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Kg6=g17ė
Ha címet kellene adnom az immár második évfolyamához érkezett Gazdasági és
Társadalomtudományi Közlemények e számának, akkor azt a címet adnám, hogy Összeolvadó
horizontok. Ugyan egy kissé patetikus, ám éppen ezért kiemeli a Közlemények szikárságában
UHMOĘ V]iQGpNRW PpGLXPRW DGQL D NDUL WXGRPiQ\RV PXQNiQDN LOOHWYH NLEĘYtWHQL D NDUL
WXGRPiQ\RV PXQNiW +LV]HQ HJ\ IRO\yLUDW PLQGLJ V]HOOHPL PĦKHO\ LV HJ\~WWDO D N|OFV|Q|V
PHJpUWpVMHJ\pEHQIRUPiOyGySiUEHV]pGKHO\HDPLHOWpUĘKRUL]RQWRNDWPXWDWEHYi]ROIHO, és
akkor éri el célját, ha e horizontok maguk is a játék részeivé válnak.
.H]GMN KiW D PHJQ\tOy pV OH]iUXOy KRUL]RQWRN WHUpEHQ D] RO\ HJ\V]HUĦQHN WĦQĘ
bizonyosságokkal: a természetben – bármi legyen is az – a horizont az a körvonal, amelyben a
látszólag félgömbalakú égbolt és a földfelület metszi egymást, különösképpen, ha abban a
szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a nyílt tengeren vagy teljesen sík területen
WDUWy]NRGXQN $ OHKDWiUROQL MHOHQWpVĦ J|U|J LJpEĘO NpS]HWW V]y D] DV]WURQyPLiEDQ V]RNiVRV
használata ezen túl megkülönbözteti a látszólagos és a valódi horizontot, és még egy
HWLPROyJLDL pUGHNHVVpJ D V]HPOpOĘ OiWyKDWiUiQDN D VOO\HGpVL V]|JpW KtYMiN D WHQJHUpV]HWL
nyelvben depressziónak. Mindemellett évszázadokon át uralkodó szabálya volt a
NpS]ĘPĦYpV]HWQHNKRJ\DWHUPpV]HWWHOV]HPEHQDIHVWpV]HWEHQYLV]RQWRWWLVKRUL]RQWRWNHOO
PHJMHOHQtWHQQN DKRO D WiYODWRNDW YDODPL HOĘWWQN OHYĘ GRORJ JiWROMD SpOGiXO PLQWKD HJ\
V]RED DMWDMiEDQ iOOQiQN pV D V]HPN|]WL IDOUD SLOODQWDQiQN $ IHVWĘQHN WHKiW PLQdenegyes
festményben egy meghatározott horizontot kell elképzelnie. A horizont azonban már jóval a
NODVV]LNXV WiMIHVWpV]HWL V]DEiO\UHQGV]HU NLDODNXOiVD HOĘWW – DPHO\QHN D OHJIĘEE SUREOpPiMD
mindig a közelség és a távolság – a gondolkodás alapfogalmává vált. Az emberi ész
PpUFpMpUĘO JRQGRONRGy -EDQ EL]iQFL NOGHWpVpEĘO 9HOHQFpEH YLVV]DWpUĘ SiSDL N|YHW
Nicolaus Cusanus hajóútja során jön rá a coincidentia oppositorum alapelvére, azaz az
ellentétek egybeesésére a végtelenben, amely egyrészt megtermékenyíti a keresztény
misztikát, másrészt pedig utat nyit korábban ismeretlen, újkori elképzelések számára.
A laikus, az idiota ILJXUiMiWpVDSHUVSHNWLYLNXVViJRWDILOR]yILiEDEHYH]HWĘ&XVDQXVa véges
emberi látás kitüntetettségének tekintette, hogy az beleíródik egy mindent átfogó horizontba, a
végtelenbe, amely eltöröl minden különbséget, hisz a végtelen kicsi és a végtelen nagy
ugyanaz, vagyis végtelen. A horizont igénye és az elkerülhetetlen perspektivikusság azóta is
egyike a modern tudományosság stabil tén\H]ĘLQHN VĘW D KRUL]RQW|VV]HROYDGiV D
humántudományokat megújító gadameri hermeneutika egyik alapszavaként vált sokat citált
irodalomelméleti fogalommá. Ám hagyjuk végre magunk mögött, no, nem a végtelenséget,
hanem a gondolatok nevesítésének furcsa kényszerét!
$ *D]GDViJL pV 7iUVDGDORPWXGRPiQ\L .|]OHPpQ\HN V]HUNHV]WĘJiUGiMD |UO DQQDN KRJ\ D]
itt olvasható – két nagy blokkba rendezett – tanulmányok abban az értelemben megnehezítik
saját besorolásukat, hogy fellazítják a hagyományos diszciplináris határokat. A gazdaságWXGRPiQ\L pV D WiUVDGDORPWXGRPiQ\L Qp]ĘSRQWRN N|OFV|Q|V GLDOyJXVD SHGLJ KD QHP LV
eredményez rögvest problémamentes horizontösszeolvadást, mindenképpen védelmet nyújt a
OiWyWpUEHV]ĦNOpVpYHOV]HPEHQ
Kukla Krisztián
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ALMÁSY LJUDMILA, GYURICSKU KÁLMÁN
AZ OROSZ FÖDERÁCIÓ KÜLKERESKEDELMI POLITIKÁJÁNAK ÚJ VONÁSAI ÉS A
SZABADKERESKEDELMI SZERVEZETBE VALÓ BELÉPÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI

Kulcsszavak: internacionalizálódás, regionálisintegráció, reintegráció, külkereskedelmi
forgalom, deficit, többlet, elzárNy]iV:72:72HOĘQ\HLKiWUiQ\DL&2&20OLVWD9iPXQLy
$] RURV] JD]GDViJ IHMOHV]WpVpUH LUiQ\XOy HUĘWHOMHV LQWp]NHGpVHN MHOHQWĘVHQ EHIRO\iVROMiN D
YLOiJNHUHVNHGHOHP D UHJLRQiOLV JD]GDViJL V]HUYH]ĘGpVHN GH NRQNUpWDQ 0DJ\DURUV]iJ
külkereskedelmének a fejOĘGpVpW LV $ KDWiVRN V]iPEDYpWHOpW W|EE WpQ\H]Ę D JD]GDViJL
stratégia és taktika egymásnak ellentmondó több eleme nehezíti.
Az orosz gazdaságpolitikával foglalkozó kutatások a birodalom-ország WTO-ba való
belépésének esélyeit is elemzik. Feltárják az elleQWpWHVPR]JiVRNOHKHWĘVpJpWLV(]DIHOWiUiV
QHPWHOMHVN|UĦ
Írásunkban a gazdaságpolitika stratégiai-taktikai elemeinek néhány új vonását mutatjuk be.
1. 5HiOLV YiUDNR]iV KRJ\ QDSMDLQNEDQ LV pV D M|YĘW LOOHWĘHQ LV 2URV]RUV]iJ DODSYHWĘ
W|UHNYpVpYp YiOLN D] XWyEEL pYHNEHQ NLDODNXOW OHKHWĘVpJHLQHN WXGDWRVXOW pV DGHNYiW
érdekeinek az érvényesítése. A multipoláris világban Oroszország stratégiája
megvalósításának objektív „szövetségeseinek tekinthetjük” Kínát, Indiát, az Európai Uniót és
DKRVV]DEEWiYRQYiUKDWyDQV]RURVDEEV]|YHWVpJEHW|P|UOĘPX]XOPiQYLOiJRWLV8J\DQLVH
gigantikus államoknak és szövetségi rendszereknek szintén perspektivikus érdeke az USA
hegemóniájának a felszámolása a gazdaságban, a tudományban, a termelés és szolgáltatások
meghatározó fontosságú területein.
Ez HOĘUHYHWtWLDKDWDOPLFHQWUXPRNVRKDQHPOiWRWWHJ\WWPĦN|GpVpWiOWDOiEDQés különösen
az orosz kezdeményezések tömegét ezekkel a centrumokkal, miközben Oroszország maga is
yULiVL WHPEHQ PRGHUQL]iOyGy pV JOREiOLV WpQ\H]Ę PDUDG 6RN QDSYLOiJRW OiWRWW WiYODWRV
SURJUDPYDOyV]tQĦVtWLDJOREiOLVV]HUHSHQ|YHOpVpWLV
Az új Eurázsia bonyolult, folyton új hangsúlyokat létrehozó viszonyrendszerében különleges
hatást gyakorol az orosz-DPHULNDLHJ\WWPĦN|GpV$UHOiFLyJD]GDViJLpVSROLWLNDLMHOHQWĘVpJH
messze túlhaladja a két állam érdekkörét, érinti a volt szovjet államokkal, Kínával stb.
folytatott orosz és amerikai kétoldalú gyakorlat elemeit és céljait.
Külkereskedelem és beruházások az USA és Oroszország között
Különösen fontos az EU tagállamai számára az orosz amerikai viszony, bár az e
YRQDWNR]iVEDQ LV PHJOpYĘ MHOHQWĘV NO|QEVpJHN D] HJ\VpJHV SR]tFLy NLDODNtWiViW D M|YĘ
feladatává teszik.
$6]RYMHWXQLyIHOERPOiViWN|YHWĘHQSHUVSHNWtYiYDOWHOtWYHYROWDNDNpWRUV]iJNDSFVRODWDL
Ezek fejlesztésének potenciális impulzusa volt, hogy 1994 -ben feloszlatták a COCOM-ot, a
PXOWLODWHUiOLVH[SRUWHOOHQĘU]pVWNRRUGLQiOyEL]RWWViJRWDPHO\LNHOVĘVRUEDQDIHMOHWWWHFKQLND
H[SRUWMiWYROWKLYDWYDNRUOiWR]QL0HJNH]GWpND]DPHULNDLPDJiQW|NHEHIHNWHWpVHNHW|V]W|Q]Ę
szervezeti intézkedések kimunkálását. Több közép- és kelet-európai országgal kapcsolatban
követett gyakorlathoz hasonlóan megalapították az orosz amerikai vállalati alapot.
A két ország 1994-ben kötött megállapodása („Társasviszony a Gazdasági Haladásért”
elnevezéssel – Partnership for Economic Progress) széles alapot teremtett a gazdasági
kapcsolatok fejlesztéséhez, amelyet azonban alig használtak ki. Oroszország számára még
2008-ban is csak ideiglenes jelleggel volt biztosítva az ún. NTR (Normai Trade Relations)
státusz. A kereskedelmi kapcsolatok súlya a két ország gazdaságában igen alacsony maradt.
2006-ban Oroszországból származott az amerikai import 1,1 százaléka és odairányult az USA
kivitelének 0,4 százaléka. Az Egyesült Államok aránya az orosz külkereskedelemben
9
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valamivel magasabb volt: 3,1 százalék az orosz exportban és 4,4 százalék az orosz importban.
1. táblázat: Az Egyesült Államok és Oroszország közötti kereskedelmi kapcsolatok
IHMOĘGpVH (milliárd dollárban)
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

US Export

3,4

3,6

2,1

2,1

2,7

2,4

2,4

2,3

3,9

4,7

US Import

4,3

5,7

5,9

7,8

6,3

6,8

8,6

12,6

15,3

19,8

-1,0

-2,3

-3,9

-5,6

-3,5

-4,4

-6,2

-8,9

-11,3

-15,1

Egyenleg

Forrás: US Departnient of Commerce, International Trade Administration (2007).

Még 2008-EDQ LV V]iPRWWHYĘ SUREOpPiN MHOOHPH]WpN D JD]GDViJL NDSFVRODWRNDW D] 86$ pV
Oroszország között. Az USA kereskedelmi mérlegének hiánya 2007-ben az orosz relációban
12 milliárd dollár volt, kisebb, mint 2006-EDQ GH tJ\ LV MHOHQWĘV $PHULND  PLOOLiUG
pUWpNEHQH[SRUWiOW2URV]RUV]iJEDV]i]DOpNNDOW|EEHWPLQWD]HOĘ]ĘpYEHQVPLOOLiUG
pUWpNĦ iUXW Lmportált, 2,4 százalékkal kevesebbet, mint 2006-ban. Oroszország az amerikai
külkereskedelemben a 30. helyen áll.
Az 2URV]RUV]iJEDLUiQ\XOyDPHULNDLWĘNHNLYLWHO D;;,V]i]DGHOVĘKDWHV]WHQGHMpEHQYiOW
V]iPRWWHYĘYp NO|Q|VHQ D] RODM- és földgáziparban. Más területeken a befektetések csak
ODVVDQ EĘYOWHN 8J\DQDNNRU J\DNRUODWLODJ YDODPHQQ\L QDJ\ DPHULNDL WUDQV]QDFLRQiOLV
társaság igyekezett valamilyen formában megjelenni az orosz piacon. Jelenlétüket sok esetben
,,listening post” befektetésnek tekintették DPHO\HN FpOMD D SLDF PHJLVPHUpVH D OHKHWĘVpJHN
IHOWiUiVD pV Ei]LVRN NLpStWpVH YROW D EHIHNWHWpVHN HVHWOHJHV EĘYtWpVpKH] $] RURV] YiOODODWRN
közvetlen befektetései az Egyesült Államokban ugyancsak alacsony szinten maradtak.
Az amerikai közvetlen befektetések állománya Oroszországban 10,1 milliárd dollár volt 2006ban, az összes külföldi befektetés állomány kb. 5 százaléka. (8,6 milliárd 2005-EHQ VIĘOHJD
bányászatban volt elhelyezve. Az orosz vállalatok külföldi befektetéseinek mintegy
6 százaléka összpontosul az USA-ban. (Deutsche Bank Research, 2008)
Az orosz-amerikai kapcsolatok kereskedelempolitikai összefüggéseit az elmúlt 4-5
HV]WHQGĘEHQEHIRO\iVROWD– DGROJR]DWXQNDODSYHWĘNpUGpVN|UpWNpSH]ĘWpQ\H]Ę– Oroszország
WTO-tagságra való felkészülése LV(QQHNNDSFViQpVH]WHOĘVHJtWHQGĘ-töl Oroszország
új vámkódexet vezetett be. Az amerikai export számára továbbra is problémát jelentenek az
oroszországi importkorlátozások, különösen a szolgáltatásokra kivetett adók és illetékek,
valamint a bonyolult engedélyezési eljárások. Oroszország belépése a Világkereskedelmi
6]HUYH]HWEHH]HNMyUpV]pWWHUPpV]HWV]HUĦOHJPHJV]QWHWQp
$] HJ\WWPĦN|GpVEHQ D] HJ\LN LJHQ MHOHQWĘV SUREOpPD YROW D] KRJ\ Oroszország magas,
40 százalékos importvámokat vetett ki autyNUDUHSOĘJpSHNUHpVUHSOĘJpSDONDWUpV]HNUH
$V]HOOHPLWXODMGRQYpGHOPpQHNSUREOpPiMDWRYiEELOpQ\HJHVNRUOiWR]yWpQ\H]ĘDNDSFVRODWRN
fejlesztésében, ahogyan így van ez sok más ország tekintetében is. Az Egyesült Államok
vállalatainak közvetlen befektetéseit Oroszországban a bürokrácia és a korrupció is nehezíti.
1LQFV MHOHQWĘV HOĘUHKDODGiV D IRO\DPDWEDQ OpYĘ ELODWHUiOLV EHUXKi]iV-védelmi egyezménnyel
kapcsolatban sem. Figyelemreméltó egyébként az is, hogy az orosz vállalatok nem tartják az
USA-t számXNUDNHGYH]ĘWpUVpJQHN(Simai Mihály, 2009)
2. Az EU külgazdasági viszonyrendszerének egyik sajátossága, hogy a nagyon sokféle
SDUWQHUHOOHQpUHD]XQLyVpUGHNHNpVFpORNVRNV]tQĦVpJHGDFiUDKDVRQOyNONDSFVRODWLIRUPiN
10
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logikai elvek és nagyon sokszor azonos tartalmi elemekkel szervezi a gazdasági
HJ\WWPĦN|GpVpWDNO|QE|]ĘRUV]iJRNNDO
E kapcsolati rendszerek alapját a szabadkereskedelmi megállapodások jelentik. Ezek eleve a
W|EEWHUOHWUHNLWHUMHGĘOLEHUDOL]iFLyWD]XQLyVpUWpNHNpVV]DEiO\RNDONDOPazott magatartási
standardok bizonyos fokú elfogadását, az azokhoz való alkalmazkodást feltételezik. Az áruk
szabad forgalmára vonatkozó szimpla szabadkereskedelmi megállapodások nagy része az
HOP~OWpYWL]HGHNEHQHOPR]GXOWDPiVWHUOHWHNUHLVNLWHUMHGĘWársulás felé, Illetve az EU eleve
PiVHJ\WWPĦN|GpVLWHUOHWHNHWLVIHO|OHOĘV]DEDGNHUHVNHGHOPLPHJiOODSRGiVRNDWN|W
Az EU és az USA Gazdasági kapcsolatai
$] (8 NONDSFVRODWL IRUPiLQDN HOOHQNH]Ę PHJMHOHQpVpW MHOHQWL D] (XUySDL 8QLy pV D]
Amerikai Egyesült Államok kapcsolata, D WUDQV]DWODQWL HJ\WWPĦN|GpV. Ennek
középpontjában egy keretegyezmény helyezkedik el. Az EU és az USA az 1990-es évtized
HOVĘIHOpEHQNH]GWHHONLDODNtWDQLDNO|QE|]ĘpVHJ\UHV]pOHVHGĘHJ\WWPĦN|GpVLWHUOHWHNUH
NLWHUMHGĘDOHJQDJ\REENHGYH]PpQ\HOYpUHpSOĘNDSFVRODWLUHQGV]HUpW
$] (8 pV D] 86$ N|]|WWL LQWp]PpQ\HV HJ\WWPĦN|GpVKH] D] HOP~OW pYWL]HGEHQ QDJ\
mértékben közelít az EU és Kína közötti viszony kialakuló és stabilizálódó rendje is.
Az Európai Unió és Oroszország közöWWL V]HU]ĘGpVHV NDSFVRODWRN HGGLJL W|UWpQHWH pV
IHMOĘGpVHDIHOHNWiYODWRVpUGHNHLQHNpVHJ\WWPĦN|GpVUHYRQDWNR]yNRQNUpWKDMODQGyViJiQDN
D NpV]VpJpQHN HJ\HQV~O\iYDO MHOOHPH]KHWĘ ( YLV]RQ\ IĘ NHUHVNHGHOHPSROLWLNDL HOYH pV
normája is a diszkriminációmentesség és a legnagyobb kedvezmény elve. Jelenleg és a
EHOiWKDWyN|]HOLM|YĘEHQH]lehet a kapcsolatok kerete.
Külgazdasági kapcsolatok súlypontjai az EU és Oroszország között
2. táblázat: Az EU 27 kereskedelme Oroszországgal (Millió euró)
Megnevezés

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

22 738

31602

34420

37206

45985

56696

72307

89107

105174

Oroszország
Export
Import

63777

65875

64493

70663

83711

112591

140887

144526

173445

Egyenleg

-41039

-34272

-30073

-33457

-37726

-55895

-68580

-55419

-68271

EU27
Export

849739

884707

891899

869236

952723

1052720

1159295

1240913

1308707

Import

992698

979145

936972

935270

1026709

1179569

1351730

1433513

1551632

Egyenleg

142959

-94438

-45073

-66034

-73986

-126849

-192435

-192601

-242925

Export

2.7%

3,6%

3.9%

4,3%

4,8%

5,4%

6,2%

7,2%

8,0%

Import

6,4%

6.7%

6,9%

7,6%

8,2%

9,5%

10,4%

10,1%

11,2%

Orosz-/EU

Forrás. Eurostat

5|J]tWKHWĘ a táblázat utolsó két sora alapján, hogy Oroszország fontos kereskedelmi
partnerré vált az Európai Unió számára, mind az exportban, mind az importban.
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$pVpYHNN|]|WWLLGĘV]DNEDQDNONHUHVkedelmi forgalom az EU27 és az Orosz
Föderáció között KiURPV]RURViUD HPHONHGHWW $] 2URV]RUV]iJ H[SRUWMD QĘWW  PLOOLiUG
euróról 105 milliárd euróra, az importja pedig az EU-ból 64 milliárd euróról 173 milliárd
euróra.
$] 2URV] )|GHUiFLyYDO ERQ\ROtWRWW NONHUHVNHGHOPL IRUJDORP  HOVĘ IpOpYEHQ MDQXiUj~OLXV D]HOĘ]ĘpYD]RQRVLGĘV]DNiKR]NpSHVWFV|NNHQW-kal. Oroszország számára EU
27 tagjai között Németország a legfontosabb külkereskedelmi partner.
$]HOPpO\OWpUGHNOĘGĘNV]iPiUDDGMXNN|]UHDN|YHWNH]ĘUpV]OHWH]ĘLQIRUPiFLyNDW
3. táblázat: Az EU tagállamainak kereskedelme Oroszországgal
(Millió euró – országonkénti részletezés)
Tagállamok megnevezése
EU27 össz. forg.
Belgium
Bulgária
Csehország
Dánia
Németország
Észtország
Írország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Olaszország
Ciprus
Lettország
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Egyesült Királyság
EU27 forgalma egészében
Oroszország/EU (%)

Export
2000
2008
22 738
105 174
944
3 717
129
451
420
2 895
542
1 386
6 660
32 298
82
881
179
308
269
416
578
2 800
1 838
7 009
2 521
10 470
7
19
85
1 011
238
2 582
21
139
496
2 670
0
2
1 796
7 166
711
3 420
943
6 052
17
191
97
610
210
1 118
115
1 813
2 174
7 610
601
3 023
1 066
5 117
849 739 1 308 707
2,7
8,0

Import
2000
2008
63 777
173 445
1 614
5 489
1 641
3 684
2 260
5 922
419
1 113
14 263
34 787
391
815
11
115
1 185
2 509
2 412
7 389
4 501
13 007
8 336
16 085
160
29
402
1 184
1 544
6 330
18
17
2 809
6 651
12
1
3 901
19 787
1 132
2 251
5 019
13 708
248
404
1 218
3 329
251
396
2 346
5 267
3 471
10 099
958
4 998
3 256
8 081
992 698 1 551 632
6,4
11,2

Egyenleg
2000
2008
-41 039
-68 271
-670
-1 771
-1 512
-3 233
-1 840
-3 026
123
273
-7 603
-2 488
-310
66
168
192
-916
-2 093
-1 834
-4 589
-2 662
-5 998
-5 815
-5 616
-153
-11
-317
-173
-1 306
-3 747
3
122
-2 313
-3 981
-12
1
-2 105
-12 621
-421
1 169
-4 077
-7 656
-231
-212
-1 121
-2 719
-41
722
-2 231
-3 454
-1 296
-2 490
-357
-1 975
-2 190
-2 964
-142 959 -242 925

Forrás: Eurostat

A továbbiakban a kivitel és behozatal struktúrájának egy-két vetületét tekintjük át.
7HOMHVHQ iWIRJy YL]VJiODWUD QLQFV OHKHWĘVpJ H]pUW FVDN D IĘEE WHUPpNFVRSRUWRN adatait
elemezzük.
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4. táblázat: Az EU és Oroszország közötti kereskedelem szerkezete
(Millió euró)
Megnevezés

Export

Import

Egyenleg

2000

2008

2000

2008

2000

2008

22 738

105 174

63 777

173 445

-41 039

-68 271

(OVĘGOHJHVIHOGROJR]RWW
termékek

3 652

9 732

40 172

124 117

-25 519

-114 385

Élelmiszer és ital

Összesen

2 823

7 561

727

853

2 096

6 708

Ásványi nyersanyagok

708

1 566

3 652

5 028

-2 944

-3 463

Energiahordozók

121

605

35 793

118 235

-35 671

-117 630

Feldolgozott termékek

18 483

93 211

13 487

21 472

4 996

71 738

Vegyi termékek

3 280

14 058

2 519

5 314

761

8 744

*pSHNpVMiUPĦYHN

8 381

53 362

1 074

1 402

7 308

51 960

Egyéb feldolgozott termékek

6 822

25 790

9 895

14 757

-3 072

11 034

602

2 231

10 118

27 856

-9 516

-25 625

Egyéb
Forrás: Eurostat

Az Európai Unió és Oroszország kereskedelmi forgalomban markáns aszimmetria látható. Az
(8LPSRUWMiEDQV]HPEHWĦQĘD]HQHUJLDKRUGR]yN NĘRODMpVI|OGJi] pViVYiQ\LQ\HUVDQ\DJRN
nagy részesedése. Ennek a csoportnak 2008. évben a súlya 71% volt, ugyanakkor,
jellegzetesen alacsony a feldolgozott termékek 12,4%-os reprezentáltsága. Ráadásul ebben a
NLDODNXOWV]HUNH]HWEHQQHPILJ\HOKHWĘPHJMHOHQWĘVHOPR]GXOiV
Az Európai Unió Oroszországba irányuló kivitelében V]LQWpQ PHJOHKHWĘVHQ VWDELODQ
meghatározó termékcsoportok teszik ki a IRUJDORPW~OQ\RPyUpV]pW,JD]D]H[SRUWEDQpYUĘO
pYUHYiOWR]yDQW|EEPLQWNpWKDUPDGiWDGMiNDIHOGROJR]RWWWHUPpNHNIĘiUXFVRSRUWMDL JpSHN
pV MiUPĦYHN HJ\pE IHOGROJR]RWW WHUPpNHN YHJ\LSDUL FLNNHN  $] H[SRUW-VWUXNW~UD NHGYH]Ę
változását mutatja a gépek és gépi berendezések a részarányának növekedése. Az elmúlt
pYHNEHQ VWDELO pV GLQDPLNXV H[SRUW Q|YHNHGpVW HOpUĘ iUXFVRSRUWRN N|]O NLHPHOpVW
pUGHPHOQHNDMiUPĦYHNKtUDGiVWHFKQLNDLKDQJU|J]tWĘpVYLVV]DDGyNpV]OpNHNDYLOODPRVJpS
az irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezések. Az élelmiszeripari termékek részaránya
2008-ban 7,2%, míg a 2000-ben ez a mutató 12,3% volt. A nyersanyag és energiahordozók
iUXIĘFVRSRUW EHKR]DWDOD 31%-NDO QĘWW D NĘRODM NĘRODMtermékeké, a földgázé importja
EĘYOW
A német EHKR]DWDO OHJMHOHQWĘVHEE WHUPpNFVRSRUWMDL D V]HPpO\ – pV D WHKHUJpSMiUPĦYHN
valamint ezek alkatrészei, vegyi anyagok, gépek, irodagépek, hírközlési berendezések, vas és
fémipari termékek.
3. EU-orosz szabadkereskedelmi övezet megteremtésének gondolata, mint távlati cél
megjelent az EU-RURV] NDSFVRODWRN PLQGPiLJ pUYpQ\HV V]HU]ĘGpVHV DODSMiW MHOHQWĘ
SDUWQHUVpJL pV HJ\WWPĦN|GpVL PHJiOODSRGiVEDQ 1HP YROW PHJ D]RQEDQ D
szabadkereskedelmi övezet kialakításához az EU gyakorlatában bevett módon szükséges
piacgazdasági státus, ugyancsak hiányzott a szabad kereskedelem általános feltétele,
Oroszország WTO-tagsága. Az Európai Unió számára a WTO-EDPDMGEHOpSĘ2URV]RUV]iJ
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potenciális szabadkereskedelmi partner. LRJLNDLODJ pUWKHWĘ pV YiUKDWy WRYiEEi D] LV KRJ\ D
WTO-beli orosz vállalások teljesítéséhez, ennek kikényszerítéséhez az EU felhasználná egy
V]DEDGNHUHVNHGHOPLPHJiOODSRGiVIHJ\HOPHWNLNpQ\V]HUtWĘELODWHUiOLVNHUHWHLWLV
Az uniós tagállamok körében alapveWĘHQNpWHJ\PiVVDOHOOHQWpWHVPHJN|]HOtWpVWDSLQWKDWyNL
D]RURV]NDSFVRODWRNDWLOOHWĘHQ$]HJ\LNpUWHOPpEHQ2URV]RUV]iJRO\DQSDUWQHUDPHO\HWD]
Európai Unió vonzáskörében lehet tartani az úgynevezett „kúszó integráció" eszközével. Ez
az álláspont támoJDWMD D] LQWp]PpQ\L NDSFVRODWRN OHKHWĘ OHJV]pOHVHEE NLWHUMHV]WpVpW
PHJN|QQ\tWHQp D NpWLUiQ\~ WĘNHPR]JiVW pV |VV]HIRQyGiVW D] (8 pV 2URV]RUV]iJ N|]|WW
EHOHpUWYHD]RURV]WĘNHPHJMHOHQpVpWpVPHJHUĘV|GpVpWDNiUDVWUDWpJLDLiJD]DWRNEDQSpOGiXO
az energiaszektorban.
$ PiVLN iOOiVSRQWRW NpSYLVHOĘ WDJiOODPRN LQNiEE IHQ\HJHWpVW pV QHP SDUWQHUW OiWQDN
Oroszországban, az uniós stratégiai ágazatoktól távol kívánják tartani az orosz befektetéseket.
E két ellentétes koncepción belül a tagállamok további csoportokra oszthatók.
Magyarországot a „barátságos pragmatisták” csoportjába sorolták, amelyek konszolidált jó
viszonyt építettek ki Oroszországgal, akik igyekeznek ezen belül a gazdasági érdekeiket a
politikai célok fölé rendelni. (Meisel Sándor, 2009)
Ilyen konV]HQ]XVKLiQ\RV HJ\VpJHV WDJiOODPL VWUDWpJLiW QpONO|]Ę (XUySDL 8QLyEDQ QHKH]HQ
NpS]HOKHWĘ HO D] (8-RURV] NDSFVRODWRN ~M NLEĘYtWHWW DODSRQ W|UWpQĘ WRYiEEIHMOHV]WpVpUH
irányuló szándék, még kevésbé a kapcsolatok preferenciális alapokra helyezése.
Oroszors]iJPHJN|]HOtWpVHVHPHJ\pUWHOPĦ$]RURV]magatartás és törekvések legalább két
HOHPpWFpOV]HUĦiWWHNLQWHQL
Oroszországnak az elmúlt két-három évben módosult a viszonya az általános gazdasági
OLEHUDOL]iFLyKR] DPLQHN pU]pNHOKHWĘ NLKDWiVD YDQ D :72-csatlakozás folyamatára, ennek
OHODVVXOiViUD pV D] HKKH] IĦ]ĘGĘ pUGHNHOWVpJ pU]pNHOKHWĘHQ YLVV]DIRJRWWDEEi YiOiViUD4
0iVIHOĘO V]NHSWLFL]PXV IRJDOPD]yGLN PHJ 2URV]RUV]iJEDQ iOWDOiEDQ D] (XUySDL 8QLyKR]
IĦ]ĘGĘYLV]RQ\WD]RQEHOOD]HVHWOHJHVV]DEDGNHUHVNHGHOPHWLOOHWĘHQ
4. Változások, bizonytalanságok a WTO-ba való belépéssel kapcsolatban. A WTO iránti
IRNR]RWW pUGHNOĘGpV pV D UHiOLVDQ J\RUV FVDWODNR]iVEDQ YDOy HJ\pUWHOPĦ pUGHNHOWVpJ pV D]
pUGHNOĘGpVIHOpOpQNOpVH|VV]HIJJpVEHKR]KDWy.tQDFVDWODNR]iViYDOLs. Az orosz gazdasági
érdekcsoportok is aktívvá váltak a WTO-belépés érdekében. Természetesen voltak a WTOEHOpSpVQHN HOOHQ]ĘL LV  3URWHNFLRQLVWD V]iQGpN~ IHOOpSpV YROW MHOOHP]Ę D KD]DL J\iUWyNDW
W|P|UtWĘ D EHOVĘ SLDF YpGHOPpEHQ DODSYHWĘ pUGHNHOWVpJĦ .HUeskedelmi és Iparkamara
UpV]pUĘO $] HOOHQ]ĘN VDMiWRV pUGHNFVRSRUWMiW D] DJUiUOREE\ MHOHQWHWWH (J\UpV]W D
PH]ĘJD]GDViJLWiPRJDWiVRNPLDWWDJJyGWDNDPHO\HNV]LQWMHXJ\DQQHPQDJ\RQPDJDVGHD
WTO-kötelezettségek behatárolhatják az emelését. Másrészt az éSSHQ HUĘUH NDSy
iOODWWHQ\pV]WpV IpOWHWWH SR]tFLyLW D QHP]HWN|]L YHUVHQ\WĘO Ɋɨɫɫɢɹ ɞɚɟɬ ȼɌɈ ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦ
Ʉɨɦɦɟɪɫɚɧɬʋ
Sikerült lezárni a bilaterális tárgyalásokat az EU-val 2004-ben, majd 2006-ban az USA-val.
A multilaterális tárgyalások is eredményt ígértek, a belépés kézzelfogható közelségbe került.
(NNRUD]RQEDQDIRO\DPDWEDQIRUGXODWYLVV]DUHQGH]ĘGpVN|YHWNH]HWWEH
Gazdasági oldalról a negatív változás oka az orosz export árainak és áltatában a GDP-nek az
XJUiVV]HUĦHPHONHGpVHDPL FV|NNHQWLDOLEHUDOL]iFLyEyON|YHWNH]ĘHOĘQ\|NSRWHQFLiOLVV~O\iW
és a partnerek protekcionizmusával szembeni orosz érzékenység is csökken, mivel a kivitel
NRPSHQ]iOPLQGHQYHV]WHVpJHW$PDJDVpVIRO\DPDWRVDQQ|YHNYĘEHYpWHOHNHOKRPiO\RVtWMiN
az utóbbi pYHNEHQ IHOHUĘV|G|WW EHDYDWNR]y LPSRUWKHO\HWWHVtWĘ HVHWHQNpQW Srotekcionista
gazdaságpolitika – más országokban sokszor bebizonyosodott – kudarcának veszélyét.
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&VDN PHJHPOtWMN KRJ\ D] pOHOPLV]HU GRNWUtQD PHJMHOHQpVpW N|YHWĘHQ V]iPWDODQ OLEHUiOLV
megnyilvánulás jelent meg az orosz sajtóban. Ezekben egészen addig elmentek a
PLQĘVtWpVEHQ KRJ\ D GRNWUtQD HJ\HV HOHPHLW D Ä%UH]VQ\HY NRUV]DN´ YROXQWDUL]PXViYDO
jelszavas gazdaságpolitikájával azonosították. ȻɪɢɮɢɧɝɈɝɨɧɟɤɆɨɫɤɜɚ ʋ 
A WTO-liberalizációban való orosz gazdasági érdekeltség átmeneti csökkenése gyengíti az
ország kompromisszumkészségét is.
$] RURV]RUV]iJL YpOHPpQ\HNHW D] DNDGpPLDL V]IpUiEDQ WHYpNHQ\NHGĘ 3DQ\NRY SURIHVV]RU
foglalta össze egy 2007-ben született elemzésében. (ɉɚɧɶɤɨɜ ȼɋ ɋɜɨɛɨɞɚ ɬɨɪɝɨɜɥɢ
ɦɟɠɞɭɊɨɫɫɢɟɣɢȿɋɡɚɢɩɪɨɬɢɜɊɨɫɫɢɹɜɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɟ ʋ) $V]HU]Ę
HOPpOHWLOHJ QHP ]iUMD NL D PDMGDQL V]DEDGNHUHVNHGHOPL |YH]HW OHKHWĘVpJpW GH WpQ\V]HUĦHQ
megállapítja, hogy jelenleg Oroszország nem felkészült az unLyYDO N|WHQGĘ
szabadkereskedelmi megállapodásra. Az ilyen preferenciális séma – legalább is rövid- és
középtávon – QHPFVDNNLYLWHOH]KHWHWOHQKDQHPDFpOV]HUĦVpJHLVPHJNpUGĘMHOH]KHWĘ(QQHN
több oka van.
Az egyik, hogy a szabad kereskedelem a jelenlegi kereskedelmi szerkezetben és a jelenlegi
piacra jutási korlátokat figyelembe véve aszimmetrikusan hatna a partnerekre, azaz az
(XUySDL 8QLyUD pV 2URV]RUV]iJUD D] RURV]RUV]iJL JD]GDViJL V]HUHSOĘN KiWUiQ\iUD
A SLDFQ\LWiVVDO HJ\WW MiUy EHOVĘ JD]GDViJL DONDOmazkodás terhei nagyobbak, mint a
OLEHUDOL]iOW XQLyV SLDFUD MXWiV N|]YHWOHQ HOĘQ\HL D] RURV] H[SRUWĘU|N V]iPiUD $ KDWiVRN
HJ\HQV~O\D FVDN MyYDO NpVĘEE iWWpWHOHVHQ pUYpQ\HVOQH D] RURV] JD]GDViJ V]HUNH]HWL pV
YHUVHQ\NpSHVVpJLWpQ\H]ĘLQHNiWDODNXOiViYDO
Elméletileg lehetséges összefoglalni egy szabadkereskedelmi megállapodásnak a két partner
ROGDOiQMHOHQWNH]ĘSRWHQFLiOLVKDWiVDLW$N|YHWNH]ĘNU|J]tWKHWĘN
Rövidtávon, néhány éven belül egy EU-RURV] V]DEDG NHUHVNHGHOHP NHUHVOHWWHUHPWĘ D
forgalmat érzékelKHWĘHQEĘYtWĘKDWiVDQHPOHQQHQDJ\D]RURV]H[SRUWHVHWpEHQPLYHOD]~M
rendszer a mára kialakult árustruktúrában és az EU jelenlegi kereskedelempolitikája mellett
nem javítaná radikálisan az orosz termékek piacra jutását.
A másik oldalon az oroszországi vámok leépítése a WTO-csatlakozással összefüggésben az
EU-WyOIJJHWOHQO LV PHJLQGXOKDW (] YDOyV]tQĦOHJN|]YHWOHQHOĘQQ\HOMiUD]RO\DQQDJ\pV
hagyományos partnerei számára, mint az EU. Más szavakkal, a szabadkereskedelmi rendszer
rövidtávú, belátható HOĘQ\HL YDODPLQW DONDOPD]NRGiVL NpQ\V]HUH HQQHN N|OWVpJHL HJ\HQOĘWOHQO RV]ODQiQDN PHJ D SDUWQHUHN N|]|WW ,O\HQ NH]GHWL HJ\HQV~O\WDODQViJ YiOODOiVD
LUiQWL RURV]RUV]iJL PDJDWDUWiV HQQHN JD]GDViJL pVV]HUĦVpJH D PDL KHO\]HWEHQ WDOiQ
PHJNpUGĘMHOH]KHWĘ(ɉɟɪɟɯɨɞɜɤɨɧɬɪɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟɄɨɦɦɟɪɫɚɧɬʋ
A rövid- és középtávú hatásokat számbavéve: a szabad kereskedelem másik elméleti
következménye, a kereskedelem elterelése sem érvényesülne a partnerek között
szimmetrikusan. Az EU tagállamai rá vannak utalva az orosz exportban meghatározó
termékekre, e forgalom, eleve vámmentes, kereskedelempolitikai szempontból nem várható
iWWHUHOĘKDWiVGH|QPDJiEDQDIJJĘVpJQ|YHNHGpVHVHP
$] RURV]RUV]iJL SLDFRQ QpPLOHJ PiV D KHO\]HW LWW U|YLGWiYRQ LV YDOyV]tQĦOHJ NLDODNXOQD
kereskedelemterelés, az uniós termékek javára. Az EU-orosz szabad kereskedelemmel együtt
MiUy YiPOLEHUDOL]iOiV MyYDO HOĘQ\|VHEE KHO\]HWHW WHUHPWHQH D] XQLyV WHUPpNHN V]iPiUD D]
2URV]RUV]iJJDOKDVRQOyWHUPpNVWUXNW~UiEDQNHUHVNHGĘiOODPRNWHUPpNHLKH]NpSHVW
$ WiYRODEEL M|YĘUH pUYpQ\HVHQ PHJUDM]ROKDWy NpS HWWĘO HOWpUKHW $ IRUJDORP |VV]HWpWHOpEHQ
SRWHQFLiOLVDQEHN|YHWNH]ĘHOPR]GXOiVQ\LOYiQYDOyDQD](8-ba irányuló orosz kivitelben lesz
YDOyV]tQĦVtWKHWĘ
$N|YHWNH]ĘNYHWtWKHWĘNHOĘUH: Az EU-orosz szabadkereskedelmi megállapodás létrejöhet a
legkisebb, legkevésbé ambiciózus igények alapján. A korlátozott megállapodás könnyebbsége
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pV OiWV]yODJRV HOĘQ\H KRJ\ V]pOHVHEE N|UĦ JD]GDViJSROLWLNDL DXWRQyPLiW EL]WRVtW D
partnereknek. Ugyanakkor viszonylagos hátránya, hogy a gazdasági hatásai is korlátozottak,
iWWpWHOHVDJD]GDViJiOWDOiQRVIHMOĘGpVpUHJ\DNRUROWEHIRO\iVDJ\HQJH
Ennél kiterjedtebb formulával lenne dolgunk, ha a megállapodás magában foglalná az
DJUiUNHUHVNHGHOHPWHOMHVYDJ\OHKHWĘOHJQDJ\REEOLEHUDOL]iFLyMiWpVDV]ROJiOWDWiVRNSLDFiQDN
a WTO-YiOODOiVRNKR]NpSHVWYDODPLYHOQDJ\REEPpUWpNĦN|OFV|Q|VPHJQ\LWiViWLV$]LO\HQ
IRUJDWyN|Q\Y ÄNRUV]HUĦEE” OHQQH D] (8 HEEH D] LUiQ\ED PR]GtWRWWD HO D NRUiEEL HJ\V]HUĦ
szabadkereskedelmi megállapodásait.
Végül olyan képletben is lehet gondolkodni, vagy legalább meg kell említeni az elméleti
OHKHWĘVpJpW DPHO\ D] HOĘ]Ę PHJROGiV HOHPHLW PHJWDUWYD WHOMHV iUX- és szolgáltatáspiaci
liberalizációt tartalmazna és kiterjedne a kereskedelem technikai akadályainak
megszüntetésére, vagy legalább enyhítésére. Az LO\HQ PHJROGiVQDN YROQD D OHJHUĘWHOMHVHEE
KDWiVDDIHOHNHOVĘVRUEDQ2URV]RUV]iJJD]GDViJLV]HUNH]HWpUHDPHO\KR]]iMiUXOQDDNRUV]HUĦ
WHUPHOĘ pV H[SRUWNDSDFLWiVRN NLpStWpVpKH] D NLYLWHOL V]HUNH]HW GLYHU]LILNiOiViKR]
végeredményben a liberalizáció nyújtRWWDSRWHQFLiOLVHOĘQ\|NWpQ\OHJHVNLKDV]QiOiViKR]H]HN
teljesebb és méltányosabb egyensúlyához.
$ EHYH]HWĘEHQ MHOH]WN KRJ\ D IRO\DPDWRN HUHGĘMpW HOOHQWpWHV YHNWRURN LV V]tQHVtWLN
bonyolítják. Ezek az orosz gazdaságpolitikának olyan taktikai elemei, amelyek homályosítják
DVWUDWpJLiW,O\HQHOHPQHNWHNLQWKHWĘD]RURV]-belarusz-kazah vámunió létrehozása. Ezt kevés
kockázattal tekinthetjük Oroszország WTO-ED YDOy EHOpSpVpYHO |VV]HIJJĘ EL]RQ\WDODQViJL
faktornak. A közös szándék önmagában is egyedi jelenség.
A szabadkereskedelmi szervezet, ahová belépni szándékoznak a „hármak” teljesen más, mint
 pYYHO H]HOĘWW DPLNRU 2URV]RUV]iJ EHOpSpVL V]iQGpND Q\LOYiQRVViJUD NHUOW 8QLNiOLV
dolognak számít a három ország vámuniója is. Létrejötte és gyakorlattá válása önmagában is
QHKH]tWL 2URV]RUV]iJ V]iPiUD D EHOpSpVW VĘW ERQ\ROtWMD D] H]]HO |VV]HIJJĘ WiUJ\DOiVRN
újrakezdését is. Az egységes vámtarifa 2010. január elsején hatályba lépett, a Vámkódex
M~OLXVHOVHMpWĘOKDWiO\RVH]LGĘSRQWWyOOpWH]LNPDMGDYiPXQLyLV.
A megnyilvánulásokból kitetszik, hogy az orosz szervek a „hármak” belépési szándékát nem
V]HQ]iFLyW NHOWĘ KDQHP ~M WDNWLNDL OpSpVQHN WHNLQWLN Ɍɚɦɨɠɟɧɧɵɣ ɬɚɪɢɮ ɩɨɥɭɱɢɥ
ɞɨɛɪɨɄɨɦɦɟɪɫɚɧɬ ʋ) Nincs illúzió a WTO régi tagjainak ezzel
kapcsolatos magatartásával összefüggésben, de ezzel is felgyorsul az a folyamat, amely a
KiURP RUV]iJ HUĘIHV]tWpVHLQHN NRRUGLQiOiViUD LUiQ\XO .LQ\LOYiQtWRWWiN D]W LV KRJ\ D
N|YHWNH]Ę |VV]HKDQJROW OpSpV QHPFVDN D ÄKiUPDN´ YiPXQLyMiQDN NLWHUMHV]WpVH .LUJt]LD
Tádzsikisztán, Örményország számára, hanem a pénzügyi-gazdasági támogatási eszközök
egységesítése, a gazdasági határok megszüntetése, a külgazdasági politika összehangolása.
Nem kell éleslátás a megállapításhoz – ezek reintegrációs törekvések.
Összegzés
Az orosz gazdaságpolitika – ezzel a külkereskedelmi politikának is – MHOOHP]ĘMH KRJ\
DODSYHWĘ MHOHQWĘVpJĦ pV WUDGLFLRQiOLVDQ YLVV]D-YLVV]DWpUĘ SUREOpPiN NLHPHOpVpQHN
képességével rendelkezik, rendelkezik a szükséges elhatározottsággal és hitelesség jegyeivel
LV (PHOOHWW LV D V]DEDGNHUHVNHGHOHP V]HUYH]HWL UHQGV]HUpYHO |VV]HIJJĘ WDNWLNDL OpSpVHL
HOOHQWPRQGiVRVDN $ SDUWQHUHN VRNV]tQĦ UHDJiOiVD QDJ\ PR]JiVWHUHW DG H WDNWLNi]iVQDN
Oroszország belépése a jelenleg 153 tagországgal bíró WTO-ED YDOy MHOHQWĘV HVHPpny.
Hiszen a Kereskedelmi Világszervezet általánosan támogatott céljai között szerepel az
életszínvonal, a teljes foglalkoztatás, a jövedelmek és kereslet folyamatos növelésének
EL]WRVtWiVD WRYiEEi D WHUPHOpV pV NHUHVNHGHOHP EĘYtWpVH RO\ PyGRQ KRJ\ D YLOág
HUĘIRUUiVDLQDNIHOKDV]QiOiVDRSWLPiOLVOHJ\HQ
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Dolgozatunk felvázolja, hogy a WTO alapelveinek érvényre jutása a gazdaság megbízható
PĦN|GpVpQHNIRQWRVFpOMiWpVEL]WRVtWpNiWLVMHOHQWKHWL
x A kölcsönösség (reciprocitás) elve szerint a tárgyalások során elért különféle
kereskedelmi könnyítések viszonosságon alapulnak. Amint jeleztük, erre egyrészt
azért van szükség, mert a saját nemzeti piac védelmének leépítése – bizonyos
közgazdaságtani nézetek felfogásával ellentétben – QHP IHOWpWOHQ MHOHQW HOĘQ\W
Másrészt a kölcsönösség elve alapján a társadalom is inkább hajlamos elfogadni a
saját nemzeti piac védelmének feladását.
x

