menekültügyi Fbiztossága) és a szerzd országok túlnyomó többsége úgy véli, hogy a nem állami üldöztetés
is beletartozik a menekült fogalmába, Németország, Svájc és Franciaország továbbra is azt az
álláspontot képviseli, hogy csak az állami üldöztetés ismerhet el üldözési okként. További
eltér interpretációk jelentek meg a bels menekülési alternatíva, a katonai szolgálatmegtagadók menedékjogának elismerhetsége, valamint valamely harmadik ország által biztosított
menedékjog tekintetében.39 Emiatt az Európai Unió tagállamai 1996. március 4-én közös álláspontot fogadtak el a Genfi Egyezmény 1. Cikkében meghatározott menekült fogalom egységes értelmezésérl.40

Az úgynevezett konvenciós menekültek mellett a kilencvenes években azon menekültek száma jelentsen megemelkedett. Ezt a személyi kört az úgynevezett, „De-facto menekült”-ek
alkotják. Ebbe a személyi körbe azok a személyek tartoznak, akik nem tartoznak a genfi
egyezmény menekült fogalmába, azonban védelemre egyéb okokból jogosultak és ezért származási országukba sem utasíthatóak ki. Emiatt a nemzeti jogalkotás során egy másodlagos
(vagy mögöttes, szubszidiárius) védelmi státusz jött létre. A De-facto menekültek jogi helyzete azonban nem hasonlítható össze a genfi egyezmény alapján biztosított és meghatározott
menekültstátusszal.

39

Birgit Schröder: Das Dubliner Übereinkommen, Peter Lang GmbH. 2004. Europaische Hochschulschriften,
29. o.
40
Tanácsnak az Európai Uniót létrehozó szerzdés K.3. cikkén alapuló 1996. március 4-i közös álláspontja. A
menekültek helyzetére vonatkozó 1951. július 28-i Genfi Egyezmény 1. Cikkében szerepl „menekült” kifejezés meghatározásának egységes alkalmazásáról (OJ L 063, 13.03.1996. 2-7-o.)
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Kibvített menekültfogalom, tehát ami magába foglalja a de-facto menekülteket is, Afrikában
az Afrikai Egységszervezet menekültegyezményében41, valamint Latin Amerikában, a
Cartagenai Nyilatkozatban42 jelenik meg. Az Európai államok egy kibvített menekültfogalomban nem tudtak megegyezni. Az Európa Tanács43 és az Európai Parlament44 kezdeményezései eredménytelenek voltak annak érdekében, hogy a de-facto menekültek is beletartozzanak a menekültfogalomba.

Az a tény, hogy a Genfi Egyezménybl nem következik egyértelm jog a menedékhez, nem
jelenti azt, hogy nemzetközi jogban nem létezik korlátja a kiutasításnak az üldöz országba.
A Genfi Egyezmény 33. Cikk 1. bekezdésében meghatározott visszaküldési tilalom
(refoulement-tilalma) a következk szerint került meghatározásra: „Egyetlen Szerzd Állam
sem utasítja ki vagy küldi vissza („refouler”) a menekültet azon ország területének határára,
ahol élete vagy szabadsága faji, vallási okokból, nemzeti hovatartozása miatt, vagy abból az
okból van veszélyeztetve, hogy bizonyos társadalmi csoporthoz tartozik, vagy bizonyos politikai véleményt vall.” A visszaküldés tilalma nem csak azokra a menedékkérkre vonatkozik,
akik az ország területén tartózkodnak, hanem azokra is, akik bebocsátásukat kérik a határon.
Mindebbl az következik, hogy a menedékjog alanyi jogon senkit sem illet meg, viszont mindenkinek joga van ahhoz, hogy egy menekültügyi eljárás lefolytatása alapján megállapítást
nyerjen, hogy visszaküldése vagy kiutasítása esetén fennáll-e a veszélye az üldöztetésnek az
érintett ország viszonylatában. A kiutasítás tilalma tehát ezek alapján csak a menekültügyi
eljárás idtartamára vonatkozik. A Genfi Egyezmény 33. Cikk 1. bekezdése megtiltja a kiutasítást olyan harmadik országba, ahol fenn áll annak a veszélye, hogy a menekült az t üldöz
származási országba kerül kiutasításra (úgynevezett lánckiutasítás). A refoulement-tilalma
azonban nem csak a nemzetközi szerzdési jog által garantált jog, hanem a nemzetközi szokásjogban rögzült jogelv.45

41

Az Afrikai Egységszervezet 1969. szeptember 10-én aláírt Menekültegyezménye (UN Treaty Series No.
14691)
42
1984. november 20-i Cartagenai Nyilatkozat, részvev államok: Belize, El Salvador, Mexikó, Venezuela,
Kolumbia, Nikaragua, Costa Rica, Honduras és Panama) fellelhet:
http://www.asylumlaw.org/docs/international/CentralAmerica.PDF
43
Az Európa Tanács Parlamenti Közgylésének 773. számú javaslata felszólította a tagállamokat, hogy a menekültdefiníciót kiterjeszten értelmezzék, valamint a de-facto menekülteket ne utasítsák ki, amennyiben nem
nyernek felvételt valamely biztonságos harmadik országban.
44
Resolution on the right of asylum (Official Journal C 099, 13/04/1987 P.0167); Resolution on the asylum
policy of certain member states (Official Journal C 190, 20/07/1987 P.0105)
45
Birgit Schröder: Das Dubliner Übereinkommen, Peter Lang GmbH. 2004. Europaische Hochschulschriften,
33. o.
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Az Emberi Jogok Európai Egyezménye

A legismertebb és legfontosabb az Európa Tanács által ratifikált nemzetközi egyezmény az
Emberi Jogok Európai Egyezménye (továbbiakban: egyezmény).46 Az egyezmény nem rögzíti
a menedékhez való jogot és nem tartalmaz rendelkezést kiutasítás tilalma vonatkozásában
sem.47 Az egyezmény a menekültügyre vonatkozóan speciálisan nem tartalmaz eljárási garanciákat sem. A menedékkérkre és a menekültekre az egyezmény csak annyiban vonatkozik,
mint az egyezményt ratifikáló tagállam területén tartózkodó személyekre. Az Európai Emberi
Jogi Bizottság és az Emberi Jogok Európai Bíróságának (továbbiakban: bíróság)48 jogértelmezése alapján azonban a menekültek esetében egyes az egyezményben garantált jogok kiemelt jelentséggel bírnak.49
Az Egyezmény 3. Cikke meghatározza, hogy senkit sem lehet kínzásnak, vagy embertelen,
megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni. A 3. Cikkben meghatározott tilalom alapján az Emberi Jogi Bizottság és a Bíróság kialakította azt az állandó joggyakorlatát, hogy
egyetlen tagállam sem utasít ki külföldit olyan származási országba vagy harmadik országba,
ahol a külföldi vonatkozásában fennállhat a 3. Cikk szerinti kínzás lehetsége.50 Az egyezmény 3. Cikkébl levezetett védelem abszolút jelleg, azaz sem szükséghelyzet esetén,51 illetve abban az esetben sem lehet eltérni az alkalmazásától, ha az érintett egyén bncselekményt követett el.52 Az Egyezmény 3. Cikkébl fakadó védelem lényegesen tovább terjed,
mint a Genfi Egyezmény 33. Cikkében nevesített refoulement tilalom, amelynek 2. bekezdése
rögzíti, hogy a kiutasítás tilalmára vonatkozó „kedvezmény azonban nem illeti meg azt a menekültet, akirl alaposan feltehet, hogy veszélyezteti annak az országnak biztonságát, amelynek területén van, vagy aki mivel különösen súlyos bncselekményért jogersen elítélték,
veszélyt jelent az illet ország lakosságára nézve.” Az egyezmény 3. Cikkébl levezetett vé46

Az emberi jogok és az alapvet szabadságok védelmérl szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt egyezmény. Magyarországon kihirdette: 1993. évi XXXI. törvény
47
Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete 1991. október 30. Vilvarajah and Others vs. the UK, Series A no:
215. (A bíróság ítéletei fellelhetk: http://www.echr.coe.int/echr)
48
1994. május 11. született és 1998. november 1-jén hatályba lépett 11. számú Jegyzkönyv egy állandó Bíróságot hozott létre az Emberi Jogok Európai Bizottságának helyettesítésére.
49
Ezek a jogok különösen az Egyezmény 3, 5, 6, 8, 13 Cikkében meghatározott jogok, valamint az Egyezmény
7. Kiegészít Jegyzkönyvének 1. Cikkében nevesített jog.
50
Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete 1989. július 7. Soering vs. UK, Series A no.161.; valamint 1996.
november 15. Chahal vs. UK, Series A no.161
51
Emberi Jogok Európai Egyezménye 15. Cikk
52
Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete 1996. november 15. Chahal vs.UK, Reports of Judgements and
Decisions 1996-V.
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delem abban az esetben is fennáll, ha a származási ország hivatalai nem tudnak kell védelmet biztosítani az érintett személy vagy személycsoport vonatkozásában.53 A szerzd államok területén tartózkodó valamennyi személy számára biztosított a 3. Cikkbl levezettet védelem, függetlenül attól, hogy jogszeren vagy jogszertlenül tartózkodik az adott ország területén. Az Egyezmény 3. Cikke az Európai Unió tagállamai közötti a menedékkér menekültügyi eljárás lefolytatására illetékes tagállamba történ átadása során is alkalmazható,
ahogy az Emberi Jogok Európai Bírósága egy panasz kapcsán állást foglalt a menedékkér
átadásának megengedhetsége tárgyában.54