Az engedmények intézményesítése V]HULQW HOMiUYD D :72 tUiVRV V]HU]ĘGpVHNEHQ
rögzíti a világ országai között elért kereskedelmi könnyítéseket, így ezek számon
NpUKHWĘYp pV H]iOWDO N|WHOH]Ę pUYpQ\ĦHNNp YiOQDN $] LQWp]PpQ\HVtWpV HJ\EHQ D]W LV
megnehezíti, hogy esetleges belpolitikai nyomástól vezéreltetve utólag visszavonják
egy-egy országnak vagy országcsoportnak tett kereskedelmi engedményeiket.

.LHPHOWNKRJ\DPXOWLODWHUiOLVNHUHVNHGHOPLUHQGV]HUPĦN|GpVpQHN]iORJDKRJ\OHJ\HQHN
olyan mechanizmusok, amelyek képesek a felek közötti vitás kérdéseket hatékonyan rendezni
pVDMRJRNpVN|WHOH]HWWVpJHNHJ\HQV~O\iWPHJĘUL]QL$QHP]HWN|]LNHUHVNHGHOPLUHQGV]HUUH
NRPRO\WHUKHWMHOHQWĘNHUHVNHGHOPL YLWiNQDJ\V]iPDWRYiEEiDPXOWLODWHUiOLVNHUHVNHGHOPL
szabályrendszer szigorítása ill. újabb területekre való kiterjesztése egyaránt szükségessé tette
a hatékony vitarendezési szabályrendszer létrehozását. A létrejött WTO Vitarendezési
(J\HWpUWpV '68 D:72UHQGV]HUHJ\LNNXOFVHOHPpQHNWHNLQWKHWĘ
Többoldalúan elemeztük z Európai Unió és Oroszország közötti kereskedelmi forgalomban
pOĘPDUNiQVDV]LPPHWULDHJ]DNWpVV]XEMHNWtYKDWiVDLW
Rámutattunk, hogy egyesek szerint Oroszország olyan partner, amelyet az Európai Unió
vonzáskörében lehet tartani az úgynevezett „kúszó integráció" eszközével. A másik
iOOiVSRQWRWNpSYLVHOĘWDJiOODPRNLQNiEEIHQ\HJHWpVWpVQHP partnert látnak Oroszországban.
Az uniós stratégiai ágazatoktól távol kívánják tartani az orosz befektetéseket. A kérdés
SDUDGR[KHO\]HWpUHMHOOHP]ĘKRJ\SRQWDEEDDV]HUYH]HWEHW|UWpQĘRURV]EHlépést szándékozik
ODVVtWDQL D] 86$ DPHO\ YLOiJV]HUYH]HW KLYDWRWW D] HVHWOHJHV NHUHVNHGHOPL MHOOHJĦ YLWiN
megoldására, vagyis az egyetlen fórum, ahova hivatalos panasszal fordulhatnának
jogorvoslatért.
A taktikázó orosz magatartás gazdasági alapja az export árainak és áltatában a GDP-nek az
XJUiVV]HUĦHPHONHGpVHDPLFV|NNHQWLDOLEHUDOL]iFLyEyON|YHWNH]ĘHOĘQ\|NSRWHQFLiOLVV~O\iW
és a partnerek protekcionizmusával szembeni orosz érzékenység is csökken, mivel a kivitel
kompenzál minden veszteséget. Cáfolhatatlan az is, hogy a szabad kereskedelem a jelenlegi
kereskedelmi szerkezetben és a jelenlegi piacra jutási korlátokat figyelembe véve
DV]LPPHWULNXVDQ KDWQD D SDUWQHUHNUH D]D] D U|YLGWiY~ EHOiWKDWy HOĘQ\HL YDODPLQW
alkalmazkodási kényszere, ennek költségei – HJ\HQOĘWOHQO RV]ODQiQDN PHJ D SDUWQHUHN
között. Ilyen kezdeti egyensúlytalanság vállalása iránti oroszországi magatartás, ennek
JD]GDViJLpVV]HUĦVpJHDPDLKHO\]HWEHQWDOiQPHJNpUGĘMHOH]KHWĘ
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Az EU-orosz szabadkereskedelmi megállapodás várható kibontakozásának útjait az alábbiak
szerint összegeztük:
Létrejöhet a legkisebb, legkevésbé ambiciózus igények alapján. A korlátozott
PHJiOODSRGiV N|QQ\HEEVpJH pV OiWV]yODJRV HOĘQ\H KRJ\ V]pOHVHEE N|UĦ
gazdaságpolitikai autonómiát biztosít a partnereknek, de a gazdasági hatásai is
NRUOiWR]RWWDN iWWpWHOHV D JD]GDViJ iOWDOiQRV IHMOĘGpVpUH J\DNRUROW EHIRO\iVD
gyenge.
Ennél kiterjedtebb formulával lenne dolgunk, ha a megállapodás magában foglalná
D] DJUiUNHUHVNHGHOHP WHOMHV YDJ\ OHKHWĘ OHJQDJ\REE OLEHUDOL]icióját és a
szolgáltatások piacának a WTO-YiOODOiVRNKR]NpSHVWQDJ\REEPpUWpNĦN|OFV|Q|V
megnyitását is.
9pJO HOPpOHWL OHKHWĘVpJHW LV IHOUDM]ROWXQN DPHO\ D] HOĘ]Ę PHJROGiV HOHPHLW
megtartva, teljes áru- és szolgáltatáspiaci liberalizációt tartalmazna és kiterjedne a
kereskedelem technikai akadályainak megszüntetésére, vagy legalább enyhítésére.
$] LO\HQ PHJROGiVQDN YROQD D OHJHUĘWHOMHVHEE KDWiVD D IHOHN JD]GDViJL
V]HUNH]HWpUH DPHO\ KR]]iMiUXOQD D NRUV]HUĦ WHUPHOĘ pV H[SRUWNDSDFLWiVRN
kiépítéséhez, a kiviteli szerkezet diverzifikálásához, a liberalizáció nyújtotta
SRWHQFLiOLV HOĘQ\|N WpQ\OHJHV NLKDV]QiOiViKR] H]HN WHOMHVHEE pV PpOWiQ\RVDEE
egyensúlyához.
0DJ\DU UpV]UĘO D] D PHJJ\Ę]ĘGpV NDS KDQJRW KRJ\ D :72-tagság kötelez, és nem ad
HOĘQ\|NHW ÒMOHKHWĘVpJHNHWQ\~MWDSDUWQHUHNQHNPiVUpV]WDWDJRNQDNWDUWDQLXNNHOOPDJXNDW
DV]HUYH]HWiOWDOHOĘtUWN|WHOH]HWWVpJHNKH]$V]DEiO\UHQGV]HUHNDNNRUOHKHWQHNVLNHUHVHNKDD
NLDODNtWRWWPHJiOODSRGiVRNPLQGHQ:72WDJV]iPiUDRO\DQHOĘQ\|NHW~M]OHWLOHKHWĘVpJHNHW
MHOHQWHQHNDPHO\HNPHJKDODGMiND]HUĘWHOMHVHEEQHP]HWN|]LYHUVHQ\KH]YDOyDONDOPD]NRGiV
N|OWVpJHLW (] FVDN DNNRU W|UWpQKHW PHJ KD D WiUJ\DOiVRN HUHGPpQ\HL PHJIHOHOĘ HJ\HQV~O\W
tükröznek az egyes tárgyalási témákon belül és a teljes tárgyalási csomag szintjén is
Összefoglaló
$] RURV] JD]GDViJ IHMOHV]WpVpUH LUiQ\XOy HUĘWHOMHV LQWp]NHGpVHN MHOHQWĘVHQ EHIRO\iVROMiN D
YLOiJNHUHVNHGHOHP D UHJLRQiOLV JD]GDViJL V]HUYH]ĘGpVHN GH NRQNUpWDQ 0DJ\DURUV]iJ
NONHUHVNHGHOPpQHNDIHMOĘGpVpWLV
Az orosz gazdaságpolitikával foglalkozó kutatások a birodalom-ország WTO-ba való
belépésének esélyeit is elemzik. Írásunkban a gazdaságpolitika stratégiai-taktikai elemeinek
néhány új vonását mutatjuk be.
Summary
The forceful actions on the development of Russian market influence the development of
world trade, the local economical organizations, but concrete the foreign trade of Hungary as
well.
The researches dealing with Russian economic policy analysis the entering chances of
empire-country into the WTO. We introduce in our writing some new lines of economic
policy strategic-tactic elements.
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BÁCS ZOLTÁN
A KÖZRAKTÁROZÁS HASZNOSSÁGÁNAK MEGÍTÉLÉSE MODELLEZÉSSEL
Kulcsszavak: közraktározás, modellezés, kockázat
1. Bevezetés
Dolgozatom egy olyan eszközt mutat be, amelynek célja, hogy segítse a magyar
JDERQDWHUPHV]WĘNHW pUWpNHVtWpVL G|QWpVNEHQ DEEDQ KRJ\ PHO\LN V]iPXNUD D WHUPpQ\HLN
HODGiViQDN OHJPHJIHOHOĘEE PyGMD pV LGHMH D 0DJ\DURUV]iJRQ OHKHWVpJHV OHJQDJ\REE KDV]RQ
elérése érdekében.
(] D G|QWpVW HOĘVHJtWĘ HV]N|] PHO\HW D N|]UDNWiUUD DODSR]YD HOĘV]|U Bács (1998), majd
WĘ]VGHL HV]N|]|NNHO NLHJpV]tWYH pV WRYiEEIHMOHV]WYH Kozár (2004) hozott létre, egy olyan
PRGHOO DPL NpW HUĘV DODSRNNDO UHQGHONH]Ę PDJ\DURUV]iJL LQWp]PpQ\ – a Budapesti
eUWpNWĘ]VGH iUXFLNN UpV]OHJH KDWiULGĘV SLDFRN  pV D PDJ\DU N|]UDNWiUR]iVL UHQGV]HU
(Lombard finanszírozás) – által kínált elemeket és stratégiákat tartalmaz
$ PRGHOO J\DNRUODWL PDWHPDWLNDL PHJN|]HOtWpVQHN LV WHNLQWKHWĘ DPHO\ D /RPEDUG
finanszírozást a lefedezéssel kombinálja, hogy az érintett feleket – a pénzügyi intézményeket
pVKLWHONpUHOPH]ĘNHWHJ\DUiQW– HOĘQ\|VHEEKHO\]HWEHKR]]D)ĘFpOMDDJDERQD- pVIĘNpQWD
E~]DSLDFRWMHOOHP]ĘiULQJDGR]iVQHJDWtYKDWiVDLQDNFV|NNHQWpVH
2. Az elméleti háttér áttekintése
Habár a Kozár modell (2004) nagyon hasznos eszköz a gazdálkodók számára, Magyarország
(XUySDL8QLyVFVDWODNR]iVD~MWpQ\H]ĘNPHJMHOHQpVpWpVD]RNN|YHWNH]PpQ\HLWHUHGPpQ\H]WH
pVH]HNHWILJ\HOHPEHYpYHV]NVpJHVYROWNLEĘYtWHQLDmodellt. Ezek az új elemek nem csupán
a modell eredeti szerkezetét, hanem annak végeredményét is befolyásolják.
A 2003-DV )LVFKOHU UHIRUPQDN N|V]|QKHWĘHQ D PDJ\DURUV]iJL pV D] |VV]HV W|EEL (8
tagországbeli gazdálkodók jogosultak bizonyos támogatásokra, mint pl.: egyszeri területi
kifizetési tervezet, likviditási támogatás, kisgazdálkodók támogatása és az úgynevezett
egyszeri gazdálkodói kifizetés. A Fischler reform és Magyarország EU-tagságának a fényében
ez a tanulmány azt javasolja, hogy vegyük fel a döntési modell inputjai közé azokat a
bevételeket, amelyeket a gazdálkodók támogatásként igényelhetnek.
)HOWpWHOH]KHWĘ KRJ\ H]HN D EHYpWHOHN N|]YHWOHQ KDWiVW J\DNRUROQDN D PDJ\DURUV]iJL
gazdaságok nyereség és veszteség kimutatásaira. Példaként lehet említeni, hogy egy olyan
WiPRJDWiVPLQWD6$36DODSMiQW|UWpQĘN|]YHWOHQNLIL]HWpVHNFV|NNHQWKHWQpDJD]GiONRGyN
iOWDO KLWHONpQW IHOYHWW SpQ]|VV]HJHN QDJ\ViJiW (QQHN HJ\V]HUĦ pV HJ\HQHV N|YHWNH]PpQ\H
OHQQHDSpQ]J\LN|OWVpJHNMHOHQWĘVFV|NNHQpVH NHYHVHEENDmatot kell fizetni, ha kevesebb
kölcsönt vesznek fel).
)LJ\HOHPEH YpYH H]HNHW D OHKHWVpJHV N|YHWNH]PpQ\HNHW D WDQXOPiQ\ NLEĘYtWL D .R]iU
PRGHOOWH]HQ~MEHYpWHOLIRUUiVRNNDOpVHOHP]LDEĘYtWpVQHNDPRGHOOHUHGPpQ\HLUHJ\DNRUROW
hatásait. A támogatások és az intervenciós ár (amikor van) egyaránt új elemek, ezért a Kozár
modell (2004) NLEĘYtWpVpUHYDQV]NVpJ
Ezeken felül, tekintve, hogy az Európai Unió arra ösztökéli az európai gazdálkodókat, hogy
vállalkozók legyenek, fontosnak tartottuk egy empirikus kockázatelemzés végrehajtását a
PRGHOO YpJHUHGPpQ\pW LOOHWĘHQ $ NRFNi]DWHOHP]pV D]W PpUL PHNNRUD UL]LNyYDO NHOO
V]iPROQLXNDJD]GiONRGyNQDNDN|YHWNH]ĘWpQ\H]ĘNN|YHWNH]WpEHQD LQJDGR]iVDKDWiULGĘV
E~]DSLDFRNRQ E  D JDERQD PLQĘVpJpQHN URPOiVD D NHGYH]ĘWOHQ WiUROiVL IHOWpWHOHN
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következtében, c) a búzapiaci árak hirtelen változásai, d) a HUF/€ árfolyam váratlan
változásai, és e) a kamatlábak gyors változásai, többek között.
$]HPOtWHWWWpQ\H]ĘNPLQGRO\DQOHKHWVpJHVKHO\]HWHNDPHO\HNNHODgazdálkodóknak, mint a
SLDF UpV]WYHYĘLQHN WLV]WiEDQ NHOO OHQQLN DKKR] KRJ\ PLQG HV]N|]|NNHO PLQG
mechanizmusokkal képesek legyenek kompenzálni vagy csökkenteni hatásukat pénzügyi
PpUOHJNEHQ (]HN D WpQ\H]ĘN KR]]iMiUXOWDN DKKR] KRJ\ LQGRNROWWi YiOW HJ\ NLEĘYtWHWW
PRGHOOOpWUHKR]iVDDPHO\HWHJ\WiEOi]DWPRGHOOEHQMHOHQtWHWWHPPHJĘNHWDPHO\QHNFpOMDD
gazdálkodók segítése.
3. Anyag és módszer
A modell szakaszai
$WUDQ]DNFLyWHUYH]HWpWDN|YHWNH]ĘOpSpVHNEHQOHKHW|VV]HIRJODOQL
1. A tulajdonos (gazdálkRGyWHUPHOĘNHUHVNHGĘ HOKHO\H]LiUXFLNNpWHJ\N|]UDNWiUEDQ
2. 0LQGNpW ]OHWIpO DOitU HJ\ V]HU]ĘGpVW D]RQRV DONXV]GtM PHOOHWW pV V]iPOiW Q\LW D
klíringintézetnél.
3. A bank foglalót helyez el a klringintézetben nyitott számlán, annyit, ami a pozíció
megnyitásához szükséges.
4. $]DONXV]KDWiULGĘVpUWpNHVtWpVLSR]tFLyWKR]OpWUHD]DGyVUpV]pUHDOHMiUDWLGHMpUH
5. A klíringintézet átutalja a nyitott pozíciót a bank számlájára.
6. A bank kiutalja a hitelt.
7. $ OHMiUDWL LGĘ DODWW D NOtULQJLQWp]PpQ\ HONO|QtWL D] iUHPHONHGpVEĘO DGyGy QDSL
iUNO|QE|]HWHWD]iUFV|NNHQpVEĘODGyGy|VV]HJHWSHGLJiWXWDOMDDEDQNV]iPOiMiUD
8. $OHMiUDWLLGĘV]DNYpJpQD]DGyVYLVV]DIL]HWLDN|OFV|QW
9. A klíringintézmény átutalja a pozíciót az adós számlájára.
10. $SR]tFLyLGĘWDUWDPDD]iUXFLNNWXODMGonostól függ, és az nem része a tranzakciónak.
11. A tulajdonos eldönti, felszabadítja-e az árukészletet és eladja-e a közraktári jegyet,
IJJHWOHQODV]HU]ĘGpVWĘO
Ebben a konstrukcióban a finanszírozás a közraktári jegy értékének akár 100%-a is lehet
levonYD EHOĘOH D NDPDWOiE pUWpNpW D SR]tFLy N|OWVpJHLW pV D KDWiULGĘV iUKXOOiP]iV
finanszírozásának várható kamatát.
Fontos megemlíteni, hogy áremelkedés esetén veszteség keletkezhet a bank számláján,
XJ\DQDNNRU D IHGH]HW pUWpNH LV Q|YHNV]LN HOĘV]|U LV WHUPpszetes lefedezést biztosítva a
banknak, másrészt esélyt adva az adósnak plusz finanszírozásra. A pozíció végén a bank
minden további tranzakció plusz költségeit leszámítolja, vagyis azt a többletpénzt, amit a
WĘ]VGHDONXV]QiOYH]HWHWWV]iPOiUDIL]HWWHNEHNülönbözeti díjügylet miatt.
Másrészt áresés esetén a klíringintézmény átutalja a napi árkülönbözet összegét a bank
számlájára (a tranzakció nyeresége), kompenzálva a fedezet értékének csökkenését.
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1. táblázat: Elemek (tételek) a számításokhoz
Inputok
$E~]DHOVĘGOHJHVN|OWVpJH

10. Várt haszon

2. Tárolás

11. Egyszeri gazdálkodói kifizetés

*Ę]|OpVIHUWĘWOHQtWpV QpJ\V]HU

12. Egyszeri területi kifizetési terv.
(országos maximumokkal)

4. Közraktározási díj

13. Kisgazdálkodók támogatása

5. Járulékos közraktározási költségek

14. Likviditási támogatás

6. Kamatláb (Bubor+2%)

15. Intervenciós ár

7. Brókerdíj

16. De minimis állami támogatás

8. Napi áringadozás kamata

+DWiULGĘVV]HU]ĘGpVE~]DiUD

9. Szállítási költség (szárazföldi és vízi)

18. Búza készárupiaci ára

Forrás: Saját ismertetés a Kozár modell alapján (2004)

$NLEĘYtWHWWPRGHOODONDOPD]iVDL
$0RQWH&DUORV]LPXOiFLyVPyGV]HUUHOHOHJHQGĘV]iP~IRUJDWyN|Q\YHWOHKHWOpWUHKR]QLD]pUW
hogy megkapjuk egy bizonyos készáru eladási ár HOĘIRUGXOiViQDNYDOyV]tQĦVpJpWLOOHWYHKRJ\
NLV]iPtWVXNHJ\KDWiULGĘVSLDFLQ\LWRWWSR]tFLyNRFNi]DWLpUWpNpW$]XWyEELHVHWHWLOOHWĘHQ, ha
HJ\ JD]GiONRGy YDJ\ NHUHVNHGĘ Q\LWRWW SR]tFLyYDO UHQGHONH]LN DQQDN D NRFNi]DWiYDO NHOO
szembenézniük, amit rossz napként szoktak emlegetni. Vagyis ha egy gazdálkodó eladott egy
KDWiULGĘV E~]D V]HU]ĘGpVW DUUD V]iPtWKDW KRJ\ ~J\ WXGMD HOOHQWpWHOH]QL H]W D V]HU]ĘGpVW KD
megveszi alacsonyabb áron, mint ahogy eladta. Ugyanakkor, KDD]HOOHQNH]ĘMHW|UWpQLNDQQDN
amire számít, akkor különbözeti díjügylet vár rá, ami a várt profit rovására megy, illetve arra
kell számítania, hogy veszteséggel zárja le a pozíciót, és ez az úgynevezett kockázati érték.
Az ilyen szimulációk végrehajtására a jelen tanulmány hátterében álló számításokhoz a
&U\VWDO%DOOQHYĦSURJUDPRWKDV]QiOMD(]]HODSURJUDPPDOYpJUHOHKHWKDMWDQL0RQWH&DUOR
V]LPXOiFLyNDW D]RNUD D YiOWR]yNUD DPLN EL]RQ\WDODQViJL WpQ\H]ĘNHW NpSYLVHOQHN, és amik
befolyásolják a végeredményt, jelen esetben a készáru eladási árat. Emellett a Crystal Ball®
segítségével meg lehet határozni, hány próbára van szükség ahhoz, hogy egy adott
VWDWLV]WLNiKR]V]NVpJHVSRQWRVViJRWPHJWXGMXNDGQL SOHJ\KDWiULGĘVE~]DV]HU]ĘGpVYiUW
középértékét).
.O|QE|]ĘYiOWR]yNUDKR]XQNOpWUHV]LPXOiFLyNDWDN|YHWNH]ĘNDODSMiQ
a) a Kozár modell konfigurációja,
b) új kulcselemek a KAP fényében, amelyek kihatnak a készáru eladási árra és
c) a Monte Carlo szimuláció alapelvei
Az olyan elemek, PLQW D NDPDWOiE D YDOXWDiUIRO\DP KDWiULGĘV E~]D V]HU]ĘGpVHN pV D
NpV]SpQ]iUIRO\DPYDOyGLLQSXWRNDPHO\HNNO|QE|]ĘEL]RQ\WDODQViJLIRNRNDWKRUGR]QDNpV
amelyek befolyásolhatják a modell végeredményét.
$ NO|QE|]Ę IRUJDWyN|Q\YHN OpWUHKR]iVD D IHQWL LQSXWRNUD D] HJ\LN IRQWRV WpQ\H]Ę DPLQ D
VaR elemzés is alapszik. A Crystal Ball®-ODONO|QE|]ĘpUWpNHNHWOHKHWV]LPXOiOQLH]HNUHD]
inputokra vonatkozólag, t QDSUDDM|YĘEHQ
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A Monte Carlo szimuláció végrehajtásának lépései a Crystal Ball®-lal az alábbiak:
a) felvetések meghatározása
E $YDOyV]tQĦVpJPHJRV]OiVRNPHJKDWiUR]iVD
F $]HOĘUHMHO]pVLYiOWR]yNPHJKDWiUR]iVD
d) A döntési változók meghatározása
e) A szimuláció futtatása
4. Kutatási eredmények
Alapeset szimulációkhoz
1. ábra: $PiMXVLKDWiULGĘVE~]DV]HU]ĘGpViUDLYVDE~]DNpV]SpQ]iUIRO\DPD

Forrás: Saját ábrázolás, Kozár (2004)-tól és a KSH adatok alapján

2. ábra: A kamatláb gyakorisági megoszlása (BUBOR-3 hónap)
400
350

Frequency

300
250
200
150
100
50
0

0.065
0.0590.0600.0600.0600.060
0.0610.0610.061 0.0620.0620.0620.0620.0630.0630.0630.0640.0640.0640.064

Interest rates - BUBOR 3-months

Forrás: Saját ábrázolás, saját eredmények alapján
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252.79

252.74

252.69

252.64

252.59

252.54

252.49

252.44

252.39

252.34

252.29

252.24

252.19

252.14

252.09

252.04

251.99

251.94

251.89

600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

251.85

Frequency

3. ábra: A HUF/EUR valutaárfolyam gyakorisági megoszlása

HUF/EUR

Forrás: Saját ábrázolás, saját eredmények alapján

4. ábra: $PiMXVLKDWiULGĘVE~]DV]HU]ĘGpViUiQDNJ\DNRULViJLPHJRV]OiVD3
350
300

Frequency

250
200
150
100
50

More

21,649.83

21,518.95

21,388.07

21,257.19

21,126.30

20,995.42

20,864.54

20,733.66

20,602.78

20,471.89

20,341.01

20,210.13

20,079.25

19,948.37

0

Price s HUF/mt

Forrás: Saját ábrázolás, saját eredmények alapján

5. ábra: A finombúza átlagárának gyakorisági megoszlása P1
350
300

Frequency

250
200
150
100
50

Prices HUF/mt

Forrás: Saját ábrázolás, saját eredmények alapján
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More

21,351.93

21,274.58

21,197.24

21,119.89

21,042.54

20,965.20

20,887.85

20,810.50

20,733.16

20,655.81

20,578.46

20,501.11

20,423.77

20,346.42

0
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Üzleti döntések
1.
2.
3.
4.

Hol érdemes eladni a terményt?
0LDOHJYDOyV]tQĦEEpUWpNHVtWpVLpUWpN+8)-ban és EUR-ban?
Kockázati érték (VaR) (Kockázat pénzügyi értelemben)
)RUJDWyN|Q\YHOHP]pV0HO\LND]DNDPDWOiEpViUIRO\DPDPLHOĘLGp]LH]HNHWD]
eredményeket?
5. $]HUHGPpQ\HNpU]pNHQ\VpJH HOĘUHMHO]pVLFHOOiN DIHOWHYpVHNUH
WiEOi]DW$NLEĘYtWHWWPRGHOO~MMHOOHP]ĘL
A NLEĘYtWHWWPRGHOOEHQ

Feladat
Támogatások

A modell minden lehetséges támogatást tartalmaz, amire egy magyar gazdálkodó
MRJRVXOW0DJ\DURUV]iJ(8FVDWODNR]iViQDNN|V]|QKHWĘHQ

Az EU
intervenciós
ügynöksége

$PRGHOOEHYHV]LDG|QWpVLIRO\DPDWEDDQQDNOHKHWĘVpJpWKRJ\DE~]iWD
magyarországi EU intervenciós ügynökségnek adják el a Közös Gabonapiaci
6]HUYH]HWQHNN|V]|QKHWĘHQ(]LV0DJ\DURUV]iJ(8FVDWODNR]iViQDNHUHGPpQ\H

Hitelköltség

A modell újraszámolja a hitelköltséget, amiatt, hogy amennyiben a gazdálkodó
támogatást kap, kevesebb pénzt kell felvennie a termelési költségek fedezéséhez.

Lefedezési és
WiUROiVLLGĘ

$PRGHOODXWRPDWLNXVDQEHiOOtWMDPLQGHQFHOOiEDQDOHIHGH]pVLpVWiUROiVLLGĘW
azáltal, hRJ\NLYiODV]WMXND]HODGDQGyKDWiULGĘVE~]DV]HU]ĘGpVW

Különbözeti
költség

$PRGHOOPDJiEDQIRJODOMDDNO|QE|]HWLIRJODOyYHOĘOHJN|OWVpJpW

.LN|WĘLN|OWVpJ

A modell automatikusan módosítja a vízi szállítással kapcsolatos költséget. Ehhez
FVXSiQDNLN|WĘWNHOOPHJYiOWR]WDWQLHJ\HWOHQFHOOiEDQ

Szimuláció

$0RQWH&DUORV]LPXOiFLyVPyGV]HUDONDOPD]iViYDODPRGHOOOHKHWĘVpJHWDGD
gazdálkodóknak arra, hogy szimulálják a történelmi adatokon alapuló feltevéseket,
az összes feltevés korrHOiFLyVPiWUL[iWpVDIHOWHYpVHNPLQWiMiWN|YHWĘ
YDOyV]tQĦVpJLPHJRV]OiVMHOOHP]ĘLW(]YDOyVIRUJDWyN|Q\YHNV]LPXOiOiViWWHV]L
OHKHWĘYpHJ\NtYiQWEL]DOPLV]LQWWHO

Kockázat mérés

A modell kockázat elemzést is tartalmaz, amellyel a gazdálkodóknak lehetĘVpJN
nyílik felmérni, mekkora kockázattal kell számolniuk a búzapiacon.

Lehetséges
bevétel

A modell nem csupán azt mondja meg, hol a legérdemesebb eladni a búzát a
NpV]iUXSLDFRNKDWiULGĘVSLDFRNpV(8LQWHUYHQFLyVJ\Q|NVpJHNN|]OKDQHPD
lehetséges bevételt is kiszámolja.

Eladási ár vs.
KDWiULGĘV
V]HU]ĘGpV

$PRGHOONLV]iPRONO|QE|]ĘHODGiVLiUDNDWKDNO|QE|]ĘOHMiUDW~KDWiULGĘVE~]D
V]HU]ĘGpVHNHWDGXQNPHJ

Várható profit

$PRGHOOOHKHWĘYpWHV]LKRJ\DJD]GiONRGyNPyGRVtWViNDPLQLPiOLVYiUKDWy
SURILWRWDSLDFLN|UOPpQ\HNQHNPHJIHOHOĘHQ

A feltevések
hatása

A modell – ahogyan Kozár (2004) kifejlesztette – elemzi, milyen mértékben
EHIRO\iVROHJ\IHOWHYpVHJ\DGRWWHOĘUHMelzési változót. Ugyanakkor, a Crystal
Ball®-QDNN|V]|QKHWĘHQHJ\SLOODQDWDODWWPHJOHKHWKDWiUR]QLDOHJQDJ\REE
EHIRO\iVVDOUHQGHONH]ĘIHOWHYpVW

Forrás: Saját feldolgozás
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5. Következtetések
Az alapeset forgatókönyvének feltételei mellett az alábbi következtetések egy sor olyan
kérdésre vonatkoznak, amelyek különösen fontosak lehetnek a Kozár modell (2004) új
HOHPHNNHO YDOy NLEĘYtWpVH pV D EHQQH V]HUHSOĘ YiOWR]yN PDWHPDWLNDL pV VWDWLV]WLNDL
feldolgozása tekintetében.
1. $ NRFNi]DWHOHP]pVVHO YDOy NLEĘYtWpV pV D NRFNi]DWL pUWpN NLV]iPtWiVD D 0RQWH &DUOR
PyGV]HUHQ DODSXOy V]LPXOiFLyN YpJUHKDMWiViYDO VRNIpOH HOĘQQ\HO MiUW D NLEĘYtWHWW PRGHOO
iOWDOEL]WRVtWRWWLQIRUPiFLyPLQĘVpJpWLOOHWĘHQPLQWSpOGiul:
x Az a tény, hogy Magyarországot több politikai és gazdasági rendszer jellemezte (a
NRPPXQLVWD JD]GDViJWyO D SLDFRULHQWiOW JD]GDViJLJ  QHKH]tWĘ WpQ\H]Ę YROW DKKR]
hogy elfogadható kockázat elemzést lehessen végezni az olyan kulcs változókat
tekintve, mint a valutaárfolyam, a búza készpénzárfolyama, a kamatlábak és a búza
KDWiULGĘV iUDL (]W D SUREOpPiW D 0RQWH &DUOR V]LPXOiFLyV PyGV]HU PHJROGRWWD
D]iOWDO KRJ\ HOP~OW W|UWpQHOPL LGĘV]DNRN V]HULQW KR]RWW OpWUH IRUJDWyN|Q\YHNHW
ezáltal statisztikailag elfogadható eredményeket produkálva.
$] KRJ\ PLQGHQ IHOWHYpVUH  PHJILJ\HOpVW V]LPXOiOWDP OHKHWĘYp WHWWH KRJ\
FV|NNHQWVN D] HOĘUHMHO]pVL FHOOiN EHFVOW N|]pSpUWpNHLW – az eladási ár 24,979.56
HUF/t, illetve 99.91 EUR/t – pULQWĘVWDQGDUGKLEiW
x A ppQ]J\LHOPpOHWDODSMiQD0RQWH&DUORV]LPXOiFLyPHJIHOHOĘPyGV]HUDUUDKRJ\
YDOyVKHO\]HWHNHWPLQWi]]XQNPHJH]pUWQHPFVDNDIHOWHYpVHNUHGHD]HOĘUHMHO]pVL
FHOOiNUD NDSRWW HUHGPpQ\HN LV YDOyV]HUĦ pUWpNHN YROWDN DPHO\HN VHJtWVpJpYHO D
készárupiacon töUWpQĘ pUWpNHVtWpVW OHKHWHWW YiODV]WDQL $ PRGHOOQHN H] D – 2004
PiMXVL E~]D KDWiULGĘV iUDLQDN WHQGHQFLiMiQ DODSXOy – eredménye a helyes döntés
PHJKR]DWDOiW VHJtWHWWH HOĘ PLYHO  V]HSWHPEHUpWĘO D] iU  +8)W I|Op
emelkedett, s ez különbözeti díjügyletet eredményezhetett volna a gazdálkodó
számára.
x A VaR nagyon hasznos eszköz annak felméréséhez, mekkora kockázattal jár a
JD]GiONRGy SR]tFLyMiQDN EL]RQ\WDODQViJD D KDWiULGĘV SLDFRQ DPLW D] HPOtWHWW
feltevések változásai okoznak.
A VaR által a gazdálkodók meg tudják határozni pénzügyi vonatkozásban is, milyen
V]LQWĦ NRFNi]DWWDO NHOO V]iPROQLXN 3pOGiXO D  +8)W D] DODSHVHW VRUiQ
ILJ\HOPH]WHWĘMHOOHKHWD]RNQDNDJD]GiONRGyNQDNDNLNQHPUHQGHONH]QHNHOHJHQGĘ
WĘNpYHO DKKR] KRJ\ NLIL]HVVHQHN HJ\ HVHtleges különbözeti díjügyletet, ami a
KDWiULGĘVSLDFRQHOĘIRUGXOKDW(QQHND]HOĘUHMHO]pVLIHOWHYpVQHNPpJDN|]pSpUWpNH–
2,298 HUF/t – LV YLV]RQ\ODJ PDJDV YROW IĘNpSS D -ban és 2004-ben történt
QDJ\PpUWpNĦ ORJ iUYiOWR]iVRN PLDWW OiVG D + IJJHOpNHW). Mindezek alapján
PHJHUĘVtWKHWMNKRJ\DE~]DNpV]iUXSLDFLpUWpNHVtWpVHYROWDOHJHOĘQ\|VHEEG|QWpV
x $NO|QE|]ĘYiOWR]yNPRGHOOH]pVHHJ\EL]RQ\RVYDOyV]tQĦVpJLPHJRV]OiVDODSMiQpV
D N|]|WWN OpYĘ NRUUHOiFLyN PHJKDWiUR]iVD KLWHOHVHEE HUHGPpQ\HNKH] pV
szimulációkhoz vezetett. Ezért rendkívül fontos, hogy ne hagyjunk figyelmen kívül
ilyen összefüggéseket, mert ha mégis megtesszük, az semmitmondó adatokhoz
vezethet.
x Tanácsos, ha nem mindig feltételezzük azt, hogy a vagyoni megtérülés a normál
disztribúció PLQWiMiWN|YHWLPLYHOVRNPHJWpUOpVQHNSODWĘ]VGHiUIRO\DPQDNpVD
kamatlábnak “fat tail”-je van. Ezért a normál disztribúció hajlamos arra, hogy
DOiEHFVOMH D V]pOVĘVpJHV YpJHUHGPpQ\HNHW (PLDWW DOiEHFVOL D PHJIHOHOĘ SpQ]YDJ\WĘNHDODSRWLVDPLDUizikó kompenzálását szolgálná, mint magas VaR esetén is
(Kupiec, 1999).
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2. $ WiPRJDWiVRNNDO YDOy PRGHOO NLEĘYtWpV pV D] (8 LQWHUYHQFLyV J\Q|NVpJpYHO YDOy
NLEĘYtWpV OHKHWĘVpJH W|EE G|QWpVL SDUDPpWHUW EL]WRVtW (]HN QHPFVDN D JD]GiONRGyN
jövedelmét befolyásolhatják pozitívan, de azt a módot is, ahogyan a döntéseket
PHJKR]]iNDN|YHWNH]ĘNpSSHQ
x $ WiPRJDWiVRN HOĘQ\|NNHO MiUQDN D PDJ\DU JD]GiONRGyN V]iPiUD KLV]HQ KD
PHJLJpQ\OLNpVPHJNDSMiNĘNHWNLHJpV]tWKHWLNM|YHGHOPNHW
A modell fényében elmondható, hogy ezek a juttatások azt vonják maguk után, hogy
DPHQQ\LEHQD]pUWpNHVtWpVNpVĘEEUHKDODV]WyGLNDKLWHON|OWVpJFV|NNHQQLIRJ6ĘWD
kisgazdálkodók akár teljesen ki is küszöbölhetik a hitelköltséget. Ugyanakkor azt is
figyelembe kell venni, hogy ennek a gazdálNRGyLFVRSRUWQDNDOHIHGH]pVOHKHWĘVpJH
WDOiQQHPLVHOpUKHWĘPHUWDKDWiULGĘVE~]DV]HU]ĘGpVpQHNPpUHWH W 
PHJDNDGiO\R]]DV]iPXNUDDKDWiULGĘVSLDFRQYDOyUpV]YpWHOW
x A magyar gazdálkodók számára az EU intervenciós ár vonzó alternatíva terményük
értpNHVtWpVHNRU PHUW tJ\ HOĘUH WXGMiN PLO\HQ iUDW NDSKDWQDN D] (8 LQWHUYHQFLyV
J\Q|NVpJpWĘOKDDNpV]iUXSLDFLiUD.|]|V*DERQDSLDFL6]HUYH]HWiOWDOPHJV]DERWW
KDWiUDODWW YDQ +RORWW D] DODS IRUJDWyN|Q\YEHQQHP H] YROW D OHJMREEOHKHWĘVpJD
jelenlegi feOWpWHOHN PHOOHWW H] WĦQLN D OHJHOĘQ\|VHEE pUWpNHVtWpVL FVDWRUQiQDN
ahogyan 2005 júliusában és augusztusában is az volt, a magyarországi alacsony piaci
búzaárak miatt.
A gazdálkodóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy ha az EU intervenciós
ügynöksége a legjobb megoldás számukra, akkor tárolniuk kell terményeiket, amíg
az ügynökség meg nem kezdi a búza felvásárlást. Ilyen esetben tanácsos a
magyarországi EU intervenciós ügynökség által elfogadott valamelyik közraktárt
YDJ\ PDJiQ VLOyW YiODV]WDQL PLYHO HOĘfordulhat, hogy az ügynökség is használja
ugyanazt a helyet. Ilyenkor a gazdálkodó mentesülhet egyes plusz kiadások alól,
mint pl. a szállítási és a tranzakciós költségek
3. Ami a döntési folyamatot illeti, a modell nem kívánja átvenni a gazdálkodó mint
döntpVKR]yV]HUHSpWpV~J\WHQQLPLQWKDĘNQHPLVOpWH]QpQHN$NLEĘYtWHWWPRGHOOFpOMD
az, hogy modellezni tudjon különféle végeredményeket az aktuális magyarországi piaci
YLV]RQ\RNPHOOHWWpVH]HNEĘODJD]GiONRGyNHOG|QWKHVVpNPHO\LNXWDWYiODV]WMiN(]Waz
alapkörülményt figyelembe véve a gazdálkodóknak az alábbiakkal kell tisztában lenniük:
x %iUPLO\HQ G|QWpV PHJKR]DWDOD HOĘWW pV XWiQ IRO\DPDWRVDQ ILJ\HOQLN NHOO D
NpV]iUXSLDFL iUDNDW pV D E~]D KDWiULGĘV iUDLW HJ\DUiQW (] QDJ\RQ KDV]QRV OHKHW D
gyakorlatban, mert így a gazdálkodók jobban megismerhetik a búzaárak szezonjait
és ciklusait.
x A modell arra is ösztönzi a gazdálkodókat, hogy jobban megismerkedjenek olyan
LQWp]PpQ\HNNHO PLQW D N|]UDNWiUR]iV pV D KDWiULGĘV SLDF $] XWyEEL HVHWpEHQ
rendkívO IRQWRV KRJ\ PHJLVPHUMpN DQQDN PĦN|GpVpW KLV]HQ H] D SLDF RO\DQ
kockázatos is lehet, mint egy fogadási játék.
x $JD]GiONRGyNDWDUUDLVEiWRUtWMDDPRGHOOKRJ\EHIHNWHWĘNpQWFVHOHNHGMHQHNPLYHO
D PDNURJD]GDViJL YiOWR]yN PLQW SO D NDPDWOiE pV D WĘ]VGHárfolyam meghatározó
hatással vannak a modell végeredményeire.
4. $ NLEĘYtWHWW PRGHOO VWDWLV]WLNDL pV PDWHPDWLNDL ROGDOiQDN DODSMiQ D JD]GiONRGyN
HJ\LGHMĦOHJ W|EE KDWiULGĘV E~]DV]HU]ĘGpVW LV WXGQDN HOHPH]QL (J\ LO\HQ HOHP]pV QHP
okoz nehézséget, ha olyan programot használunk, mint a Crystal Ball®. De a
gazdálkodóknak nem szabad elfelejteniük, hogy mindig pontos és friss adatokat
tápláljanak be. Mindezt figyelembe véve vannak kulcsfontosságú részletek, amikre
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figyelni kell ahhoz, hogy a modell megbízható eredményekkel tudjon szolgálni, mint
például:
x +DNO|QE|]ĘOHMiUDW~KDWiULGĘVE~]DV]HU]ĘGpVHNHWYLV]QNEH SOPiUFLXVLPiMXVL
augusztusi, szeptemberi és decemberi), több feltevési cellára van szükség. Nagyon
IRQWRV KRJ\ QH IHOHGNH]]QN PHJ D N|]WN OpYĘ Norrelációkról sem, és hogy a
szimulációkat úgy hajtsuk végre, hogy a megtérülést alkalmazzuk a névértékek
helyett, ahogyan az elmélet javasolja.
x $] pU]pNHQ\VpJL HOHP]pVW LOOHWĘHQ D YDOXWDiUIRO\DPQDN D ORJ iU YiOWR]iVDLQDN
(megtérülés) és a kamatlábnak az HOĘUHMHO]pVL FHOOiNUD J\DNRUROW KDWiVD DODSRV
elemzés elvégzésére ösztökélheti a gazdálkodókat, hogyan minimalizálhatják azok
hatását oly módon, hogy csökkenteni tudják az általuk megtestesített
bizonytalanságot. Például léteznek kifinomult eszközök az értpNWĘ]VGpQ PiVRGODJRV
v. derivatív piac), ahol lehetséges a valutaárfolyamok lekötése, így azok
LQJDGR]iViQDN NRFNi]DWD FV|NNHQWKHWĘ 0iV HV]N|]|N PLQW D NDPDWOiEDN
NLFVHUpOpVH OHKHWĘYp WHV]L D JD]GiONRGyN V]iPiUD KRJ\ D PyGRVtWKDWy NDPDWOiE
alapú vagyont fix alapúra cseréljék.
x Nem szabad megfeledkezni annak a bizalmi szintnek a meghatározásáról sem, amit
HO V]HUHWQpQHN pUQL D] HOĘUHMHO]pVL FHOOiNEDQ (] D IRQWRV WpQ\H]Ę D V]LPXOiFLyV
HUHGPpQ\HN SRQWRVViJiQDN pV D PHJKR]RWW G|QWpVHN PLQĘVpJpQHN MDYXOiViW fogja
eredményezni.
x $QQDNN|V]|QKHWĘHQKRJ\D]DGDWRNKR]KR]]iOHKHWIpUQLRO\DQIRUUiVRNEyOPLQWD
statisztikai hivatalok, központi bankok, újságok és hivatalos honlapok, a
JD]GiONRGyNIULVVDGDWRNKR]LVKR]]iMXWQDNVtJ\PHJWXGKDWMiND]ĘNHWpULQWĘULzikó
mértékét (VaR) akár napi vagy havi szinten.
5. 9pJO PHJ NHOO HPOtWHQQN KRJ\ D NLEĘYtWHWW PRGHOO IHMOHWW pV IHMOĘGĘ RUV]iJRNEDQ
egyaránt alkalmazható, ahol az olyan intézmények, PLQW D KDWiULGĘV SLDFRN pV D
közraktárak jól megalapozottak. Ugyanakkor fRQWRV KRJ\ D SROLWLNDL YH]HWĘN QH FVDN
támogassák ezeknek az alternatíváknak a használatát a gazdálkodók és a szövetkezetek
N|UpEHQ KDQHP D]W LV JDUDQWiOMiN KRJ\ D SROLWLND QHP ]DYDUMD PHJ D PH]ĘJD]GDViJL
SLDFRNQRUPiOLVPĦN|GpVpW
Összefoglaló
E tanulmány egy olyan döntési segédeszközt mutat be, amelynek célja, hogy megkönnyítse a
PDJ\DUE~]DWHUPHOĘNYiODV]WiViWD]WLOOHWĘHQPHO\LNWHUPpQ\HLNHODGiViQDNOHJPHJIHOHOĘEE
módja a Magyarországon lehetséges legmagasabb profit megszerzése érdekében.
Ez a d|QWpVWPHJN|QQ\tWĘHV]N|]DPLWHOĘV]|UKozár (2004) fejlesztett ki, egy olyan modell,
amely két jól megalapozott magyarországi intézmény – QHYH]HWHVHQD%XGDSHVWLeUWpNWĘ]VGH
NpV]iUX UpV]OHJH KDWiULGĘV SLDFRN  pV D PDJ\DU N|]UDNWiUR]iVL UHQGV]HU /RPEDUG
finanszírozás) – által kínált elemeket és stratégiákat tartalmaz.
A modell gyakorlati matematikai megközelítésként is felfogható, amely a Lombard
ILQDQV]tUR]iVW D OHIHGH]pVVHO NRPELQiOMD DQQDN pUGHNpEHQ KRJ\ D UpV]WYHYĘNHW HOĘQ\|VHEE
KHO\]HWEHKR]]D)Ęcélja a gabona- pVNO|Q|VHQDE~]DSLDFRQPHJOpYĘiULQJDGR]iVQHJDWtY
hatásainak mérséklése.

29

Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények

2010. II. évfolyam 1. szám

Summary
This thesis presents a decision-tool that pursues to assist Hungarian wheat farmers in making
decisions with regard to selecting the most convenient channel to sell their harvest in order to
realise the highest possible profit in Hungary.
This decision tool, first developed by Kozár (2004), is configured as a model that
encompasses elements and strategies offered by two well-established institutions in Hungary,
namely the commodity section of the Budapest Stock Exchange (future markets) and the
Hungarian PW system (Lombard financing).
The model could be considered as a practical mathematical approach in which Lombard
financing is combined with hedging to lead participants, financial institutions and borrowers
alike, into a more advantageous position. The main aim of it is to diminish the negative
effects of price volatility in the cereal and in particular in the wheat market.
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BÁCSNÉ BÁBA ÉVA
A SZERVEZETI FOLYAMATOKKAL KAPCSOLATOS VEZ(7e6,)(/$'$72.,'ė(LEMZÉSE
Kulcsszavak: IRO\DPDWIHODGDWLGĘWpQ\H]ĘYH]HWĘLLGĘJD]GiONRGiV
1. Bevezetés
$ YH]HWĘN IHV]tWHWW PXQNDWHPSyMXN PLDWW W~OWHUKHOWHN NLPHUOWHN ÈOODQGy LGĘKLiQQ\DO
küszködnek, ami szorongáshoz, romló teljesítményhez, menedzserbetegségekhez vezethet. Ez
annak a következménye, hogy a XX. század közepén egyre inkább úgy vélekedtek, hogy a
WHFKQLND D WHFKQROyJLD IHMOĘGpVH ODVVDQ HOpUL KDWiUDLW tJ\ D WHUPHOpNHQ\VpJ D]
eredményesség növelését emberi oldalról kell megközelíteni. A vállalati eredményesség
növekedése a vezHWĘNNHOV]HPEHQLHOYiUiVViYiOWtJ\DVLNHUpUGHNpEHQDYH]HWĘNHUĘQIHOOL
munkára is vállalkoztak. Ugyanakkor keresték a személyes hatékonyság növelésének
OHKHWĘVpJHLWLV(]]HO|VV]HIJJpVEHQNHUOWHOĘWpUEHD]LGĘ-paradoxon, vagyis az, hogy bár a
rendHONH]pVQNUHiOOyLGĘNRUOiWR]RWWIHOKDV]QiOiVLOHKHWĘVpJHLNRUOiWODQRN(J\UpV]WWHKiWD]
HUHGPpQ\HVLGĘJD]GiONRGiVpVDV]HPpO\HVYDODPLQWDYiOODODWLHUHGPpQ\HVVpJ|VV]HIJJKHW
PiVUpV]W D YH]HWĘN PHJV]DEDGXOKDWQDN D] LGĘKLiQ\ RNR]WD V]RURQJiVDLNWyO D] HUĘQ IHOOL
PXQNDIiUDGWViJiWyO$KDWpNRQ\YH]HWĘQHNW|UHNHGQLHNHOO~J\VDMiWPLQWDYiOODODWLGHMpYHO
hatékonyan gazdálkodni, így rejtett tartalékokat fedezhet fel, többletforráshoz juthat, mely a
versenyképességet, a hatékonyságot javíthatja. Ez inGRNROMD D] LGĘWpQ\H]Ę YL]VJiODWiQDN
aktualitását.
$ PH]ĘJD]GDViJ pV D NDSFVROyGy HOOiWy pOHOPLV]HU-feldolgozó és élelmiszer-kereskedelmi
ágazatokhoz tartozó szervezeteket választottam ki vizsgálati célcsoportnak, mivel ebben az
ágazatban kiemelt fontosságD YDQ D] LGĘWpQ\H]ĘQHN (J\UpV]W D PH]ĘJD]GDViJL IRO\DPDWRN
WHUPpV]HWIJJĘVpJHDWHUPHOpVV]H]RQDOtWiVDLGpQ\V]HUĦVpJHDIRO\DPDWRNHJ\PiVUDpSOpVH
miatt, másrészt a rendszerváltás óta lezajlott különösen nagy átalakulások – a privatizációhoz
és a kárpótláshoz kapcsolódó tulajdonosi szerkezet megváltozása, a vállalati méret
csökkenése, a vállalati struktúra, a termékszerkezet és -volumen megváltozása, a
foglalkoztatottak számának csökkenése – miatt.
)ĘFpORP D] YROW KRJ\ IHOWiUMDP D] LGĘWpQ\H]Ę YH]HWĘi munkában betöltött szerepét, illetve
EHEL]RQ\tWVDP KRJ\ D] LGĘ PLQW HUĘIRUUiV D PHQHG]VHUL- és a vállalati eredményesség,
hatékonyság fokozásának szolgálatába állítható.
2. Anyag és módszer
$NXWDWiVHOĘ]PpQ\HL
Kutatási területem szervesen illeszkedik a Debreceni Egyetem, Agrár- pV 0ĦV]DNL
Tudományok Centruma, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, Vezetés- és
Szervezéstudományi Intézete által indított kutatási programhoz (Berde, 2009),
„A menedzsment funkcionális vizsgálatához”. KutatáVL WpPiP D IRO\DPDW PHQHG]VPHQW IĘ
WHUOHWKH]D]RQEHOOD]LGĘJD]GiONRGiVUpV]WpPDN|UK|]LOOHV]NHGLN
$ YL]VJiODWRN UHQGV]HUH LV LJD]RGLN D] LQWp]HW iOWDO DONDOPD]RWW PyGV]HUKH] DPL NpUGĘtYHV
LQWHUM~WYiOODODWLDGDWJ\ĦMWpVWMHOHQW
A szakirodalmi ajánOiVRNILJ\HOHPEHYpWHOpYHO|VV]HiOOtWRWWNpUGĘtYHWHOĘV]|UYpOHWOHQV]HUĦHQ
NLYiODV]WRWW  YH]HWĘYHO V]HPpO\HV SUyEDLQWHUM~ VRUiQ WHV]WHOWHP $] tJ\ V]HU]HWW
tapasztalatok alapján véglegesítettem kérdéseimet és esettanulmány segítségével dolgoztam ki
a vizsgálatnál alkalmazott módszertani eljárásokat.
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$ YpJOHJHV IRUPiW |OW|WW NpUGĘtYHNHW NpUGH]ĘEL]WRVRN MXWDWWiN HO D YL]VJiODWED YRQW
V]HUYH]HWHNKH] $ NpUGH]ĘEL]WRVVDO W|UWpQĘ DGDW-felvételezés az egyik legmegbízhatóbb
PyGV]HUQHNWHNLQWKHWĘ(Babbie, 1999), aPHO\EL]WRVtWMDDUHOHYiQVYiODV]DGiVWpVDNpUGĘtYHN
PHJIHOHOĘV]iQWĦNLW|OW|WWVpJpW
$ YL]VJiODWRP MHOOHJH PHJKDWiUR]WD D NpUGĘtYHN FpOFVRSRUWMiW D]D] D] HJ\HV YiOODONR]iVRN
YH]HWĘEHRV]WiV~DONDOPD]RWWDLWNpUWHPYiODV]DGiVUD
$NpUGĘtYKiURPUpV]UHWDgolható:
- $] HOVĘ UpV] D] ÄÈOWDOiQRV DGDWODS´ D YiODV]DGy PXQNDKHO\pQHN V]HUYH]HWL
paramétereit tartalmazza.
- A második rész az „Interjúalany (személyes) azonosító adatait” tartalmazza.
- A harmadik, tulajdonképpen az érdemi információkat hordozó rész a „Vezetési
interjú”, amely kérdéseiben megadtam 7-WpQ\H]ĘWPHO\HNHW-WĘO-LJWHUMHGĘVNiOiQ
NHOOHWWPLQĘVtWHQL
2. 2. Alkalmazott statisztikai módszerek
$ EHJ\ĦMW|WW DGDWRN MHOOHJpQHN ILJ\HOHPEH YpWHOpYHO D YL]VJiODWL FpOQDN PHJIHOHOĘ
feldolgozás pUGHNpEHQ W|EEIpOH DONDOPD]RWW VWDWLV]WLNDL HOHP]Ę HOMiUiVW DONDOPD]WDP
A NpUGĘtYHN pUWpNHOpVpW OHtUy VWDWLV]WLNDL HOHP]pVVHO NH]GWHP PDMG KLSRWp]LVYL]VJiODWRW
IĘNRPSRQHQVHOHP]pVWYDULDQFLDDQDOt]LVWYpJH]WHP
$ YiODV]ROy YH]HWĘN V]HPpO\HV MHOOHP]ĘL ps a szervezetek paraméterei alapján létrehozott
HOWpUĘ PLQĘVpJL LVPpUY-FVRSRUWED WDUWR]y WpQ\H]ĘN |VV]HKDVRQOtWiViUD V]iPWDQL iWODJDLNDW
vetettem össze. A számtani átlagok esetleges torzító hatásának kiküszöbölésére vizsgáltam a
WpQ\H]ĘNV]yUiViWLOOHWYHD]HJ\HVLVPpUYYiOWR]DWRNJ\DNRULViJiWLV(OYpJH]WHPDWpQ\H]ĘN
pontértékeinek megoszlási és rangsor vizsgálatát.
9L]VJiOWDP KRJ\ D YH]HWĘN YpOHPpQ\H PXWDW-e szignifikáns különbséget nemük, koruk,
legmagasabb iskolai végzettségük, beosztásuk, munkatapasztalatuk, beosztottjaik száma, és
munkaidejük alapján. Az egy szemponthoz tartozó csoportok átlagait hipotézis vizsgálatnak
vetettem alá.
$] RUGLQiOLV VNiOiQ PpUW NpUGpVHNUH IĘNRPSRQHQVHNHW DODNtWRWWDP $ NLDODNXOW
IĘNRPSRQHQVHNUHFVRSRUWNpS]ĘLVPpUYHNDODSján varianciaanalízist végeztem.
Az adathalmaz megbízhatóságát a reliability analízissel teszteltem. Az analízis egy Chronbach
alpha mutatót képez, mely eldönti a megbízhatóságot. E mutató szerint az adatokat
PHJIHOHOĘQHN WHNLQWHWWHP D WRYiEEL YL]VJiODWRNra. Elemeztem azt is, hogy mely kérdést
NHOOHQH W|U|OQL D NpUGĘtYEĘO KD MDYtWDQL V]HUHWQpN D PHJEt]KDWyViJRQ ,O\HQ NpUGpVW QHP
találtam.
2. 3. A vizsgálati minta bemutatása
$ YL]VJiODWRNEDQ YH]HWĘLLQWHUM~W GROJR]WDP IHO PHO\HNHW NpUGH]ĘEL]WRVRN Vegítségével
J\ĦMW|WWHPEH
Hiányzó adatok esetén, az adott válaszadó, az adott vizsgálati szempont alapján kimaradt az
HOHP]pVEĘO$WHOMHVPLQWiUDQp]YHDKLiQ\]yDGDWRNDUiQ\DYROW
9DODPHQQ\LYiOODONR]iVWHYpNHQ\VpJHD]DJUREXVLQHVVKH]N|WKHWĘDzon belül is kifejezetten
PH]ĘJD]GDViJL WHYpNHQ\VpJJHO D FpJHN IHOH WRYiEEL -uk élelmiszeriparral foglalkozik.
A YL]VJiODWL PLQWiW G|QWĘHQ N|]HSHV ]HPPpUHWĦ NRUOiWROW IHOHOĘVVpJĦ WiUVDViJL IRUPiEDQ
PĦN|GĘ V]HUYH]HWHN DONRWMiN ( V]HUYH]HWHN W|EE PLnt 40%-D pOW iW MHOHQWĘV iWDODNXOiVW D]
HOP~OWLGĘV]DNEDQ
A YiODV]DGyN MHOHQWĘV UpV]H IHOVĘIRN~ YpJ]HWWVpJJHO UHQGHONH]Ę IpUIL DNL IĘNpQW N|]pS- és
DOVyYH]HWĘL EHRV]WiVEDQ GROJR]LN $ PHJNpUGH]HWWHN N|]W V]LQWH D]RQRV DUiQ\EDQ YDQQDN D
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30-as, a 40-es, és az 50-es korosztályhoz tartozók, de nem elhanyagolható a huszonévesek
aránya sem. A válaszolók 60%-DEHWDUWMDDW|UYpQ\HVHQHOĘtUWyUiVPXQNDLGĘWGH-uk
HWWĘOW|EELGĘWW|OWPXQNiYDO
3. Vezetési feladat vizsgálatok
A vezetési tevékenység vizsgálaWD VRUiQ D YH]HWĘL IHODGDWRNDW NpW FVRSRUWUD ERQWYD
HOHPH]WHP$]HJ\LNFVRSRUWEDDNODVV]LNXVYH]HWpVLIHODGDWRNDWVRUROWDPPHO\HNDYH]HWĘL
PXQND ORJLNXVDQ IHOpSOĘ VRUUHQGMpW PXWDWMiN ËJ\ D] LQIRUPiFLyV]HU]pV - kommunikáció tervezés - döntés - rendelkezés - szervezés - HOOHQĘU]pV DONRWMD D] iOWDODP V]HUYH]HWL
IRO\DPDWRNNDO NDSFVRODWRV IXQNFLyNQDN U|YLGHQ IRO\DPDW IHODGDWRNQDN  QHYH]HWW YH]HWĘL
tevékenységek csoportját.
$]RNDW D IHODGDWRNDW PHO\HN HEEH D ORJLNDLODJ IHOpSOĘ IRO\DPDWED HJ\pUWHOPĦHQ nem
KHO\H]KHWĘHNHOLOOHWYHDPHO\HNW|EEHOHPKH]IXQNFLyKR]LVN|WKHWĘHNNO|QYL]VJiOWDPËJ\
a motivációmenedzsment, a szervezeti kultúra formálás, a változásmenedzsment, a
PLQĘVpJPHQHG]VPHQWDV]HUYH]HWIHMOHV]WpVDKXPiQHUĘIRUUiVJD]GiONRGiVpVD szervezeti
PDJDWDUWiVIRUPiOiVNHUOWHJ\FVRSRUWED0LYHOH]HNDYH]HWĘLPXQNiKR]WDUWDOPXNQiOIRJYD
N|WĘGQHN WDUWDOPL YH]HWĘL IHODGDWRNQDN QHYH]WHP HO ĘNHW (] D IHORV]WiV OpQ\HJpEHQ N|YHWL
Berde (2003) vezetési feladatok rendszerezését.
&pORPD]YROWKRJ\PLQGNpWFVRSRUWQiOIHOWpUNpSH]]HPKRJ\D]LGĘWpQ\H]ĘWPHO\YH]HWpVL
IHODGDWRNEDQ pUWpNHOLN MHOHQWĘVQHN pV PHO\ IHODGDWRN HVHWpEHQ pU]pNHOLN ~J\ D YiODV]DGyN
KRJ\D]LGĘKDWpNRQ\ViJPpJIRNR]KDWy
$]LGĘWpQ\H]ĘV]HUHSHDIRO\Dmat feladatokban
A szervezeti folyamatokkal kapcsolatos vezetési feladat vizsgálatokban azt a volt a célom,
KRJ\ PHJiOODStWVDP D YH]HWĘN D] LQIRUPiFLyV]HU]pV - kommunikáció - tervezés - döntés rendelkezés - szervezés - HOOHQĘU]pV IXQNFLyN HVHWpEHQ PHQQyire tartják fontosnak az
LGĘWpQ\H]ĘW PHQQ\LUH WDUWMiN MDYtWKDWyQDN D] LGĘKDWpNRQ\ViJRW $ PHJNpUGH]HWW YH]HWĘN
LGĘWpQ\H]ĘPLQĘVtWpVpWDN|YHWNH]ĘV]iPWDQLiWODJRNV]HPOpOWHWLN
Szervezés
3,981
Döntés
3,978
Tervezés
3,932
.OVĘLQIRUPiFLyV]HU]pV 3,912
ElOHQĘU]pV
3,902
Kommunikáció
3,897
%HOVĘLQIRUPiFLyV]HU]pV 3,876
Rendelkezés
3,574
$] pUWpNHN  pV  N|]p HVQHN D]D] PDJDV pUWpNHNNHO PLQĘVtWHWWHN D YiODV]ROyN (]
PXWDWMD KRJ\ MHOHQWĘVQHN WDUWMiN D] LGĘWpQ\H]ĘW D V]HUYH]HWL IRO\DPDWRNNDO NDSFVRODWos
vezetési feladatokban. Leginkább a szervezésben és a döntésben értékelik a szerepét. Ezután a
WHUYH]pV D NOVĘ LQIRUPiFLyV]HU]pV D] HOOHQĘU]pV D NRPPXQLNiFLy D EHOVĘ
LQIRUPiFLyV]HU]pVN|YHWNH]LN$OHJNLVHEEMHOHQWĘVpJHD]LGĘQHNDUHQGHONH]pVEHQYDn.
$V]HUYH]pVQHPPiVPLQWNRRUGLQiFLyVWHYpNHQ\VpJDPHO\VRUiQD]HOWpUĘIHODGDWRNNDOpV
KDWiVN|U|NNHO UHQGHONH]Ę GH HJ\PiVVDO V]RURV NDSFVRODWEDQ iOOy V]HUYH]HWL HJ\VpJHN
V]HPpO\HN WHYpNHQ\VpJpWPĦködését összehangolják (Lawrence-Lorsch, 1969). A szervezet
struktúrája, az alkalmazott technológia „kemény” koordinációs eszközök (Berde, 2003),
PHJOHKHWĘVHQ UXJDOPDWODQRN $ PDL iOODQGyDQ YiOWR]y JD]GDViJL N|UQ\H]HW D]RQEDQ J\RUV
reagálást igényel. Így valóban fontos, hogy szükség esetén minél gyorsabban, az új
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NLKtYiVRNQDN PHJIHOHOĘ WHFKQROyJLiW YH]HVVHQHN EH HQQHN PHJIHOHOĘHQ iWDODNtWViN D
V]HUYH]HWL VWUXNW~UiW (]pUW pUWpNHOWpN D OHJMHOHQWĘVHEEQHN D] LGĘWpQ\H]ĘW D] DGRWW YH]HWpVL
feladatok közül éppen a szervezésben.
$] KRJ\ D G|QWpV HVHWpEHQ D] LGĘWpQ\H]ĘW IRQWRVQDN WDUWMiN D] LQWHUM~DODQ\RN WHUPpV]HWHV
hiszen a gyorsan változó környezeti hatások gyors döntéshozatalt igényelnek. Amennyiben
PiUDG|QWpVPHJV]OHWHWWYDOyEDQQHPLGĘNpUGpVHDUHQGHONH]pVXWDVtWiVËJ\NHUOWD]LGĘ
viszonylatában az utolsó helyre az adott vezetési feladatok közt a rendelkezés.
$KRJ\D]WiEOi]DWPXWDWMDDNO|QE|]ĘiJD]DWRNKR]WDUWR]yYiOODONR]iVRNYH]HWĘLHOWpUĘHQ
PLQĘVtWHWWpN D] LGĘW D EHOVĘ LQIRUPiFLyV]HU]pVEHQ D NRPPXQLNiFLyEDQ D G|QWpVEHQ D
rendelkezésben, DV]HUYH]pVEHQpVD]HOOHQĘU]pVEHQ
1. táblázat: A szervezetek tevékenysége és a folyamat feladatok közti kapcsolat
jellemzése

Ágazat/Vezetési
feladat

%HOVĘ
Információ
szerzés

Kommunikáció

döntés

rendelkezés

szervezés

HOOHQĘU]pV

0H]ĘJD]GDViJ

3,9502

3,8689

4,1180

3,7294

4,0492

3,9967

Élelmiszeripar

3,9000

3,7576

3,7576

3,2333

3,8788

3,5000

Ipar

3,9667

4,0333

4,1525

3,6102

4,1017

4,0172

Szolgáltatás

4,0000

4,1852

3,8375

3,5185

4,1235

3,9506

Kereskedelem

3,4651

3,6047

3,7209

3,4884

3,5814

3,7442

Egyéb

3,7241

3,8488

3,7471

3,3103

3,8161

3,6744

Összesen

3,8887

3,8997

3,9835

3,5871

3,9885

3,9022

Forrás: Saját vizsgálatok

$ PH]ĘJD]GDViJLWHYpNHQ\VpJĦV]HUYH]HWHNDUHQGHONH]pVWpUWpNHOWpNDOHJIRQWRVDEEQDN(]
azért érdekes, mert a teljes minta viszonylatában éppen a rendelkezést tartották a legkisebb
MHOHQWĘVpJĦQHN $ UHQGHONH]pV QDSMDLQN IHOIRJiVD V]HULQW HJ\HW MHOHQW D]]Dl, hogy úgy
N|]YHWtWVN D V]HUYH]HWL FpORNDW D] DONDOPD]RWWDN IHOp KRJ\ ĘNHW HJ\EHQ HON|WHOH]]N
PHOOHWWN WRYiEEi D]RNNDO PDJDV WHOMHVtWPpQ\V]LQW HOpUpVpUH LV |V]W|Q|]]N ĘNHW (Dobák,
2002) (] D PH]ĘJD]GDViJEDQ YDOyEDQ SUREOHPDWLNXV OHKHW KLV]HQ D PH]ĘJD]GDViJL
PXQNDIRO\DPDWRN LGpQ\V]HUĦVpJH D IHODGDWWHUKHOpVHN iOODQGy YiOWR]iVD pV HJ\HQHWOHQVpJH
PLDWWDIRO\DPDWRVIRJODONR]WDWiVQHKp]VpJHNEHWN|]LNDPXQNDHUĘHJ\UpV]HFVDNDONDOPL
munNDYiOODOyNpQW LGpQ\V]HUĦHQ IRJODONR]WDWKDWy (Berde, 2003). Az alkalmi-, vagy
idénymunkásokat az elkötelezettség kevéssé jellemzi, és a magas teljesítményre való
|V]W|Q]pVUHLVNHYpVHV]N|]iOODYH]HWĘUHQGHONH]pVpUH$PH]ĘJD]GDViJEDQGROJR]yYH]HWĘN
ezért értékelték a többi ágazatban dolgozónál magasabbra a rendelkezés szerepét.
$ NO|QE|]Ę ]HPPpUHWĦ V]HUYH]HWHN |VV]HKDVRQOtWiVDNRU D]W WDSDV]WDOWDP KRJ\ D
QDJ\YiOODODWRN  IĘQpO W|EE IRJODONR]WDWRWW  D EHOVĘ LQIRUPiFLyV]HU]pVEHQ D
kommunikációban és D WHUYH]pVEHQ pUWpNHOLN OHJIRQWRVDEEQDN D] LGĘ V]HUHSpW $ QDJ\REE
üzemmérethez logikusan bonyolultabb szervezeti felépítés, struktúra tartozik, az információ
hosszabb „úton” - KRVV]DEE LGĘ DODWW - MXW HO D PHJIHOHOĘ YH]HWĘLJ (] PDJ\DUi]]D KRJ\ D
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nagy cpJHNYH]HWĘLQpOD]LGĘYLV]RQ\ODWiEDQHOVĘNN|]|WWYDQDEHOVĘLQIRUPiFLyV]HU]pVpVD
kommunikáció.
)ĘNRPSRQHQVHOHP]pVVHOYL]VJiOWDPKRJ\DYiODV]DGyNV]HULQWD]LGĘWpQ\H]ĘPHO\IRO\DPDW
YH]HWpVL IHODGDWRN HVHWpEHQ YLVHONHGLN D]RQRVDQ $ IĘNRPSRQHQVHN ROyan mesterséges
YiOWR]yN DPHO\HN PXWDWMiN D] DGDWRN VWUXNW~UiMiW pV D ÄUDMWXN OĘ´ YiOWR]yN PHJIHOHOĘ
V~O\RNNDONpSH]HWWOLQHiULVNRPELQiFLyMDNpQWiOOQDNHOĘ$YiODV]RNDODSMiQOpWUHM|WWVWUXNW~UiW
a 2. táblázat mutatja.
2. táblázat: )ĘNRPSRQHQVHNDIRO\DPDWIHODGDWRNLGĘWpQ\H]ĘYL]VJiODWiEDQ
Vezetési feladat