Az egyezmény 8. Cikke rögzíti a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot,
amely jog külföldiekre és menekültekre is vonatkozik.55 Az Egyezmény 8. Cikke vonatkozik
azon külföldiekre és menekültekre, akik egy szerzd állam területén telepedtek le és származási országukba ki kell utasítani ket. Vonatkozik azon személyekre, akik valamely szerzd
állam területén telepedtek le és családegyesítés révén családtagjait szeretnék ebbe az országba
telepíteni. Az Egyezmény végezetül vonatkozik azon személyekre is, akik a fentiekben meghatározottak szerint tartózkodnak valamely szerzd állam területén, azzal a különbséggel,
hogy nem rendelkeznek tartózkodásra jogosító engedéllyel. A családi élet tiszteletben tartásához való jogból következik a család egységének, valamint a családi együttélés védelme. A 8.
Cikk az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata szerint védelmet biztosít a természetes családnak („famille naturelle”), amely a házassági kapcsolatban valamint az élettársi
kapcsolatban él szülk és gyermekeik közötti családi kapcsolat. Egyetlen követelmény, hogy
a családnak ténylegesen léteznie kell és a család tagjai között természetes köteléknek kell lennie.56 Az Egyezmény 8. Cikke mindenkire vonatkozik, akik a szerzd államok területén tartózkodik, függetlenül tartózkodási jogcímétl vagy tartózkodásának idejétl.57

53

Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete 1997. április 29. H.L.R. vs. France, Reports of Judgements and
Decisions 1997-III.
54
Emberi Jogok Európai Bíróságának egyéni panaszra hozott döntése menedékkér átadásának megengedhetsége tárgyában 2000. március 7. Nr.43844/98., T.I. vs. UK.
55
8. Cikk 1. Mindenkinek joga van arra, hogy magán- és családi életét, lakását és levelezését tiszteletben tartsák.
2. E jog gyakorlásába hatóság csak a törvényben meghatározott, olyan esetekben avatkozhat be, amikor az
egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a közbiztonság vagy az ország gazdasági jóléte érdekében, zavargás vagy bncselekmény megelzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, avagy mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében szükséges.
56
Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete 1979. június 13. Marckx vs. Belgium, Series A no.31; valamint
1986.12.18. Johnston vs. Írország, Series A no.112.
57
Birgit Schröder: Das Dubliner Übereinkommen, Peter Lang GmbH. 2004. Europaische Hochschulschriften,
33-35. o.
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Amennyiben valamely személy kiutasítása esetén családtagjaitól elszakadna, akkor alkalmazható a 8. Cikk. Annak ellenére, hogy a 8. Cikk nem biztosít jogot a szerzd állam területén
való tartózkodáshoz, elállhat olyan szükséghelyzet, hogy a külföldinek mégis jogcímet biztosít a tartózkodáshoz. Az Abdulaziz, Cabales és Balkandali ügyben a Bíróság megersítette
az Emberi Jogok Európai Bizottságának korábbi és állandó gyakorlatát, amely szerint „egy
személy kiutasítása valamely állam területérl, megszakítva a család egységét, az egyezmény
8. Cikkébe ütköz problémát vethet fel”.58 Tekintettel arra, hogy az egyezmény 8. Cikke egy
ténylegesen fennálló családi életközösségbl indul ki, ez azt feltételezi, hogy valamennyi családtag a szerzd államterületén tartózkodik. Mindezek értelmében beutazásra, családegyesítésre, vízum kibocsátásra vonatkozó jogosultság nem keletkezik az egyezmény 8. Cikkébl.59

Az ENSZ Kínzás Elleni Egyezménye

A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód elleni nemzetközi egyezményt 1984. december 10-én fogadta el az Egyesült Nemzetek Szervezete60.
A Kínzás Elleni Egyezmény tartalmaz egy az Emberi Jogok Európai Egyezménye 3. Cikkéhez hasonló rendelkezést, amely az üldöz államba történ kiutasítás ellen nyújt védelmet.
A 3. Cikk 1. bekezdése tartalmazza, hogy „egyetlen részes állam sem köteles kiutasítani, hazatoloncolni vagy kiadni valakit egy másik olyan államnak, ahol nyomós okoknál fogva tartani lehet attól a veszélytl, hogy az illet személyt megkínozzák.” A Kínzás elleni Egyezmény
1. Cikke definiálja kínzás fogalmát a következk szerint: „Az Egyezmény szempontjából a
„kínzás” kifejezés minden olyan cselekményt jelent, amelyet szándékosan, éles testi vagy
lelki fájdalom vagy szenvedés kiváltása céljából alkalmaznak valakivel szemben, hogy tle,
illetleg harmadik személytl értesüléseket vagy vallomást csikarjanak ki, vagy hogy olyan
cselekmény miatt büntessék, amelyet , vagy harmadik személy követett el, illetleg amelynek elkövetésével t vagy harmadik személyt gyanúsítanak, hogy megfélemlítsék, vagy nyomást gyakoroljanak rá, illetleg hogy harmadik személyt félemlítsenek meg, vagy hogy harmadik személyre gyakoroljanak nyomást, valamint bármilyen megkülönböztetési formára

58

Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete 1985. május 28. Abdulaziz, Cabales és Balkandali vs. UK, Series A
no.94.
59
Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete 1996. február 19. Gül vs. Svájc, Reports of Judgements and
Decisions 1996-I.; valamint 1996. november 28. Ahmut vs. Hollandia, Reports of Judgements and Decisions
1996-VI.
60
Magyarországon kihirdette: 1988. évi 3. törvényerej rendelet a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy
megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni nemzetközi egyezmény kihirdetésérl
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alapított más okból alkalmaznak, ha az ilyen fájdalmat vagy szenvedést, közfeladatot ellátó
személy, vagy hivatalos minségben eljáró bármely más személy, vagy ilyen személy kifejezett, vagy hallgatólagos ösztönzésére, vagy ennek hozzájárulásával bárki más okozza.” Mindenesetre megállapítható, hogy a kínzás fogalma nem foglal magába olyan fájdalmat vagy
szenvedést, amely törvény által meghatározott szankcióból ered.
Az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez képest a Kínzás Elleni Egyezmény háttérbe szorul,
tekintettel arra, hogy az emberi jogi egyezmény a kínzáson kívül nevesíti az embertelen, megalázó bánásmód vagy büntetés tilalmát is. A Kínzás Elleni Egyezmény nem foglalja magába a
nem állami szervek által kifejtetett kínzás lehetségét sem.

Záró gondolatok

Az Európai Unióban a Genfi Egyezményen túl valamennyi tagállam részese az Emberi Jogok
Európai Egyezményének, így alkalmazzák annak 3. cikkét, amely a kínzás, embertelen, megalázó bánásmód vagy büntetés tilalmát fogalmazza meg. Az emberi jogi egyezmény 3. cikke
és a Genfi Egyezménynek a visszafordítás tilalmáról (non-refoulement) rendelkez 33. cikke
alapján valamennyi tagállammal szemben fennáll az a kötelezettség, hogy védelmet kell nyújtaniuk azoknak, akik a visszafordítás (visszairányítás, kiutasítás, kitoloncolás) következtében
kínzás, embertelen, megalázó bánásmód veszélyének lennének kitéve. A fentieken túlmenen
tagállamok figyelembe vesznek még egyéb nemzetközi egyezményeket, mint például a gyermekek jogairól szóló egyezmény61, valamint az ENSZ kínzás elleni egyezménye, annak is
különösen a 3. cikke, amely kimondja, hogy egyetlen részes állam sem köteles kiutasítani,
hazatoloncolni vagy kiadni valakit egy másik olyan államnak, ahol nyomós okoknál fogva
tartani lehet attól a veszélytl, hogy az illet személyt megkínozzák. Annak eldöntésére, hogy
fennállnak-e ilyen okok, az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük az ügyre vonatkozó minden szempontot, ideértve az adott esetben azt is, hogy az érintett államban rendszeresen, súlyosan, nyilvánvalóan vagy tömeges méretekben megsértik az emberi jogokat. Mindezen dokumentumok mellett a legfbb mérce a menekültügyben mégis a Genfi Egyezmény
maradt. A gyermekek jogairól szóló egyezmény értelmében pedig az egyezményben részes
államok megteszik a megfelel intézkedéseket, hogy az a gyermek, aki akár egymagában,
61

A gyermekek jogairól szóló New Yorkban, 1989. november 20-án kelt egyezmény. Magyarországon kihirdetve: 1991. évi LXIV.tv.
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akár szüleivel vagy bármely más személlyel együtt az erre vonatkozó nemzetközi vagy hazai
szabályok és eljárások értelmében menekült helyzetének elismerését kéri vagy menekültnek
tekintend, megkapja az Egyezményben és más emberi jogokkal kapcsolatos vagy humanitárius jelleg egyéb nemzetközi okmányokban biztosított és elismert jogok élvezetéhez szükséges védelmet és humanitárius támogatást. Ebbl a célból az Egyezményben részes államok,
amennyiben szükségesnek tartják, együttmködnek az Egyesült Nemzetek Szervezetével és
egyéb kormányközi és nem kormányközi szervezetekkel azokban az erfeszítéseiben, amelyek arra irányulnak, hogy az ilyen helyzetben lév gyermekeket védjék és segítsék, továbbá
bármely menekült gyermek szüleit vagy más családtagjait felkutassák.62

Summary

In this article I have gone into detail about the most important general and regional legal rules
of international asylum law. Hungary joined United Nations Convention Relating to the Status Refugees (the 1951 Refugee Geneva Convention) in 1989. The timeliness of thes project
is the fact thousands of third country citizens seek asylum int the EU. Hungary, as a EU
member is obligated to provie efficient protection for the asylum seekers in accord with the
international protection system.
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SZILÁGYI BARNABÁS*
A SZERVEZETI ÉRTÉKREND SAJÁTOSSÁGAI ÉS A HUMÁN MENEDZSMENT
FELADATAINAK ÖSSZEFÜGGÉSEI

Kulcsszavak: vezet, szervezeti kultúra, humán menedzsment, szervezeti értékrend

Bevezetés

A vezetk szerepe a szervezeti kultúra kereteinek formálásában meghatározó. Alapveten a
vezetés feladata az, hogy a munkát értelmes és élvezetes tevékenységgé tegye, ezáltal egyfajta
eszmeiséget, beállítódást, és érzelmeket váltsanak ki a munkatársakból. A késbbiekben pedig
a vezet által kialakított kultúra, mint befolyásoló tényez mködik, meghatározza vállalati
döntéseket, teljesítményt az egész szervezet mködését. A humán menedzsment feladatainak
köre kibvült, felelssége megntt. A szervezetek sikeres mködése megköveteli, hogy az
alkalmazottakkal, mint legfontosabb erforrással, a vezetési feladatok részeként tudatosan
bánjunk.

Szakirodalmi áttekintés

Gulyás L. (2006) az egyik legfontosabb emberi erforrás alapfunkciónak a személyzeti tevékenység szervezeti cél felé terelését tekinti. Oldman G. R. – Hackman J. R. (1981) a dolgozók
megelégedettségi vizsgálatának fontosságát hangsúlyozzák, ezzel kapcsolatosan Azma M. –
Mansfield R. (1981) szerint törekedni kell a dolgozók elégedettségének javítására. A vezet
kultúraformáló tevékenysége ezer szállal kötdik az EEM területekhez, a jutalmazási rendszer, a személyzet kiválasztás, vagy a stratégiai fontosságú döntések révén. A kiváló vállalatok kultúrájának szembetn jellegzetessége, a formalitások mellzse, a közvetlen érintkezési stílus (Klein S., 2000).
A Hofstede G. (1980) dimenziók értékelése humánpolitikai szempontból érdekes, a vezetk
számára hasznos információval szolgálnak. A kis hatalmi távolsággal rendelkez kultúrákban
az alkalmazottak helyzete viszonylag független, felettesükhöz bátran fordulnak problémáikkal, ötleteikkel, kérdéseikkel. A munkakapcsolatok is baráti színezetek, a fnök-beosztott
viszony partneri, mindenkit egyenjogúnak tekintenek. A hierarchia a szerepek egyenltlensé-

*

Nyíregyházi Fiskola GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet, fiskolai adjunktus,
e-mail: szilagyi.barnabas@gmail.com
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gét hivatott demonstrálni, nem pedig a pozíciót elfoglaló személy tekintélyét és hatalmát,
ezért a szervezet tagjai, legyenek bármilyen pozícióban is, egyenértéknek tekintik egymást.
A honos menedzsment elméletek is az alkalmazottak szerepére koncentrálnak.
A nagy hatalmi távolsággal jellemezhet országokban, az alkalmazottak alárendelt szerepben
vannak, feltétel nélküli engedelmességgel tartoznak a vezetknek, bárkinél van is a hatalom,
az jó és helyes. Nem jellemz, hogy ellentmondanak, st gyakran egyéni véleményük sem
lehet. A hatalom centralizált, így ersen függnek a vezetktl, akiknek egzisztenciális fölényüket elismerik és elfogadják.
Az alá- fölérendeltségi viszonyok a szervezet minden szintjén szervezerként mködnek
(Willem F. G. Mastenbroek 1991). A vezetk eljogokat élveznek, és minden eszközzel demonstrálják hatalmi helyzetüket, a státusz látható jelei ersítik a fnök hatalmát.
Ilyen környezetben gyakori az autokratikus vagy a paternalisztikus vezeti stílus, a menedzsment elméletek elssorban a vezeti szerepre fókuszálnak. A nagy hatalmi távolság Hofstede
G. (1980) szerint azokban az országokban jellemz, ahol a vezetk sokkal többet megengednek maguknak, mint az alkalmazottak, és a vezeti pozíció megszerzése nem feltétlenül tudáson és képességeken múlik, és ahol a „felül lévk” kritizálása veszélyes.
Hofstede G. – B. Neuijen – D. D. Ohayv – G. Standers (1990) szerint a bizonytalanság iránti
érzékenység sok más mellett a stresszben, a merevségben az elre jelezhetség igényében, az
írott és íratlan szabályok iránti igényben fejezdik ki. Azokban az országokban, ahol a bizonytalanságkerülési index magas, gyakran látszanak az emberek tevékenynek, elfoglaltnak
és agresszívnek. Állandóan rohannak a pénz után. Szeretik a strukturált helyzeteket, amelyekben konkrét írott, vagy íratlan szabályok határozzák meg, hogyan kell viselkedni. A bizonytalanságot, mint káros fenyeget tényt látják, mely ellen állandóan küzdeniük kell. Az embereket szorongással töltik el a kiszámíthatatlan helyzetek, melyek végett gyakran már elre aggódnak. Mindezek eredményeképpen magas az egyéni szorongás szintje.
Alacsony érték esetén az emberek lazának, nyugodtnak tnnek. A bizonytalanságot az élet
normális velejárójának tekintik, nem rágódnak a másnap lehetséges problémáin. Ha valami
váratlan helyzet merül fel, azt stressz mentesen képesek kezelni. Ha valami eltér az átlagostól,
azt különösnek tartják, de nem feltétlenül veszélyesnek, felkelti érdekldésüket. Toleránsak a
merész elgondolásokkal, az innovatív ötletekkel és magatartással szemben.
Hajlandóak a kemény munkára, ha szükség van rá, ugyanakkor mindig szánnak idt a pihenésre. Az embereket a teljesítmény és a nagyrabecsülés iránti vágy motiválja leginkább. Nem
ragaszkodnak görcsösen a megszabott határidkhöz, az idt keretként kezelik, valamely cél
eléréséhez. A pontosságot és szabatosságot mindazonáltal becsülendnek tartják.
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Természetesen a munkahelyeken is fontos viselkedés szabályozó elemeként mködnek törvények, elírások, ugyanakkor a vezetk és alkalmazottak alapveten saját maguk kontrollálják
viselkedésüket (Nagy T. 1999). A szervezetet összetartó szabályok segítik a célok kijelölését,
és biztosítják a szervezeti élet strukturáltságát, így csökkentik a feszültséget. Kultúránként
eltér, hogy milyen szint szabályozottságot igényelnek az emberek. Az alacsony bizonytalanságkerülési indexszel rendelkez országokban nem szabályozzák túl az életet, az elírások
kisebb mérték megsértése esetén szemet hunynak.
Ezzel szemben a magas értéket mutató országokban nem tanácsos kilógni a sorból, mivel aki
a normától eltéren viselkedik, azt elnyomják. Ami nem átlagos azt veszélyforrásnak tekintik.
Az emberek igénylik az elfoglaltságot, belsleg motiváltak a kemény munkára, a biztonság
megteremtése és a tisztelet kivívása az emberek f célja a munkavégzés területén. Az embereket motiváló tényezk lehetnek a gazdasági ösztönzk mellett pszichológiai, tényezk, érzések, érzelmek, attitdök is (Dobák M., 1996). Hasonló eredményeket kapott Dienesné K. E.
(1997) munkaérték orientáció vizsgálatában, miszerint meghatározó értékek az anyagiak,
munkával kapcsolatos biztonság, a munkateljesítmény, valamint a társas kapcsolatok is.

Attitdvizsgálatok

Felvetéseim alátámasztására, hipotéziseim igazolására kutatást végeztem, melynek alapsokaságát 744 egyéni vizsgálat jelenti. A megkérdezettek mezgazdasági vállalkozások vezeti, és
alkalmazotti beosztásban dolgozó munkatársai.
A kutatás földrajzi értelemben négy megyét, illetve a kelet-magyarországi régiót fedte le.
A mintavételem a véletlen kiválasztáson alapuló módszerek közül az egyszer, véletlen kiválasztással történt.
Az általam alkalmazott kérdívekben, mezgazdasági szervezetek szervezeti kultúráját, illetve az alkalmazottak attitdjeit vizsgáltam, és ezek között igyekeztem összefüggéseket feltárni.
Vizsgálatom megersíti Dienesné munkaérték orientáció vizsgálatának eredményeit, mely a
vezetés humánmenedzsment feladatainak ellátása szempontjából lehet érdekes, és tanulságos,
különösen az ösztönzési rendszer sajátosságainak kialakítása során. Saját kutatásom ide vonatkozó eredményeit az 1. számú táblázatban összegyjtöttem, ahol a kielégülés mértékének
megfelelen fontossági sorrendbe rendeztem a legkívánatosabb szükségletek megkérdezettek
által adott értékeit. Az eredmények azt mutatják, hogy jelenleg a szervezetek az alacsonyabb
rend szükségleteket elégítik ki magasabb szinten, illetve ezek a tényezk kaptak magasabb
átlagos értékeket. A szervezetek szempontjából is értelmezhet fiziológiai szükségletek –
munkakörülmények, munkavégzés tárgyi feltételrendszere, a higiéniás feltételek –, kaptak
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értékelésben magasabb átlagokat, illetve a társas kapcsolatok, munkatársi viszonyok tekintetében elégedettebbek a válaszadók. Érdekes, hogy megjelenik a munkahely nyújtotta stabilitás, viszont az eredmények feldolgozásánál korábban éppen ellenkezleg e tekintetben a bizonytalanság okai jelentek meg. A jövedelem és a teljesítmény viszonya tekintetében is átlagostól jobb elégedettséget kapunk, de látható, hogy a béren kívüli juttatások már korántsem
eredményeznek hasonlóan jó értékeket.
1. táblázat

A szükségletek kielégítésének mértéke
Szükségletek

Átlagok

Szórás

A munkatársak közötti személyes kapcsolatok

4,90

1,046

A biztonságos munka feltételei

4,85

0,974

A munkavégzés eszközei

4,77

0,893

Etikus magatartás a munkatársi kapcsolatokban

4,62

0,946

Higiéniás feltételek

4,61

0,983

A munkahely nyújtotta stabilitás

4,54

0,914

A szerezet céljairól való informáltság

4,28

0,972

A munkahelyi környezet komfortossága

4,27

1,116

A jövedelem és a beosztás viszonya

4,24

1,261

A jövedelem és a teljesítmény viszonya

4,05

1,215

A béren kívüli juttatások

3,63

0,964

Hagyományok ápolása

3,52

0,976

Forrás: saját vizsgálatok.