)ĘNRPSRQHQVHN
1a

Kommunikáció

0,739

%HOVĘLQIRUPiFLyV]HU]pV

0,721

.OVĘLQIRUPiFLyV]HU]pV

0,706

Tervezés

0,627

1b

Szervezés

0,771

(OOHQĘU]pV

0,765

1c

Döntés

0,788

Rendelkezés

0,771

KMO = 0,847; magyarázott varianciahányad = 65,9%
Forrás: Saját vizsgálatok

(V]HULQWDYiODV]DGyND]LGĘWpQ\H]ĘWDN|YHWNH]ĘYH]HWpVLIHODGDWRNHVHWpEHQWDUWMiND]RQRV
MHOOHJĦQHN
- DNRPPXQLNiFLyDEHOVĘ-DNOVĘLQIRUPiFLyV]HU]pVés a tervezés esetében – ezt a
IĘNRPSRQHQVWÄ3UREOpPDIHOWiUy´IĘNRPSRQHQVQHN D 
- D V]HUYH]pV pV D] HOOHQĘU]pV HVHWpEHQ – D IĘNRPSRQHQVW Ä3UREOpPD PHJROGy´
IĘNRPSRQHQVQHN E 
- a döntés és a rendelkezés esetében – D IĘNRPSRQHQVW Ä3UREOpPD PHJROGiVW
meghaWiUR]y´IĘNRPSRQHQVQHN F QHYH]HP
0HJIRJDOPD]KDWy KRJ\ D YL]VJiODWEDQ UpV]W YHYĘ YH]HWĘN V]HULQW D] LGĘWpQ\H]ĘQHN D
probléma feltárásában van a legnagyobb szerepe. A szervezeten belül szükséges a hatékony
NRPPXQLNiFLy D J\RUV EHOVĘ LQIRUPiFLyiUDPOiV így biztosítható a szervezet olajozott
PĦN|GpVH DPL HUHGPpQ\HNEHQ LV PHJQ\LOYiQXO $ PHJIHOHOĘ LGĘEHQ W|UWpQĘ NOVĘ
LQIRUPiFLyV]HU]pVpVDWHUYH]pVSHGLJYHUVHQ\HOĘQ\WMHOHQWDSLDFRQ$EHOVĘLQIRUPiFLyQDND
szervezeti folyamatokról kell pontos képet n\~MWDQLD D] HOYiUiVRN PHJIHOHOĘ DODNXOiViUyO
LOOHWYHD]DWWyOYDOyHOWpUpVUĘONHOODGDWRNDWV]ROJiOWDWQLD$NOVĘLQIRUPiFLyQDNDN|UQ\H]HWL
WHQGHQFLiNUyOpVDNOVĘIRO\DPDWRNYiOWR]iViUyONHOOWiMpNR]WDWQLDDYH]HWpVW0LQGNpWIHODGDW
megvalósításában D NRPPXQLNiFLy IRQWRV V]HUHSHW MiWV]LN HQQHN PHJIHOHOĘHQ D
NRPPXQLNiFLy pV D] LQIRUPiFLy |VV]HWDUWR]y HJ\WWPR]Jy WpQ\H]ĘN (] DODSMiQ
megállapítható, hogy a szervezetek sikerességét a gyors és hatékony kommunikáció és
LQIRUPiFLyV]HU]pVDODSYHWĘHQPHJKatározza.
A szervezeti folyamatokhoz tartozó vezetési feladatokkal kapcsolatos vizsgálatok másik része
D] LGĘKDWpNRQ\ViJ MHOOHP]pVpUH YRQDWNR]RWW $] YROW D FpORP KRJ\ PHJiOODStWVDP PHO\
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IXQNFLy HVHWpEHQ YDQ OHKHWĘVpJ D] LGĘUiIRUGtWiV FV|NNHQWpVpUH $ PHJNpUGH]HWW YH]HWĘN D]
LGĘKDWpNRQ\ViJRWDOHJQDJ\REEPpUWpNEHQDNRPPXQLNiFLypVDV]HUYH]pVWHUpQOHJNHYpVEp
DNOVĘLQIRUPiFLyV]HU]pVEHQWDUWMiNMDYtWKDWyQDN$]pUWpNHNpVN|]pHVQHN(]D]W
mutatja, hogy összességében közepesen javíthatónak tarWMiN D] LGĘKDWpNRQ\ViJRW D] DGRWW
vezetési feladatokban.
Eredményeim szerint minél nagyobb a vállalat mérete, annál inkább vélik javíthatónak az
LGĘKDWpNRQ\ViJRWDNOVĘ-EHOVĘLQIRUPiFLyV]HU]pVEHQDNRPPXQLNiFLyEDQDWHUYH]pVEHQpV
a döntésben, a vizsgiODWEDQ UpV]W YHWW YH]HWĘN (] PDJ\DUi]KDWy ~J\ KRJ\ D QDJ\REE
foglalkoztatotti létszám, nagyobb, bonyolultabb szervezeti struktúrával jár, amely esetében
PpJ YDQQDN OHKHWĘVpJHN D] LQIRUPiFLyV]HU]pV D NRPPXQLNiFLy D WHUYH]pV pV D G|QWpV
javítására, gyorsabbá tételére.
$PHJNpUGH]HWWYH]HWĘNQHNPLQpOW|EEDEHRV]WRWWMXNDQQiOLQNiEEpU]LNMDYtWKDWyQDND]LGĘ
hatékony felhasználását a tervezésben és a szervezésben. A több beosztott nagyobb
PXQNDPHJRV]WiVWMREELGĘKDWpNRQ\ViJRWIHOWpWHOH]HEEHQDNpWYH]HWĘLIXQNFLyEDQ
$ IRO\DPDW IHODGDWRN LGĘKDWpNRQ\ViJiQDN MDYtWiViUD YpJ]HWW YL]VJiODWRN VRUiQ NpS]HWW
IĘNRPSRQHQVHNHWDWiEOi]DWPXWDWMD
3. táblázat: )ĘNRPSRQHQVHNDIRO\DPDWIHODGDWRNLGĘKDWpNRQ\ViJYL]VJiODWiEDQ
Vezetési feladat
Döntés
Tervezés
Rendelkezés
%HOVĘLQIRUPiFLyV]HU]pV
.OVĘLQIRUPiFLyV]HU]pV
Kommunikáció
(OOHQĘU]pV
Szervezés

2a
0,840
0,729
0,714

)ĘNRPSRQHQVHN
2b

2c

0,827
0,825
0,691
0,886
0,696

KMO = 0,868; magyarázott varianciahányad = 72,8%
Forrás: Saját vizsgálatok

$] LGĘKDWpNRQ\ViJ Q|YHOpVpW WHNLQWYH D G|QWpV D WHUYH]pV pV D UHQGHONH]pV DONRW HJ\
IĘNRPSRQHQVW D  (]W D IĘNRPSRQHQVW Ä)HODGDW HOĘNpV]tWĘ´ IĘNRPSRQHQVQHN QHYH]HP HO
A YL]VJiOW PLQWiED WDUWR]y YH]HWĘN V]HULQW D] LGĘKDWpNRQ\ViJ OHJLQNiEE D feladat
HOĘNpV]tWpVHNRUMDYtWKDWy
$ PiVRGLN FVRSRUWED D EHOVĘ- NOVĘ LQIRUPiFLyV]HU]pV D NRPPXQLNiFLy NHUOW (] D
IĘNRPSRQHQV E D]Ä,QIRUPiFLyV´IĘNRPSRQHQVHOQHYH]pVWNDSMD$PHJNpUGH]HWWHNV]HULQW
D]LGĘKDWpNRQ\DEEIHOKDV]QiOiViUDPpJH]HQIHODGDWRNHVHWpEHQLVYDQOHKHWĘVpJ
$KDUPDGLNIĘNRPSRQHQVEHD]HOOHQĘU]pVV]HUYH]pVWDUWR]LN F (]D]~J\QHYH]HWWÄ)HODGDW
YpJUHKDMWy´IĘNRPSRQHQV(UHGPpQ\HLPV]HULQWDOHJNHYpVEpLWWMDYtWKDWyD]LGĘKDWpNRQ\ViJ
(] pUWKHWĘ KLV]HQ D YpJUHKDMWiVW PHJKDtározza a szervezeti struktúra, a technológia, ami
YLV]RQ\ODJÄN|W|WW´LGĘIHOKDV]QiOiVWMHOHQW
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4. Konklúzió
$IRO\DPDWIHODGDWRNYL]VJiODWDDODSMiQPHJiOODStWKDWyKRJ\DYH]HWĘNMHOHQWĘVQHNtWpOLNPHJ
D] LGĘWpQ\H]Ę V]HUHSpW D V]HUYH]HWL folyamatokkal kapcsolatos vezetési feladatokban.
A V]HUYH]pVEHQ pV D G|QWpVEHQ pUWpNHOLN D OHJIRQWRVDEEQDN H]XWiQ D WHUYH]pV D NOVĘ
LQIRUPiFLyV]HU]pVD]HOOHQĘU]pVDNRPPXQLNiFLypVDEHOVĘLQIRUPiFLyV]HU]pVN|YHWNH]LN
$OHJNLVHEEMHOHQWĘVVpJHD]LGĘQHNDUHQGHONH]pVEHQYDQ
$ PH]ĘJD]GDViJL WHYpNHQ\VpJĦ V]HUYH]HWHN YLV]RQW pSSHQ D UHQGHONH]pVW PLQĘVtWHWWpN D
OHJPDJDVDEEpUWpNĦQHN$UHQGHONH]pVHJ\HWMHOHQWD]]DOKRJ\~J\N|]YHWtWVNDV]HUYH]HWL
FpORNDW D] DONDOPD]RWWDN IHOp KRJ\ ĘNHW HJ\EHQ HON|Welezzük mellettük, továbbá azokkal
PDJDV WHOMHVtWPpQ\V]LQW HOpUpVpUH LV |V]W|Q|]]N ĘNHW (] D PH]ĘJD]GDViJEDQ YDOyEDQ
SUREOHPDWLNXV OHKHW KLV]HQ D PH]ĘJD]GDViJL PXQNDIRO\DPDWRN LGpQ\V]HUĦVpJH D
feladatterhelések állandó változása és egyenetlensége miatt a folyamatos foglalkoztatás
QHKp]VpJHNEH WN|]LN D PXQNDHUĘ HJ\ UpV]H FVDN DONDOPL PXQNDYiOODOyNpQW LGpQ\V]HUĦHQ
foglalkoztatható. Az alkalmi-, vagy idénymunkásokat az elkötelezettség kevéssé jellemzi, és a
magas teljesítményre való ösztönzésre is kevés HV]N|]iOODYH]HWĘUHQGHONH]pVpUH
$ QDJ\ FpJHN YH]HWĘLQpO D] LGĘ YLV]RQ\ODWiEDQ HOĘNHOĘ KHO\HQ YpJ]HWW D EHOVĘ
információszerzés és a kommunikáció. Ez magyarázható azzal, hogy a nagyobb
üzemmérethez logikusan bonyolultabb szervezeti felépítés, struktúra tartozik, az információ
hosszabb „úton” – KRVV]DEELGĘDODWW– MXWHODPHJIHOHOĘYH]HWĘLJ
$] LGĘKDWpNRQ\ViJRW D PHJNpUGH]HWW YH]HWĘN |VV]HVVpJpEHQ N|]HSHVHQ MDYtWKDWyQDN tWpOLN
PHJ H]HNEHQ D YH]HWpVL IHODGDWRNEDQ $] LGĘUiIRUGtWiVRN FV|NNHQWpVpUH D OHJLQkább a
NRPPXQLNiFLypVDV]HUYH]pVWHUpQOHJNHYpVEpDNOVĘLQIRUPiFLyV]HU]pVEHQOiWQDNHVpO\W
Eredményeim szerint minél nagyobb a vállalat mérete, annál inkább vélik javíthatónak az
LGĘKDWpNRQ\ViJRWDNOVĘ-EHOVĘLQIRUPiFLyV]HU]pVEHQDNRPPXQLNiFLyEan, a tervezésben és
D G|QWpVEHQ D YL]VJiODWEDQ UpV]W YHWW YH]HWĘN (] PDJ\DUi]KDWy ~J\ KRJ\ D QDJ\REE
foglalkoztatotti létszám, nagyobb, bonyolultabb szervezeti struktúrával jár, amely esetében
PpJ YDQQDN OHKHWĘVpJHN D] LQIRUPiFLyV]HU]pV D NRPPXQLNiFLy, a tervezés és a döntés
javítására, gyorsabbá tételére.
$PHJNpUGH]HWWYH]HWĘNQHNPLQpOW|EEDEHRV]WRWWMXNDQQiOLQNiEEpU]LNMDYtWKDWyQDND]LGĘ
hatékony felhasználását a tervezésben és a szervezésben. A több beosztott nagyobb
PXQNDPHJRV]WiVWMREELGĘKDWpNRQ\ViJRWIHOWpWHOH]HEEHQDNpWYH]HWĘLIXQNFLyEDQ
$ IĘNRPSRQHQV HOHP]pV V]HULQW D YL]VJiODWEDQ UpV]W YHYĘ YH]HWĘN - különösen a nagyobb
V]HUYH]HWHN YH]HWĘL - D] LGĘWpQ\H]ĘQHN D OHJMHOHQWĘVHEE V]HUHSHW D SUREOpPD IHOWiUiViEDQ
tulajdonítanak. A szerve]HWHQ EHOO V]NVpJHV D KDWpNRQ\ NRPPXQLNiFLy D J\RUV EHOVĘ
LQIRUPiFLyiUDPOiV tJ\ EL]WRVtWKDWy D V]HUYH]HW RODMR]RWW PĦN|GpVH DPL HUHGPpQ\HNEHQ LV
PHJQ\LOYiQXO $ PHJIHOHOĘ LGĘEHQ W|UWpQĘ NOVĘ LQIRUPiFLyV]HU]pV pV D WHUYH]pV SHGLJ
YHUVHQ\HOĘQ\WMHOHQW DSLDFRQ$]LGĘKDWpNRQ\ViJSHGLJOHJLQNiEEDIHODGDWHOĘNpV]tWpVHNRU
a döntés, a tervezés és a rendelkezés funkcióknál javítható.
Összefoglaló
 YH]HWĘL NpUGĘtYHV LQWHUM~W IHOGROJR]YD VWDWLV]WLNDL PyGV]HUHNNHO HOHPH]WHP D]
LGĘWpQ\H]ĘWpVD]LGĘKDtékonyságot a vezetési feladatok esetében.
$ YH]HWpVL WHYpNHQ\VpJ YL]VJiODWD VRUiQ D YH]HWĘL IHODGDWRNDW NpW FVRSRUWUD ERQWYD
HOHPH]WHP$]HJ\LNFVRSRUWEDDNODVV]LNXVYH]HWpVLIHODGDWRNDWVRUROWDPPHO\HNDYH]HWĘL
PXQND ORJLNXVDQ IHOpSOĘ VRUUHQGMpW PXtatják (folyamat feladatok). Azokat a feladatokat,
PHO\HN HEEH D ORJLNDLODJ IHOpSOĘ IRO\DPDWED HJ\pUWHOPĦHQ QHP KHO\H]KHWĘHN HO LOOHWYH
DPHO\HNW|EEHOHPKH]IXQNFLyKR]LVN|WKHWĘHNNO|QYL]VJiOWDP WDUWDOPLIHODGDWRN 
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A folyamat feladatok közül a szeUYH]pVEHQpVDG|QWpVEHQpUWpNHOWpNDPHJNpUGH]HWWYH]HWĘN
OHJIRQWRVDEEQDN D] LGĘWpQ\H]Ę V]HUHSpW H]XWiQ D WHUYH]pV D NOVĘ LQIRUPiFLyV]HU]pV D]
HOOHQĘU]pV D NRPPXQLNiFLy pV D EHOVĘ LQIRUPiFLyV]HU]pV N|YHWNH]HWW $ OHJNLVHEE
MHOHQWĘVpJHV]HULQWND]LGĘQHNDUHQGHONH]pVEHQYDQ
Summary
I analysed 625 questionnaires containing management preference examinations, investigating
time factor and time efficiency with regard to management tasks with statistical methods.
During the examination of managing activities, I divided managing tasks into two groups. In
one of them there are the classical management tasks, which I named as process tasks in short.
I examined separately the tasks that cannot definitely be placed in this logical process, and
which can be related to several elements and functions. (They are the content tasks.)
Among the process tasks the role of the time factor was considered by the managers
questioned as the most important in organising and decision making. They were followed by
planning, obtaining outer information, checking, communication and obtaining inner
information. Time has the least significance in commanding.
Felhasznált irodalom
1. Babbie E. (1999): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest.
2. Berde CS.  0HQHG]VPHQWDPH]ĘJD]GDViJEDQ6]DNWXGiV.LDGy+i]%XGDSHVW
3. Berde CS. (2009): A vezetés funkcionális vizsgálatának módszertani kérdései. „Jubileumi
kiadvány a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet
alapításának 50. évfordulójára.” Miskolci Egyetem, Miskolc-Lillafüred, 2009. 30-37. p.
4. Dobák M. (2002): Szervezeti formák és vezetés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,
Budapest
5. Lawrence P. R. – Lorsch J. W. (1969): Organization and Enviroment. Irwin, R. D.
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BOKOR ZOLTÁN
FENNTARTHATÓSÁG ÉS VERSENYKÉPESSÉG AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSBAN-LOGISZTIKÁBAN
Kulcsszavak: áruszállítás, logisztika, fenntarthatóság, versenyképesség
1. Közlekedéspolitikai, makrogazdasági háttér
A témakör makrogazdasági hátterének feltérképezésekor a közösségi (EU-s)
közlekedéspolitikákból érdemes kiindulni. Ennek keretében az áruszállítási-logisztikai
V]HNWRUW LV  pULQWĘ VWUDWpJLDL GRNXPHQWXPRN pUWpNHOpVpUH NHUO VRU D - LGĘV]DNUD
vonatkoztatva. Azt vizsgáljuk, hogyan és milyen összefüggésben jelenik meg a
fenntarthatóság és a versenyképesség a közlekedés- pVJD]GDViJSROLWLNDLFpONLWĦ]pVHNN|]|WWV
mikor melyik vonal a domináns. A releváns stratégiai dokumentumok kivonatolt összegzését
az 1. táblázat mutatja be (EU Commission DG TREN, 2009).
1. táblázat: A közösségi közlekedéspolitikák és célrendszerük változása
$FpOUHQGV]HUIĘEEHOHPHL

Stratégiai dokumentum





a szállítási módok közötti egyensúly helyreállítása
DV]ĦN LQIUDVWUXNWXUiOLV NHUHV]WPHWV]HWHNIHOV]iPROiVD
a használók (az áruszállításban a fuvaroztatók,
PHJUHQGHOĘN pUGHNHLQHNN|]pSSRQWEDKHO\H]pVH
a közlekedés globalizációjának kezelése

2006 – Tartsuk mozgásban Európát
(Keep Europe moving)






fenntartható mobilitás
védelem (környezetvédelem, közlekedés- és árubiztonság)
innováció
nemzetközi dimenziók kezelése

2007 – Tartsuk mozgásban az
árukat (Keeping freight
moving)







innováció (hangsúlyosan telematika)
HJ\V]HUĦVtWpV D]DGPLQLV]WUiFLyEDQ
PLQĘVpJEL]WRVtWiV
zöld szállítási folyosók
nemzetközi szabványosítás





az externális hatások internalizálása (árakba építése)
KDWpNRQ\N|]~WL~WGtMUHQGV]HUHN HOVĘVRUEDQDN|]~WL
áruszállításra alkalmazva)
a vasúti áruszállításból adódó zajterhelés mérséklése









biztonságos és megbízható szállítási rendszerek
teljesen integrált hálózatok
környezeti fenntarthatóság
fejlett technológiai megoldások
PLQĘVpJLV]ROJiOWDWiVRNpVPXQNDKHO\HN
hatékony árképzés
KR]]iIpUKHWĘVpJEL]WRVtWiVDDterülettervezés révén

2001 – Fehér könyv
(White paper)

2008 – Zöld áruszállítás
(Greening transport)

2009 – A közlekeGpVM|YĘMH
(Future of transport)

Forrás: Saját szerkesztés
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$ VWUDWpJLDL FpOUHQGV]HU LGĘEHOL DODNXOiViW WHNLQWYH
fenntarthatósági (pl. áruáramlatok vasútra terelése),
V]ROJiOWDWiVRN PLQĘVpJEL]WRVttása) elemek egyaránt
azonosítható, amelyek mindkét területre pozitív
rendszerek).

PHJiOODStWKDWy KRJ\ DEEDQ PLQG D
mind pedig a versenyképességi (pl.
megtalálhatók. Több olyan elem is
hatással bírhatnak (pl. telematikai

Az évtized elején némi eltolódás volt tapasztalható a környezeti célok irányába –
N|V]|QKHWĘHQD]DNNRULEDQ PpJ VWDELO JD]GDViJL Q|YHNHGpVQHN$]pYWL]HGN|]HSpWĘOHJ\UH
QDJ\REE KDQJV~O\W NDSWDN D YHUVHQ\NpSHVVpJL WpQ\H]ĘN (QQHN OHJMREE SpOGiMD KRJ\ D]
DGGLJLQWHQ]tYHQKDQJR]WDWRWWV]iOOtWiVLPyGYiOWiVW DNHYpVEpN|UQ\H]HWWHUKHOĘPyGRNIHOp LV
racionalizálták, amennyiben elismerték az egyes szállítási alágazatok (így a domináns közúti
N|]OHNHGpV  |QiOOy OpWMRJRVXOWViJiW V PD PiU D YiOWiVW FVDN D] ÄpVV]HUĦVpJ´ NHUHWHL N|]|WW
tartják kívánatosnak (intermodalitás vs. ko-modalitás). Ennek hátterében az a felismerés állt,
hogy az európai gazdaság versenyképessége kezdett elmaradni a fenntarthatóságra egyébként
NHYpVEp J\HOĘ JOREiOLV YHUVHQ\WiUVDLpWyO 86$ -DSiQ IHOW|UHNYĘ JD]GDViJRN  $] HOP~OW
pYHNEHQD]WiQPHJLQWHOĘUHW|UQLOiWV]RWWDNDIHQQWDUWKDWyViJL szempontok („zöld” megoldások
a logisztikában, stb.), de a közelmúlt gazdasági válsága végül ismét a versenyképességet hozta
HOĘWpUEH
$  WiEOi]DW D IHOGROJR]RWW VWUDWpJLDL GRNXPHQWXPRNEDQ OHJLQNiEE PHJMHOHQĘ
fenntarthatósági és versenyképességi eszközöket állítja szembe (a besorolás nem kizárólagos).
(EEĘO LV OiWV]LN KRJ\DQ WN|]QHN D VWUDWpJLDL FpORN VRNV]RU QHKp] KHO\]HWEH iOOtWYD D
döntéshozókat (Bokor-Gecse-Lakatos, 2009). 0LQGH]PDNURV]LQWĦHJ\HQV~O\LSUREOpPiNKR]
vezethet, amelyek vállalati (vagyis mikro) szinten is megjelennek, illetve tovább
fokozódhatnak – OiVGDN|YHWNH]ĘIHMH]HWHW
WiEOi]DW$ORJLV]WLNiWpULQWĘIĘEEIHQQWDUWKDWyViJLpVYHUVHQ\NpSHVVpJL
közlekedéspolitikai eszközök szembeállítása

Fenntarthatósági eszközök


társadalmi költség bázisú árképzés



N|UQ\H]HWYpGHOPLHOĘtUiVRNV]LJRUtWiVD



szállítási módváltás, intermodalitás
preferálása



DUHODWtYHN|UQ\H]HWWHUKHOĘEEV]iOOtWiVL
módok restriktív korlátozása

Versenyképességi eszközök


ko-modális szállításszervezés, a
leghatékonyabb továbbítási formákat
igénybe véve



LQWHOOLJHQVMiUPĦpViUX



integrált logisztikai láncok



V]ROJiOWDWiVPLQĘVpJpVPHJEt]KDWyViJ

Forrás: saját szerkesztés

2. A fenntarthatóság és a versenyképesség mikroökomómiai értelmezése az
áruszállításban, logisztikában
A nemzetközi szakirodalom a fenntarthatóságot három szempontból közelíti meg:
1. gazdasági,
2. társadalmi,
3. környezeti.
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Az adott áruszállítási-logisztikai rendszerPHJROGiV DNNRU WHNLQWKHWĘ IHQQWDUWKDWyQDN KD
PLQGKiURP V]HPSRQW V]HULQW D] $ J\DNRUODWEDQ D]RQEDQ HOĘIRUGXO KRJ\ FVDN NpW
V]HPSRQWEyOSR]LWtYD]HUHGPpQ\HUUHD]HVHWUHNO|QNDWHJyULiNYH]HWKHWĘNEH
x gazdasági és társadalmi fenntarthatóság = igazságos rendszer/megoldás;
x gazdasági és környezeti fenntarthatóság = életképes rendszer/megoldás;
x WiUVDGDOPLpVN|UQ\H]HWLIHQQWDUWKDWyViJ HOYLVHOKHWĘUHQGV]HUPHJROGiV
Ha tehát egy szállítási-logisztikai szolgáltatás(UHQGV]HU  LJD]ViJRV pOHWNpSHV pV HOYLVHOKHWĘ
akkor egyúttal fenntartható is. Lehet persze olyan eset, amikor – átmenetileg, pl. a
versenyképesség feljavítása érdekében – meg kell elégedni a korlátozott fenntarthatósággal,
de hosszabb távon nyilván mindhárom kritérium maradéktalan teljesítése szükséges (BokorTánczos, 2009).
A három fenntarthatósági szempont, illetve az azoknak való megfelelés a logisztikai vállalati]OHWLJ\DNRUODWEDQW|EEMHOOHP]ĘpVNDSFVROyGyLQGLNiWRUIHOKDV]QiOiViYDOpUWpNHOKHWĘEzek
közül a leggyakrabban alkalmazottakat a 3. táblázat foglalja össze szempontonként
differenciálva (Simongáti, 2009). $ PXWDWyN N|UH WHUPpV]HWHVHQ WHWV]ĘOHJHVHQ EĘYtWKHWĘ
LOOHWYH DODNtWKDWy D] DGRWW YiOODODWL N|UQ\H]HW NXOW~UD WRYiEEi D PĦN|GpVL SDUDméterek
függvényében.
3. táblázat: Fenntarthatósági indikátorok a szállítási-logisztikai vállalati gyakorlatban
-HOOHP]ĘN

Indikátorok
Gazdasági fenntarthatóság
Költség
üzemeltetési költség, szolgáltatások ára
naturália: tonna, tonnakm, TEU, egység
Volumen
érték: bevétel, forgalom
Haszon
profit, hozzáadott érték
kapacitás kihasználás, fajlagos
Hatékonyság
energiafelhasználás
Technológia
PĦV]DNLV]tQYRQDO- és állapotparaméterek
0LQĘVpJ
megbízhatóság, pontosság, árubiztonság
Társadalmi fenntarthatóság
Hozzáférés
V]ROJiOWDWiVRNHOpUKHWĘVpJHWpUEHQpVLGĘEHQ
Közlekedésbiztonság
balesetek száma, gyakorisága, súlyossága
üzemi balesetek száma, gyakorisága,
Munkakörülmények
súlyossága; dolgozói elégedettség
torlódásból adódó veszteségek, externális
Negatív társadalmi hatások
költségek
Környezeti fenntarthatóság
7HUPpV]HWLHUĘIRUUiVIHOKDV]QiOiV
nyersanyag, földterület, energiaforrás
.LERFViWiVDOHYHJĘEH
emisszió káros anyagonként
EDOHVHWHNEĘOLQIUDVWUXNW~UDHOĘiOOtWiVEyOpV
fenntartásból,
Kibocsátás a vízbe, talajba
V]iQGpNRVViJEyOJRQGDWODQViJEyOHUHGĘ
V]HQQ\H]ĘDQ\DJRNPHQQ\LVpJH
érintett lakosság száma, aránya; érintett terület
Zajterhelés
nagysága
mennyiség kibocsátás típusonként (pl. veszélyes
Hulladékképzés
hulladékok, nem újrahasznosítható anyagok, stb.)
Forrás: (Simongáti, 2009) alapján saját szerkesztés
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A versenyképesség szállítási-logisztikai értelmezésénél három szintet kell megkülönböztetni:
1. UHQGV]HUV]LQWĦ
2. alágazatok közötti,
3. alágazaton belüli.
Az elVĘ V]LQWHQ D] YL]VJiOKDWy KRJ\ D V]iOOtWiVL-logisztikai szolgáltatási szektor mennyire
versenyképes más nemzetgazdasági ágazatokkal szemben. A második szint az egyes szállítási
módok közötti versenyre utal, míg a harmadik az adott közlekedési alágazaton belüli
munkamegosztást elemzi. Egy szállítási-logisztikai szolgáltatónak mindhárom típusú
versenyben helyt kell állnia. Közvetlenül a harmadik és a második szinten, de közvetett
PyGRQD]HOVĘQLV
$YHUVHQ\NpSHVVpJPHJKDWiUR]iViWV]iPRVWpQ\H]ĘLVEHIRO\isolja, így pl.:
x a szállítási-logisztikai szolgáltatás típusa, fajtája;
x a továbbítás távolsága;
x D]LGĘWpQ\H]ĘIRQWRVViJD
x a szállítás költsége;
x az externális hatások.
( WpQ\H]ĘN PHQWpQ GLIIHUHQFLiOWDQ pUGHPHV D] pUWpNHOpVW HOYpJH]QL $] pUWpNHOpVQpO PLQG D
PHQQ\LVpJL SONDSDFLWiV PLQGDPLQĘVpJL SOUHQGHONH]pVUHiOOiV NULWpULXPRNILJ\HOHPEH
YHHQGĘN(Bokor-Tánczos, 2009).
Tovább bonyolítja a helyzetet a kooperáció kérdéskörének beemelése. A szállítási és
ORJLV]WLNDL V]ROJiOWDWiVRNQiO XL HJ\UH LQNiEE HOĘWpUEH NHUO D NRPSOH[ PHJROGiVRN
IHONtQiOiVDDPLHJ\IDMWDKiOy]DWRVRGiVKR]YH]HWDSLDFLV]HUHSOĘNN|]|WW$KiOy]DWRVRGiVD]
HJ\WWPĦN|GpV NO|QIpOH IRUPiLW IHOWételezi, amelyek csúcsa a stratégiai partnerség.
A szolgáltatóknak tehát el kell dönteniük, hogy versenyeznek vagy kooperálnak. A mai
PĦN|GpVLN|UQ\H]HWEHQH]HJ\UHLQNiEE~J\UHDOL]iOyGLNKRJ\DV]ROJiOWDWyNRRSHUiOUpV]H
lesz egy vagy több integrált ellátási láncnak azért, hogy versenyben maradjon. És e mellett
V]HPEHVO D NRUiEEDQ WiUJ\DOW IHQQWDUWKDWyViJL HOYiUiVRNNDO LV 0LQGH] PDJDV V]LQWĦ
DONDOPD]NRGyNpSHVVpJHW pV DODSRV G|QWpV HOĘNpV]tWĘ WHYpNHQ\VpJHW NtYiQ D VWUDWpJLDL pV D
taktikai tervezésben.
$]HOĘEELHOHP]pV|VV]HJ]pVHNpQWPHJiOODStWKDWyKRJ\PLNURV]LQWHQPiUDIHQQWDUWKDWyViJ
és a versenyképesség fogalmán belül is célkonfliktusokkal szembesülnek a vállalatok,
vállalkozások. Emellett a makroszinten azonosított választási kényszerek is jelentkeznek
esetükben, tovább bonyolítva a vezetési-szervezési feladatokat. Az egyensúlyi problémák
WHKiW D IHOWiUW G|QWpVL GLOHPPiNDW PHJIHOHOĘHQ NH]HOĘ PyGV]HUWDQRN NLDODNtWiViW pV
alkalmazását követelik meg az áruszállítási-logisztikai szektorban.
3. MeJROGiVLOHKHWĘVpJHND]HJ\HQV~O\LSUREOpPiNNH]HOpVpUH
A fenntarthatóság és a versenyképesség célrendszerének összevetése eredményeként
DODSYHWĘHQNpW~WDGyGLND]DGHNYiWVWUDWpJLiNNLDODNtWiViUD
x D]HJ\H]ĘFpORNEDQUHMOĘHOĘQ\|NNLDNQi]iVDpVYDJ\
x a célok közötti konfliktusok kezelése.
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$] HOVĘ HVHW D] HJ\V]HUĦEE GH HJ\~WWDO D NHYpVEp J\DNRULEE LV ,WW D V]LQHUJLNXV KDWiVRN
HUĘVtWpVpUH NHOO W|UHNHGQL D NRRSHUiFLy IHOWpWHOHLQHN U|J]tWpVH PHOOHWW $ PiVLN HVHWEHQ D
ÄQ\HUĘ-Q\HUĘ´ ÄZLQ-win”) típusú megoldáVRNNHUOKHWQHNHOĘWpUEHNRPSURPLVV]XPRNUpYpQ
adott esetben kompenzáló csomagok igénybe vételével. Itt fontos a kiegyensúlyozási
V]HPSRQWRN V]HULQWL SR]LWtY YDJ\ QHJDWtY LUiQ\~ HOWpUpVHN PHJHQJHGKHWĘ HJ\WWiOOiVL
tartományainak ismerete. Lényeges továbbá, hogy érzékenységvizsgálatok is kiegészítsék a
G|QWpV HOĘNpV]tWpVL HOMiUiVRNDW DPHO\HN IHODGDWD D SR]LWtY KDWiVRN HUĘVtWpVH pV D QHJDWtY
hatások mérséklése, semlegesítése.
$] D]RQRVtWRWW HJ\HQV~O\L SUREOpPiN PHJROGiVL OHKHWĘVpJHLQHN WHNLQWHWpEHQ D QHP]Htközi
J\DNRUODWDN|YHWNH]ĘIĘEEHV]N|]|NHWD]RQRVtWMD(Bokor-Tánczos, 2009):
x D V]HU]ĘGpVHV NDSFVRODWRN JRQGRV PHJKDWiUR]iVD pV EHWDUWDWiVD ,WW D
teljesítménybázisú, eredményorientált formák a leghatékonyabbak, amelyek ügyelnek
a feltételek számonkérésére is. Az eltérések „kordában tartását” a konzisztens
|V]W|Q]Ę-szankcionáló záradékok segítik;
x az információs és a kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazásával rugalmas
UHDJiOiVDYiOWR]ySLDFLLJpQ\HNUHpVWiUVDGDOPLHOYiUiVRNUD$]WHFKQROyJLDLIHMOĘGpV
D] ,.7 WHUpQ D OHJLQWHQ]tYHEE (] PLQG D] LQIUDVWUXNW~UD]HPHOWHWĘN PLQG D
szállítási-ORJLV]WLNDL V]ROJiOWDWyN N|UpEHQ OHKHWĘYp WHV]L D IHQQWDUWKDWyViJL
szempontok figyelembe vételét a versenyképesség megtartása mellett (adekvát államiközösségi keretszabályozást feltételezve). Az egyre összetettebbé váló IKT eszközök
támogatják a funkció-költségoptimalizálást, valamint a hatások nyomon követését;
x NRUV]HUĦG|QWpVWiPRJDWyPyGV]HUHNJ\DNRUODWLIHOKDV]QiOiVD(WHNLQWHWEHQOHJLQNiEE
a játékelméleti megközelíWpVHNOHKHWQHNVLNHUHVHN(]HNXLNLIHMH]HWWHQDNO|QE|]Ę
érdekek – OHKHWĘVpJ V]HULQWL – kiegyensúlyozott figyelembevételére keresnek
elfogadható megoldásokat a társadalmi optimumkeresés révén.
Különösen a harmadik fejlesztési irány veti fel az érintettek, vagy érdekelt felek (stakeholderHN  V]HUHSpQHN GLIIHUHQFLiOW GHILQLiOiVL LJpQ\pW $ OHJHJ\V]HUĦEE HVHWEHQ D] pULQWHWWHN NpW
csoportra oszthatók: közszféra és magánszféra (ezt most a szolgáltatókra korlátozva).
(OĘEELHN IHODGDWD D] D]RQRVtWRWW eszközrendszerhez kapcsolódó jogi szabályozás,
intézményfejlesztés és – piaci defektus esetén – a finanszírozási háttér megteremtése.
Utóbbiak kompetenciájába tartozik a piaci igények megismerése, erre alapozva az innováció
és a tudástranszfer elvégzése, vDODPLQW D NRUV]HUĦ ]OHWL pV WHFKQROyJLDL PHJROGiVRN
implementálása.
4. Következtetések
A fenntarthatóság és a versenyképesség korunk szakpolitikáinak, stratégiáinak meghatározó
célterületeit képezik. E fogalmak szállítási-logisztikai szektorbeli értelmezése összetett
feladat, mivel számos, olykor egymásnak ellentmondó szempontot kell figyelembe venni az
]OHWLWHFKQROyJLDL PHJROGiVRN pUWpNHOpVHNRU LOOHWYH WRYiEEIHMOHV]WpVHNRU $] HOWpUĘ
fejlesztési célok mind makro, mind pedig mikro szinten egyensúlyi problémákhoz vezetnek,
DPHO\HN NH]HOpVH PHJIHOHOĘ HV]N|]|N DONDOPD]iViW LJpQ\OL D G|QWpVKR]yNWyO (] LJD] D
közszférára és a vállalati szférára egyaránt.
$] HJ\HQV~O\L SUREOpPiN NH]HOpVH HJ\PiVW HUĘVtWĘ HV]N|]|NEHDYDWNR]iVRN NRPELQiOW
alkalmazásával oldhaWy PHJ NRQ]LV]WHQV pV D FpOHOWpUpVHNHW PLQLPDOL]iOy V]HU]ĘGpVHN D
YiOWR]yN|UQ\H]HWUHUXJDOPDVDQUHDJiOy,.7UHQGV]HUHNDW|EENULWpULXP~G|QWpVHOĘNpV]tWpVW
WiPRJDWy MiWpNHOPpOHWL PyGV]HUHN $ MDYDVROW LQWp]NHGpVHN PHJYDOyVtWiViEDQ HOWpUĘ
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szerepkörrel bír a köz- pVDPDJiQV]IpUDHOĘEELDÄMyLUiQ\EDWHUHOĘ´NHUHWHNHWKDWiUR]]DPHJ
míg utóbbi e – FpOV]HUĦHQ |V]W|Q]Ę – keretek között megvalósítja az üzlet- pV PĦV]DNL
fejlesztéseket.
Összefoglaló
A tanulmány célja a fenntarthatóság és a versenyképesség fogalmának szállítási-logisztikai
szektorra adaptált elemzése, valamint az azonosított egyensúlyi problémákra megoldási
LUiQ\RN NHUHVpVH $ PĦN|GpVL VWUDWpJLiW DODSYHWĘHQ PHJKDWiUR]y FpOUHQGV]HUHN YL]VJiODWD
makro és mikro szinten egyaránt elvégzésre kerüO IHOWiUYD D MHOOHP]Ę FpONRQIOLNWXVRNDW LV
E FpONRQIOLNWXVRN HOVĘVRUEDQ D] pUWpNHOpVL V]HPSRQWUHQGV]HU NRPSOH[LWiViEyO D]D] D
JD]GDViJLWiUVDGDOPL pV N|UQ\H]HWL SULRULWiVRNHJ\WWHVNH]HOpVLLJpQ\pEĘOV]iUPD]WDWKDWyN
A célkonfliktusok feloldására javaVODWFVRPDJ NHUO NLDODNtWiVUD DPHO\QHN IĘ SLOOpUHL D
PHJIHOHOĘHQ V]DEiO\R]RWW V]HU]ĘGpVHN D NRUV]HUĦ LQIRUPDWLNDL-telematikai megoldások és a
MiWpNHOPpOHWUHpSOĘG|QWpVWiPRJDWyPyGV]HUHN
Summary
The study aims to analyse the concept of sustainability and competitiveness adapted to the
transport-logistics sector and to find solutions for the identified equilibrium problems. The
goals determining the operations strategy have been investigated in macro as well as in micro
levels by exploring also the typical conflicts between them. The conflicts of various goals can
be mainly derived from the complexity of the evaluation scheme which integrates economic,
social and environmental factors. To mitigate the conflicts of contradictory strategic
objectives a package of proposals has been elaborated. The main pillars of the policy package
are the regulated contracts, the improved informatics-telematics systems and the decision
support methods based on game-theory.
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KVANCZ JÓZSEF
MÉRLEGVALÓDISÁG A GAZDASÁGI VÁLSÁG IDEJÉN
Kulcsszavak: egységes értékelés, számviteli elvek, infláció, év végi mérlegértékelés
1. Bevezetés
$] HOWpUĘ – múltbeli és jelenlegi – N|UQ\H]HWL WpQ\H]ĘN NO|QE|]Ę V]iPYLWHOL PHJROGiVRNDW
HUHGPpQ\H]QHN$]HOWpUpVHNDN|YHWNH]ĘWpQ\H]ĘNNHOPDJ\DUi]KDWyNDNO|QE|]ĘRUV]iJRN
pénzügyi-számviteli szabályozásai, a differenciált jogi szabályozás, adózási hagyományok, az
LQIOiFLy QDJ\ViJD pV PpUWpNH D EHIHNWHWĘL HOYiUiVRN D V]iPYLWHOL V]DNPD HUĘVVpJH pV
MHOHQWĘVpJH $ V]iPYLWHOL EHV]iPROy VWDELOLWiViW NpW WpQ\H]Ę GHWHUPLQiOMD HJ\UpV]W a
számviteli elvek konzekvens betartása, betartatása, másrészt az egységes értékelési
eljárás $  pYL & W|UYpQ\ DV]iPYLWHOUĘO WRYiEELDNEDQ 6]WY HOIRJDGMD pV GHNODUiOMD
mindazokat a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott számviteli alapelveket, amelyek a
beszámolóban bemutatandó valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet tükrözéséhez
elengedhetetlenek. Az EGK 4. irányelvének legfontosabb célja, hogy az éves beszámolók
egységes alapelvek alapján készüljenek el és kerüljenek közzétételre, ezzel nyújtva védelmet
a tulajdonosoknak éVKDUPDGLNV]HPpO\HNQHNHJ\DUiQW$KLWHOH]ĘLpUGHNYpGHOHPIRQWRVViJiW
az irányelv különösen hangsúlyozza azáltal, hogy a valódiság elvét mindenekfelett érvényre
NHOO MXWWDWQL $ EHV]iPROyN |VV]HKDVRQOtWKDWyViJiW WHV]L OHKHWĘYp D] HOĘEE HPOtWHWW LUiQ\HOY
PLYHO HOĘtUMD D PLQLPiOLVDQ Q\LOYiQRVViJUD KR]DQGy LQIRUPiFLyNDW $] 6]WY LV H] DODSMiQ
fogalmazta meg a hazai számviteli alapelveket, amelyek alátámasztják a megbízható és valós
|VV]NpS ILOR]yILiMiW$PDJ\DU6]WYIĘLUiQ\HOYHKRJ\D EHV]iPROyEDQDYiOlalkozás valós
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatása a számviteli alapelvek, az Sztv.-ben
PHJIRJDOPD]RWW DODSHOYHNQHN PHJIHOHOĘ H]HNUH pSOĘ értékelési elvek és eljárások
alkalmazásával, valamint a mindezeket érvényre juttató számviteli politikával biztosítható.
'ROJR]DWRP DODSYHWĘ FpOMD, hogy bemutassam a magyar Sztv.-ben rögzített értékelési
eljárásokat, valamint azok hatását a beszámoló megítélésére. Továbbá elemezni kívánom azt,
KRJ\ D NO|QE|]Ę LGĘSRQWRNEDQ EHV]HU]HWW YDJ\RQHOHPHN KRJ\an befolyásolják az év végi
mérlegértéket.
2. Az elméleti háttér áttekintése
2.1. Számviteli elvek
A magyar Sztv. 14 nevesített és négy nem nevesített számviteli alapelvet ismer el, melyeket
az 1. ábra mutat be.
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1. ábra: A számviteli elvek csoportosítása
MEGBÍZHATÓ ÉS VALÓS ÖSSZKÉP KIALAKÍTÁSA