A dolgozók viselkedésének sajátos egyéni motivációit mutatja az 1. számú ábra. Azt láthatjuk,
hogy az emberek szívesen fektetnek energiát munkájukba, de fontos számunkra, hogy észrevételeiket, ötleteiket, figyelembe vegyék. A strukturáltság, és a biztonság iránti igény motivációs háttere áll a harmadsorban megfogalmazott attitdök sorában. A válaszokból úgy tnik,
hogy a tekintéllyel, hatalommal járó helyzetek motivációi gyengék, bár jellemzen magasabb
értékeket kaptam értelemszeren a magasabb státuszban dolgozó vezet alkalmazottak esetében.

285

Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények

2011. III. évfolyam 1. szám

7
6

5,21

4,99

2,99

Váratlan
helyzetekben
elbizonytalanodom

4,24
3,19

Szívesebben
dolgozom egyedül
mint társaságban

4

5,01

4,9

5

5,13
4,55

3,07

3
2

Fontos, hogy
észrevételeimet
figyelembe vegyék

Igénylem az
egyértelmen
megfogalmazott
feladatokat
Fontos, hogy saját
ötleteimet,
eladjam
megvalósítsam

Fontosnak tartom
a szakmai hírnév
megzerzését

Kész vagyok
túlórázni

Sikerre van
szükségem ahhoz,
hogy jól érezzem
magam
Keresem a
hatalommal,
tekintéllyel, járó
helyzeteket

0
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1

1. ábra

A megkérdezettek viselkedésének egyéni motivációi
Forrás: saját vizsgálatok.

n=744

A viselkedés egyéni motivációi némileg eltérést mutatnak a szükségletek kielégítésével öszszevetve, mert míg alacsonyabb rend szükségletek kielégítését érzékelik a megkérdezettek,
addig már a magasabb rend, és humanisztikusabb irányultságú szükségletek köré szervezdnek az egyéni motivációk, így azok kielégítésének is meg kellene jelennie a menedzsment
humánfeladatainak eszközrendszerében.
A „mi” szemlélet a kívánatosabb az „én” központú gondolkodással szemben. A közösséghez
való hség mindennel szemben elnyt élvez, hiszen a személyazonosság arra a szociális kapcsolatrendszerre épül, melyhez az egyén tartozik. Alapvet célja mindenkinek, hogy megrizze a közösségen belüli harmóniát, akár a problémák elkenése árán is. Ha valaki megsérti a
szabályokat, elveszíti becsületét a csoport tagjai eltt, megszégyenül.
Early szerint az ilyen társadalmakban „az emberek egy közösség tagjaként képesek a legnagyobb teljesítményre, névtelen tagként.” (Early C.P., 1989).
A humánerforrás menedzsment alapegysége ilyen környezetben a csoport, a team teljesítményének növelése a cél és annak értékelése. A munkahely is úgy mködik, akár egy nagy család, ezért a munkáltatók elszeretettel alkalmaznak olyan embereket, akik már valaki által
kapcsolódnak a szervezethez. A vezetés-irányítás számára lehetség adódik a szervezetszociológia ismeretek mvelésére a humánerforrás gazdálkodás terén (Marosi M., 1991, Dobák
M., 1991).
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Az individualista társadalmakban, a munkahelyeken is úgy tekintenek a munkavállalókra,
mint akik a „valósítsd meg önmagad” elv alapján gondolkodnak, saját céljaik vezérlik ket.
A munkáltató-munkavállaló viszony, szerzdéses jelleg, kölcsönös elnyökön alapszik.
Az individualista társadalmakban az egyének egyedül szeretnek dolgozni, igénylik, hogy azonosíthatóak legyenek, „megjelenjen” a nevük. Ezért nagy hangsúlyt fektet a menedzsment az
egyéni és szervezeti célok összhangjának megteremtésére. A munkavállalók mindenekeltt a
feladatot és annak egyéni megvalósítását tartják szem eltt. A szervezet tagjai igénylik,
ugyanakkor el is várják tlük, hogy egyéni ötleteik, indítványaik legyenek, és nyíltan kifejtsék
véleményüket. Fontos a nagymennyiség információ biztosítása, mivel a kapcsolatok formális
jellege miatt alacsony kontextusú kommunikáció a jellemz.
A maszkulin értékekre épül kultúrákban a legfbb társadalmi érték az anyagi siker, az önérvényesítés, versengés és az elrejutás. Hofstede G. (1991) szerint a férfias társadalmakra jellemz, hogy a munka kihívásokban gazdag, a személyes célokat kielégíti. A magas szint
munka elismeréseként a munkavállalókat jól megfizetik és biztosított a szervezeti hierarchiában történ elrelépésük is. A pénznek és a tárgyaknak fontos szerepük van. A munkavállalókkal szemben elvárás a kemény munka, az állandó fejldés, továbbképzés. A szervezet tagjai között állandó a verseny, a küzdelem. A teljesítményre való presszionálás már az iskolában
megkezddik, az egyéni eredmények rendkívül fontosak. Az ersek, a legjobb teljesítményt
produkálókkal szemben alakul ki rokonszenv. Nem ritka hogy az emberek egész életét kitölti
a munka, gyakori betegség a munka mánia, a kiégettség.
A menedzserekkel szemben alapkövetelmény, hogy határozottak, agilisak legyenek, ebbl is
következik, hogy gyakoriak az összeütközések, az agresszív viselkedés. A maszkulin jelleg az
olyan tömegméretekben termel szervezeteknél elnyös, melyek f célja a gyorsaság és az
eredményesség.

Vizsgálatomban összegyjtöttem azokat az értékeket, melyeket a beosztottak fogalmaznak
meg vezetkkel szemben. A mindenki számára ideális vezet vélheten csak álom, de mindenkinek vannak elképzelései, elvárásai. Vizsgálatomban arra is választ kerestem, melyek
ezek a vezetéssel kapcsolatosan megfogalmazódó igények, illetve milyen mértékben teljesülnek a megkérdezett szervezetek megítélése kapcsán.
A tanulható kívánatos vezeti tulajdonságok – szakmaiság mellett – a vezetésben a humanisztikus értékek köré is szervezdtek elvárások. Az eredményeim alapján megállapíthatom, hogy
a vizsgálatban megkérdezettek leginkább a társas kapcsolatok szükségletéhez kapcsolódó vezeti tulajdonságokat – megtalálja a megfelel hangot alkalmazottaival –, illetve a vezetés
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szakmai tudását, tapasztalatait emelték ki. A visszajelzések alapján olyan kívánatos vezet
képe rajzolódik ki, aki hiteles, és modellérték viselkedéssel alkalmazottai felé akkor bír,
amennyiben megkérdjelezhetetlen szakmai ismeretei, tapasztalatai mellet, az alkalmazottakat
partnerként kezelve, azokra odafigyelve végzi vezeti munkáját.

A megkérdezettek 63,3%-a úgy nyilatkozott, hogy a nevezett kívánatos, vagy ideális, már
humanisztikus elemeket is tartalmazó vezeti tulajdonságok jelenleg felettesükre nem, vagy
csak részben illenek, és mindösszesen 36,7%-uk érzi úgy, hogy teljes mértékben jellemzik
közvetlen vezetjüket. A vezetéssel kapcsolatos attitdök és azok értékelése kapcsán az láthatjuk, hogy az alkalmazottak bevonásának, valamint a vélemények figyelembevételének nem
megfelel mértéke, illetve a nem egyértelm elvárások megfogalmazása jelenti leginkább a
problémát (2. számú ábra). Az eredményekbl arra következtethetünk, hogy a kívánatos vezeti tulajdonságok vélheten nem a vezetés szakmai kompetenciái miatt nem illeszkednek,
sokkal inkább a vezeti funkciók gyakorlása során a társas, szociális kapcsolatok vezeti
munkában való hiánya jelenthet problémát.

Az értékelések
személyre
szabottsága

A visszajelzések
rendszeressége

A
munkavégzéssel
kapcsolatos

A munkatársak
véleményének
figyelembevétele

4,38

3,89

A vezeti
elvárások
egyértelmsége

3,88

A
munkavégzéshez
szükséges

3,82

4,65

4,68
4,12

A vezeti munka
megbecsültsége

4,32

Törekvés a
munkatársak
képzésére,

4,38

4,29

A munkatársak
bevonása a
döntések

A döntések
kölcsönös
érdekeken

4,28

A teljesítmények
értékelésének
objektivitása

4,7

Vezetés
határozottsága,
következetessége

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

2. ábra

A vezetéssel kapcsolatos dolgozói attitdök
Forrás: saját vizsgálatok.

n=744

Az eredmények a vezetés humanisztikusabb irányú elmozdulását mutatja, elvárásnak tnik
hogy a vezetés az irányítás döntés során mérlegelje annak alkalmazottakra gyakorolt hatását,
megtalálja a megfelel hangot az alkalmazottakkal.
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Ez hozzá fog járulni az eredményes szervezeti együttmködéshez. Ezért fontos érték a kooperációra való készség, a vezetk a felmerül problémákat tárgyalással, kompromisszumkereséssel igyekszenek megoldani.

Újszer eredmények

Vizsgálataim igazolták, hogy a szervezeti értékrend sajátosságai, a vállalkozások számos területén megjelennek, a vezetk és beosztottak, attitdjeinek kialakulásában, és változásában
jelents szereppel bírnak.
Eredményeim alapján megállapítható, hogy a szervezeti értékrend sajátosságai kevésbé ágazat
specifikusak, jellemz sajátosságok inkább a szervezeti méret, az iskolázottság, szervezeti
struktúrában elfoglalt pozíció tekintetében jelentkeztek.
Amennyiben a vezet befolyásolni, irányítani kívánja az embereket, akkor tudnia kell, hogy a
csoporttagok milyen értékeket vallanak, milyen szokásaik vannak, vagyis tisztában kell lennie
a szervezet kultúrájával, szükségszer a vezetési stílus demokratizálódása.

Összefoglalás

Véleményem szerint a magyar társadalom értékrendjét a nagy hatalmi távolság, a bizonytalanság kerülés, a kollektivista értékrend, és a feminim sajátosságok jellemezték. Ezzel szemben a rendszerváltástól felgyorsulva olyan változások következtek be, melyek az egyének
gondolkodását alapjaiban elkezdték megváltoztatni. Igény mutatkozik a kis hatalmi távolságra, ugyanakkor sem a vezetés, sem az alkalmazottak erre nincsenek felkészülve. Bizonytalansággal szemben „elvárás” hogy azt normálisnak, az élet velejáró tényezjének kellene tekinteni, ugyanakkor véleményem szerint továbbra is magas érték jellemz ránk ezen dimenzió
tekintetében. Az elmúlt rendszer hiánygazdaságának eredményeként kialakult „önellátó” gondolkodásmód jellemzen a kollektivista értékrendet ersítette, míg a rendszerváltás óta határozottan az individualista értékrend irányába ható tényezk ersödtek jelents mértékben fel.
Amennyiben gyökeresen ellentétes szervezeti értékeket nem fogalmaz meg a vezetés, úgy a
dolgozó azonosulni tud ily módon a szervezet kultúrájával, elkötelezetté is válik, együtt is él a
szervezettel, és ami nagyon fontos – nem teher számára többé a munka, hanem az életének a
része.
Véleményem szerint a közös kooperációra épít szervezetek sikeresebbek, ugyanis feltételezve hogy a munkaer-állománya korszer ismeretekkel rendelkezik, az együttmködés eredményeként hajlandóbb tudás- és ismeretbázisát a vállalati célok elérése érdekében felhasználni.
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Summary

As the result of the deficiency economy of the former regime, a ’self-supporting’ way of
thinking appeared which typically strengthened the values of collectivity, but since the change
of the regime definitely the factors towards individualistic values have strengthened
considerably.
Unless the management determines radically opposite organizational values, the employees
can identify themselves with the culture of the organization, become committed, live together
with the organization, and what is more important – work is no longer a burden for them, but
part of their life.
In my opinion an organization building on collective cooperation is more successful, because
presumably its working-staff have modern knowledge, and as the result of cooperation they
are more willing to use the basis of their factual knowledge to meet the targets of the
organization.
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SZCS ÁGNES*
TUDATOS EMBERI ERFORRÁS-GAZDÁLKODÁS ÉS ÉRTÉKTEREMTÉS
Kulcsszavak: tudásalapú gazdaság, emberi erforrás-gazdálkodás, HR kontrolling,
értékteremt folyamat
Bevezetés

A tudásalapú gazdaságban a gazdasági növekedés és a termelékenység legfontosabb mozgatóereje a tudás, amely elssorban a technológiában és az emberi lényben, mint szellemi tkében testesül meg.
A munkaer formájában megjelen intellektuális tke számos tekintetben különbözik a vállalat vagyonának egyéb elemeitl, hiszen nem statikus, hanem dinamikus er, amely új megoldásokhoz, növekv teljesítményhez segítheti a vállalatot; önmagában is innovatív, megfelel
fejlesztéssel, tanulással teljesítménye, hozamteremt képessége növelhet; nem tulajdona a
vállalatnak, nem képezi a saját tke részét; nem vehet meg úgy, mint egy gép vagy egy technológia.
Ebbl adódóan, az emberi tudástke mérésének módszerei sem azonosíthatók más adekvát
közgazdasági mérési technikákkal, ugyanis - közgazdasági és szociológiai értelemben is - az
emberi tke nem más, mint az emberi munkaképesség elállítására fordított kumulált társadalmi költség.

Emberi erforrás-gazdálkodás szerepe a tudásalapú gazdaságban

A tudásalapú gazdaság termelési folyamatai az információ és a tudás felhasználásán és elosztásán alapulnak. Ez a tudásalapú gazdaság változatlanul piacgazdaság, ahol a legjelentsebb
koordinációs tényez a tudáspiac.
Alapja e gazdaságnak a tudásalapú társadalom, ahol az ember a legfontosabb termelési tényez, de nem naturális formájában, hanem tudásával, tudástermelésen alapuló munkaképességével.
A humántke mai gazdasági értékelésének gyakorlata nem tükrözi a gazdasági súlyának meghatározó növekedését; ez pedig fordítottan arányos a tudástkérl szóló nyilatkozatokkal, el-

*

Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola, PhD hallgató,
e-mail: cs.szucs.agnes@gmail.com
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várásokkal. A humántke ugyanis a legnagyobb befektetett tkevagyon, aminek beruházási
költsége a gazdasági szervezeteknél nagyobb részben externális költségként jelenik meg.

Ma Magyarországon, a mköd vállalkozások nagy része a túlélésért küzd, nincsenek megfelel pénzügyi forrásaik az emberi erforrás menedzselés megvalósításához, amelyre a versenyképesebb termelés/szolgáltatás biztosításához szükség lenne.
Ebbl adódóan, megnövekedett igény mutatkozik az emberi tke mérésére, költség-haszon
elemzésére, befektetés-megtérülés számításokra, és a tényszeren nem számszersíthet soft
tényezk63 vizsgálatára.

A tudatos emberi erforrás-gazdálkodás legfontosabb célja a termelékenység és a teljesítmény
növelése, a személyi jelleg ráfordítások racionalizálása által.
A hazai gyakorlat még mindig nem követi teljes mértékben a nemzetközi trendeket, hiányzik
a stratégiai szemlélet, a hagyományos HR (munkaügyi/személyügyi) feladatokat részesítik
elnyben a vállalatok vezeti, szem ell tévesztve, hogy a siker vagy kudarc csakis egy dolgon múlik: a tehetséges munkaern, illetve annak megszerzésén és megtartásán. Ehhez viszont szemléletváltásra van szükség a hazai HR gyakorlatban.
A cégek vezetinek meg kell tanulniuk látni a humán erforrás kiemelked jelentségét az
értékteremt folyamatokban (hozzáadott érték alapú szemlélet).

A számok mögött rejtzköd EMBER

„Az emberi erforrás értékelésének célja az, hogy meghatározzuk, mekkora értéket termel a
vállalat (illetve annak emberi erforrás menedzsment tevékenysége) azáltal, hogy a dolgozótól megvásárolt munkavégz képességet vagy munkaidt éppen az adott módon használja
fel.”[4]

Mivel a humántke a legnagyobb befektetett tkevagyon, aminek beruházási költsége nagyobb részben externális költségként jelenik meg a vállalati gazdálkodásban, így gazdasági
szempontból is lényeges ennek a tkeelemnek a számbavétele.

63

Soft tényezk: lojalitás, EQ, konfliktuskezel képesség, elkötelezettség stb.
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A gazdasági recesszió a hazai vállalatvezetket és HR-eseket felkészületlenül érte; a stratégiai
gondolkodásmód és a tudatos vezeti magatartás hiánya nehezíti a válságból való kilábalást.
Mivel a hazai vállalatok nagy része nem rendelkezik olyan HR szervezettel, amely képes döntéstámogató partnerré válni, a vállalatvezetk nem értik, nem látják át a HR folyamatokat.

A foglalkoztatási költségek egyre inkább változó költségek, ami a hatékony költséggazdálkodás egyik fontos alapfeltétele.
Ennek megvalósulásához szükség van megfelel információ-technológiai háttér meglétére,
valamint jól fejlett kontrolling rendszerre, amely a HR munkáját proaktív módon támogatja.
Ma Magyarországon a vállalatok nagy része rendelkezik valamilyen vállalatirányítási rendszerrel, amely komoly segítséget nyújt a folyamatok átláthatóságában, és az erforrások feltérképezésében. Talán éppen ezért esnek a vállalatvezetk abba a hibába, hogy minden folyamatot szabályozni akarnak, de – kutatásaim igazolják, hogy – az emberi erforrás mutatószámokká konvertálása a HR eredményessége ellen hat.

Út az eredményes humánerforrás-gazdálkodáshoz

Kutatásaimból kiderül, hogy a kontrolling módszerek integrálása az emberi erforrásgazdálkodás rendszerébe (HR kontrolling), lehetséget teremt személyi jelleg költségek,
létszámadatok elemzésére, különböz mutatók képzésére, de a soft tényezk magyarázatát
gyakran figyelmen kívül hagyja (1. ábra).

1. ábra

A hazai szervezetek HR kontrollinggal kapcsolatos elvárásai
Forrás: Szcs Ágnes, Pannon Egyetem GSDI kérdíves felmérés (2008/2009).
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A vállalatok gyakran rendelkeznek olyan rendszerekkel, amelyekkel mérhetvé tudják tenni a
teljesítményt, de nagyon sokan nem értik a HR kontrolling jelentségét és módszerét, a vállalatvezetk pedig sokszor nem látják át a személyzeti vonatkozású mutatók és az üzleti eredmény közötti összefüggéseket.
Tapasztalataim alapján a HR kontrolling megoldások csak akkor lehetnek sikeresek, ha a vállalatnál általánosan elfogadottá válnak módszerei és integrációjuk kiterjed az egész szervezetre. Fleg a vezetésnek kell támogatnia a humántke mérésének és menedzselésének ötletét,
illetve a humánkontrolling megvalósítását.
Ez alkotja az ideális alapot a HR kontrolling értékének és hasznosságának az egész vállalatra
kiterjed elismeréséhez. Nagyban megkönnyíti a módszer bevezetését, ha a vállalatnál már
létezik stratégia a humán tke kezelésére, mert ezzel
-

adva vannak a megvalósításhoz szükséges erforrások,

-

a mutatószámokat hozzákapcsolhatóak az üzleti teljesítmény mutatóihoz,

-

a mutatók integrálhatók a vezetfejlesztésbe.

A humántkének azok a mutatói lényegesek az üzletmenet szempontjából, amelyeket az üzleti
stratégiából vezettek le. A leggyakrabban használt mutatók nem feltétlenül elégítik ki ezt az
alapvet követelményt, és sokszor pusztán a legkönnyebben elérhet adatokból állnak. Ilyenek például az alkalmazottak száma, a személyes termelékenység, a képzési id órákban
megadva, a hiányzások száma és idtartama vagy a munkaer-felvételi költségek vagy a fluktuáció.
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Forrás: Szcs Ágnes, Pannon Egyetem GSDI kérdíves felmérés (2008/2009)

Ezek a mutatók azonban nem sokat mondanak arról, hogy a munkatársak mennyiben járulnak
hozzá például az ügyfél-orientáció javításához, esetleg a vállalkozás üzleti eredményeihez.
Egyre több vállalat tervezi ezért stratégiai vonatkozású mutatók kifejlesztését és alkalmazását.