A VÁLLALKOZÁS FOLYTATÁSÁNAK ELVE
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Forrás: Saját szerkesztés

A Sztv.-ben megfogalmazott számviteli elveket tartalmi, formai és NLHJpV]tWĘ HOYHNUH
V]RNiV IHORV]WDQL EiU D] XWyEELDN HUĘWHOMHVHQ YLVV]DKDWQDN D EHV]iPROy WDUWDOPiUD
A tartalomra vonatkozó alapelvek közé soroljuk a valódiság elvét, a teljesség elvét, az
óvatosság elvét és az összemérés elvét. Formai elvek közé tartozik a hazai szakirodalom
szerint a világosság elve, a következetesség elve, a folytonosság elve és a bruttó elszámolás
elve, ameO\HN D EHV]iPROy pV D N|Q\YYH]HWpV  HJ\pUWHOPĦVpJpW iWWHNLQWKHWĘVpJpW
összehasonlíthatóságát biztosítják (Adorján et al, 2001). $]HOĘ]ĘFVRSRUWRNEDQQHPV]HUHSHO
egy, az Sztv.-ben rögzített elv, a vállalkozás folytatásának számviteli alapelve, melynek
NO|QOHJHVVpJH DEEyO DGyGLN KRJ\ FVDN pUYpQ\HVtWKHWĘVpJH HVHWpQ DONDOPD]KDWyN D] HOĘEE
IHOVRUROW V]iPYLWHOL HOYHN PHO\HN PLQWHJ\ HOĘIHOWpWHOO V]ROJiOQDN D W|EELHN V]iPiUD
A vállalkozás folytatásának elve azt jelenti, hogy a beszámoló elkészítésekor és a
N|Q\YYH]HWpV VRUiQ DEEyO NHOO NLLQGXOQL KRJ\ D YiOODONR]iV D EHOiWKDWy M|YĘEHQ LV NpSHV
IHQQWDUWDQL PĦN|GpVpW IRO\WDWQL WXGMD WHYpNHQ\VpJpW QHP YiUKDWy D PĦN|GpV EHV]QWHWpVH
YDJ\EiUPLO\HQRNEyOW|UWpQĘMHOHQWĘVFV|NNHQpVH
Megítélésem szerint a számviteli alapelvek azok, melyek:
1. megteremtik a gazdálkodó könyvvezetésének és beszámoló összeállításának elméleti
alapjait,
2. |VV]HKDVRQOtWKDWyYiWHV]LNDNO|QE|]ĘWHUOHWHQNpV]OWEHV]iPROyNDW
3. DODSMiWNpSH]LNDV]DNV]HUĦpVYiOODONR]iVUDDGDSWiOWpUWpkelési eljárásoknak.
2.2. Értékelési eljárások a számvitelben
Amennyiben az értékelési eljárás fogalmát kívánjuk meghatározni, nehéz helyzetbe kerülünk,
mivel az Sztv. közvetlenül nem, de közvetetetten determinálja. Értékelés alatt értjük
a YiOODONR]iV WXODMGRQiW NpSH]Ę LOOHWĘOHJ NH]HOpVpEH YDJ\ KDV]QiODWiED DGRWW Hszközök és
azok forrásai értékének meghatározását, tehát a vagyontárgyak értékének megállapítása
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mellett az egész vállalkozás értékének megállapítását is jelenti. Az értékelésnél a vállalkozás
IRO\WDWiViQDNHOYpEĘONHOONLLQGXOQLKDHQQHND]HOYQHND]pUYpQ\HVOpVpWHOWpUĘUHQGHONH]pV
QHP DNDGiO\R]]D LOOHWYH D YiOODONR]iVL WHYpNHQ\VpJ IRO\WDWiViQDN HOOHQWPRQGy WpQ\H]Ę
N|UOPpQ\ QHP iOO IHQQ $] HOĘ]Ę ]OHWL pYL PpUOHJNpV]tWpVQpO DONDOPD]RWW pUWpNHOpVL HOYHN
csak akkor változtathatók meg, ha a változtatásW HOĘLGp]Ę WpQ\H]ĘN WDUWyVDQ – legalább egy
éven túl – MHOHQWNH]QHNpVHPLDWWDYiOWR]iVWDUWyVQDNPLQĘVO(Kvancz, 2009). Az értékelési
eljárás pULQWL D N|Q\YYLWHO PLQGHQ PR]]DQDWiW Ii]LViW GH DODSYHWĘHQ D beszámoló
NpV]tWpVpQHNLGĘV]DNiUDNRQFHQWUiOyGik (2. ábra).
2. ábra Beszámoló és könyvviteli dokumentációk kapcsolata
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n

Nyilvánosságra
hozatal

Alapdokumentumok
6]iPOiNV]HU]ĘGpVHNEDQNL
kivonatok stb.

Forrás: Saját szerkesztés

3. Anyag és módszer
$PLQW D] MyO pU]pNHOKHWĘ D V]iPYLWHOL DODSHOYHN EL]WRVtWMiN D YiOODONR]yQDN D]W D] HOPpOHWL
hátteret, melyre alapozva felépítheti az Sztv.-ben rögzített értékelési eljárást. A magyar Sztv.
HOĘtUiVDD]DOiEELpUWpNHOpVLHOMiUiVRNDWLVPHULHO iEUD 
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3. ábra: Értékelési eljárások a magyar számvitelben

Értékelés a számvitelben
„Modern” értékelés

Hagyományos értékelés

Nyilvántartásba vételkor:
 beszerzési ár
 HOĘiOOtWiVLN|OWVpJ
 könyv szerinti érték

Év végén:





Értékcsökkenés terv szerint/terven felül
Értékvesztés/annak visszaírása
Értékhelyesbítés
Devizás tételek értékelése

VALÓS ÉRTÉKELÉS

Forrás: Saját szerkesztés

A hagyományos értékelés hosszú évtizedekig uralta a nemzetközi számviteli gondolkodást.
Epstein (2003) V]HULQWD]pUWKDV]QiOMiNV]pOHVN|UĦHQDmúltbeli bekerülési értéket, mert az
objektív és független módon igazolható. Ennek a rendszernek az egyik hátránya, hogy nem
mindig tükrözi az aktuális értéket, így nem jelzi a vállalkozás tényleges gazdasági
értékét. A ’90-es években – HOVĘGOHJHVHQ D] 86 *$$3 KDWiViUD – jelent meg a modern
pUWpNHOpVHOVĘ ÄFVtUiMD´DYDOyVpUWpNHQW|UWpQĘpUWpNHOpV /fair value evaulation/. 2004-WĘO
a PDJ\DU MRJDONRWy W|UYpQ\HUĘUH HPHOWH D YDOyV pUWpNHQ W|UWpQĘ pUWpNHOpVW ~J\ KRJ\
alkalmazását a KLWHOLQWp]HWHNQpO N|WHOH]ĘHQ HOUHQGHOWH PtJ D] D YiOODONR]iVRNQiO FVDN
opcioQiOLV OHKHWĘVpJ $ KDJ\RPiQ\RV pUWpNHOpV D NODVV]LNXV EHNHUOpVL pUWpNHQ KLVWRULFDO
cost/ alapul. Sztano (2007) szerint a bekerülési érték az az érték, amelyen a vagyon- és
WĘNHHOHPHNHW D Q\LOYiQWDUWiVRNED N|Q\YHNEH EHYH]HWMN YDJ\LV Q\LOYiQWDUWiVED YHVszük.
A hagyományos eljárásnál a gazdálkodónak az értékelést két alkalommal kell elvégeznie,
HOĘV]|U állományba vételkor /aktiváláskor vagy passziváláskor/, másodszor az üzleti év
YpJpQ D PpUOHJNpV]tWpV LGĘV]DNiEDQ. A két értékelési metodika között számos különbség
OHOKHWĘ IHO PHO\HN N|]O D] HJ\LN KRJ\ D] ~Q HOVĘ pUWpNHOpV a nyilvántartásba vétel
N|UOPpQ\HLW EHNHUOpVL pUWpN |VV]HWHYĘL iOORPiQ\ED YpWHO LGHMH VWE  D W|UYpQ\ SRQWRVDQ
taxatíve elrendeli. Ezzel szemben az ún. második értékelés, amely az év végi „mérlegkészítés
LGĘV]DNiEDQ´]DMOLNPiU D YiOODONR]yQDNQDJ\IRN~V]DEDGViJRWEL]WRVtW PHO\HWDV]iPYLWHOL
SROLWLNiEDQNHOOUpV]OHWHNEHPHQĘNLJV]DEiO\R]QLD
A teljesség igénye megköveteli, hogy az IASC (Nemzetközi Számviteli Standardok) által
akceptált értékelési módokat is felsoroljuk (4. ábra).
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4. ábra: Nemzetközi számbavételi és értékelési koncepciók

IASC szerinti értékelés

Folyóáras
költségelszámolás

Bekerülési érték

Realizálható érték

Jelenérték

Forrás: saját szerkesztés

%iU D] HJ\HV pUWpNHOpVL HOMiUiVRN GHILQtFLyL DGRWWDN GH D VWDQGDUGRN HJ\pUWHOPĦ
hozzárendelést az eszközökhöz és kötelezettségekhez nem adnak. A bekerülési érték
alkalmazása esetén az év végi értékelés hatása alapján tovább finomíthatjuk aszerint, hogy
a tárgyévi eredményt befolyásolja vagy sem (1. táblázat).
1. táblázat: Év végi értékelés hatása az eredményre
ÉV VÉGI ÉRTÉKELÉS
Eredményt érint

Eredményt nem érint

1.) Értékcsökkenés terv szerinti, terven
felüli értékcsökkenés

1.) Értékhelyesbítés

2.) Értékvesztés és annak visszaírása

2.) Nem realizált árfolyamveszteség

3.) Devizás tételek értékelése
Forrás: saját szerkesztés

$] yYDWRVViJ HOYpEĘO NLLQGXOYD – D WiUJ\pYL HUHGPpQ\WĘO IJJHWOHQO – a gazdálkodónak
a befektetett eszközök meghatározott csoportjainál a hasznos élettartam függvényében terv
szerinti értékcsökkenést kell elszámolnia, melyet a számviteli politikájában rögzítettek
DODSMiQ HUHGPpQ\FV|NNHQWĘ WpWHONpQW V]iPRO HO tJ\ N|]HOtW D] aktuális (piaci) értékhez.
A terven felüli értékcsökkenés eseteit az Sztv. pontosan behatárolja azzal, hogy egyéb
ráfordításként kerülnek elszámolásra, ha az eszköz hiányzik, megrongálódott,
megsemmisült, feleslegessé vált$MRJDONRWyDPpUOHJNpV]tWpVLGĘV]DNiUDÄWROWDNL´D terven
felüli értékcsökkenés egy típusát úgy, hogy ha a mérlegkészítés napján a befektetett eszköz
aktuális piaci értéke WDUWyVDQ pV MHOHQWĘVHQ elmarad a könyv szerLQWL pUWpNWĘO DNNRU
a különbözetet eredménycentrikusan kell elszámolni. A terven felüli értékcsökkenés
alkalmazásával az eszköz már aktuális (piaci) értéken szerepel a beszámolóban. A piaci érték
meghatározása évek óta gondot és fejfájást okoz a gazdálkodóknak. Shannon (1992) reális
SLDFLpUWpNUĘO beszél, melyet egy olyan mércének tekint, amelyért a tulajdon gazdát cserél a
YiViUROQL NpV] YHYĘ pV D] HODGiVL V]iQGpNNDO EtUy HODGy N|]|WW $] DNWXiOLV SLDFL  pUWpN
SRQWRV pV V]DNV]HUĦ GHWHUPLQiOiVD D YiOODONR]y IHODGDWD WiPSRQWRW D] 6]WY QHP DG
Az értékvesztés nagyfokú hasonlóságot mutat a terven felüli értékcsökkenéshez azzal
a különbséggel, hogy csak a befektetett pénzügyi eszközöknél és a forgóeszközöknél kell
HOV]iPROQL D W|UYpQ\EHQ U|J]tWHWW HVHWHNEHQ $] pUWpNYHV]WpV IRJDOPiW D] 6]WY NHOOĘ
mélységgel szabályozza, mérlegtételenkénti bontásban rögzíti.
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Összefoglalóan: értékvesztés megállapítására és elszámolására akkor kerül(het) sor, ha
a mérlegkészítéskor ismert és rendelkezésre álló információk alapján:
1. az eszköz piaci értéke kevesebb a könyv szerinti értéknél és
2. H]DYiUKDWyYHV]WHVpJWDUWyVpVMHOHQWĘV
A tartósság objektív megítélése hatványozottan aktuális, de egyben bonyolult feladat is.
A WDUWyVViJDODWWMHOOHP]ĘHQHJ\LGĘLQWHUYDOOXPRW kell érteni (pl. egy év), de egy tendencia is
elfogadható. Ez a két szempont azonban ellentmondást is szülhet és a bizonytalanságot csak
tovább fokozza. Ilyen lehet az, amikor egy vállalkozás részesedése a piacon folyamatosan
csökken, ugyanakkor a cég megítélése (a cég helyzete, nagysága, piaci pozíciója)
az értékvesztés elszámolását nem indokolja.
$GHYL]iVWpWHOHNHOV]iPROiVDMDQXiUHOVHMpWĘO– LJD]RGYDDQHP]HWN|]LHOĘtUiVRNKR]–
DODSYHWĘHQiWpUWpNHOĘG|WWPHO\QHNHUHGPpQ\HNpQWHJ\V]HUUHHJ\V]HUĦV|G|WWpVERQ\ROXOWDEEi
is vált. A devizás értékelés D KD]DL V]iPYLWHOEHQ DODSYHWĘHQ két területre koncentrálódik
úgymint a:
1.) könyvvezetésre és beszámoló készítésére devizában, valamint
2.) devizás tételek számviteli kezelésére (Kvancz, 2009b).
A gazdasági események a mérleg és az eredménykimutatás számos tételét érintik, melyeket a
2. táblázat mutat be.
2. táblázat: Devizás gazdasági események kapcsolata a beszámolóval
MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ
ESZKÖZÖK

EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ
KÖLTSÉGEK,
RÁFORDÍTÁSOK

FORRÁSOK

Felmerült költségek és
Pénzeszközök
Kötelezettségek
ráfordítások
- hátrasorolt
Követelések
- DQ\DJMHOOHJĦ ráfordítások
Értékpapírok
- hosszú lejáratú
- egyéb ráfordítások
'HYL]iEDQDGRWWHOĘOHJ
- rövid lejáratú
- rendkívüli ráfordítások
$NWtYLGĘEHOLHOKDWiUROiV 9HYĘWĘONDSRWWHOĘOHJ
3DVV]tYLGĘEHOLHOKDWiUROiV
Év közben
- állományba vételkor növekedés
- állományból kivezetéskor csökkenés
Év végén: mérlegértékelés

BEVÉTELEK

Elszámolt bevételek:
- árbevétel
- egyéb
- pénzügyi PĦYHOHWHN
- rendkívüli

Év közben
- állományba vételkor növekedés
- állományból kivezetéskor csökkenés
Év végén: nincs mérlegértékelés

Forrás: Róth, 2009

A magyar devizás ügyletek elszámolására egységesen jellem]ĘKRJ\DQHP]HWN|]LV]iPYLWHOL
LUiQ\]DWQDN PHJIHOHOĘHQ HUHGPpQ\KDWpNRQ\DQ iUIRO\DPQ\HUHVpJNpQW YDJ\ veszteségként)
kell elszámolni. A nem realizált árfolyamveszteség elszámolása egy olyan speciális hazai
HOĘtUiV DPHO\ HOOHQWpWHV D QHP]HWN|]L QRUPiNNDO PLYHO D NHOHWNH]HWW pV HOV]iPROW
árfolyamkülönbözet elhatárolásra kerül, nem jelenik meg a tárgyévi eredményben. Az így
elhatárolt árfolyam-differencia már mérlegelemként jelenik meg, így vállalkozói
vagyonelemet képez.
Az értékhelyesbítés alkalmazása a statikus mérlegelmélet megtestesült formája. A magyar
Sztv. tételesen felsorolja mindazokat a befektetett eszközöket, melyeket a vállalkozó piaci
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értékre módosíthat. Ez a belföldi szabályozás az értékeléshez olyan kötelmet is hozzárendel,
hogy könyvvizsgálónak kell jóváhagynia és a mérlegben külön sorban kell szerepeltetni az
értéknövekményt. Az értékelés a tárgyévi eredményt nem befolyásolja, kizárólag
vagyonnövekmény-változást okoz. Az értékhelyesbítés alkalmazásával már a vagyon egy
része piaci (aktuális) értéken szerepel az év végi beszámolóban.
Az infláció – mint számviteli probléma
Ma a számvitel egyik legakutabb problémája a KLKHWĘVpJ IĘOHJ olyan körülmények között,
amikor a pénz értéke folyamatosan változik. Az inflációnak komoly hatása van a számviteli
(pénzügyi) beszámolók megítélésére, az eszközök értékelésére és a tárgyévi eredményre.
A hagyományos értékelési módok és a könyvviteli mérlegek legfontosabb mutatói inflációs
LGĘV]DNRNEDQ PHJEt]KDWDWODQQi YiOQDN 7RYiEE IRNR]]D D QLKLOL]PXVW KRJ\ D gazdasági
tranzakciók feldolgozásakor a számvitel múltbeli bekerülési értékkel dolgozik, ezzel
V]HPEHQ RWW YDQ D] DODSYHWĘ IHODGDWD D PpUOHJYDOyGLViJ EL]WRVtWiVD YDJ\LV D YDJ\RQ
YDOyViJKĦEHPXWDWiVD1LQFVLVJRQGPLQGDGGLJDPtJD]pUWpNHOpVDVWDELOLWiVLHJ\H]PpQ\KH]
alkalmazódik (stability convention), ami feltételezi, hogy a pénznem, amelyben
a WUDQ]DNFLyNDW NLIHMH]LN HJ\ LGĘV]DN NHUHWpQ EHOO VWDELO 3HUV]H D J\DNRUODW HOOHQWPRQG
ennek és feltehetjük a kérdést: mennyire helyes a gazdasági tranzakciók számviteli lejegyzése,
ha olyan értékekkel dolgozik, amelyekben a pénznek különE|]ĘYiViUOiVLpUWpNHYDQ"(EEHQ
az esetben további három problémával találjuk szembe magunkat, melyek jelzik a számvitel
és az infláció közötti kapcsolatot:
1. az eredmény megállapítása,
2. a vagyon értékelése,
3. az eredmény elemzése, elbírálása.
Hogyan érinti a pénz értékvesztésének problémája a múltbeli bekerülési értéket?
Az eredmény helyes mérésének kérdése kiemelten fontos, hiszen az üzleti évben NO|QE|]Ę
YiViUOyHUHMĦ SpQ]pUWpNEHQ NLIHMH]ĘGĘ bevételek és ráfordítások merülnek fel, de
a számvitel nem követi DN|YHWHOpVHNQpON|WHOH]HWWVpJHNQpODSpQ]YiViUOyHUHMpEĘOV]iUPD]y
értékvesztését/értékgyarapodását. Ezért az értékkiigazítás hiányát profitadóként is
értelmezhetjük, amelyet a gazdálkodótól vonnak el. Hasonló problémával kell
szembesülnünk a beruházások, beszerzések esetén is, hiszen a tényleges teljesítmény mérése
lehetetlen, mivel az aktuális beruházások, beszerzések nagyobb ráfordítást igényelnek, mint
a P~OWEDQPHJYDOyVtWRWWDN$VDMiWWĘNHIRQWRVWHUPHOpVLWpQ\H]ĘHJ\YiOODONR]iVLQGtWiViEDQ
folyamDWRV PĦN|GWHWpVpEHQ $] LQGtWiVL LGĘV]DNRW N|YHWĘHQ D WĘNH NH]GHWL pUWpNpKH]
KR]]iDGyGQDN D] ~M WĘNHHOHPHN HUHGPpQ\WDUWDOpN WĘNHWDUWDOpN pUWpNHOpVL WDUWDOpN OHN|W|WW
WDUWDOpN PHO\HNFpOMDDYiOODODWLJD]GiONRGiVOLNYLGLWiViQDNDPHJĘU]pVHHVHWOHJHVQövelése.
4. Saját kutatási eredmények
1. A magyar számviteli szabályozásban a múltbeli bekerülési érték uralkodik,
amely rányomja bélyegét a vagyon év végi értékére. A múltbeli bekerülési érték
DPRUWL]iFLyYDO FV|NNHQWHWW N|Q\Y V]HULQWL pUWpNH MHOOHPH]ĘHQ QHm tükrözi az
aktuális értéket. A befektetett eszközök terven felüli értékcsökkenése elfogadott
gyakorlat, alkalmazásával piaci értékre módosítható egy eszköz tényleges értéke.
2. $]pUWpNKHO\HVEtWpVOHKHWĘVpJHPHJWHUHPWLD]DNWXiOLVSLDFLpUWpNV]HUHSHOWHWpVpt a
beszámolóban.
3. $NO|QE|]ĘLGĘSRQWRNEDQEHV]HU]HWWHV]N|]|NIRUUiVRNEHYpWHOHNpVNLDGiVRN
SpQ]LGĘpUWpNpEĘOOHYH]HWYHHOWpUĘpUWpNHWMHOHQWHQHNDNWXiOLViURQ
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5. Konklúzió
A mai magyar számviteli szabályozás rendszere duális, keveredik a múltbeli bekerülési érték,
a napi aktuális (valós) értékkel. Az, hogy a gazdálkodó mikor melyik értékelési eljárást
DONDOPD]]D HJ\UpV]W W|UYpQ\L HOĘtUiV PiVUpV]W V]DNPDL NRPSHWHQFLD HUHGPpQ\H $ G|QWpV
PHJKR]DWDODNRUV]HPHOĘWWNHOOWDUWDQLDDV]iPYLWHOLW|UYpQ\DOapszellemét, azaz a beszámoló
megbízhatóságát és valódiságát. A befektetett eszközök múltbeli bekerülési értékének
iWpUWpNHOpVpUHPiUYDQPyGpVOHKHWĘVpJD]~QpUWpNKHO\HVEtWpVVHOGHH]FVDNNRUOiWR]RWWDQ
DONDOPD]KDWypVMHOHQWĘVW|EEOHWPXQNiYDOMiU$YDOyVpUWpNHQW|UWpQĘpUWpNHOpVPiUV]pOHVHEE
eszköz kört von be az átértékelésbe, és kiterjeszti az alkalmazást a források meghatározott
HOHPHLUH 9pOHPpQ\HP V]HULQW D W|EEIpOH pUWpNHOpVL PyGV]HU HJ\PiV PHOOHWW HJ\LGĘEHQ
W|UWpQĘ DONDOPD]iVD DEHNHUOpVL érték, a piaci érték, a fordulónapi árfolyam) olyan vegyes
eszköz- és forráselemeket eredményez a fordulónapra összeállított beszámolóban, mely
jogosan veti fel a megbízható valós kép érvényesülésének filozófiáját.
Összefoglaló
$ V]iPYLWHOUĘO V]yOy W|UYpQ\ HOĘtUiVD DODSMiQ PLQGHQ JD]GiONRGyQDN PHJEt]KDWy pV YDOyV
|VV]NpSHWEL]WRVtWyWiMpNR]WDWiVWNHOOQ\~MWDQLDDM|YHGHOHPWHUPHOĘNpSHVVpJpUĘOYDJ\RQiUyO
YDJ\RQiQDN DODNXOiViUyO SpQ]J\L KHO\]HWpUĘO $ N|YHWHOPpQ\ WHOMHVtWpVpW D V]iPYLWHOL
alapelvek biztosítják a vállalkozás számviteli szabályzatai révén. A jól szerkesztetett, a
vállalkozás adottságait figyelembe vett számviteli politika alapja a könyvvezetésnek és az év
YpJL YDJ\RQpUWpNHOpVQHN $] HV]N|]|NHW MHOOHP]ĘHQ D IRUGXOyQDSUD |VV]HiOOtWRWW
beszámolóban múltbeli bekerülési értéken mutatjuk ki, de bizonyos körben az aktuális napi
pUWpN PiU IHOYHKHWĘ D PpUOHJEHQ $ NO|QE|]Ę pUWpNHN HOWpUĘ YDJ\RQ|VV]HWpWHOW
eredményezhetnek, amely rontja a megbízhatóságot.
Summary
The today’s accounting regulation system is dual, the historical cost is combining with the
actual real value. For the economic subject it is compulsory on one hand according to the law
and on the other hand it is the result of the professional power to which valuing process to
use. When reaching the decision it is obligatory to keep an eye on the basic principles of the
Accountancy Act, so the actuality and sureness of the report. There is a method and
possibility to revalorize the historical cost of the invested assets with the so called value
adjustment but it could be used just in a very restricted way and it involves enormous added
work. The estimation on real value takes into a wider assets circle to the revalorizing process
and it broadens the adaptation for the defined items of the liabilities.
In our opinion the parallel divers valuating methods using at the same time ( historical cost,
marketable value, the rate on the balance date) is so mixed mean and it causes liabilities
analysis in the report made on the balance date which poses righty the philosophy of the
reliable real view’s emergence.
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NAGY GERGELY
A REJTETT GAZDASÁG SZÁMBAVÉTELE ÉS TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE

Kulcsszavak: rejtett gazdaság, számbavételi módszertan, társadalmi megítélés
Bevezetés
A rejtett gazdaság kutatása napjaink egyik aktuális kérdése, mivel nem mindegy, hogy a
N|]MDYDNHOĘiOOtWiViUDIRUGtWKDWyDGyEHYpWHOHNPLO\HQDUiQ\EDQIRO\Qak be a költségvetésbe,
MHOHQWĘV-e azok részaránya, akik az ún. közteherviselést valamilyen okból elkerülik.
0DNURJD]GDViJL V]HPSRQWEyO V]LQWpQ IRQWRV KRJ\ D SLDFL V]HUHSOĘN WHOMHVtWPpQ\H
WpQ\OHJHVHQpVWHOMHVN|UĦHQNHUO-e számbavételre és összehasonlítiVUDHVHWOHJHJ\MHOHQWĘV
réteg teljesítménye kimaradhat-H D PpUpVEĘO DPHO\ D SLDFL YLV]RQ\RN PHJKDWiUR]y
torzulásához vezethet.
7DQXOPiQ\RP NHUHWpEHQ HOĘV]|U iWWHNLQWHP D UHMWHWW JD]GDViJ IRJDOPL PHJKDWiUR]iVDLW
MHOOHP]Ę PHJMHOHQpVL IRUPiLW PDMG D V]ámba vételének illetve becslésének nemzetközileg
alkalmazott módszereit.
A terület néhány ismert kutatójának mérési eredményeinek felhasználásával és egy 2008-ban
végzett nagy mintás empirikus felmérés adatainak kiértékelésével, valamint az ezekkel való
összehasonlítással kísérletet teszek a magyarországi rejtett gazdaság GDP-n belüli
részarányának meghatározzam és elhelyezzem az Európai Unió és OECD országok
relációjában.
Tanulmányom része a terület magyarországi társadalmi megítélés, valamint a benne való
részvételi hajlandóság vizsgálata is.
Célom az, hogy megállapítsam, a rendelkezésre álló becslések szerint hol helyezkedik el
Magyarország a rejtett gazdaságban való részvétel tekintetében a nemzetközi
összehasonlításban, illetve milyen módszerekkel lehet tényleges szintjét meghatározni, hogy
HJ\NpVĘEELNXWDWiVNHUHWpEHQDV]iPtWiVRNDWHOYpJH]KHVVHP
A rejtett gazdaság fogalma
$UHMWHWWJD]GDViJIRJDOPDW|EEV]HPSRQWEyOHOVĘVRUEDQJD]GDViJSROLWLNDLVWDWLV]WLNDLMRJL
adóügyi szempontból közelítKHWĘPHJ
Schneider, F. - Enste D. (2002) definíciója szerint: „a rejtett gazdaság a jószágok és
szolgáltatások piaci alapú termelése, amelyek legyenek törvényesek vagy törvénytelenek a
KLYDWDORV *'3 EHFVOpVEĘO NLPDUDGWDN D]D] RO\DQ UHJLV]WUiODWODQ JD]GDsági tevékenység,
amely hozzájárul a hivatalosan számított GNP-hez.”
Fleming, M. - Roman, J. and Farrel, G. (2000) szerint: „a rejtett gazdaság nem más, mint
D]RQJD]GDViJLWHYpNHQ\VpJpVD]HEEĘOV]iUPD]yM|YHGHOPHN|VV]HVVpJHDPHO\HNNLNHUOLN
az állami szabályozást, adóztatást vagy megfigyelést”
Semjén András - Szántó Zoltán - Tóth I. János (2001) tanulmánya szerint: „a rejtett gazdaság
alatt a gazdaságnak azt a része, amelyet a statisztika nem mér, holott mérnie kellene.”
Álláspontjuk szerint, a gazdasági tevékenységek azon része tartozik ide, amelyek az
HOIRJDGRWW pUYpQ\HV VWDWLV]WLNDL Q\LOYiQWDUWiV V]HULQW PpUHQGĘ GH QHP PpUW NDWHJyULiED
tartoznak (SO D EHMHOHQWHWW OHJiOLV WHUPHOĘ WHYpNHQ\VpJHW IRO\WDWy YiOODONR]iVRN EH QHP
jelentett eltitkolt tevékenysége), valamint a gazdasági tevékenységek közül azok, amelyek az
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pUYpQ\HV VWDWLV]WLNDL Q\LOYiQWDUWiV V]HULQW QHP WDUWR]QDN D PpUHQGĘN N|]p GH DPHO\HNHW
PpUHQGĘYpNHOOHQHWHQQL
Gazdaságpolitikai V]HPV]|JEĘO D UHMWHWW JD]GDViJ KDV]QRVViJL HOv alapján kerül
értelmezésre, azaz PĦN|GpVH pV D OHJiOLV JD]GDViJUD J\DNRUROW KDWiVD DODSMiQ NHUO
PLQĘVtWpVUH
Pl. A rejtett gazdaságba nem sorolható be a statisztikai értelemben vett nem megfigyelt
minden gazdaság eleme, így a háztartások saját fogyasztásra töUWpQĘpOHOPLV]HUWHUPHOpVH de
LGH WDUWR]QDN XJ\DQDNNRU EL]RQ\RV WHUPHOpVQHN QHP PLQĘVOĘ JD]GDViJL WHYpNHQ\VpJHN 3O
csempészet, ahol az adóelkerülésen túl az ország GDP-jére nincs hatással, de rendkívül
veszélyes, hiszen verseny hátrányba hozza a legális V]IpUD WHUPHOĘLW H]iOWDO D *'3-re is
FV|NNHQWĘOHJKDW
$UHMWHWWJD]GDViJUpV]HDPXQNDHUĘLOOHJiOLVDONDOPD]iVDIJJHWOHQODWWyOKRJ\OHJiOLVYDJ\
rejtett termeléssel függ-e össze.
Statisztikailag a rejtett tevékenységek kizárólag közgazdasági és megfLJ\HOKHWĘVpJL
V]HPSRQWRN DODSMiQ pUWHOPH]KHWĘHN H]pUW D JD]GDViJVWDWLV]WLND H]HQ WHYpNHQ\VpJHNHW, mint
nem megfigyelt, becsült gazdasági teljesítményként tartja nyilván.
A rejtett gazdaság jogi szempontból jogellenes módon folytatott legális gazdasági
WHYpNHQ\VpJHWYDJ\MRJVpUWĘJD]GDViJLWHYpNHQ\VpJHWLVMHOHQW
$UHMWHWWJD]GDViJPĦN|GpVpWWHNLQWYHXJ\DQ~J\UpV]WYHV]DM|YHGHOHPWHUPHOpVpEHQ, mint a
OHJiOLV V]IpUD GH UpV]WYHYĘL D] DGyHONHUlés által nem vagy csak részben vesznek részt a
N|]WHKHUYLVHOpVEHQ$M|YHGHOPHNHOOHQĘUL]HWOHQOpVDGy]DWODQXOYiQGRUROQDNXJ\DQDNNRUD
UpV]WYHYĘNDN|]V]IpUDV]ROJiOWDWiVDLWLJpQ\EHYHV]LN
Az adózás-ügyi megközelítés szerint a rejtett gazdaság olyan gazdasági tevékenységeket
jelent, amelyeket az adók és járulékok megfizetésének jogellenes módon részleges, vagy teljes
elkerülésével bonyolítanak.
Ide tartoznak olyan tevékenységek, mint a prostitúció, csempészet, amelyek ugyan nem
számítanak termelésnek D]D] QHP iOOtWDQDN HOĘ KR]]iDGRWW pUWpNHW GH DGyW NHOOHQH XWiQD
fizetni. Nem tartozik viszont ide olyan illegális tevékenység pl. drogkereskedelem, lopás,
korrupció, pénzmosás, amelyeknek jogilag nem lehet adó és illeték vonzata.
A rejtett gazdaság számbavételének módszerei
Az EU Statisztikai Hivatal (EUROSTAT) a tevékenységek számba vétele során az emberi
WHYpNHQ\VpJEĘOV]iUPD]yMDYDNDWpVV]ROJiOWDWiVRNDWWHUPHOĘpVQHPWHUPHOĘWHYpNHQ\VpJHNUH
csoportosítja, majd a csoporton belül megkülönbözteti a legális és illegális tevékenységeket.
A rejtett gazdaság számbavételételekor a társadalom teljesítményébe beszámítja az ún. fekete
gazdaság teljesítményét is, (black ecomy/Scahttenwirschaft), amely magában foglalja a
WHUPHOĘWHYpNHQ\VpJHNN|]O
- az illegális tevékenységeket pl. kábítószer kereskedelem, lopás
- a be nem jegyzett vállatok és alkalmazottak tevékenységét pl. titkos vállaltok
tevékenysége,
- fekete munka alkalmazása, beruházások,
- regisztrált vállalkozások be nem jelentett tevékenysége pl. adócsalás, adózás kijátszása.
1HP WDUWDOPD]]D XJ\DQDNNRU D] LOOHJiOLV WHYpNHQ\VpJHN N|]O D EĦQ|]pV IHNHWp]pV
WHYpNHQ\VpJpW PLQW QHP WHUPHOĘ WHYpNHQ\VpJHW KRORWW HEEĘO M|YHGHOPN keletkeznek
egyeseknek, valamint olyan legális tevékenységeket, mint háztartási munkák, szívességi
tevékenységet. Ez utóbbit csak a szélesebb értelemben értelmezett rejtett gazdaság
tartalmazza, mivel ez ún. nem mért, pVQHPWHUPHOĘWHOMHVtWPpQ\
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Az Európai Unió által javasolt módszer keretében egy táblarendszer került kialakításra,
(Tabular Approach to Exhaustiveness- TAE) amely a rejtett tevékenységeket mind kibocsátási
PLQGIHOKDV]QiOiVLROGDORQV]iPV]HUĦVtWL (lásd. Bedekovics István, 2005)
A számbavétel során az egyes tevékenység típusok elkülönítésre kerülnek, a kibocsátás
ROGDOiUyONDWHJyULiNEDpVWtSXVRNEDVRUROMiNKRJ\D]RNWHOMHVN|UĦHQOHIHGMpNDJD]GDViJQHP
megfigyelt részét is.
(]W N|YHWĘHQ D NDWHJyULiNRQ EHOO HJ\VpJHV PyGV]HUWDQ DODSMiQ D WHOMHVtWPpQ\ EHFVOpVpUH
kerül sor, és a mért adatokat ezzel a becsült értékkel megnövelik.
A kibocsátási oldalról számított rejtett gazdasági tevékenység az un. TAE táblázatai szerint
felbontásra kerül tulajdonosi szektorokra, gazdasági ágakra és a gazdasági egységek nagysága
szerint, majd a 7 csoportra meghatározott korrekciókat a felhasználási oldal aggregátumai
szerint (fogyasztás, felhalmozás, készletváltozás, export és import) végzik el.
A csoportoknál különféle becslési eljárásokat alkalmaznak Pl. elvárt értékkel való
|VV]HKDVRQOtWiVPyGV]HUpWV]DNpUWĘLEHFVOpVHNUHQGĘrségi információk.
$ YiOODOWRN HVHWpEHQ D EUXWWy NLERFViWiVQiO pV D IRO\y WHUPHOĘ IHOKDV]QiOiVQiO NRUUHNFLyV
WpQ\H]ĘNHW DONDOPD]QDN Ki]WDUWiVRN HVHWpEHQ SHGLJ D] 6=-$ KDWiO\D DOi WDUWR]y YiOODOWRN
adatait korrigálják úgy, hogy a 0-IĘN|]|WWLNLVYiOODODtok átlagos hozzáadott értékét tekintik
elvárt értéknek.
A pontosabb becslés és a rejtett gazdaság számba vételének érdekében ugyanakkor
kialakultak más módszerek is, melyek szerint a mérés direkt vagy indirekt módon történhet.
Lackó Mária (1995) kutatásai során az áramfogyasztást, Schneider F. (2005) a
készpénzforgalmat, Urban Janisch (2006) a vásárlások értékét vizsgálta, és ez alapján
becsülte a rejtett gazdaság mértékét.
Ismert módszer a direkt módon kikérdezéssel folytatott becslés, illetve mintavételi eljárással,
majd ez alapján valamilyen aggregátum IHOKDV]QiOiVDDODSMiQW|UWpQĘbecslési eljárás.
Az indirekt módszerek esetében általában fennáll a veszélye annak, hogy ugyanazon esemény
becslésekor nem mindig ugyanolyan eredményt kapunk, esetenként a PyGV]HUHNWĘOIJJĘHQ
WHOMHVHQHOpUĘHUHGPpQ\UHLVYH]HWKHWQHN
Semjén András – Szántó Zoltán – Tóth I. János (2001) tanulmányukban ezen módszerek
alkalmazásánál kritikaként fogalmazták meg, hogy általában csak a „jó” irányú eltérés esetén
kerül az eredmény korrigálásra, amikor a rejtett gazdaság meglétére lehet következtetni
A becslések során elterjedtek ugyanakkor olyan módszerek, elvek melyek nemzetközi
|VV]HKDVRQOtWiVEDQQDJ\RQMHOHQWĘVpVIHOKDV]QiOKDWyHUHGPpQ\HNHWV]ROJiOWDWQDN
Egyik ilyen módszer az inputok és outputok összehasonlítása, (Commodity Flow Method)
azaz a termelés és felhasználás szembeállítása valamilyen dezaggregációs szinten.
6]DNpUWĘL EHFVOpVQHN WHNLQWKHWĘ D] D PHJN|]HOtWpV DPLNRU D IRO\y IHOKDV]QiOiV pV EUXWWy
kibocsátás arányát D] DGRWW iJD]DWUD MHOOHP]ĘQHN WDUWRWW pUWpNNHO KDVRQOtWMiN |VV]H
(Comparison with Norm) Ebben az esetben a nagyobb eltérések alapján kell a GDP
számításra vonatkozó korrekciókat elvégezni. Ezen módszertant általában olyan esetekben
alkalmazzák, amikor valamilyen rejtett tevékenység végzése illegális, de az azokból származó
output fogyasztása általában nem. Pl. Építési, felújítási tevékenységnél mért a kimeneti oldal,
D]D] D PHJpStWHWW IHO~MtWRWW WHOMHVtWPpQ\ HEEĘO N|YHWNH]WHWQL OHKHW D PXQNiW HOYpJ]ĘN
jövedelmére.
Fontos becslési eljárás ún. munka-input módszer (Labour Input Method), amikor összevetik a
YiOODODWLpVDKi]WDUWiVLNLNpUGH]pVHNEĘOV]iUPD]yPXQNDUiIRUGtWiVRNYROXPHQpW
Utóbbi tipikusan nagyobb érték, így következtetés vonható le a rejtett gazdaság mértékére.
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Pl. ruházati kereskedelemben mekkora a felmérések szerinti forgalom és ezzel szemben
PHNNRUD D EHIRO\W ÈID pUWpNH H V]HJPHQVEĘO $ NO|QEVpJ YpOKHWĘHQ D UHMWHWW JD]GDViJ
értékesítése. Hasonló a nemzeti számlák alapján számított és az adóhatóság által ténylegesen
beszedett áfa összehasonlítása, vagy a személyi jövedelemadó elméleti értékének és a
ténylegesen befizetett SZJA összehasonlítása.
$EHFVOpVHNMHOHQWĘVpJHKRJ\DPDNURJD]GDViJLDGDWRNDODSMiQDUHMWHWWJD]GDViJQDJ\ViJDLV
száPV]HUĦVtWKHWĘ
3O DEEyO D IHOWpWHOH]pVEĘO NLLQGXOYD KRJ\ D UHMWHWW JD]GDViJL WHYpNHQ\VpJHN WHUPpV]HWNQpO
IRJYD HOVĘVRUEDQ NpV]SpQ]W LJpQ\HOQHN tJ\ D WUDQ]DNFLyN V]iPiEyO NpV]SpQ]EHWpW
DUiQ\iEyO IRUJDORPEDQ OHYĘ NpV]SpQ] PHQQ\LVpJpEĘO EDQNMHJ\HN HOKasználódásából
vonhatók le következtetések a rejtett gazdaságra vonatkozóan.
Hasonló becslési eljárás a globális indikátor alkalmazása, mikor valamely input felhasználás
alapján következtetnek a teljes outputra és rejtett gazdaságra.pl. áram felhasználás, élelmiszer
fogyasztás.
$](XUySDL8QLyRUV]iJDLHOVĘVRUEDQD]LQSXW-RXWSXW|VV]HKDVRQOtWiVLPyGV]HUWpVDV]DNpUWĘL
EHFVOpVHQQ\XJYyHOMiUiVWSUHIHUiOMiNpVDONDOPD]]iNGHMHOOHP]ĘD]LQGLNiWRUDODSMiQW|UWpQĘ
becslés is.
Pl. Szlovénia, Magyarország az áramfelhasználás alapján, Románia az élelmiszerfogyasztás
alapján, Szlovákia elméleti és ténylegesen beszedett ÁFA alapján, Bulgária közvetlen
kikérdezésen alapuló módszert, míg Lengyelország munka-input módszert használt egy
kisvállalati felmérés eredményeit hasonlította össze a háztartási kikérdezésen alapuló
PXQNDHUĘ-IHOPpUpVVHOpVHEEĘON|YHWNH]WHWHWWDUHMWHWWJD]GDViJPpUHWpUH
$UHMWHWWJD]GDViJQDJ\ViJDpVIHMOĘGpVH
A nemzetközi gyakorlatban az egyes nemzetgazdaságok rejtett gazdaságának mértékérĘO
PHJOHKHWĘVHQHOWpUĘEHFVOpVHNNpV]OQHN
Európa egyik legnevesebb kutatója, Schneider F. (2005) a készpénzforgalom alapján un.
DYNAMIC módszerrel becsülte meg  RUV]iJEDQ D IHNHWH JD]GDViJ DUiQ\iW pV LGĘEHOL
alakulását. (1. táblázat)
1. táblázat: A rejtett gazdaság becsült részaránya az OECD országokban és egyes
Kelet-Európai országokban a GDP-hez viszonyítva 2005-ben (%)
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Forrás: Schneider F (2005) alapján saját szerkesztés
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$ PDJ\DU NXWDWyN V]ĦN FVRSRUWMD LV IRJODONR]LN D] -HV pYHN HOHMpWĘO D YiOODONR]iVRN pV
Ki]WDUWiVRN UpV]YpWHOpYHO D UHMWHWW JD]GDViJEDQ LOOHWYH H]HQ V]HJPHQV MHOHQWĘVpJpYHO pV
IHMOĘGpVpYHO
Pl. A be nem jelentett foglalkoztatást vizsgálta Kreko J. -P. Kiss Gábor (2007), Elek P. –
Scharle A. - Szabó B., Szabó P. (2008), valamint Czibik Á - Medgyesi Márton (2007).
$.*67SLDFRNPĦN|GpVpWHOHPH]WHCzakó Ágnes (1997) és Sik Endre (2000) (2002).
A fenti kutatók tanulmányaikban arra a megállapításra jutottak, hogy Magyarországon a
rejtett gazdaság 1993-1994-EHQ YROW D OHJQDJ\REE PpUWpNĦ D *'3 -40%-át is elérte,
meghozott feketegazdaság elleni intézkedések eredményeként aránya azóta fokozatosan
V]ĦNOWMHOHQOHJ-30% közötti.
Belyó Pál (2008) a magyarországi rejtett gazdaság méretét a hivatalos GDP-hez képest az
1993-ban 33%-ában határozta meg, amely 1998-ra 25%-ra csökkent.
Semjén András- Szántó Zoltán- Tóth István János (2001) DIHMOHWWSLDFJD]GDViJJDOUHQGHONH]Ę
országokat 5 csoportra osztotta, ezen belül Magyarország a 30% feletti aránnyal a leginkább
érintett ország csoportba került.
$3URJUHVV]tY,QWp]HWpYEHQPDJ\DURUV]iJLSROLWLNDLWpUNpSNpV]tWpVHFpOMiEyOIĘV
kikérdezéses felmérést készített, ahol a kérdések közé, kutatási területemhez kapcsolódva a
rejtett gazdaság mértékének becslése érdekében kérdések kerültek megfogalmazásra.
Az adatbázis feldolgozásával és kiértékeléssel arra a megállapításra jutottam, hogy a
PLQWDYpWHOEHQV]HUHSOĘNV]HULQWDODNRVViJ-a használ valamilyen kiskaput, azaz része a
rejtett gazdaságnak.
A rejtett gazdaság megjelenési formái és társadalmi elfogadottsága
A rejtett gazdaság közvetlen kiváltó oka általában az adóelkerülés, és megjelenési formái attól
IJJĘHNKRJ\Q\LOYiQWDUWRWWXQUHJLV]WUiOWadóalany-HD]HONHUOĘYDJ\VHP
$UHJLV]WUiOWN|UEHQD]DOiEELIRUPiNMHOOHP]ĘN
 az árbevételek egy részének kihagyása a nyilvántartásból,
 termeléssel kapcsolatban fel nem merült költségek ún. fiktív számlák elszámolása a
ráfordítások között,
 saját háztartás és létfenntartás pihenés és utazás költségeinek elszámolása a termelési
költségek között,
 be nem jelentett alkalmazottak foglalkoztatása, illetve bejelentett alkalmazottak
M|YHGHOPpQHNHJ\UpV]H]VHEEĘOIL]HWHWWEpUH
 fogyasztási, jövedéki és egyéb adók szándékos be nem vallása, állami támogatások
jogcím nélküli igénybe vétele,
 FVDOiUGFVĘG|NpVVLNNDV]WiVRNFVHPSpV]pVHJ\pEJD]GDViJLEĦQFVHOHNPpQ\HN
A regisztrált körön kívül léteznek, akik tevékenységükre engedélyt nem kértek,
adónyilvántartásban sem szerepelnek, de tevékenységük során mégis jövedelmet szereznek:
 V]iPODQpONOPXQNiWYpJ]ĘN
 más háztartásoknak pénzügyi ellenszolgáltatásért végzett mXQND EHMiUyQĘ
magánoktatás,
 ingatlanok nem bejelentett bérbeadása,
 borravalót, hálapénzt elfogadók, azt be nem vallók,
 uzsora kölcsönzés, korrupció.
 fogyasztók megkárosítói, márka hamisítók stb.
A terület kutatói általában megegyeznek a tekintetben, hogy a rejtett gazdaság létezése káros,
WiUVDGDOPLODJ QHP NtYiQDWRV PLYHO D] LOOHJiOLVDQ PĦN|GĘ V]HUHSOĘ HOWRU]tWMD D SLDFL
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viszonyokat, a valós teljesítmények meghatározását, a tényleges termelési költségeket, eladási
árakat és ezzel párhuzamosan a közjavak biztosítására szolgáló adóbevételek sem folynak be
a költségvetésbe.
Léteznek ugyanakkor ezzel szemben olyan vélemények, Pl. Brennan G. – Buchanan J. (1993)
mely V]HULQWÄD]DGyFVDOiVOHKHWRO\DQHV]N|]LVD]DGyIL]HWĘNNH]pEHQDPHO\QHNVHJtWVpJpYHO
a]DGy]yV]HPEHV]iOOKDWDNRUPiQ\]DWLQGRNRODWODQpVHOOHQĘUL]KHWHWOHQEHYpWHOpKVpJpYHO´
0pJ V]pOVĘVpJHVHEE YpOHPpQ\ Cullis, J. – Jones, P. (2003) azt mondja, ha a kormányzati
NXGDUFRN N|YHWNH]WpEHQ D N|]SpQ]HN IHOKDV]QiOiVD QHP KDWpNRQ\ D N|]SpQ]HNEĘO
fLQDQV]tUR]RWW V]ROJiOWDWiVRN V]tQYRQDOD UHQGNtYO DODFVRQ\ D N|]SpQ]HN HOWĦQQHN VDMiW
zsebre dolgoznak a közalkalmazottak stb., akkor az adócsalás nem hogy nem csökkenti,
hanem akár növelheti is a társadalmi jólétet.
A lakosság rejtett gazdasággal szembeni társadalmi elfogadottsága vagy elutasítása rendkívül
HOWpUĘ
-HOOHP]Ę KRJ\ PtJ D] DQJROV]iV] pV VNDQGLQiY RUV]iJRNEDQ PpO\HQ HOtWpOHQGĘ
cselekményeknek tekintik, addig a mediterrán és volt szocialista országokban a kevésbé
V~O\RVEĦQNpQWtWpOLNPHJ
Magyarországon a rejtett gazdaságban való szereplés társadalmi elfogadottságát mérve,
QpKiQ\MHOOHP]ĘNpUGpVWNLpUWpNHOYHOiWKDWyKRJ\D]HOIRJDGRWWViJUHQGNtYOPDJDV
A megkérdezettek:
 78%-DHOIRJDGMDD]WKDYDODNLQHPNpUV]iPOiWDYLOODQ\V]HUHOĘWĘO
 68%-DKDVDMiWPDJiQDNYiViUROGHLVPHUĘVURNRQV]iPiUDNpUÈID-s számlát,
 53% fogadja el, hogy fizetésének egy részét zsebbe, nem legálisan, adózatlanul kapja,
 51% elítéli, ellenben ha valaki a másodállásból szerzett jövedelmét nem adózza le.
A fekete JD]GDViJHJ\V]HUĦEEHOHPHLQHNHOIRJDGRWWViJDPpJPDJDVDEEDUUDNpUGpVUHKRJ\
ad-e nyugtát a zöldséges, és elveszi-e azt?
 94%-a a válaszadóknak adott nem választ.
Összefoglaló
A rejtett gazdaság fogalmi meghatározása gazdaságpolitikai, statisztikai, jogi, adóügyi
V]HPSRQWEyO LV PHJN|]HOtWKHWĘ 7DQXOPiQ\RPEDQ DGy]iV-ügyi megközelítés szerint
vizsgálom, azaz olyan gazdasági tevékenységként értelmezem, amelyeket az adók és
járulékok megfizetésének jogellenes módon részleges, vagy teljes elkerülésével bonyolítanak.
A pontosabb becslés és rejtett gazdaság számba vételének érdekében kialakultak
nemzetközileg elfogadott módszerek, melyek szerint a mérés direkt vagy indirekt módon
W|UWpQKHW$](XUySDL8QLyRUV]iJDLHOVĘVRUEDQD]LQSXW-output összehasonlítási módszert és a
V]DNpUWĘL EHFVOpVHQ Q\XJYy HOMiUiVW SUHIHUiOMiN pV DONDOPD]]iN GH MHOOHP]Ę D] LQGLNiWRU
DODSMiQSOiUDPIRJ\DV]WiVNpV]SpQ]IRUJDORPW|UWpQĘEHFVOpVLV
A rejtett gazdaság becsült arányai még a fejlett gazdaságú országokban is rendkívül eltpUĘHQ
alakultak annak ellenére, hogy hasonló gazdasági fejlettségi szinten álltak, és
gazdaságpolitikai gyakorlatuk általában összehangolt volt.
Magyarországon ezen szektor részaránya 1993-1994-ben volt a OHJQDJ\REEPpUWpNĦD*'3
35-40%-át is elérte, meghozott feketegazdaság elleni intézkedések eredményeként azóta
IRNR]DWRVDQ V]ĦNOW MHOHQOHJ -30% közötti, de ez még mindig az Európai Unió egyik
legmagasabb értéke. A reprezentatív mintavételes eljárással, kikérdezés útján elvégzett nagy
mintás felmérés azt mutatja, hogy a rejtett gazdaságban való szereplés aránya és társadalmi
HOIRJDGRWWViJD 0DJ\DURUV]iJRQ UHQGNtYO PDJDV D PLQWDYpWHOEHQ V]HUHSOĘN V]HULQW D
lakosság 53%-a használ valamilyen adózási kiskaput.
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Summary
The hidden economy’s conceptual definition can be approached from the economic political,
statistical, legal, as well as from the taxational aspect. I examine it primarily from the
taxational approach, namely I interpret it as an economical activity, which is handled in an
illegal way by evading partially or entirely the payment of taxes and benefits. In the interest of
a preciser estimation and calculation of the hidden economy internationally accepted methods
were developed, which say that measuring can happen in direct or indirect way.
Countries of the European Union prefer and apply in the first place the input-output
comparisonal method and the process based on an expert’s estimation, but estimation based
on an indicator - for example current consumption, cash trade - is also typical.
The hidden economy’s estimated proportions varied remarkably differently in economically
developed countries as well, in spite of the fact, that they stood at a similar level of economic
development and their economic political practices were usually coordinated.
In Hungary this sector’s share was in 1993/1994 the highest, it reached the GDP’s 35-40%, as
result of the taken steps against the black economy it gradually narrowed, at present it is
between 20-30%, but it is still one of the highest values in the European Union.
The big sample survey completed by representative sample process, through asking, shows
that in Hungary the social acceptance of appearance in the hidden economy is extremely high,
according to the sampling’s participiants 53% of the population uses some kind of taxational
back doors.
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NYILAS JÓZSEF
A FORINT ÁRFOLYAMVÁLTOZÁSA ÉS A LAKOSSÁGI HITELEZÉS ALAKULÁSA

Kulcsszavak: hitel, kamat, árfolyam, árfolyamváltozás

Bevezetés
A hitelezési üzletág a legrégebbi banki tevékenységek közé tartozik. A hitel nem más, mint
„pénzeszközök ideiglenes átengedése a felhasználó számára kamatfizetés ellenében” 1. Hitelt
az arra szakosított és felhatalmazott pénzintézetek nyújthatnak, de történnek hitelezések
magánszemélyek között, illetve vállalatok, vállalkozások és magánszemélyek között is. Az
utóbbi hitelezési formákkal nem foglalkoztam, mivel szabályozás és adatszolgáltatás ezen a
téren nincs. (Bánfi T.– Balogh L., 2002.)
A lakossági hitelek mozgatórugói a mindenkori kamatlábak, valamint a forint és
devizaárfolyamok változásai $] XWyEEL LGĘEHQ D NDPDWOiEDN NO|QE|]ĘVpJH +8) 86'
EUR, CHF) megindította a deviza alapú hitelek elterjedését, így a forint árfolyamának
DODNXOiVD HUĘWHOMHVHQ pULQWL D ODNRVViJRW GH OHJIĘEENpSSHQ D GHYL]DKLWHOW IHOYHWW ODNRVRNDW
Napjainkban a két legfontosabb árfolyam az EUR és az USD, de a magyar gazdaságban a
hitelfelvétel szempontjából legmeghatározóbb a CHF volt. A forint árfolyamának figyelése e
három valutanemhez kapcsolható, hiszen a bankközi kapcsolatokban a forint értékesítése,
átváltása zömében ezekre a valutákra történik.
0DJ\DURUV]iJRQ D] iUIRO\DPSROLWLND MHOHQWĘV YiOWR]iVRQ PHQW iW D UHQGV]HUYiOWiV yWD
folyamatosan igazodunk az Európai Unióhoz, így hazánkban több formát alkalmaztak az
XWyEEL LGĘEHQ 0D 0DJ\DURUV]iJRQ D -HIIUH\ $ )UDQNHO 2 közgazdász kategóriarendszerén
alapalapuló rugalmas árfolyamrendszert, a szabad lebegtetést alkalmazzuk. A „sáveltörlés” a
Monetáris Tanács döntése alapján 2008. február 26-án történt meg D] D]W N|YHWĘ QDSRNEDQ
nagyon sok elemzés jelent meg a hatásokat vizsgálva. A pénzvilágra és a gazdaságra
YRQDWNR]y HOĘUHMHO]pVHN N|]O OHJ\HQ LWW D KLWHOHNUH WHWW HOĘUHMHO]pVHN HJ\LNH „Hitelek: a
kamatokon és a forinton múlik” 3
1. Anyag és módszer
A forint- és devizahitelek esetében természetesen azt érdemes megvizsgálni, hogy milyen
következmén\HNNHOMiUKDWDViYHOWĦQpVHDNDPDWSROLWLNiUD
Egy másik hatás az árfolyamváltozásban és a hitelezésben a „pénzügyi válság”, „gazdasági
válság”, amellyel Magyarországnak is számolni kell, kellett. A pénzügyi válság
Magyarországon 2008 szeptemberében jelentkezett és 2008 decemberére teljesedett ki,
amikortól már gazdasági válságról is beszélünk. Hatása megjelenik a forint euróval szembeni
értékében is, amelyet az alábbi grafikon szemléltet.

1

Bánfi Tamás-Balogh László: Pénzügytan Egyetemi Tankönyv I. Tanszék Kft, Budapest, 2002.
Jeffrey A. Frankel: Experience of and lessons from exchange rate regimes in emerging economies
$IHOHPHONHGĘJD]GDViJRNiUIRO\DPUHQGV]HUHLQHNWDSDV]WDODWDL és tanulságai.)
3
Forrás: MNB közlemények 2008. (Simor András)
2
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iEUD(85+8)iUIRO\DPDDYL]VJiOWLGĘV]DNEDQ
EUR/HUF
320,00
300,00
280,00
260,00

2009. július

2009. április

2009. január

2008.…

2008. július

2008. április

2008. január

2007.…

2007. július

2007. április

2007. január

2006. július

2006. április

2006. január

220,00

2006.…

240,00

Forrás: Saját szerkesztés

Látható, hogy a magyarországi hitelkamatok viszonylag magasak. Egy gondolatban
összegezve: a magyarországi GHYL]DKLWHOHNHWD]Ä(UĘVIRULQWROFVyGHYL]DKLWHO´pVDÄ*\HQJH
forint, olcsó devizahitel” jellemzi. Az árfolyamváltozás és a hitelek alakulásának
YL]VJiODWiKR] HOVĘVRUEDQ VWDWLV]WLNDL V]iPtWiVRNDW DONDOPD]WDP 0HJYL]VJiOWDP D NpW
árfolyamrendszert tekintve az EUR/HUF, a CHF/HUF árfolyamváltozásokat, valamint azt,
hogy van-e, és ha igen, milyen összefüggés az árfolyam ingadozása és a hitelezések változása
között. Kiszámítottam az egyes ismérvek alapparaméterit és elemeztem azok leírására,
amelyekkel összeKDVRQOtWiVW HJ\H]ĘVpJHW HOWpUpVW WXGRN PHJiOODStWDQL $] HOHP]pVHPEHQ
„hatásvizsgálatot” is végztem. (Galó, 2005.)
Két szakaszra bontottam a vizsgálatomat:
– az intervenciós sáv ideje (2006.01.01-2008.02.26.)
– DViYHOW|UOpVXWiQLLGĘV]DN -2009.09.30.)
Az árfolyam vizsgálatakor az MNB adatokat vettem alapul, amelyben a havi átlagos
deviza/forint árfolyamok szerepelnek. Az EUR/HUF árfolyam változását a vizsgált
LGĘV]DNEDQDiEUDPXWDWMD
Az elemzésem alapját az EUR szolgáltatta. A CHF/HUF és az USD/HUF árfolyamváltozása
D](85+8)iUIRO\DPiKR]KDVRQOy V]LJQLILNiQVDQQHPHOWpUĘ 
$ ViYHOW|UpV XWiQ D IRULQW MHOHQWĘV HUĘV|GpVQHN LQGXOW PLQW DKRJ\DQ D SLDFL HOHP]ĘN D]W
MyVROWiNGHHEEHQD]LGĘV]DNEDQPiUDSpQ]SLDFLYiOViJKDWiViWVHPV]DEad figyelmen kívül
hagyni, természetesen tudva, hogy az amerikai rendszer problémái és az EUR, USD, CHF
alacsony betéti kamatlábai miatt a HUF magas betéti kamatlába vonzotta a nemzetközi
EHIHNWHWĘNHW DPHO\ D IRULQW HUĘV|GpVpEHQ V]HUHSHW MiWV]RWW $] LQWHrvenciós sáv eltörlése –
amely az MNB beavatkozási kötelességét megszüntette – az árfolyamingadozásban
mutatkozott meg.
2. Elemzések, összefüggések, eredmények
A 2006-2009. évek tendenciáinak elemzésekor külön megnéztem a pénzügyi, gazdasági
YiOViJHOĘWWLpVXWiQLLGĘV]DNRNDWGHDKDWiVRNHOHP]pVpKH]FVDND]LQWHUYHQFLyVViYHOW|UOpVH
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HOĘWWL pV XWiQL LGĘLQWHUYDOOXPRNDW NtYiQWDP NO|Q-külön elemezni és az árfolyamváltozás
hatását megállapítani.
$ VWDWLV]WLNDL YL]VJiODWRN VRUiQ HOĘV]|U PHJKDWiUR]WDP D] HJyes ismérvek alap statisztikai
paramétereit – minimum, maximum, átlag, szórás, relatív szórás – DPHO\HNEĘO
PHJiOODStWKDWyKRJ\DViYHOW|UOpVHOĘWWD]iUIRO\DPLQJDGR]iVDNLVPpUWpNĦXWiQDYLV]RQWD]
HOWpUpVHN V]yUiVRN UHODWtY V]yUiVRN MHOHQWĘVHQ PHJQ|Yekedtek. Ez a változás az
alapstatisztikákban a forinthitelek esetében kevésbé, az EUR és CHF hitelek esetében pedig
MHOHQWĘV V]LJQLILNiQV NO|QEVpJHW PXWDWWDN (]HN D YiOWR]iVRN D NO|Q-külön vizsgált
hiteltípusok esetére is igazak. A statisztikai eredmények szemléltetésére leginkább az alábbi
JUDILNRQRNPXWDWQDNUiDPHO\HNEĘODIHQWLPHJiOODStWiVRNN|QQ\HQOHROYDVKDWyDN
6iYHOW|UpVHOĘWWLLGĘV]DN
(OĘV]|U D ViYHOW|UOpV HOĘWWL  MDQXiU –  IHEUXiU  LGĘV]DNRW YL]VJiOWDP D]
árfolyamváltozás az említett köztes árfolyamrendszer szerinti, az intervenciós sáv miatt nem
PXWDWQDJ\HOWpUpVHNHWVĘWQRYHPEHUpWĘODViYHOW|UOpVLJQDJ\RQV]ĦNViYEDQPR]JRWW
iEUD$](85+8)iUIRO\DPYiOWR]iVDDViYHOW|UOpVHOĘWW
EUR/HUF
320,00
300,00
280,00
260,00
240,00

jan..08

okt..07

júl..07

ápr..07

jan..07

okt..06

júl..06

ápr..06

jan..06

220,00

Forrás: Saját szerkesztés

$ KLWHOHNHW WHNLQWYH D IRULQWKLWHOHN  DXJXV]WXV NLYpWHOpYHO V]LQWpQ HJ\ V]ĦN ViYEDQ
mozgó értékváltozást mutatnak.
iEUD$+8)KLWHOHNV]HU]ĘG|WW|VV]HJpQHNDODNXOiVDDViYHOW|UOpVHOĘWW
HUF hitel
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00

Forrás: Saját szerkesztés
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okt..07

júl..07

ápr..0
7

jan..07

okt..06

júl..06

ápr..0
6
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A devizahiteleket tekintve már más képet kapunk, az EUR+CHF hitelösszegben ebben az
LGĘV]DNEDQD&+)KLWHOHNDUiQ\DN|UOLUpV]HVHGpVHOiWKDWy$KLWHO|VV]HJHNIRO\DPDWRV
HPHONHGpVH D NHGYH]Ę NDPDWIHOWpWHOHNQHN pV D &+) KLWHO N|QQ\Ħ IHOYpWHOpQHN YROW
N|V]|QKHWĘ $ ODNRVViJ KLWHOIHlvételi kedve a CHF hitelekre irányult és a lakáshitelek,
valamint a fogyasztási hitelek hasonló módon és arányban voltak jelen. A forinthitelekhez
YLV]RQ\tWRWWPpUWpNHD]LGĘV]DNYpJpUHN|]HOQpJ\V]HUHVpUHQ|YHNHGHWW
iEUD$](85&+)KLWHOHNV]HU]ĘGpVHV|VV]HJpQHNDODNXOiVDDViYHOW|UOpVHOĘWW
EUR+CHF

180,00
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00

Forrás: Saját szerkesztés

WiEOi]DW$]LVPpUYHNDODSSDUDPpWHUHLQHNpUWpNHLDViYHOW|UOpVHOĘWWLLGĘV]DNUD

Min.
Max.
Átlag
Szórás
Relatív szórás

Árfolyam
EUR/HUF
245,96
277,58
257,83
9,07
0,04

Hitelek
HUF
27,95
65,08
38,85
7,30
0,19

EUR+CHF
48,09
157,71
107,77
27,84
0,26

Forrás: Saját szerkesztés

$] HOWpUpVHN HJ\H]ĘVpJHN YL]VJiODWD PHOOHWW |VV]HIJJpVHNHW NHUHVWHP D] (85+8)
árfolyamváltozása és a hitelfelvétel mértéke között. Feltételezésem az volt, hogy mind a
bankok, mind a háztartások átgondolt forint- és devizaalapú hitelezési gyakorlatot követnek,
H]pUW |VV]HIJJpVW QHP YDJ\ FVDN NLVPpUWpNĦ SR]LWtY HOĘMHOĦ NRUUHOiFLyW NDSRN $]
árfolyamváltozás és a lakossági hitelezések közötti kapcsolat meghatározásakor külön-külön
és összesítve is megvizsgáltam a HUF és az EUR+CHF hitelek közötti összefüggés mértékét.
$ ViYHOW|UOpV HOĘWW D IRULQW pV D GHYL]DKLWHO IHOYpWHOH D] iUIRO\DP LQWHUYHQFLyV ViYRN N|]|WWL
mozgása miatt nem mutatott szignifikáns összefüggést, vagy ha igen, az árfolyam növekedése
mellett a hitelfelvétel nem, vagy csak minimális emelkedést mutat.
Ezeket a feltételezéseimet igazolták az EUR/HUF árfolyam, valamint a HUF-ban és az
EUR+CHF-ben felvett hitelek közötti korrelációs együttható értékei, melyeket a Fisher-féle tparaméter meghatározása melletti szignifikancia-szint megállapításával vizsgáltam.
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2. WiEOi]DW6iYHOW|UOpVHOĘWWL(85+8)iUIRO\DPYiOWR]iVpVD+8)-ban felvett hitelek
V]HU]ĘG|WW|VV]HJHLQHN|VV]HIüggése

R=

Összes hitel

Fogyasztási hitel

Lakáscélú hitel

Egyéb hitel

0,5419

0,4509

0,6055

0,2406

Forrás: Saját szerkesztés

WiEOi]DW6iYHOW|UOpVHOĘWWL(85+8)iUIRO\DPYiOWR]iVpVD(85&+)-ben felvett
KLWHOHNV]HU]ĘG|WW|VV]HJHLQHN|VV]HIJJpVH

R=

Összes hitel

Fogyasztási hitel

Lakáscélú hitel

Egyéb hitel

-0,2693

-0,3730

-0,0995

0,2119

Forrás: Saját szerkesztés

0HJiOODStWKDWy KRJ\ H]HQ LGĘV]DNEDQ D GHYL]DKLWHOHN pV D] iUIRO\DP N|]|WW QLQFV
szignifikáns összefüggés, míg a HUF és az árfolyamváltozás közötti minimális 2%-os
V]LJQLILNDQFLDV]LQWĦ|VV]HIJJpVWDSDV]WDOKDWy
6iYHOW|UpVXWiQLLGĘV]DN
$ ViYHOW|UOpV XWiQ D +8) iUIRO\DPiQDN YiOWR]iVD MHOHQWĘV HOWpUpVHNHW PXWDWWDN H]pUW D
hitelezés során az eltérések nagyobb odafigyelést igpQ\HOQHN D KLWHOH]Ę pV D KLWHOW IHOYHYĘ
UpV]pUĘOLVKLV]HQDKLWHOIHOYpWHOHVHWpQV]iPtWRWW7+0FVDNDNDPDWRWDNH]HOpVLN|OWVpJHW
hitelbírálati díjat, értékbecslési díjat, valamint lakáshitelnél a helyszíni szemlék költségeit
tartalmazza, de az árfolyamkockázatból, árfolyamváltozásból adódó veszteséget, illetve
Q\HUHVpJHW QHP (]HQ |VV]HJHN HOĘUH QHP PHJKDWiUR]KDWyDN PLYHO HOVĘVRUEDQ D SpQ]SLDFL
HVHPpQ\HN EHIRO\iVROMiN tJ\ H]HN MHOHQWLN D]W D NRFNi]DWL WpQ\H]ĘW DPHO\ IJJHWOHQ D
KLWHOH]ĘWĘO D KLWHOIHOYHYĘWĘO .O|Q ILJ\HOPHW pUGHPHOQHN D] iUIRO\DPYHV]WHVpJEĘO DGyGy
|VV]HJHNDPHO\HNHJ\LO\HQViYHOW|UOpVXWiQLiUIRO\DPLQJDGR]iVHVHWpQMHOHQWĘVHNRO\NRUD
KLWHOIHOYHYĘW|UOHV]WpVNpSWHOHQVpJpKH]YH]HWKHWQHNDPHO\PLQGNpWIpOV]iPiUDYHV]pO\HV
5. ábra: Az EUR/HUF árfolyam változása a sáveltörlés után
EUR/HUF
320,00
300,00
280,00
260,00
240,00
220,00
2008. március

2008. június 2008. szeptember
2008. december 2009. március

2009. június 2009. szeptember

Forrás: Saját szerkesztés

$]  iEUiQ OiWKDWy KRJ\ D ViYHOW|UOpV XWiQL LGĘV]DNEDQ D] (85+8) iUIRO\DPYiOWR]iVD
MHOHQWĘVHQ LQJDGR]RWW DPL D SDUDPpWHUHNEHQ PLQLPXP PD[LPXP V]yUiV  V]iPV]HUĦHQ LV
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jelentkezett. A hitelezés alakulásához az alábbi két ábra ad segítséget. A forinthitelek
OiWKDWyDQ NLVPpUWpNĦ XJ\DQDNNRU D GHYL]DKLWHOHN V]pOVĘVpJHV YiOWR]iVW PXWDWWDN HEEHQ D]
LGĘV]DNEDQ$&+)KLWHOIHOYpWHOMHOHQWĘVFV|NNHQpVpWPpJQHPSyWROMDD](85Kitel.
iEUD$+8)KLWHOHNV]HU]ĘG|WW|VV]HJpQHNDODNXOiVDDViYHOW|UOpVXWiQ
HUF hitel
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
2008. március

2008. június

2008. szeptember

2008. december

2009. március

2009. június

2009. szeptember

Forrás: Saját szerkesztés

$] (85&+) KLWHOHN LQJDGR]iVD PDMG MHOHQWĘV FV|NNHQpVpW V]HPOpOHWHVHQ PXWDWMD EH D
7. ábra, és a számított paraméterek táblázatában a nagyságrendek is megállapíthatók.
iEUD$](85&+)KLWHOHNV]HU]ĘGpVHV|VV]HJpQHNDODNXOiVDDViYHOW|UOpVXWiQ
EUR+CHF
180,00
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
2008. március 2008. június2008. szeptember
2008. december2009. március 2009. június2009. szeptember

Forrás: Saját szerkesztés

A grafikus ábrázolás mellett itt is kiszámítottam az alapparamétereket és meghatároztam a
korrelációs koefficiens értékét is.
4. táblázat: Az ismérvek alapparamétereinek értékei sáveltörlés után
Árfolyam
Min.