A humánkontrolling rendszer – mint minden más rendszer esetében is – kialakításánál szükséges figyelembe venni, hogy minden országnak vannak kulturális sajátosságai. Azok a multinacionális vállalatok, amelyek ezt a tényt figyelmen kívül hagyva mindenhol a humán mutatók egy adott készletét alkalmazzák, nem fognak tartalmas, sokat mondó eredményeket kapni
a módszertl. Az engedelmes, magukat könnyen alárendel munkatársakat Ázsiában például
nagyra értékelik, Európában viszont már kevésbé. Elssorban a multinacionális vállalatok
számára fontos tehát az országokra jellemz sajátosságok és adottságok figyelembevétele,
nem utolsósorban olyankor, amikor benchmarking keretében összehasonlítják a különböz
országokban kapott mutatószámokat és adatokat. A pénzügyileg sikeres vállalatok motivált,
elkötelezett alkalmazottjai – felmérések szerint – elssorban az alábbi tényezket értékelik:
-

a vállalatvezetés és a közvetlen vezetk stílusa és vezetési kultúrája,

-

a vállalati értékek és azok jelentsége a munkatársak saját munkájára,

-

lojalitás.

A HR kontrolling rendszerek kialakításakor tehát elssorban ezekre a tényezkre érdemes
koncentrálni, mert ezekkel javítható a teljesítmény.
Régi kihívás – sokkal nagyobb tét

Ahogyan korábban említettem, a magyarországi szervezetek HR gyakorlatát elssorban személyügyi és munkaügyi tevékenység jellemzi, amely elssorban az elmúlt idszak létszám és
személyi vonatkozású információinak (létszám, bérköltség, képzési költség, túlóra stb.) feldolgozását, vezetk felé való továbbítását jelenti. A valódi menedzsment szerepkör betöltéséhez azonban, a HR szakembereknek professzionális kell végezniük munkájukat, hogy a szervezet megnövekedett igényeinek eleget tehessenek. Sokkal inkább munkájuk eredményére
helyezzék a hangsúlyt, mintsem az adott feladat teljesítésére.
Mivel az értékteremt folyamat az emberi erforráshoz kapcsolódik, így professzionális munkavégzéssel, megfelel munkapszichológiai háttér megalkotásával járulhatnak hozzá a tartós
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üzleti eredmény eléréséhez. A HR eredményességét azonban nemcsak a versenyképesség
alapján mérjük, hanem az alkalmazottak elégedettsége szempontjából is.

Felül kell emelkednünk azon sztereotípián, mely szerint a humán-szakember csupán inkompetens és értékelvonó kiszolgáló személyzet, semmi több. Ideje már, hogy kiirtsuk ezt a téves
elképzelést, és kibontakoztassuk a HR-t teljes valójában, ezáltal hozzájárulva az emberi erforrás-gazdálkodó szervezet eredményes mködéséhez.

Napjaink gazdaságára jellemz, hogy a szervezetek vezeti csak bizonyos területekre fókuszálnak és bíznak abban, hogy valószínleg a tehetségek, és az alapvet üzleti folyamatokhoz
kapcsolódó, kimagasló szakértelemmel rendelkezket megtartják. A valódi eredményességhez
azonban alulról kell építkeznünk, és a szervezet egészére vonatkozó kompetencia-térkép elkészítésével tehetjük láthatóvá az értékteremt folyamat minden egyes résztvevjét.

Fontos olyan szervezeteket, közösségeket építeni, amelyekben a munkatársak jól érzik magukat, és nem vágyakoznak más vállalathoz. Az alkalmazottak bevonása a vállalati folyamatokba, megnöveli annak az esélyét, hogy hasznos, kritikai észrevételekkel javítsák a kialakult
helyzetet. Sajnos, ma Magyarországon a vállalatvezetk „struccpolitikát” folytatnak, elkendzik a valós problémákat és nem hajlandóak lemondani különjuttatásaikról – ez rendkívül rossz
hatással van a dolgozói munkamorálra.

A fenti bekezdés közhelynek tnhet, de empirikus kutatásaim során számos olyan vállalattal
találkoztam, ahol a pénzben mérhet eredményesség alapján gazdálkodtak az emberi erforrással.

Valódi értékteremtés

A hazai vállalatok zöménél uralkodó technokrata szemlélet az eredményes emberi erforrás
gazdálkodás ellen hat, hiszen be kell látnunk, hogy a célfüggvények koordinátái mögött húzódó teljesítmény az él munka eredménye.

A vállalatirányítási rendszerek térhódításával lehetség nyílt számos mutatószám generálására, jól mköd riportrendszer felépítésére. A rendszerek bonyolultsága, az adatok sokaságá-
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nak feldolgozása és integrálása azonban nem teszi lehetvé az azonnali beavatkozást a folyamatokba, inkább csak a történések elemzésére alkalmasak. Például nagyon sok vállalat esetében a könyvelési tételek lezárása a következ hónap 10-12. napjáig eltart, így a kontrolling
legkorábban csak hónap közepén tud elemzést készíteni és jelentést adni a vezetség felé az
elz hónap gazdálkodásáról. Ezáltal már nem képes betölteni döntés-elkészít, döntéstámogató szerepkörét.

A turbulensen változó piaci környezet hatására, kihasználva a rendszer kínálta lehetségeket
csak a számok tükrében vizsgáljuk az eredményességet, amely elssorban – sok esetben kizárólag – gazdasági, pénzügyi szempontból lényeges, és – valljuk be – sokszor id hiányában
szem ell tévesztjük a számok mögött meghúzódó emberi erforrást, akinek kompetenciái,
készségei adják a valódi hozzáadott értéket, amely hosszú távon piacképessé teheti szervezetünket.

Leonardo Herrero egy gyógyszeripari magazinban nyilatkozta néhány évvel ezeltt: „Ha eltnik egy kétezer dolláros laptop az irodából, azonnal vizsgálat indul; ha kilép a cégtl egy
százezer dollárt ér munkavállaló, akkor – látszólag – nem történik semmi.” Pedig a vállalatoknak pánikszeren reagálniuk kellene minden IQ-veszteségre (és-nyereségre); hiszen
„brain-holder value” nélkül nincs „shareholder value”.

Konklúzió

Láthatjuk, hogy a versenyképesség egyetlen fegyvere maga a szervezet. A technológia leutánozható, de az egyéni hozzáadott érték, a tudás másolhatatlan. A vállalatok hosszú távú fennmaradásához nélkülözhetetlen az elkötelezett munkaer, akinek megtalálása és megtartása a
HR egyik legnagyobb kihívása.
Meggyzdésem, hogy a dolgozók önállóságának növelése, vállalati elkötelezettségének tudatosítása és felelsségtudatának ersítése, valamint a megbecsülés az, ami sikerre viheti, és
eredményessé teheti a szervezeti mködést.

Summary
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The global social and economical changes put in a new light the role of human resources
regarding working of the enterprices.
Managers of the enterprices have to to recognize the unutilised power contained into he
manpower capital. It is about a new challenge the better utilization of the human power, the
effective economy of the human capital. Based on my investigations and my experience, I
think that succesful working of the enterprices needs the measuring of human capital, analysis
of the costs-profit relation and refund of investments.
In this order HR controlling solutions assures for the enterprice’s departments involved with
the human resources the possibility for use of the integrated costs related to the human power
supporting in this way application of the controlling attitude by managing of the human
resources.
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TESCHMAYER GÁBOR*
AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA ÁLTAL KÖTÖTT KONZULI EGYEZMÉNYEK A KONZULI FELADATOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEINEK BEMUTATÁSA ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Osztrák-Magyar Kelet-ázsiai expedíció eredményei
1868-1871
Kulcsszavak: Osztrák-Magyar Kelet-ázsiai expedíció, kereskedelmi szerzdés,
konzuli kapcsolatok
Bevezetés

Jelen dolgozat keretében az Osztrák-Magyar Monarchia ázsiai gazdasági és kereskedelmi
kapcsolatainak kiépítése céljából indított 1868-1871. évi Kelet-ázsiai expedíció során megkötésre került két64 kereskedelmi szerzdést vizsgálom. Célom az, hogy mindkét szerzdés vonatkozásában a tételes rendelkezések bemutatásán túl vázoljam azon történeti vonatkozásokat
is, amelyek befolyásolták a megállapodások egyes rendelkezéseit. Mindkét állam esetében
elmondható, hogy a Monarchiával kötött szerzdéseket megelzen más nagyhatalmakkal
már létrejöttek megállapodások és ezek minden esetben elzményei voltak az általam vizsgált
szerzdéseknek. Számos szerzdési pont szinte teljes egészében ezen elzményszerzdésekbl került átemelésre. Az expedíció során nemcsak az ázsiai országokkal került sor nemzetközi szerzdések aláírására, hiszen Japánból az utazás a dél-amerikai kontinensre is folytatódott
és ott Guatemalával, Peruval, Chilével, Argentínával valamint Uruguayal további kereskedelmi és hajózási szerzdéseket kötöttek meg. Utóbbiak vizsgálata és feldolgozása azonban
terjedelmi okokból egy másik írásom tárgyát fogják képezni.
Az olasz és a német egységesülési folyamatokban kudarcot valló Ausztria nemcsak politikai,
hanem gazdasági pozíciókat is veszít a közép-európai térségben. Ennek hatására az osztrák –
és fként trieszti65 – kereskedi körökben felersödnek azok a hangok, amelyek egy távol-

*

Nyíregyházi Fiskola GTK Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék, fiskolai adjunktus, e-mail: tesog75@gmail.com
Ezek: a sziámi királysággal 1869. május 17. napján, a kínai császársággal 1869. szeptember 2-án kötött szerzdések. A Japánnal és a dél-amerikai államokkal kötött szerzdések elemzésére és vizsgálatára terjedelmi
okokból egy további írás keretében kerül sor.
65
Nem véletlen a trieszti kereskedk aktívitása ezen a téren , hiszen a Monarchia kiköti közül legnagyobb
áruforgalmat ez a város tudta lebonyolítani – Zsigmond Gábor – A fiumei magyar tengeri kereskedelmi gzhajózás kialakulása – KÚT 20007/1-2. 59. o.
http://geogis.detek.unideb.hu/Munkatarsaink/DemeterGabor/KUTkonfkotet.pdf20101208 valamint Zsigmond
Gábor – A Monarchia kereskedelmi tengerészetének kialakulása I. – Hajózástörténeti Közlemények
http://www.kriegsmarine.hu/hk/zsg00501.html20101208
64
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keleti kereskedelmi nyitást szorgalmaznak a bécsi udvarnál. Az idpont megfelel nemzetközi
szempontból is, hiszen a XIX. század derekától Kína az ópiumháborúk hatására, Japán az
Egyesült Államok ágyúnaszád diplomáciájának eredményeképpen nyitásra kényszerül az
USA-val kiegészült európai nagyhatalmak felé.