Hitelek

EUR/HUF
231,95

HUF
26,07

EUR+CHF
34,40
171,62

Max.

304,36

46,49

Átlag

265,99

37,21

96,92

Szórás

21,05

5,83

57,44

0,08

0,16

0,59

Relatív szórás
Forrás: Saját szerkesztés
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$ WiEOi]DWEyO PHJiOODStWKDWy KRJ\ D] iUIRO\DPLQJDGR]iV MyYDO QDJ\REE PpUWpNĦ PLQW D
ViYHOW|UOpV HOĘWW Szélesebb sáv, nagyobb szórás. A hitelek tekintetében még inkább
PHJILJ\HOKHWĘ D WiEOi]DWEyO OHROYDVKDWy KRJ\ D GHYL]DKLWHO-felvétel ingadozása is jóval
QDJ\REE PLQW ViYHOW|UOpV HOĘWW 0HJiOODStWKDWy WHKiW KRJ\ D NpW LGĘV]DN PLQG D]
árfolyamváltozásban, mind az EUR+CHF hitelezésben szignifikáns eltérést mutat.
$ KLWHOIHOYpWHOQpO HUĘV IRULQW PHOOHWW NLVHEE J\HQJH IRULQW PHOOHWW QDJ\REE PHQQ\LVpJĦ
KLWHOIHOYpWHO OHQQH FpOV]HUĦ D]RQEDQ H]HQ IHOWpWHOH]pVHLPHW D] HOHP]pVHLP VRUiQ NDSRWW
korrelációs együtthatók megcáfolták. A hitelfelvételi gyakorlat ellentétes irányt mutatott mind
a forint, mind a devizahitelek esetében. Bár a forinthitelek tekintetében az összefüggés
HOVĘVRUEDQDIRJ\DV]WiVLKLWHOHNQpOV]LJQLILNiQVDPLEHWXGKDWyDU|YLGOHMiUDWiQDNpVNLVebb
pUWpNpQHN$ YDOyGL PHJOHSHWpVWD GHYL]D DODS~ KLWHOHN RNR]WiN PLYHO HEEHQ D] LGĘV]DNEDQ
R= -0,8-nál magasabb korrelációs együttható értéket adtak.
5. táblázat: Sáveltörlés utáni EUR/HUF árfolyamváltozás és a HUF-ban felvett hitelek
V]HU]ĘG|WW|VV]HJeinek összefüggése

R=

Összes hitel

Fogyasztási hitel

Lakáscélú hitel

Egyéb hitel

-0,4014

-0,5993

0,1194

-0,4823

Forrás: Saját szerkesztés

6. táblázat: Sáveltörlés utáni EUR/HUF árfolyamváltozás és az EUR+CHF-ben felvett
KLWHOHNV]HU]ĘG|WWösszegeinek összefüggése

R=

Összes hitel

Fogyasztási hitel

Lakáscélú hitel

Egyéb hitel

-0,8641

-0,8681

-0,8384

0,3833

Forrás: Saját szerkesztés

Ezek az összefüggésértékek statisztikai szempontból azt jelentik, hogy alacsony EUR/HUF
iUIRO\DP HUĘVIRULQW PHOOHWWQDJ\REEPpUWpNĦKLWHOIHOYpWHOW|UWpQWLOOHWYHPDJDV(85+8)
árfolyam (gyenge forint) mellett kevesebb a felvett hitelek összege. Ezt a megállapítást nem
magyarázza a 2009 januárjában bekövetkezett devizahitelezési kedv csökkenése, ami
velejárója volt a CHF alapú hitelekhez való nehezebb hozzájutásnak. A bankközi hitelek
kockázati felára 2008. október-QRYHPEHUKyQDSRNEDQHPHONHGHWWMHOHQWĘVHQpVtJ\DEDQNRN
KLWHOH]pVL IHOWpWHOHL V]LJRURGWDN DPL D PDJ\DU Ki]WDUWiVRN DGGLJL MHOHQWĘV PpUWpNĦ
KLWHOIHOYpWHOpQHNHUĘVFV|NNHQpVpEHQPXWDWNR]RWWPHJ
Az árfolyam és a devizahitelek közötti R=-0,8 érték sajnos a hitelfelvételi
PHJJRQGRODWODQViJRW WNU|]L $] DODFVRQ\ (85+8) iUIRO\DP HUĘV IRULQW  PHOOHWW IHOYHWW
hitelek árfolyamvesztesége, késedelmi NDPDWD D IXWDPLGĘ PHJKRVV]DEEtWiViQDN N|OWVpJH
valamint a biztosítási díjak mind a lakosság, mind a bankok veszteségeit vonták maguk után.
Az egyéb hiteleknél nincs szignifikáns összefüggés, de azok aránya az összhitelen belül nem
V]iPRWWHYĘ
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3. Következtetések, javaslatok
Vizsgálataim során megállapítottam, hogy Magyarországon a háztartási forinthitelezés
összességében független a forint árfolyamváltozásától, amely megállapítás valójában
pénzügyi szempontból nem új, nem különleges. A devizahiteleket tekintve azonban a feltárt
összefüggések ellentétben állnak a „jó devizahitelezés elméletével”, amelynél figyelembe kell
venni az árfolyamveszteséget és az árfolyamnyereséget. A munkám során megállapított
összefüggéseket alátámasztja a lakosság devizában mutatkozó eladósodásának mértéke.
$] iUIRO\DPYiOWR]iV pV D IRULQWKLWHOHN IJJHWOHQVpJpQHN WpQ\pW D ODNRVViJL KLWHOH]ĘNNHO
jobban meg kellene ismertetni, egyben felhívni a figyelmüket arra, hogy magasabb
kamatlábak mellett is kevés kockázatot rejt magában ez D KLWHOH]pVL IRUPD PLXWiQ NOVĘ
hatásoktól független, kiszámítható. Észre kell vetetni, hogy a háztartások jövedelmüket
IRULQWEDQV]HU]LNMHOOHP]ĘHQIRULQWEDQN|OWLNHOpVD– bármilyen devizában – felvett hiteleket
forintban kapják meg, forintban vásárolnak érte, és forintban is fizetik vissza azokat.
$ GHYL]DKLWHOHN DODFVRQ\ KLWHONDPDWD PHOOHWW D] iUIRO\DPYiOWR]iVRN MHOHQWĘVHQ
PHJYiOWR]WDWKDWMiNDW|UOHV]WpV|VV]HJpWpVDWĘNHLGĘEHQLYiOWR]iViWFV|NNHQpVpW
Javaslatom, hogy a devizahitelek IHOYpWHOHNRUDKLWHONDONXOiWRURNEDQOHKHWĘVpJV]HULQWOHJ\HQ
EHQQH D] iUIRO\DPQ\HUHVpJ LOOHWYH D] iUIRO\DPYHV]WHVpJEĘO DGyGy IRULQWEDQ NLIHMH]HWW
pUWpNNO|QE|]HWDPHJYiOWR]RWWW|UOHV]WĘUpV]OHWDWĘNHLGĘEHQLYiOWR]iViQDNpUWpNHYDODPLQW
hitelfolyósításkor a bankok mutassanak rá az árfolyamkockázat negatív és pozitív hatásaira.
A V]iPtWyJpSHV SURJUDPRNNDO PD PiU D M|YĘEHQL iUIRO\DPYiOWR]iVRN IHOWpWHOH]pVH PHOOHWW
V]LPXOiOKDWy KRJ\ PLO\HQ WHUKHNHW MHOHQW PDMG D KLWHOW|UOHV]WpV (] DNiU KDYL V]LQWĦ
megboQWiVEDQ LV PRGHOOH]KHWĘ ~J\ KRJ\ D IHOWpWHOH]HWW iUIRO\DPRW V]LQWpQ KDYL V]LQWHQ
állítjuk be.
$EDQNRNKLWHOH]pVLUHQGV]HUpWLVMHOHQWĘVHQiWNHOODODNtWDQL$MHO]iORJDODS~KLWHOHNHVHWpEHQ
az ingatlanok piaci értékét kell alapul venni, meg kell változtatni az eladósodottak
ÄNLODNROWDWiVL´PyGV]HUpW$EDQNRNQDNUHQGHONH]QLNHOOÄDGyVYiOViJNH]HOĘ´UHQGV]HUUHOLV
Összefoglaló
Az EUR/HUF havi átlagolt árfolyamváltozásának hatását vizsgáltam a háztartások számára
Q\~MWRWWKLWHOHNKDYLV]LQWĦV]HU]ĘGpVHs összegére. A 2006-pYLLGĘV]DNEDQHOHPH]WHPD]
ismérvek változását, vizsgáltam a tendenciákat. Az elemzésen túl összefüggést kerestem és
találtam az árfolyamváltozás és a felvett hitelek összege között.
Az árfolyam ingadozása szignifikánsan különbö]LN D ViYHOW|UOpV HOĘWWL LGĘV]DNWyO GH D
KLWHOH]pV HWWĘO |VV]HWHWWHEEHQ MHOHQWNH]HWW $] DGDWHOHP]pVHP VRUiQ NDSRWW HUHGPpQ\HN
részben igazolták azt a feltételezésemet, hogy a sáveltörlés után az árfolyamingadozás
QDJ\REE PpUWpNĦ OHV] pV D IRULQWKLWHOHN mértéke nem függ az árfolyamváltozástól.
A GHYL]DKLWHOHN HVHWpQ D] HUHGPpQ\ PHJOHSĘ D ViYHOW|UOpV XWiQL iUIRO\DPYiOWR]iV pV D
GHYL]DKLWHOIHOYpWHOHN|]|WWPDJDVQHJDWtYHOĘMHOĦNRUUHOiFLyWNDSWDP U -0,8).
$]HUHGPpQ\HNEĘOD]WDN|YHWNH]WHWpVWYRQWDPOHKRJ\0DJ\DURUV]iJRQDODNRVViJLKLWHOH]pV
sok problémával küzd. Nem csak a meggondolatlan hitelfelvétel okozza ezeket – amikor is a
Ki]WDUWiVRN HUHMN|Q IHOO YiOODOMiN EH D W|UOHV]WHQGĘ N|OFV|QW –, hanem a hitelfelvétel, a
KLWHOIRO\yVtWiV WHUpQ VLQFVHQHN PHJ D PHJIHOHOĘ D NRFNi]DWRNUD LV UiPXWDWy HOĘUHMHO]pVHN
elemezések, tájékoztatások. A devizahitelek esetén még nagyobb a negatív megközelítés. Az
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DODFVRQ\ NDPDWOiEDN YRQ]]iN D KLWHOLJpQ\OĘNHW D] ÄLQGXOiVkor” ígért alacsony
W|UOHV]WĘUpV]OHWHNHW SHGLJ PpJ LQNiEE NHGYH]ĘQHN – és hosszabb távon is vállalható
|VV]HJĦQHN – WDOiOMiN V FVDN NpVĘEE V]HPEHVOQHN D YDOyViJJDO .RUUHNW WiMpNR]WDWiVVDO
HOĘUHMHO]pVVHO D NRFNi]DWRN PHJLVPHUWHWpVpYHO – számítógépes szimulációs programokat is
alkalmazva – mindezt el is lehetne kerülni.
Summary
I analysed the effect of the averaged change of the EUR/HUF exchange rate on the monthly
instalment sum of households. In the period of 2006-2009 I examined the changes of variables
and tendencies. Beyond the analyzation, I sought and found relationships between the
exchange rate and the amount of household credit.
The fluctuation of the exchange rate significantly differs from the pre-brand abolition period
but the lending shows a more nuanced picture. My assumption was partly justified during my
data search because I thought the exchange rate fluctuation would be bigger after the band
abolition and the amounf of HUF lending does not depend of the exchange rate fluctuation. In
case of foreign currency the result is perplexing because we can see a high negative
coefficient of correlation (r=-0,8) between the pre-band abolition exchange rate fluctuation
and lending.
I concluded that Hungary struggles with many problems in the area of cosumer lending. Not
only the irresponsible borrowing, when the households take up more credit than rational but
the lack of detailed forcasts and monetary analysis. In case of foreign currency borrowing we
can find a more negative approach. The low interest rates lure the borrowers at the beggining
and they find the low montly instalments favourable. We could avoid these with better
information, projection and risk assessment made by computerised simulation programmes.
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PÁSZTOR SZABOLCS
A MAGYARORSZÁGI SCHENGENI HATÁRMENTI KISTÉRSÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÓ
ELEMZÉSE

Kulcsszavak: schengeni kistérségek, összehasonlító elemzés

1. Bevezetés és szakirodalmi áttekintés
A mai schengeni határmenti kistérségek Magyarország talán leghányatottabb sorsú területei.
5pV]EHQ |U|NO|WW UpV]EHQ IRO\DPDWRVDQ ~MUDHPHOĘGĘ SUREOpPiLNQDN N|V]|QKHWĘHQ PiUD
többségük a periféria perifériájára szorult, gazdaságilag gyorsuló ütemben dezintegrálódó
terület (Baranyi, 2007). )HMOĘGpVNEHQ D] HOVĘ pV HJ\EHQ OHJQDJ\REE D WUDXPiW D 7ULDQRQL
egyezmény jelentette, mikor hazánk területének közel kétharmadát, népességének
PHJN|]HOtWĘOHJ -iW YHV]tWHWWH HO $ J\Ę]WHV WDJiOODPRN NHOHWL KDWiUPHJYRQiViQiO D
YiViUYiURVL YRQDORQ IXWy NOVĘ YDV~WIRUJDOPL ViY MHO|OWH NL D] ~M KDWiURNDW tJ\ MHOHQWĘV
számban színmagyar területek is a határokon túlra kerültek (Baranyi, 2007). Az új határok
V]pWV]DEGDOWiND]pSSHQFVDNPHJV]OHWĘUpJLyNH]GHPpQ\H]pVHNHWpVOHKXOORWW0DJ\DURUV]iJ
WHVWpUĘODNOVĘYiURVJ\ĦUĦ(Rechnitzer, 1998). Ennek következtében az ország keleti határai
PHQWpQ V~O\RVDQ YiURVKLiQ\RV WHUOHWHN DODNXOWDN NL $] H]W N|YHWĘ pYWL]HGHNEHQ D WHUOHW
fejlesztési politika a keleti és déli országrész térségeit látókörön kívül helyezte, és az
inIUDVWUXNW~UD JD]GDViJIHMOHV]WĘ V]HUHSpW D] iOODPV]RFLDOLVWD UHQGV]HUEHQ V~O\RVDQ
alábecsülték (Kengyel, 2008).
$]H]WN|YHWĘN|]HO|WpYWL]HGDODWWDPDJ\DU-ukrán, ill. a magyar-román kistérségek, de más
határmenti területek is a periféria perifériájára szorultak (Tóth, 1988). Az ezredfordulót
N|YHWĘHQ D SHULIpULNXV V]HUHS WRYiEE HUĘV|G|WW KLV]HQ D WUDQV]IRUPiFLyV YiOViJ
N|YHWNH]WpEHQ D] HOVĘVRUEDQPDNUR|NRQyPLDLSUREOpPiNNDONV]N|GĘNRUPiQ\]DWRNQHPD
terület, ill. a vidékfejlesztési stratégiák kidolgoziViWKHO\H]WpNHOĘWpUEH(Horváth, 1998, Illés,
2008) $ UHQGV]HUYiOWiVW N|YHWĘHQ YLV]RQW PiU V]OHWWHN UHJLRQiOLV HJ\WWPĦN|GpVHN –
QpKiQ\DWDQXOPiQ\YRQDWNR]WDWiVLWHUOHWpUHHVĘHJ\WWPĦN|GpV'XQD-.ĘU|V- Maros-Tisza,
Duna-Dráva-Száva, Dráva-Mura, Kárpátok, Interrégió, Hajdu-Bihar-Bihor, Bihar-Bihor -, de
mára megállapítható, hogy a határmenti területek fejlesztésében – különösen a keleti
határszakaszokon – QHP D IHOOUĘO M|YĘ NH]GHPpQ\H]pVHN KDQHP D NLVWpUVpJL YDJ\ DNiU
testvérvárosi kapcsolatok játszKDWMiNDYH]HWĘV]HUHSHW(Baranyi, 2007).
Magyarország 2004. május 1-jén bekövetkezett uniós csatlakozása, ill. a schengeni
KDWiUĘUL]HWL UHQG  GHFHPEHU -L EHYH]HWpVH ~M OHKHWĘVpJHNHW Q\LWKDW YDJ\ WRYiEE
terhelheti a schengeni kistérségek IHMOĘGpVpW eSSHQ HPLDWW PLQGLJ LGĘV]HUĦ NpUGpV OHKHW D
határmenti vagy schengeni területek fejlettségi különbségeinek feltárása és a fejlesztési
stratégiák, irányvonalak kijelölése.
-HOHQ WDQXOPiQ\EDQ D]W NtYiQRP PHJYL]VJiOQL KRJ\ HJ\pUWHOPĦHQ HOPDUDGRWWViJRW pV
periférikus helyzetet jelent-e a schengeni határmentiség Magyarországon. Hipotézisem szerint
a határmentiség és a hátrányos helyzet részben összemosható fogalmak. Fontos feladat
viszont az életképesebb, felzárkózásra képes kistérségek feltérképezése is. Azt kívánom tehát
körüljárni, hogy a Magyarország 25 schengeni határmenti kistérsége közül (1. ábra), melyek
IHMOHWWHN YDJ\ NHYpVEH KiWUiQ\RV KHO\]HWĦHN pV PLO\HQ RNDL YDQQDN D] HOWpUĘ IHMOHWWVpJL
szinteknek.
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1. ábra: A schengeni kistérségek elhelyezkedése Magyarországon

Forrás: Saját szerkesztés

2. Vizsgálati anyag és módszer
A schengeni határmentiség kérdéskörének tanulmányozásához a 174 statisztikai tervezési
kistérség közül kiválasztom azt a 25-öt, mely érintkezik schengeni határszakasszal. Ezek a
magyar-ukrán, magyar-román, magyar-szerb- montenegrói és a magyar-horvát határszakaszra
esnek. A vizsgálatom alá vonom tehát az EU tag Romániával alkotott határszakasz
kistérségeit is, hiszen az ország eddig még nem csatlakozott a Schengeni övezethez. (Ebben a
viszonylatban egymegállásos határforgalom- HOOHQĘU]pVLUHQGV]HUPĦN|GLNYDJ\LVHJ\KHO\HQ
]DMOLN D PDJ\DU pV D URPiQ HOOHQĘU]pV pV D KDWiU V]HPpO\L LJD]ROYiQQ\DO LV iWOpSKHWĘ
Románia Schengeni övezethez való csatlakozása 2011-ben várható.)
Ezt köYHWĘHQ D  NLVWpUVpJHW QpJ\ NDWHJyULiUD RV]WRP IHO DV]HULQW KRJ\ PHO\ VFKHQJHQL
határszakaszhoz tartozik. A magyar-ukrán határszakaszon így három, a magyar-román
szakaszon tíz, a magyar- szerb-montenegrói viszonylatban öt és a magyar-horvát szakaszon
hét kistérséget vizsgálok. A fejlettségi különbségek bemutatásához a Központi Statisztikai
Hivatal (KSH) kistérségekre vonatkozó – tanulmány készítésekor – legfrissebb; 2007.
december 31-i adatait használom fel. Ezek közül a területnagyságot, a népességszámot, a
QpSVĦUĦVpJHWDWHOHSOpVYiURVDUiQ\WDODNyQpSHVVpJYiOWR]iViQDNQDJ\ViJiWDLOODQQiO
LGĘVHEEODNyQpSHVVpJDUiQ\iWD]iOODQGyQpSHVVpJHQEHOOD]H]HUIĘUHMXWyDGy]yNV]iPiWD
YiOODONR]iVRN V]iPiW D PH]ĘJD]GDViJL YiOODODWRN DUiQ\iW D] H]HU IĘUH MXWy YiOODONR]iVRN
V]iPiW D] HJ\ DGyIL]HWĘUH MXWy DGyN|WHOHV V]HPpO\L M|YHGHOHPDGy QDJ\ViJiW V]HUHWQpP
NLHPHOQL $ PH]ĘJD]GDViJ pV HUGĘJD]GiONRGiV IRJODONR]WDWRWWDLQDN DUiQ\iW D] |VV]HV
IRJODONR]WDWRWW DUiQ\iEDQ SHGLJ FVDN D VDMQRV PiU NHYpVEH KĦ 2001. február 1-jei adatokkal
WXGRPYL]VJiOQL$Q\LOYiQWDUWRWWiOOiVNHUHVĘNDUiQ\iWDPXQNDYiOODOiVLNRU~QpSHVVpJHQEHOO
pedig 2007. december 20-i adatokkal elemzem. Az adott határszakaszok határátlépési
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aktivitását is vizsgálom a Vám-pV 3pQ]J\ĘUVpJ KDtárforgalomra vonatkozó 2006-os adatai
VHJtWVpJpYHO (J\ KDWiUiWNHOĘKHO\UH HVĘ iWODJRV QDSL KDWiUiWOpSpVL V]iPRW YL]VJiORN D
légiforgalmi adatok nélkül. Az egy határszakaszhoz tartozó kistérségek esetében fel kívánom
tárni a fejlettségbeli különbségeket éVD]HOHP]pVVRUiQV]HUHWQpNUiPXWDWQLD]iWODJWyOHOWpUĘ
életképesebb vagy leszakadó kistérségekre. A vizsgálati módszerek közül az alkalmazott
VWDWLV]WLNDHJ\V]HUĦEEHOHP]pVHLWV]HUHWQpPNLHPHOQLiWODJV]yUiVUHODWtYV]yUiVKDOPR]RWW
összegzés.
3. A magyar-ukrán határszakasz kistérségei
A 136,7 km-es magyar-ukrán határszakaszon három kistérség található: a Fehérgyarmati, a
Vásárosnaményi és a Záhonyi. Ezek mindegyike Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez és az
Észak-alföldi régióhoz tartozik. A három kistérség területe 1416 km2, átlaga pedig 472 km2.
A ODNyQpSHVVpJN|VV]HVHQIĘ0LQGH]IĘViWODJRVNLVWpUVpJLQpSHVVpJQHNIHOHO
PHJ $ QpSVĦUĦVpJ iWODJRV pUWpNH  IĘNP2 PHO\ D =iKRQ\L .LVWpUVpJ  IĘNP2)
kivételével az országos átlag ( IĘNP2) alatt marad. A lakónépesség 2001-2007 közötti
YiOWR]iViW YL]VJiOYD PHJiOODStWKDWy KRJ\ PLQGKiURP NLVWpUVpJEHQMHOHQWĘV QpSHVVpJ IRJ\iV
MHOOHP]Ę PHO\ iWODJEDQ -RV $ PHJILJ\HOW QpSHVVpJIRJ\iVRQ W~O MHOOHP]Ę WRYiEEi D
demográfiai struktúrD UHQGNtYO NHGYH]ĘWOHQ YiOWR]iVD D ILDWDORN V H]HQ EHOO OHJLQNiEE D
IHOVĘIRN~YpJ]HWWVpJĦHNHOYiQGRUOiVDD]HOFLJiQ\RVRGiVpVD]HO|UHJHGpV$YL]VJiOWKiURP
NLVWpUVpJEHQ D  LOO DQQiO LGĘVHEE QpSHVVpJ DUiQ\D D WHOMHV QpSHVVpJEHQ EHOO iWODJEDQ
17,7%-os.
$WHOHSOpVV]HUNH]HWMHOOHP]ĘHQDSUyIDOYDVpVDKiURPNLVWpUVpJWHOHSOpVpEĘOPLQG|VV]H
csak 4 rendelkezik városi ranggal.
Ha a gazdaság legfontosabb kistérségi mutatószámait veszem figyelembe, akkor
megállapítható, hogy a három kistérségben a] H]HU IĘUH MXWy DGy]yN iWODJRV V]iPD MyYDO
HOPDUDGD]RUV]iJRV DGy]yH]HUIĘ LOODUpJLyViWODJWyOLV DGy]yH]HUIĘ KLV]HQD]
PLQG|VV]H  IĘ $] H]HU IĘUH MXWy YiOODONR]iVRN V]iPD LV MHOHQWĘVHQ HOPDUDG D UpJLyV
(90 db) és az országos átlag (123 db) mögött. A három kistérségben összesen 6421 db
YiOODONR]iV PĦN|G|WW PHO\  GE-os átlagot jelent. Átlagosan a regisztrált vállalkozások
25,5%-D PH]ĘJD]GDViJL WHYpNHQ\VpJHW IRO\WDW PHO\ D] RUV]iJRV -RV iWODJRW MHOHQWĘVHQ
meghaladja. A Fehérgyarmati Kistérségben a foglalkoztatottak 7,4%-a, a Vásárosnaményiban
az 5,4%-a, a Záhonyiban pedig az 1,7%-D GROJR]RWW D PH]ĘJD]GDViJEDQ PHO\ -os
átlagnak felel meg, az 5,5%-os országos átlaggal szemben.
+DDQ\LOYiQWDUWRWWiOOiVNHUHVĘNDUiQ\iWYL]VJiORPDPXQNDYiOODOiVLNRU~QpSHVVpJEĘODNNRU
látható, hogy a Fehérgyarmati Kistérségben 19,6%, a Vásárosnaményiban 20,1% és a
Záhonyiban némileg kevesebb 15,5%, mely 18,4%-os átlagnak felel meg. A számok jóval
NHGYH]ĘWOHQHEEHNPLQWDUpJLyV  pVD]RUV]iJRV  pUWpNHN$]HJ\DGyIL]HWĘUHMXWy
V]HPpO\L M|YHGHOHPDODSRW NpSH]Ę M|YHGHOHP WHNLQWHWpEHQ D =iKRQ\L .LVWpUVpJ NLHPHONHGLN
hiszen az átlagos érték 1.616.996 Ft, mely még az országos (1.757.931 Ft) átlagot, ill. a régiós
(1.501.388 Ft) átlagot is meghaladja. A vonatkoztatási terület átlaga egyébiránt 1.402.212 Ft.
A határátlépési aktivitást elemezve pedig feltárható, hogy a 136,7 km-es határszakaszon a
2006-RV pYEHQ HJ\ KDWiUiWNHOĘKHO\HQ QDSRQWD iWODJRVDQ  IĘ OpSWH iW D PDJ\DU-ukrán
KDWiUWPHO\DVFKHQJHQLYLV]RQ\ODWKDWiUiWOpSĘLQHN-át adta.
Következtetésként megállapítható, hogy a három kistérség közül a Záhonyi Kistérség a
legéletképesebb, PHO\QHN RNDL N|]|WW NLHPHOKHWĘ D N|]HO -eV ODNyQpSHVVpJĦ NLVWpUVpJL
központ logisztikai szerepe, a külföldi tulajdonú vállalkozások jelenléte és a viszonylag
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IHMOHWWQHN PRQGKDWy LQIUDVWUXNW~UD (QQHN HOOHQpUH D] HOYpJ]HWW HOHP]pVEĘO DUUD LV OHKHW
következtetni, hogy a vizsgált viszonylat a terüleWpVYLGpNIHMOHV]WpVLSROLWLNDOHJIĘEEWHUOHWH
NHOO KRJ\ OHJ\HQ KLV]HQ D KDWiUV]DNDV] PiVLN NpW NLVWpUVpJpW D] RUV]iJRVDQ MHOHQWNH]Ę
QHJDWtYWHQGHQFLiNMHOHQWĘVHQIHOHUĘV|GYHVRGRUMiNDWRYiEELSHULIHUL]iOyGiVLUiQ\iED
4. A magyar-román határszakasz kistérségei
A 447,8 km-es magyar-román határszakaszon tíz kistérség található. Ezek közül a Csengeri, a
Mátészalkai, a Nyírbátori kistérségek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez, a Hajdúhadházi, a
Derecske-Létavértesi és a Berettyóújfalui kistérségek Hajdú-Bihar megyéhez, a Sarkadi, a
*\XODL D 0H]ĘNRYiFVKi]DL NLVWpUVpJHN %pNpV PHJ\pKH] WDUWR]QDN pV D 0DNyL .LVWpUVpJ
Csongrád megyéhez tartozik. A kistérségek tehát az Észak-alföldi illetve a Dél-alföldi
régiókhoz tartoznak. A vizsgált 10 kistérség területe 6542 km2 $ QpSVĦUĦVpJ HEEHQ D
YL]VJiODWL VRNDViJEDQ LV D] RUV]iJRV iWODJ DODWW PDUDG KLV]HQ D] FVDN  IĘNP2. Ha a
lakónépesség számát veszem figyelembe, akkor megállapítható, hogy az érintett határszakasz
NLVWpUVpJHLEHQ  IĘ ODNLN PHO\  IĘV iWlagnak felel meg. Ezen kistérségek
HVHWpEHQ LV PHJILJ\HOKHWĘ D -2007-HV YL]VJiODWL LGĘV]DNEDQ D QpSHVVpJIRJ\iV PHO\
átlagértékben -4,24% volt. (1. táblázat) $ ODNyQpSHVVpJUH MHOOHP]Ę WRYiEEi D NRUVWUXNW~UD
UHQGNtYO NHGYH]ĘWOHQ DODNXOiVD XJ\DQLV D  LOO DQQiO LGĘVHEE QpSHVVpJ DUiQ\D D WHOMHV
népességen belül átlagosan 19,97%.
(EEHQ D YL]VJiODWL ]yQiEDQ LV MHOOHP]Ę D] DSUyIDOYDV WHOHSOpVV]HUNH]HW pV D YiURVKLiQ\RV
iOODSRWKLV]HQDYRQDWNR]WDWiVLWHUOHWWHOHSOpVpEĘOUHQGHONH]LNYiURVLUDnggal.
$] H]HU IĘUH MXWy DGy]yN V]iPiW WHNLQWYH D Wt] NLVWpUVpJ iWODJD  IĘ $ YiOODONR]iVRN
száma a vizsgálati területen 30.221 db, mely 3022 db-os átlagnak felel meg. A regisztrált
YiOODONR]iVRNHVHWpEHQQHPG|QWĘGHXJ\DQFVDNPHJKDWiUR]yD]DJUiUMelleg. A vállalkozások
átlagosan 23,5%-DIRO\WDWPH]ĘJD]GDViJLWHYpNHQ\VpJHW1HPPHJOHSĘYLV]RQWD]VHPKRJ\
D IRJODONR]WDWRWWDN N|]O D] iWODJRVQiO W|EEHQ   GROJR]QDN D PH]ĘJD]GDViJEDQ $]
ezer lakosra jutó vállalkozások száma ebben a viszonylatban is elmarad az országos átlagtól,
hiszen a tíz kistérség átlaga 69,3 db, mely az országos átlag majdnem fele. A gazdaságilag
OHJLQWHJUiOWDEEWpUVpJD*\XODL.LVWpUVpJDKROGEUHJLV]WUiOWYiOODONR]iVMXWH]HUIĘUH$]
HJ\DGyIL]HWĘUHMXWyV]HPpO\LM|YHGHOHPDODSRWNpSH]ĘM|YHGHOHPWHNLQWHWpEHQQLQFVW~O]RWWDQ
markáns differencia a kistérségek között, hiszen az átlag 1.307.099 Ft, mely nem éri el az
RUV]iJRV iWODJRW $ Q\LOYiQWDUWRWW iOOiVNHUHVĘN DUiQ\D D PXQNDYiOODOiVL NRU~ QpSHVVpJEĘO
azonban már jeleQWĘVNO|QEVpJHNHWPXWDWKLV]HQD]iWODJ
A határátlépési aktivitást elemezve pedig megállapítható, hogy a 447,8 km-es határszakaszon
a 2006-RVpYEHQHJ\ KDWiUiWNHOĘKHO\HQ QDSRQWD iWODJRVDQIĘOpSWHiWDPDJ\DU-román
határt, mely a schengeni YLV]RQ\ODW KDWiUiWOpSĘLQHN -át adta. Az érték jóval nagyobb
KDWiUiWOpSpVL DNWLYLWiVW WDNDU PLQW D] HOĘ]Ę YLV]RQ\ODWEDQ KLV]HQ D OHJKRVV]DEE
határszakaszról van szó és a magyar-román viszonylatban leginkább a román, bolgár, moldáv,
etc. vendégmunkások lépnek át, akik többségében Nyugat-Európában vállalnak munkát.
A vizsgált határszakasz többségében életképtelen és leszakadó kistérségek mentén húzódik.
$] HOYpJ]HWW HOHP]pVEĘO NLNULVWiO\RVRGLN KRJ\ D Wt] NLVWpUVpJ N|]O D legéletképesebb a
Gyulai Kistérség. (QQHNSHGLJHJ\LNOHJIRQWRVDEERNDD]KRJ\*\XODPLQWN|]HOIĘV
QpSHVVpJĦ YiURV MHOHQWĘV JD]GDViJL LQWHJUiOy pV YRQ]iVN|]SRQW V]HUHSHW W|OW EH D NLVWpUVpJ
életében.
5. A magyar- szerb-montenegrói határszakasz kistérségei
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A 174,4 km hosszú magyar- szerb-montenegrói határszakasz mentén öt kistérség található,
melyek a Dél-alföldi régióban helyezkednek el. Ezek közül a Szegedi és a Mórahalomi
Csongrád megyéhez, a Bajai, a Bácsalmási és a Kiskunhalasi Kistérségek pedig Bács-Kiskun
megyéhez tartoznak. Az öt kistérség területe 3.685 km2, mely 737 km2-es átlagnak felel meg.
$]iWODJRVQpSVĦUĦVpJIĘNP2YLV]RQWD6]HJHGL.LVWpUVpJIĘNP2-HVQpSVĦUĦVpJL
DGDWDMHOHQWĘVHQWRU]tWMD D] iWODJRW(1. táblázat) Ha ezt a kistérséget kiemelném a vizsgálati
VRNDViJEyO DNNRU D] iWODJ FVDN  IĘNP2 lenne. A vizsgált kistérségek lakónépessége
iWODJEDQ  IĘ |VV]HVHQ  IĘ PHO\QHN N|]HO -át a Szegedi Kistérség adja.
A ODNyQpSHVVpJ YiOWR]iVD W|EELUiQ\~ D NO|QE|]Ę WHQGHQFLiN D]RQEan, átlagosan több mint
2%-RV FV|NNHQpVEHQ MHOHQQHN PHJ D YRQDWNR]WDWiVL LGĘV]DNEDQ (EEHQ D YLV]RQ\ODWEDQ LV
PHJILJ\HOKHWĘ D] HO|UHJHGpV MHOHQVpJH $] HO|UHJHGpV LQGH[H D YL]VJiOW YLV]RQ\ODWEDQ
átlagosan 22,6%-os.
A településszerkezetre szintén az aprófalYDVViJ MHOOHP]Ę $] |W NLVWpUVpJ  WHOHSOpVpEĘO
mindössze 7 rendelkezik városi ranggal.
$] H]HU IĘUH MXWy DGy]yN V]iPD iWODJRVDQ  IĘ PHO\ RUV]iJRV |VV]HKDVRQOtWiVEDQ
(431 IĘ  PiU NHGYH]ĘEEQHN PRQGKDWy $ FVRQJUiGL PHJ\HV]pNKHO\ LOO DQQDN WpUVpJe
D]RQEDQ LWW LV MHOHQWĘVHQ WRU]tWMD D NpSHW KLV]HQ D  IĘH]HU IĘV PXWDWyMiYDO D] RUV]iJRV
átlag feletti értéket képvisel. A vállalkozások számát tekintve megállapítható, hogy összesen
45.797 db regisztrált vállalkozás van, mely 9159 db-os átlagnak felel meg. Szeged torzító
KDWiVDLWWLVHJ\pUWHOPĦKLV]HQDYiOODONR]iVRN-DLGHNRQFHQWUiOyGLN$PH]ĘJD]GDViJL
MHOOHJĦ YiOODODWRN DUiQ\D D 0yUDKDORPL .LVWpUVpJEHQ D OHJPDJDVDEE   $ YL]VJiOW
kistérségek átlaga egyébként közel 22%-os, amely a többi kistérség agrárdominanciájáról is
tanúskodik. Az ezer lakosra jutó vállalkozások számának átlaga 107,8 db, mely még mindig
MHOHQWĘVHQ HOWpU D] RUV]iJRV iWODJWyO $ IRJODONR]WDWRWWDN IRJODONR]WDWRWWViJL iJ V]HULQWL
megoszlása is változatos képet mutat. $] PH]ĘJD]GDViJEDQ GROJR]yN iWODJRVDQ -ot
WHV]QHNNL$]HJ\DGyIL]HWĘUHMXWyV]HPpO\LM|YHGHOHPDODSRWNpSH]ĘM|YHGHOHPWHNLQWHWpEHQ
a Szegedi Kistérség kiemelkedik, hiszen az ott feljegyzett 1.776.726 Ft-os átlag jóval
magasabb, mint az öt kistérségre kiszámított 1.401.717 Ft-os átlagérték. Ha a Szegedi
Kistérséget kiveszem a számításból, akkor az adóköteles jövedelem nagysága azonnal
szerényebb, mintegy 1.307.964 Ft, mely az országos átlagnál is jóval alacsonyabb.
$ Q\LOYiQWDUWRWW iOOiVNHUHVĘN DUiQ\D D PXQNDYiOODOiVL NRU~ QpSHVVpJEĘO WRYiEEL MHOHQWĘV
NLVWpUVpJLNO|QEVpJUĘOWDQ~VNRGLN$6]HJHGL.LVWpUVpJEHQD0yUDKDORPLEDQD
Kiskunhalasiban 7,0%, a Bácsalmásiban 13,1% és a Bajaiban 8,2%, mely 8,26%-os átlagnak
felel meg.
A határátlépési aktivitást elemezve pedig megállapítható, hogy a 174,4 km-es határszakaszon
a 2006-RVpYEHQHJ\KDWiUiWNHOĘKHO\HQQDSRQWDiWODJRVDQIĘOpSWHiWDPDJ\DU- szerbPRQWHQHJUyL KDWiUW PHO\ XJ\DQFVDN MHOHQWĘV LQJi]iVL WHOMHVtWPpQ\UĘO WDQ~VNRGLN
A viszonylat a schengeni határátlépési szám 20,2%-át adta.
Az elvégzett elemzés következtetéseként elmondható, hogy a viszonylatban a mintegy
H]HUIĘVQpSHVVpJĦFVRQJUiGLPHJ\HV]pNKHO\HWpVWXGiVFHQWUXPRWPDJiEDIRJODOySzegedi
Kistérség minden tekintetben fejlett kistérségnek mondható, viszont a fennmaradó négy
NLVWpUVpJHVHWpEHQD]HOĘ]ĘKDWiUV]DNDV]RNQiOWDSDV]WDOWSUREOpPiNNDOWDOiONR]KDWXQN
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6. A magyar-horvát határszakasz kistérségei
A 344,6 km hosszú magyar-horvát határszakasz magyar oldalán hét kistérség található.
A Mohácsi, a Sellyei és a Siklósi kistérségek Baranya megyéhez, a Barcsi és Csurgói
kistérségek Somogy megyéhez illetve a Dél-dunántúli régióhoz tartoznak. A Nagykanizsai és
Letenyei kistérségek pedig Zala megyéhez, ill. a Nyugat-dunántúli régióhoz. A hét kistérség
területe 4096 km2, átlaga 585,14 km2$YL]VJiODW NLVWpUVpJHLQHN|VV]QpSHVVpJHIĘ
PHO\IĘViWODJQDNIHOHOPHJ$QpSVĦUĦVpJD1DJ\NDQL]VDL.LVWpUVpJIĘNP2HVRUV]iJRViWODJQiOLVQDJ\REEDGDWDMHOHQWĘVHQWRU]tWMDDYLV]RQ\ODWLiWODJRW IĘNP2).
(1. táblázat) +D D 1DJ\NDQL]VDL .LVWpUVpJHW NLYHQQpP D] HOHP]pVEĘO –mely az egyébiránt
nagyon szerény hosszúságú határszakasz miatt is indokolt lenne-, DNNRUD]iWODJRVQpSVĦUĦVpJ
PLQG|VV]H  IĘNP2-es értéket mutatna! A lakónépesség vizsgálatakor meg kell említeni,
hogy a magyar-horvát határvonalon átlagosan 5,54%-os volt a népesség csökkenés 2001 és
2007 között. A lakónépesség elöregedésének jelenséJHHEEHQDYLV]RQ\ODWEDQLVWHWWHQpUKHWĘ
$LOODQQiOLGĘVHEEQpSHVVpJDUiQ\DD]|VV]QpSHVVpJHQEHOOiWODJRVDQ
$KpWNLVWpUVpJWHOHSOpVpEĘOUHQGHONH]LNYiURVLFtPPHO
$] H]HU IĘUH MXWy DGy]yN V]iPiW WHNLQWYH D] iWODJRV pUWpN  IĘ PHO\ PiU HJpV]HQ
megközelíti az országos átlagot. A hét kistérségben összesen 21.567 db regisztrált vállalkozás
volt 2007. december 31-én, mely 3081 db-os átlagnak felel meg.
$]DJUiUNDUDNWHUĦYiOODONR]iVRNDUiQ\DV]LQWpQMyYDORUV]iJRViWODJ  feletti; mintegy
 $] H]HU IĘUH MXWy UHJLV]WUiOW YiOODONR]iVRN V]iPD HOPDUDG D] RUV]iJRV iWODJKR]
képest, hiszen az mindösszesen 83,86 db vállalkozás ezer lakosra. Ha a nemzetgazdasági ágak
szerinti foglalkoztatást vizsgálom meg, akkor megállapítható, hogy átlagosan a
foglalkoztatottak 12,46%-D D PH]ĘJD]GDViJEDQ GROJR]LN $] HJ\ DGyIL]HWĘUH MXWy V]HPpO\L
M|YHGHOHPDODSRWNpSH]ĘM|YHGHOHPWHNLQWHWpEHQPHJiOODStWKDWyKRJ\D]iWODJ)W
$Q\LOYiQWDUWRWWiOOiVNHUHVĘNDUiQ\DDPXQNDYiOODOiVLNRU~ QpSHVVpJEĘOD]RQEDQPiUMHOHQWĘV
különbségeket mutat. Az átlag 13,53%, viszont az adatok relatív szórása 32,48%-os.
A határátlépési aktivitást elemezve pedig megállapítható, hogy a 344,6 km-es határszakaszon
a 2006-RVpYEHQHJ\KDWiUiWNHOĘKHO\HQQDSRQWDiWODJRVDQIĘOpSWHiWDPDJ\DU- horvát
KDWiUWPHO\DVFKHQJHQLYLV]RQ\ODWKDWiUiWOpSĘLQHN-át adta.
A magyar-KRUYiW YLV]RQ\ODWEDQ LV LJD]ROKDWyDN D KDWiUPHQWLVpJEĘO DGyGy SHULIpULNXV
viszonyok. A vonatkoztatási terület legfejlettebb kistérsége, a közel 50 ezer lakosú
YRQ]iVN|]SRQWWDOUHQGHONH]ĘNagykanizsai Kistérség.
7. Következtetések és javaslatok
$]HOYpJ]HWWHOHP]ĘPXQNDHUHGPpQ\HNpQWOiWKDWyKRJ\MHOHQWĘVHEEGLIIHUHQFLiNYDQQDND]
DODSYHWĘHQ DJUiUDUFXODW~ VFKHQJHQL KDWiUPHQWL NLVWpUVpgek és a vizsgált határszakaszok
fejlettsége között is. A számok mögé tekintve látható, hogy a magyar-ukrán és a magyarromán határszakasz, tehát a keleti országrész kistérségei némileg elmaradottabbak,
fejletlenebbek, mint a déli országrész a magyar- szerb-montenegrói és a magyar-horvát
határszakasz kistérségei (1. táblázat) A gazdasági mutatók esetében kiszámított relatív
V]yUiVRNYDODKROFVHNpO\YiOWR]pNRQ\ViJUyOPtJPiVXWWMHOHQWĘVGLIIHUHQFLiNUyOWDQ~VNRGQDN
Mindez azt jelenti, hogy nem szabad nagyon éles fejlettségbeli határvonalakat húzni a vizsgált
határviszonylatok közé. Minden egyes vizsgálati határszakaszon sikerült feltárni egy olyan
kistérséget, amelyik több szempontból fejlettebb. Ilyen volt a magyar-ukrán határszakasz
Záhonyi Kistérsége, a magyar-román határszakasz Gyulai Kistérsége, a magyar- szerbmontenegrói határszakasz Szegedi Kistérsége és a magyar-horvát határszakasz Nagykanizsai
Kistérsége. )HONHOO KtYQL DILJ\HOPHWWRYiEEi DUUD KRJ\DYL]VJiODWiOWDONLHPHOWpVIHMOĘGĘ
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vagy fejlett NLVWpUVpJHNN|]|WWLVMHOHQWĘVNO|QEVpJHNYDQQDN1HPOHKHWWHKiWSpOGiXOD
NLVWpUVpJ N|]|WW IHMOHWWQHN WHNLQWKHWĘ 6]HJHGL .LVWpUVpJHW IHMOHWWVpJ V]HPSRQWMiEyO D
Záhonyival összehasonlítani.
9pJVĘ N|YHWNH]WHWpVNpQW PHJiOODStWKDWy KRJ\ D VFKHQJHQL Katármentiség és a periférikus
viszony nem minden esetben azonosítható a mai Magyarországon. Abban az esetben, ha az
DGRWWKDWiUPHQWLNLVWpUVpJEHQHJ\YDJ\W|EEMHOHQWĘVYRQ]iVN|]SRQWRWMHOHQWĘYiURVIHNV]LN
akkor nagyobb életképesség és fejlettségi szint tárható fel. A hátrányos helyzet tehát az
H]UHGIRUGXOyXWiQL0DJ\DURUV]iJRQLVDODSYHWĘHQD7ULDQRQXWiQNLDODNXOWYiURVKLiQ\RVLJD]L
YRQ]iVN|]SRQWWDO QHP UHQGHONH]Ę WHUOHWHN HVHWpEHQ MHOHQLN PHJ 0DJ\DURUV]iJ 
decemberében bekövetkezett schengeni övezethez való csatlakozása tovább rontotta a
NLVWpUVpJHNpOHWNpSHVVpJpWKLV]HQDV]LJRU~KDWiUHOOHQĘU]pVLUHQGV]HUWRYiEEJiWROMDDWĘNHD
PXQNDHUĘ D] iUXN pV D V]ROJiOWDWiVRN V]DEDG iUDPOiViW $ KDWiUIRUJDORP V]HPSRQWMiEyO
legaktívabb határszakaszok a magyar-román és a magyar- szerb-montenegrói, ám a számok
mögött leginkább a Nyugat-Európába tartó vendégmunkások havi vagy féléves ingázási
teljesítményét érhetjük tetten.
/iWKDWy KRJ\ HGGLJ D] (XUySDL 8QLy NOVĘ KDWiUDLQ IHNYĘ NLVWpUVpJHN D UHQGHONH]pVUH álló
WHUOHWpVYLGpNIHMOHV]WpVLIRUUiVRNIRO\DPDWRVIHOKDV]QiOiVDpVDVFKHQJHQLKDWiURNNHGYH]Ę–
HOVĘVRUEDQNHUHVNHGHOHP– pVNHGYH]ĘWOHQDGRWWViJDLEyOFVDNW|UHGpNHVVLNHUHVVpJJHOWXGQDN
profitálni és a tanulmányban kiemelt kistérségek kivételével tovább periferizálódnak.
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Összefoglaló
A tanulmány 25 magyar schengeni határmenti kistérség összehasonlító elemzését tartalmazza.
$] |VV]HKDVRQOtWy HOHP]pVEĘO NLGHUO KRJ\ D KDWiUPHQWLVpJ QHP PLQGHQ HVHWEHQ MHOHQW
periférikus helyzetet, hiszen azok a kistérségek, melyek egy vagy több nagyobb
YRQ]iVN|]SRQWWDO YiURV  UHQGHONH]QHN IHMOHWWQHN YDJ\ IHMOĘGĘQHN WHNLQWKHWĘHN 6]iPRV
olyan kistérség is található, ahol az aprófalvas településszerkezet a domináns, ezért
WRYiEELDNEDQLVYiUKDWyDJ\RUVXOyWHPĦSHULIHUL]iOyGiVXN
Summary
This paper focuses on the comparative analysis of 25 Hungarian Schengen zone small
regions. According to the analysis the border status is not always synonymous with the
peripheral status. In those small regions where there are one or more bigger towns, higher
development stage can be detected. In other cases, where the small villages punctuate the
small regions – without a larger and populous town – very negative and in fact irreversible
socio-economic trends can be observed.