1868-ra készítik el azt a közel 3 évig tartó tengerentúli expedíciót, amely Anton von Petz
ellentengernagy vezetésével két – a Donau fregatt és az Erzherzog Friedrich korvett – osztrákmagyar hadihajóval indul el. Az indulásra 1868. október 18. napján kerül sor Triesztbl. Az
fedélzeten a diplomaták mellett publicistát, geográfust és természettudóst is találunk.66 A két
hajó még nem a Szuezi csatornán keresztül, hanem Afrika körbehajózásával érkezik meg az
els helyszínre Sziámba 1869. májusában.

Sziám

Sziám a XIX. század közepéig – hasonlóan más ázsiai országokhoz – az elzárkózás politikáját
követte. 1851-ben azonban mind a sziámi belpolitikában és a buddhista vallásban, mind a
sziámi külpolitikában reformok bevezetésére kész uralkodó IV. Ráma került a királyság trónjára. Az uralkodó miniszterelnökének közremködésével sikeresen építette ki kapcsolatait a
nyugati hatalmakkal és nyitotta meg Sziámot a nyugati kereskedelem eltt.67
1855-re készítik el és írják alá68 Sziám és az Egyesült Királyság közötti Bowring szerzdést.
Az elzményekhez tartozik, hogy 1826-ban már létrejött egy – az angol kereskedk mozgásterét jelentsen korlátozó – megállapodás.

Ez a megállapodás többek között az alábbi rendelkezéseket tartalmazta:
-

az angol alattvalók a sziámi bíróságok joghatósága alá tartoztak

-

a sziámi hatóságok megtilthatták az angol kereskedknek házak építését és bérletét, valamint kereskedelmi tevékenységüket

-

tilos volt sziámi hatóság engedélye nélkül sziámival kereskedni

-

tiltott volt az ópiumkereskedelem

66

Nagy Miklós Mihály – Geográfia hadilobogó alatt Magyar Tudomány 2001/7
http://www.matud.iif.hu/01jul/nagymih.html20101207
67
A nyitásra való szándékot „ersítette”, hogy az ágyúnaszád diplomácia – 1840-42. évi kínai I. ópiumháború
hatása.
68
1855. április 18.
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magas tonnavámok lettek megállapítva a Bangkokba érkez kereskedelmi hajók vonatkozásában

-

mind a nyers mind a tisztított rizs exportja tiltva volt.

A hong-kongi brit kormányzó sir John Bowring által angol részrl aláírt új szerzdés elbbi
tilalmak feloldás illetve enyhítése mellett új rendelkezéseket is a megállapodás részévé tett:
-

engedélyezték a szabad kereskedelmet az angol kereskedk részére Bangkokban és
több másik sziámi kikötben, valamint a sziámi szárazföld bizonyos részein

-

az angol alattvalók kikerültek a sziámi bíróságok joghatósága alól, Sziám engedélyezte a konzuli bíráskodást

-

engedélyezte külön engedély nélkül a sziámi alattvalókkal történ kereskedelmet

-

konzuli útlevéllel a királyság teljes területén utazhattak az angol alattvalók

-

engedélyezték az angol alattvalók Bangkokban történ letelepedését és sziámi ingatlan
vásárlásához való jogát

-

3%-ra csökkentették az importvámot

-

arany-ezüst és az ópium vámmentességet élvezett mind az export mind az import esetén

-

a korábbi rizsexport tilalom feloldásra került, csak rizshiány esetén korlátozhatta a kivitelt a sziámi uralkodó.

A Bowring szerzdés hatással volt az ezt követen megkötésre kerül kereskedelmi szerzdésekre, így a Monarchiával kötött kereskedelmi megállapodásra is.
Anton von Petz ellentengernagy, mint az Osztrák-Magyar Monarchia „teljhatalmú minisztere
és rendkívüli követe” 1869. május 17. napján írja alá kereskedelmi szerzdést. A szerzdés 12
éves határozott idre került megkötésre azzal, hogy a határozott id lejártát megelzen bármelyik fél kérelmére további 12 hónappal hosszabbodik meg az idbeli hatálya. A szerzdés
megengedi, hogy mindkét fél konzuli képviseletet létesítsen a fogadó államban. A konzulok
részére biztosítja az egyezmény mindazon „eljogokat, szabadalmakat, kedvezményeket és
kiváltságokat”, amelyeket a „legkedvezményezettebb nemzet illet tisztviseli élvezik és a
jövben élvezendik.”69 A konzulok mködésének megkezdéséhez a fogadó állam kormányának engedélyére, exequatorára volt szükség. A két állam közötti jövben esetleg felmerül

69

Corpus Iuris Hungarici 1871. évi XXVIII. törvénycikk II. cikke
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vitákat diplomáciai tárgyalásos úton, ha ez nem vezetne eredményre, akkor egy harmadik
állam, mint választott bíró eljárását és döntését elfogadva rendezik.
A megállapodás XXIV. cikke szerint minden olyan kiváltság megilleti az osztrák-magyar
alattvalókat, amelyek a legnagyobb kedvezményben részesül nemzet polgárait megilletik.
Sziámba érkezést követen az osztrák-magyar alattvalóknak a konzuli anyakönyvbe be kell
jegyeztetni magukat. Sziámi hatósághoz beadványt vagy kérelmet elterjeszteni csak a Monarchia konzulján keresztül lehet. Minden ilyen iratot a konzul megvizsgál mieltt megküldi
az illetékes sziámi hatóság felé. Jogában áll a konzulnak a beadványt akár módosítani is. Az
osztrák-magyar alattvalók részére a megállapodás mind a szabad vallásgyakorláshoz való
jogot mind – sziámi hatósági engedély alapján – a templomépítéshez való jogot. A szerzdés
biztosítja a Bangkokban történ szabad letelepedéshez való jogot, valamint Bangkokon kívül
korlátozásokkal. A szerzdés V. cikke határolja körül ezt a földrajzi térséget. Ezen területen
konzul által kiállított útlevél birtokában lehet szabadon mozogni. Ennek tartalma sziámi nyelven: személyleírás, utazó neve, foglalkozása és a sziámi hatóság láttamozása. Külön sziámi
hatósági engedéllyel – amelyet a konzulon keresztül lehet igényelni – a királyság egész területén biztosított a zavartalan és szabad mozgás. Az osztrák-magyar alattvalók földet, ültetvényt
vehetnek, bérbe adhatnak, bérelhetnek, házat bérelhetnek, építhetnek aminek egy feltétele
volt: Bangkokban és annak falától számított 4 angol mérföldön belül csak annak adja meg ezt
a jogot, aki 10 éve már Sziámban él. Az ingatlan vásárlás a konzuli tisztviseln keresztül történhet. Erre vonatkozóan részletes eljárást ír el a szerzdés. A sziámi hatóság egy tagja a
konzullal megvizsgálja, hogy „becsületes” szándékú-e a kérelmez osztrák-magyar alattvaló.
Ezt követen a két eljáró tisztvisel közösen meghatározza a vételárat és a telekhatárokat kijelöli pontosan. Az ingatlan átadását követen a helyi kormányzó feladatkörébe fog tartozni az
ingatlannal kapcsolatos minden ügy. Ezen hatóság határozatait végre kell hajtani. Ha az ingatlant az osztrák-magyar alattvaló hanyagságból 3 éven belül nem kezdi meg mvelni, vagy
nem épít rá – a vételár visszafizetése mellett a sziámi állam magához váltja azt. A szerzdés
bányalapításra és hajóépítésre is lehetséget adott. Konzul a sziámi hatóságokkal együtt állapítja meg a bányamvelésre vonatkozó elírásokat. Tartalmaz még a megállapodás csdre,
hagyatékra, vámfizetésre70 és vámeljárásra vonatkozó rendelkezéseket.

70

A Bowring szerzdés szerinti 3 %-os importvám valamint a rizs, hal és só kivitelére vonatkozó rendelkezések.
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A korszakban kötött elnytelen szerzdések egyik leglényegesebb elírását a X. cikk tartalmazza. Ez alapján kerülnek ki a sziámi királyság büntet joghatósága alól a Monarchia alattvalói. Bntett vagy vétség elkövetése esetén velük szemben a konzul fog eljárni és adott esetben marasztaló vagy felment döntést hozni. A polgári ügyekben az állandóan vagy ideiglenesen Sziámban tartózkodó osztrák-magyar alattvalónak, ha sziámival szemben van panasza
vagy követelése, a Monarchia konzulja elé kell terjeszteni ezt, aki megpróbálja békés úton,
peren kívül rendezni az ügyet. Ha ez nem vezet eredményre, akkor a konzul a sziámi hatósághoz fordul. Fontos rendelkezése a megállapodásnak, hogy a Monarchia polgárát letartóztatni
csak törvényes okból lehet, egyébként nem lehet az országból történ kilépését megakadályozni.

A szerzdéshez kapcsolódóan elfogadásra került a kereskedelmi tevékenység igazgatási szabályait tartalmazó melléklet valamint egy vámtarifa megállapodás, amelyben részletesen
meghatározták a vámmentes áruk körét. A megállapodást a magyar Országgylés az 1871. évi
XXXVIII. törvénycikkben szentesítette.

Kína

Bangkokból továbbindulva Sanghajban köt ki az expedíció, majd innen Pekingbe szárazföldi
úton jutnak el. Az 1869. szeptember 2-án a Kínai Császársággal megkötött kereskedelmi szerzdés a Kína és a nyugati nagyhatalmak – ideértve az Egyesült Államokat is – közötti szerzdések sorában az utolsó. A Monarchia lemaradt – és mint ahogy az összegzésben elemezni
fogom – nem is lesz meghatározó nagyhatalmi és kereskedelmi tényez az országban.
A megkötésre kerül egyezménynek az elzményei az 1840-42. évi I. ópiumháborúra nyúlnak
vissza.
Az I. ópiumháborút lezáró Nankingi szerzdés volt az els a nyugati nagyhatalmak által kötött elnytelen szerzdések sorában. Anglia 1842. augusztus 29-én írja alá Kínával az egyezményt, amelynek legfontosabb rendelkezései az alábbiak voltak:

71

-

a szerzdés kötelezte Kínát öt kikötjének megnyitására71,

-

Anglia megkapja Hongkongot „örök birtokát”,

-

konzulátusok létesítéséhez való jogot kap

Ezek: Kanton, Sanghaj, Xiamen,Fucsou, Ningpo Korábban – 1757-tl – egyedül Kanton volt nyitott kiköt.
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-

szabad letelepedési jog a nyitott kikötkben az angol alattvalók részére

-

megsznik a Kohong nev kínai kereskedelmi monopolszervezet [Rejsznyer, Rubcov
504. o.]

-

5%-os vámtarifa az angol áruk behozatalára

-

szabad ópiumkereskedelem

-

21 millió dollár kártérítés Anglia részére.

Az egyezményben még nem került rögzítésre a konzuli bíráskodáshoz való jog, valamint a
legnagyobb kedvezmény elve sem. Ezért angol nyomásra 1843. október 8.-án a Humeni szerzdés aláírására kerül sor, amelyben az elbbi jogok valamint a kínai joghatóság alól kivett
kereskedelmi telepek szervezéséhez való jog került deklarálásra.
A Monarchiával kötött megállapodást megelzen 1844-ben az Egyesült Államokkal és Franciaországgal ír alá elnytelen szerzdést Kína.72

A Kínával 1869. szeptember 2.-án megkötött kereskedelmi szerzdés a gazdasági kapcsolatok
fejlesztése mellett a diplomáciai kapcsolatok kialakítására vonatkozóan is számos rendelkezést tartalmazott. A szerzdés II. cikke kölcsönösen biztosítja a diplomáciai képviselk kinevezésének, állandó diplomáciai képviselet kialakításának jogát mindkét állam számára.
A nemzetközi jog alapján biztosított mentességeket és kiváltságokat a III. – V. cikkek tartalmazzák. Ezek alapján a diplomatákat megilleti a fvárosban az állandó tartózkodás joga mellett, a szabad mozgáshoz való jog. Emellett személyük, családjuk, házuk és levelezéseik sérthetetlen. A diplomata személyi sérthetetlenségét is biztosítja a szerzdés, kiemelve azt, hogy
azt vagy azokat, akik ezt megsértik szigorúan fogják megbüntetni mindkét országban. A felsorolt kiváltságokon kívül az egyezmény biztosítja mindazon jogokat, amelyeket a nemzetközi jog illetve „más nyugati nemzetek”73 szokásjoga biztosít.

A diplomáciai képviselk mellett a megállapodás alapján a Monarchiának megnyílt a lehetsége fkonzul és – a már megnyitott kikötkbe – konzulok, alkonzulok valamint konzuli ügynökök kinevezésére. A Monarchiának jogában áll harmadik nyugati állam konzulját megbízni
saját konzuli feladatainak ellátásával. A konzulok számára széles feladat és hatáskört határoz
72

A II. ópiumháború lezárást követen – az 1858.-1859 évi tientsini egyezmények kiegészítéseként - 1860-ban
aláírt pekingi egyezményben – területi követelések mellett - további vámengedményeket erltetnek Kínára az
angolok, oroszok, franciák és amerikaiak.
73
Corpus Iuris Hungarici 1871. évi. XXXV. Törvénycikk IV. cikke
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meg a szerzdés. A XXXIX.-XL cikkek – hasonlóan a többi elnytelen szerzdéshez – biztosítja konzuli bíráskodás jogát Monarchia számára. Osztrák-magyar alattvaló által kínai sérelmére elkövetett bncselekmény esetén a Monarchia konzulja által tartóztathatók és – az osztrák-magyar törvények szerint – a konzul által ítélhetk el. Tulajdonjogi és személyi jogot
érint peres eljárásban is a Monarchia konzulja dönt. A Monarchia alattvalójának harmadik
állambeli féllel való peres eljárására a közöttük fennálló szerzdés szerint kerül sor a kínai
hatóságok bevonása nélkül. Az osztrák-magyar konzulhoz fordulhatnak a saját alattvalók
bármilyen panaszuk esetén, amely kínai alattvalóval kapcsolatos. A kereskedelmi szerzdés
széleskören szabályozza Kína területén az osztrák-magyar honosokat megillet jogokat és
kötelezettségeket. Ennek keretében az egyezmény elírja, hogy a kereskedelem eltt megnyitott kikötket és városokat szabadon használhatják, de egyéb kikötkbe tilos a belépés. A kereskedk Kína bels területein nem nyithatnak áruházat, de szabadon kereskedhetnek. Raktárt
bérelhetnek, föld haszonbérletet szerezhetnek, házat, raktárt építhetnek. Templomok, kórházak, szegényházak, iskolák és temetk létesítését a kínai hatóság közremködésével a konzul
jelöli ki. A szabad mozgáshoz való jog gyakorlásához a konzultól útlevelet kell kérni, amely a
kínai hatóság láttamozásával érvényes. Megengedi a kínai fél a megállapodásban kínai intézk, tolmácsok, munkások, csónakvezetk, tengerészek és szolgák alkalmazását valamint
kínai tanítótól kínai nyelv tanulását. Garantálja továbbá a szerzdés a magántulajdon tárgyainak mentességét az államosítás alól. A vámszabályozása az egyezménynek – a sziámihoz hasonlóan – részletes, ellentétben a rendészeti és hajózási eljárás szabályozásával. A szerzdéshez három kereskedelmi határozatot csatoltak, amelyek hasonlóan sziámi határozatokhoz a
vámmentes áruk körét sorolja fel részletesen.
A kereskedelmi szerzdés felülvizsgálatát tíz év elteltével bármelyik fél kérheti, ha erre a tíz
év lejártát követ hat hónapon belül nem kerül sor a szerzdés idbeli hatálya újabb tíz évvel
meghosszabbodik.

Összefoglalás és konklúzió

A megkötött szerzdéseknek inkább politikai, mint gazdasági szempontból kimutatható hatásai voltak az Osztrák-Magyar Monarchia és a kelet-ázsiai térség közötti kapcsolatokban.
A legfontosabb eredménye az expedíciónak, hogy mind a sziámi királysággal, mind a kínai
császársággal megtörténik az els hivatalos, állami szint kapcsolatfelvétel és ennek eredményeképpen kiépül az állandó diplomáciai kapcsolat.
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Ferenc József 1871-ben Henrich von Calice bárót74 nevezi ki követi rangban a térség három
államába, Sanghaj központtal.75 Calice báró követi akkreditációja mind Kínára mind Sziámra
kiterjedt. A követség székhelye 1871-1883 között Sanghajban marad, majd csak ezt követen
– Japán nagyhatalmi pozícióba ersödésének eredményeként – kerül át Tokióba. Sanghajban
fkonzulátus, Tiensinben konzulátus – illetve utóbbinak alárendelten mköd alkonzulátus
Chefooban – mködik a késbbiekben. A sziámi királyságban Bangkokba létesít a Monarchia
konzulátust.
A diplomáciai és konzuli kapcsolatok felvétele mellett a kereskedelmi kapcsolatok fellendülése nem következik be. A térségben nagyon kevés osztrák-magyar alattvaló él a korszakban.
A szuezi csatorna megnyitásával is jelents fuvarköltségekkel és magas hajózási illetékek
megfizetésével kell kalkulálniuk a kereskedknek. 1880-ra éri el rendszeresen az osztrák
Lloyd hajójárata Szingapúrt és Hongkongot.
Ezzel együtt is megállapítható, hogy a Monarchia Európán kívüli külpolitikai és külkereskedelmi kapcsolatépítésének legjelentsebb vállalkozása volt a kelet-ázsiai expedíció, hiszen
európai nagyhatalomi szerepébl következen – más hatalmak által megkötött szerzdések
idrendi sorrendjében az utolsók között is – a Monarchiának is jelen kellett lenni a térségben.

Summary

In my extended essay I studied two commercial treaties during the East-Asian expedition
between 1868-1871 (concluded with Siam and China), which was launched to establish
economical and commercial relations in Asia for the Austro-Hungarian Monarchy. During the
expedition, international agreements were not only concluded with Asian countries, because
the journey from Japan continued in South-America, where further commercial and shipping
contracts were fulfilled with Guatemala, Peru, Chile, Argentina and Uruguay. To sum up, it
can be stated that the East-Asian expedition was the most significant venture of the Monarchy
outside Europe regarding foreign affairs and trade. As consequence of being Great Power in
Europe, the Monarchy had to be present in the area – in chronological order still among the
lasts who concluded similar treaties.

74
75

[Matsch E. 1986:111]
Az érintett államok Kína, Sziám és Japán.
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