Felhasznált irodalom
1. Baranyi Béla (2007): A határmentiség dimenziói Magyarországon. Dialóg Campus Kiadó,
Budapest-Pécs, pp. 19.
2. Horváth Gyula (1998): Európai regionális politika. Dialóg Campus Kiadó, Pécs, pp. 160.
3. Illés Iván (2008): Regionális gazdaságtan: területfejlesztés. Typotex Kiadó, Budapest, pp.
163.
4. Kengyel Ákos (2008): Kohézió és finanszírozás. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 211.
5. KSH, Kistérségi területi adatok.
http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,42145&_dad=portal&_schema=PORTAL
(Letöltve: 2009.10.19.)
6. Rechnitzer János (1998): Területi stratégiák. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, pp. 37.
7. Tóth József (1988): Urbanizáció az Alföldön. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 57.
8. Vám-pV3pQ]J\ĘUVpJ+DWiUIRJDOPLDGDWRN
http://vam.gov.hu/viewBase.do?elementId=5897, (Letöltve: 2010. 02.09.)

81

Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények

2010. II. évfolyam 1. szám

82

Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények

2010. II. évfolyam 1. szám

SZTANIK GÁBOR
$7(5h/(7,6=,17ĥ5(GIONÁLIS POLITIKAI INTÉZMÉNYRENDSZER KIALAKÍTÁSÁNAK
PROBLÉMÁI TÖRÖKORSZÁGBAN

Kulcsszavak: Regionális politika, decentralizáció, intézményrendszer, regionális fejlesztési
ügynökségek
Bevezetés
$](8UHJLRQiOLVSROLWLNiMiQDNIĘFpONLWĦ]pVHDWDJRUV]iJRNN|]|WWLpVDWDJRUV]iJRNRQEHOOL
egyes területi különbségek mértékének csökkentése. Célja, hogy az elmaradott régiók, a
rendelkezésre álló uniós források segítségével felzárkózzanak, és versenyképes partnerként
jelenjenek meg a térségen belül és harmadik országokkal szemben.
7|U|NRUV]iJ HVHWOHJHV M|YĘEHQL FVDWODNR]iVD XWiQ D UHJLRQiOLV SROLWLND OHJQDJ\REE
kedvezményezettje lehet. Az 1999-es Helsinki Csúcs óta tagjel|OWL VWiWXVW pOYH]Ę KDWDOPDV
RUV]iJ IHMOHWWVpJH MHOHQWĘVHQ HOPDUDG D] (8  WDJRUV]iJiQDN iWODJiWyO D]RQEDQ QpKiQ\ ~M
WDJiOODPQiO PDJDVDEE D] HJ\ IĘUH MXWy *'3-MH (] HOVĘVRUEDQ D IHMOHWW Q\XJDWL WHUOHWHNQHN
N|V]|QKHWĘ $ EHOVĘ IHV]OWVpJHN HJ\LN IRUUiVD az országon belüli hatalmas fejlettségbeli
különbség.
A provinciák, régiók közötti fejlettségi különbségek csökkentésének eszköze lehet a
regionális politika. E tanulmány Törökország felkészültségét vizsgálja a regionális politika
területén, különös tekintettel az intézményrendszerre, a decentralizáció megvalósítására,
PHJYDOyVtWKDWyViJiUD DNDGiO\DLUD YDJ\LV D W|EE PLQW  PLOOLyV ODNRVViJJDO UHQGHONH]Ę
centralizált, unitárius állam kihívásaira.
Elméleti háttér és hipotézis
A tanulmány célja Törökország regionális politikai intézményrendszerének vizsgálata az
(XUySDL 8QLy HOYiUiVDLQDN WNUpEHQ (]HQ EHOO D N|]pSV]LQWĦ LQWp]PpQ\UHQGV]HU
kialakításának nehézségeire fókuszálok. Tehát, a dolgozatnak nem célja a török regionális
politika jelen állDSRWiQDN UpV]OHWHV PLQGHQUH NLWHUMHGĘ EHPXWDWiVD FVDN~J\ PLQW HJ\pE
releváns fogalmakkal való összekapcsolása sem, pedig a vizsgálat tárgya e fogalmakhoz
V]RURVDQ N|WKHWĘ OHQQH $ UHJLRQiOLV SROLWLND WHUOHWL LQWp]PpQ\UHQGV]HUH D W|EEV]LQWĦ
kormányzás 4 (Marks-Hooghe, 2004) egyik gyakorlati megvalósulása, de a regionalizmus
NO|QE|]ĘDVSHNWXVDLWLVOHKHWQHHOHPH]QL0LQWNpVĘEEOiWQLIRJMXNDUHJLRQiOLVNDSDFLWiVRN
NLDODNtWiVD D] (XUySDL 8QLy UpV]pUĘO D FVDWODNR]iVL WiUJ\DOiVRN VRUiQ NLIHMWHWW
nyomásgyakorlás eredménye, tehát, akár indokolt lehetne az európaizáció 5 (Lenschow, 2004),
vagy a policy transzfer 6 (Dolowitz és Marsh, 1996) fogalmához kapcsolódóan vizsgálni.
Azonban a tanulmány a csatlakozási tárgyalások során az EU által kifejtett decentralizációs
nyomás hatását vizsgálja a török regionális politikai intézményrendszerre. Ezen belül is arra,
hogy az unitárius, centralizált török állam milyen lépésekkel igyekszik megfelelni az acquis
communautaire-EHQHOĘtUWDNQDN(IRO\DPDWD]RQEDQNO|QE|]ĘRNRkból kifolyólag akadozik.
4

5

6

Az elmélet szerint az Európai Unióban, bár a központi kormányzatok létfontosságú szerepe megmarad, azok
QHP UHQGHONH]QHN W|EEp D G|QWpVKR]iV PRQRSyOLXPiYDO $ G|QWpVKR]iV IHOHOĘVVpJpEHQ D NRrmányzatok a
%L]RWWViJJDOpVDUHJLRQiOLVLOOHWYHKHO\LV]HUHSOĘNNHON|]|VHQRV]WR]QDN $W|EEV]LQWĦNRUPiQ\]iVPRGHOOMH
V]HULQWDV]XEQDFLRQiOLVV]HUHSOĘNJ\DNUDQRO\DQIRQWRVDNPLQWDN|]SRQWLNRUPiQ\RNpVD](8LQWp]PpQ\HL
Az európaizáció meghatáro]KDWy ~J\ PLQW D] iOODPL V]LQWĦ N|]pOHWHW N|]SROLWLNiW pUĘ HXUySDL EHIRO\iVRN
IRO\WiQEHN|YHWNH]ĘDNODVV]LNXViOODPLVWUXNW~UiNYLV]RQ\ODJRVJ\HQJOpVpYHOMiUyIRO\DPDW
(J\V]HUĦVtWYHHJ\DGRWWKHO\HQDONDOPD]RWWDGPLQLV]WUDWtYPyGV]HULQWp]PpQ\ez esetben például a
UHJLRQiOLVIHMOHV]WpVLJ\Q|NVpJHNPiVKHO\HQW|UWpQĘIHOiOOtWiVDPĦN|GWHWpVH
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A tanulmány a regionális intézményrendszer kiépítésének az ország sajátosságaiból fakadó
problémáinak elemzésére koncentrál.
Hipotézisem szerint Törökország regionális intézményrendszere jelenleg nem felel meg az
Európai Unió elvárásainak, és a regionális politikai tárgyalási fejezet lezárása nem a
N|]HOM|YĘEHQ W|UWpQLN PDMG PHJ (QQHN RND SHGLJ QHP PiV PLQW D] RUV]iJ W|UWpQHWL
NXOWXUiOLVKiWWHUHpVD]HEEĘOIDNDGyYpOWYDJ\YDOyVEL]WRQViJLNRFNi]DWRN
Törökország és a török regionális politika dióhéjban
7|U|NRUV]iJPLOOLyVODNRVViJDH]HUQpJ\]HWNLORPpWHUHQpO$]XQLWiULXViOODPHUĘVHQ
centralizált. A helyi adminisztrációs rendszer kiépítése az Oszmán Birodalom idején
NH]GĘG|WWD7|U|N.|]WiUVDViJV]LQWHHJ\D]HJ\EHQiWYHWWH$IĘV]HPSRQWD]HJ\V]HUĦVpJ
és a kontrollálhatóság volt.
A modern Törökország decentralizált államigazgatási egységei az önkormányzatok falu,
város, kerület, városrész, nagyvárosi és provincia szinten. A központi hatalom a provinciák
(81), illetve a körzetek (850) szintjén jelenik meg, ezekért kormányzók, illetve körzeti
kormányzók felelnek. A választott polgármesterek és a központilag kijelölt kormányzók
N|]|WW QLQFV W|UYpQ\EHQ PHJKDWiUR]RWW KLHUDUFKLD pV HJ\WWPĦN|GpVL N|WHOH]HWWVpJ $]
önkorPiQ\]DWRN pV NRUPiQ\]yViJRN D W|UYpQ\ V]HULQW HONO|QOWHQ PĦN|GQHN D]RQEDQ D
V]DNPDSROLWLNDL pV JD]GDViJL G|QWpVHNEHQ D NRUPiQ\]yN pV D N|U]HWL NRUPiQ\]yN G|QWĘ
V]HUHSHW MiWV]DQDN (KKH] KDVRQOyDQ D SDUODPHQWL NpSYLVHOĘN LV J\DNUDQ EHDYDWNR]QDN D
területLLOOHWYHKHO\LV]LQWĦG|QWpVHNEH(Dulupcu, 2005)
Törökország GDP-MH MHOHQWĘVHQ HOPDUDG D UpJL (8 WDJRUV]iJRNpWyO $]RQEDQ 7|U|NRUV]iJ
területén belül szintén nagyok a különbségek, a keleti országrész egyes provinciái és a
legfejlettebb Isztambul közti különbség négy-ötszörös, de a keleti országrész általánosan
HOPDUDGRWW D Q\XJDWLKR] NpSHVW (QQHN N|V]|QKHWĘ KRJ\ D W|U|N UHJLRQiOLV SROLWLND FpOMD
mindig is az országrészek közti hatalmas különbségek csökkentése, az elmaradott régiók
felzárkóztatása volt.
$ W|U|N iOODP V]iPiUD D UHJLRQiOLV V]LQWĦ WHUYH]pV VRNiLJ QHP YROW SULRULWiV  yWD D
WHUYH]pViJD]DWLNHUHWHNEHQIRO\WDI|OGUDM]LHOKHO\H]NHGpVLOOHWYHDWpUEHOLWpQ\H]ĘNV]HUHSH
elhanyagolható volt. Mivel a regionális tervezés nem élvezett nagy támogatottságot, ezért az
intézményrendszer ilyen irányú megszervezése sem szerepelt a politikai napirenden.
A QHP]HWL pV UHJLRQiOLV V]LQWĦ WHUYH]pVpUW HOHLQWH |WpYHV NHUHWHNEHQ HJ\ N|]SRQWL
N|OWVpJYHWpVL LQWp]PpQ\ D] ÈOODPL 7HUYH]Ę 6]HUYH]HW W|U|NO DPT) felel. A nemzeti terv
KDWpNRQ\DEEPHJYDOyVtWiVDpUGHNpEHQD'37LGĘUĘOLGĘUHMDYDVODWRWWHWWVDMiWWHUOHWLVWUXNW~UD
kialakítására, de támogatás híján ez sosem valósult meg. Az állandó területi
intézményrendszer hiánya pedig, ördögi körként, a regioQiOLV V]LQWĦ WHUYHN OpWUHKR]iViW
gátolta.
Voltak ad hoc regionális fejlesztési terv kezdemények már a hatvanas években is, de
végrehajtásukat meg sem kezdték. A fejlesztési tervek bukásához az állandó régiók, tervezési
területek hiánya is hozzájárult. A DPT alternatív területfejlesztési kezdeményezésként a
„Kijelölt fejlesztési területek” (törökül KÖY) programját valósította meg. Ennek keretében
elmaradott provinciákat jelöltek ki támogatásra, azonban minden regionális vagy térbeli
koncepció nélkül. A központi szint koordinációs és intézményi hiányosságai miatt a
befektetések redisztribúciója, és ezáltal a régiók, illetve a kijelölt provinciák közti
NO|QEVpJHN NLHJ\HQOtWpVH QHP YROW KDWpNRQ\ $ '37 PLQW D UHJLRQiOLV SROLWLNipUW IHOHOĘV
intézmény nem volt NpSHV D PLQLV]WpULXPRN N|]|WWL NRRUGLQiFLyUD HOVĘVRUEDQ D VWiWXViEyO
adódó bizonytalanságok miatt. További problémát jelentett, hogy a kijelölt KÖY-ök száma
DUiQ\WDODQXO QDJ\ YROW HJ\HV LGĘV]DNRNEDQ D] RUV]iJ SURYLQFLiLQDN W|EEVpJH .g<-nek
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PLQĘVOW(]D támogatások elaprózódásához vezetett, kiváltképp, hogy a provinciák közt sem
volt megkülönböztetés. A különbségtétel hiánya azért is probléma, mert nem vette figyelembe
D] HJ\HV WHUOHWHN HOWpUĘ MHOOHP]ĘLW +LiQ\RVViJ YROW PpJ WRYiEEi KRJ\ D W|U|N UHJLRQális
politika irányítói sokáig tartották magukat a provinciák exogén típusú fejlesztéséhez, és csak
D]XWyEELpYWL]HGHNEHQWpUWHNiWD]HQGRJpQYDJ\LVDEHOVĘHUĘIRUUiVRNRQDODSXOyKRVV]DEE
WiY~KDWiVRNDWHOpUĘIHMOHV]WpVSROLWLNiUD(Ertugal, 2005)
Az Unió elvárásai a regionális politika terén
Az Európai Unió a Koppenhágai kritériumok keretében definiálta csatlakozási feltételeit.
(]HNHJ\LNHD]DFTXLVFRPPXQDXWDLUHWDJMHO|OWRUV]iJRNiOWDOW|UWpQĘiWYpWHOH$FVDWODNR]iVL
tárgyalások fejezetekre bontott témaköreinek egyike a regionális politika. A Regionális
SROLWLND pV D VWUXNWXUiOLV HV]N|]|N NRRUGLQiFLyMD FtPĦ IHMH]HW HOVĘGOHJHV FpOMD D WDJMHO|OW
ország felkészítése az unió struktúrapolitikai eszközeinek alkalmazására. E fejezet abban
különbözik a töbELWĘO KRJ\ QHP WDUWDOPD] N|]YHWOHQO N|WHOH]ĘHQ iWYHHQGĘ MRJDQ\DJRNDW
HOVĘVRUEDQ NHUHWV]DEiO\RNEyO pV D VWUXNWXUiOLV DODSRN YpJUHKDMWiVL V]DEiO\DLUD YDOy
IHONpV]OpVEĘO iOO (] N|]YHWHWW PyGRQ MRJDONRWiVL N|WHOH]HWWVpJJHO MiU YDODPLQW D]
intézményi és adminisztratív kapacitások fejlesztését igényli. Az EU Törökországgal
V]HPEHQLIĘEEHOYiUiVDLHWDQXOPiQ\FpOMDLUDV]ĦNtWYHD]DOiEELDNYROWDN 7:
 D]RUV]iJWpUEHOLIHORV]WiVDD]XQLy1876UHQGV]HUpYHO|VV]KDQJEDQHOVĘVRUEDQD
NUTS II szinten
 a NUTS II szinten kijelölt tervezési régiókban regionális fejlesztési ügynökségek
létrehozása
 a regionális fejlesztések tervezésével, koordinációjával foglalkozó intézmények
PHJHUĘVtWpVHPLQGN|]SRQWLPLQGWHUOHWLpVKHO\LV]LQWHQ
 integrált regionális fejlesztési tervek kidolgozása a helyi és területi intézmények és
partnerek bevonásával, a nemzeti fejlesztési terv stratégiájával összhangban
 minisztériumok és egyéb központi/területi/helyi intézmények közötti koordináció a
partnerség elvének figyelembe vételével, vagyiV EHYRQYD D NO|QE|]Ę V]LQWHN
WiUVDGDOPLJD]GDViJLpVHJ\pEV]HUHSOĘLW
 D] HOĘFVDWODNR]iVL DODSRN LOOHWYH D FVDWODNR]iV XWiQ LJpQ\EH YHKHWĘ DODSRN
menedzsmentjére alkalmas központi és regionális intézményrendszer kialakítása.
Látható, hogy Törökország tagjelöltté válásakor, 1999-EHQ W|EE MHOHQWĘV HOPDUDGiVVDO
UHQGHONH]HWW D UHJLRQiOLV SROLWLND LQWp]PpQ\UHQGV]HUH WHUpQ $ N|YHWNH]Ę IHMH]HW D W|U|N
UHJLRQiOLVSROLWLNDIĘEEHUHGPpQ\HLWPXWDWMDEHDWDJMHO|OWWpYiOiVyWDHOWHOWEĘpYWL]HGVRUiQ
Az EU hatása a török regionális politikára, az utóbbi tíz év fejleményei
Az EU nyomására a török állam 2002-ben kijelölte NUTS II típusú tervezési régióit. A 26
régiót a 81 provincia csoportokba sorolásával alakították ki, lefedve így az ország teljes
területét. A regionális fejlesztések tervezésével megbízott DPT-n belül új egységek jöttek
létre, melyek feladata a nemzeti fejlesztési tervek kidolgozása során a regionális aspektus
kidolgozása, valamint a megvalósuló regionális fejlesztési projektek koordinációja lett.
7

A felsorolás a Csatlakozási Partnerségi dokumentumok (2001, 2003, 2006 és 2008) és az éves jelentések
(1998-2009) vonatkozó fejezetei alapján.
MegjegyzpV D] DFTXLV YDJ\LV D] XQLyV MRJDQ\DJ IRO\DPDWRVDQ IHMOĘGLN YiOWR]LN H]]HO SiUKX]DPRVDQ D
csatlakozó országokra vonatkozó elvárások is módosulnak. Erre példa a strukturális alapok végrehajtására
irányuló többszöri reform (legutóbb 2006-ban, a 2007-13-aV LGĘV]DNUD YRQDWNR]yDQ  DPHO\ D FVDWODNR]iVL
tárgyalások érintett fejezetét is módosította.
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(Reeves, 2005) Ezek az új egységek eleinte a központi szervezetben jelentek meg, majd
HOVĘVRUEDQ VWDWLV]WLNDL NDSFVRODWWDUWiVL IXQNFLyYDO ~J\QHYH]HWW V]ROJiOWDWy N|]SRQWRN LV
létrejöttek néhány újonnan kijelölt tervezési régióban. A továbbiakban e központok a
létrehozaQGy UHJLRQiOLV IHMOHV]WpVL J\Q|NVpJHN DODSMDNpQW V]ROJiOWDN HUUĘO UpV]OHWHVHQ OiVG
NpVĘEE $ UHJLRQiOLV IHMOHV]WpVL J\Q|NVpJHN OpWUHKR]iViQDN N|UOPpQ\HLW D WDQXOPiQ\EDQ
EHW|OW|WWNLHPHOWV]HUHSNQHNN|V]|QKHWĘHQNO|QIHMH]HWWiUJ\DOMD
A DTP kidolgozWD7|U|NRUV]iJHOĘ]HWHVQHP]HWLIHMOHV]WpVLWHUYpWD-2006-RVLGĘV]DNUD
majd a nemzeti fejlesztési tervet a 2007-2013-DV LGĘV]DNUD ( WHUYHNHW D] (8 HOIRJDGWD
azonban a stratégiai tervek és az operatív programok közti koherenciát hiányolta. További
problémát jelent, hogy a regionális fejlesztési tervek, melyek az IPA harmadik
komponensében 8 MHOHQQHN PHJ HONpV]tWpVpEH D KHO\L V]HUHSOĘNHW FVDN NRUOiWR]RWWDQ YRQWiN
be, és azok elkészítését nem a közben részlegesen és korlátozott feladatkörrel létrejött
regionális fejlesztési ügynökségek koordinálták. Az IPA által jelenleg nem támogatott régiók
számára nem készült regionális fejlesztési terv. Tehát, a kidolgozott fejlesztési tervek nem
helyi kezdeményezésre, a partnerség elvének betartásával készültek, hanem Ankarában, az
államigazgatási központban, döntöttek a régiók prioritásairól.
Az uniós támogatások stratégiai koordinátora a DPT lett. Az IPA felhasználásában érdekelt
LQWp]PpQ\HN PLQLV]WpULXPRN NpSYLVHOĘL V]iPiUD iOODQGy NRRUGLQiFLyV pUWHNH]OHWHW KR]ott
lére. Azonban a bizottságban csak a központi hatalom szervezetei kaptak helyet, a területi és
KHO\LV]LQWHNQHPNpSYLVHOWHWLNPDJXNDW$FLYLOWiUVDGDORPUpV]YpWHOHLVNRUOiWR]RWWIĘOHJD
régiókból, így a partnerség elve is csak részben valósul meg.
Az IPA végrehajtásának intézményi struktúrája központi szinten kijelölésre került. Egyes új
szervezeti egységek még nem funkcionálnak, illetve az intézményrendszer területi szintje is
hiányos.
A regionális fejlesztési ügynökségek létrehozása
A regionális fejlesztési ügynökségek olyan közfinanszírozású szervezetek, melyeket
gazdasági fejlesztési céllal hoznak létre régiós központtal. Hasonló intézmények, melyek
kívül esnek a hagyományos központi, illetve helyi intézményrendszeren, már az ötvenes
hatvan években létrejöttek Nyugat-Európában. Az ügynökségek legfontosabb funkciója a
UpJLy HQGRJpQ IHMOHV]WpVpQHN WiPRJDWiVD D KHO\L pV UHJLRQiOLV V]HUHSOĘNNHO V]RURV
HJ\WWPĦN|GpVEHQ(QQHNNHUHWpEHQRO\DQVWUDWpJLDLWHUYHNHWGROJR]NLPHO\HN|VV]KDQJEDQ
vannak a nemzeti fejlesztési tervekkel és programokkal. (Kayasü, 2006)
$ W|EEV]LQWĦ NRUPiQ\]iV PRGHOOMH D] (8 UHJLRQiOLV SROLWLNiMiQDN WNUpEHQ NLKtYiVRN HOp
iOOtWMDDFHQWUDOL]iOW7|U|NRUV]iJRWHUĘWHOMHVQ\RPiVWNLIHMWYHDGHFHQWUDOL]iFLypVDWHUYH]pVL
vagy akár fejlesztési régiók létrehozásának irányába. Mint láttuk, a török közigazgatásban
korábban nem létezett valódi területi szint. Az egyetlen kivétel a Délkelet-Anatólia
támogatására létrehozott regionális fejlesztési program munkaszervezete. Ez a legnagyobb
V]DEiV~ W|U|N UHJLRQiOLV IHMOHV]WpVL SURMHNW PHO\ HUHGHWLOHJ D PH]ĘJD]GDViJ IHMOHV]WpVpUH
illetve energia termelésre szolgált az ország legszegényebb területén, majd egyre több
támogatási területet ölelt fel. A fejlesztések azonban nem álltak összhangban a terület
LJpQ\HLYHO PLNpQW D IRUUiVRN LV QDJ\ViJUHQGGHO HOPDUDGWDN D V]NVpJHVWĘO $]RQEDQ D
munkaszervezet Ankarából Sanliurfába való költöztetésével korábban nem tapasztalt módon
jelent meg a program regionális aspektusa.

8
Az IPA, Instrument for Pre-$FFHVVLRQ $VVLVWDQFH D] 8QLy HOĘFVDWODNR]iVL WiPRJDWiVL HV]N|]H D WDJMHO|OW
illetve potenciális tagjelölt országok számára. Az IPA harmadik komponensének egyik operatív programja a
regionális versenyképesség fejlesztése.
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Az EU nyomására a török parlament 2006 januárjában elfogadta a török regionális fejlesztési
J\Q|NVpJHNOpWUHKR]iViUyOV]yOyW|UYpQ\W$W|UYpQ\LOOHWYHDNpVĘEEHOIRJDGRWWYpJUHKDMWiVL
UHQGHOHWPHJKDWiUR]WDD]J\Q|NVpJHNOpWUHKR]iViQDNPĦN|GpVpQHNIHODGDWDLQDNUpV]OHWHLW
A W|UYpQ\ HOĘtUMD KRJ\ HJ\HGL NRUPiQ\KDWiUR]DWRN ~WMiQ PLQG D  1876 ,, UpJLyEDQ IHO
NHOO iOOtWDQL D] J\Q|NVpJHNHW PHO\HN PĦN|GpVpQHN IHOJ\HOHWH D '37 KDWiVN|UH $]
J\Q|NVpJHNIHODGDWDDUpJLyIHMOĘGpVpQHNJ\RUVtWiVDDN|]V]IpUDpVDYiOODONR]iVRNN|]ötti
HJ\WWPĦN|GpV WiPRJDWiVD YDODPLQW D UpJLyN N|]|WWL IHMOHWWVpJL NO|QEVpJHN FV|NNHQWpVH
Fenntartásuk költségeit részben állami forrásból, részben a provinciák, illetve a helyi
önkormányzatok hozzájárulásából fedeznék, valamint saját jövedelem generálásának
N|WHOH]HWWVpJpW LV HOĘtUMiN (] XWyEEL QHP UHiOLV HOYiUiV D OHJHOPDUDGRWWDEE UpJLyNEDQ
felállítandó ügynökségek esetében.
Azonban az ügynökségek létrehozásáról szóló törvénnyel szemben alkotmányossági
aggályokat fogalmazott meg több szervezet is, beleértve az államtanácsot és a legnagyobb
HOOHQ]pNLSiUWRWLVHOVĘVRUEDQD] RUV]iJWHUOHWLLQWHJULWiViQDNYHV]pO\H]WHWpVpUHKLYDWNR]YD
Az alkotmánybíróság döntése alapján a jogszabályt módosítani kellett, de az ügynökségek
létrehozását nem tiltották meg. Így a regionális fejlesztési ügynökségek létrehozása 2008-tól
folytatódhatott.
$WHUOHWLV]LQWĦLQWp]PpQ\UHQGV]HUIHOiOOtWiViQDNQHKp]VpJHL
Mára de jure mind a 26 régióban létrejöttek a regionális fejlesztési ügynökségek. A 2009-es
költségvetésben 125 millió eurót különítettek el az ügynökségek létrehozására. A helyi és
regionális partnerek biztosítják a költségvetés egy részét, azonban az ügynökségek
helyszínének kiválasztásában már nem vehetnek részt. Egyes ügynökségek központjául
szolgáló provinciákat sem jelölték még ki. A kiválasztási procedúra nem átlátható.(CEC,
2009)
A regionális fejlesztési ügynökségek, illetve a helyi és területi partnerek továbbra sem
YHV]QHN UpV]W D SURMHNWHN YpJUHKDMWiViEDQ PpJ D UHJLRQiOLV YHUVHQ\NpSHVVpJHW IHMOHV]WĘ
kezdeményezésekben sem. Ennek részben a struktúrák kiépítetlensége az oka, azonban
hiányzik a tulajdonosi elkötelezettség is, talán a hatásköri problémák tisztázatlansága miatt.
Az újonnan létrejött ügynökségek feladat- pVKDWiVN|UHPpJQHPPLQGHQV]HUHSOĘQek világos,
D] iOODP N|]SRQWL pV KHO\L V]LQWMpQHN LOOHWYH D KHO\L pV WHUOHWL V]HUHSOĘN IHOHOĘVVpJH PpJ
pontosításra szorul.
A regionális fejlesztési ügynökségek egyik legfontosabb feladata a regionális fejlesztési
tervek elkészítése lenne. Ennek ellenérH D] J\Q|NVpJHNUĘO V]yOy W|UYpQ\ QHP WDUWDOPD] D
VWUDWpJLDLWHUYHNNLGROJR]iViUDW|UWpQĘXWDOiVWKRORWWDNRUiEELMRJV]DEiO\WHUYH]HWHNEHQPpJ
szerepelt ez a feladat. Azonban, a stratégiai tervezési feladatok továbbra is a DPT
hatáskörében maradtak.
A D37 PLQW D UHJLRQiOLV IHMOHV]WpVL J\Q|NVpJHN IHOJ\HOĘ V]HUYH D] J\Q|NVpJHN pYHV
WHUYpQHNHOOHQĘU]pVppUWpVMyYiKDJ\iVipUWLVIHOHO(PHOOHWWD]J\Q|NVpJHNPHOOHWWOpWUHM|YĘ
központi irányítású szervezet, a befektetések támogatására létrejött ügynökség OHV]DIHOHOĘVD
regionális fejlesztési ügynökségek által kidolgozott tervek végrehajtásáért, pedig ez elvileg az
utóbbi szervezet egyik alapfeladata kellene, hogy legyen. Annak ellenére, hogy a tervek
szerint a regionális fejlesztési ügynökségek a fejlesztési tanácsokban összefogják a civil
társadalom szervezeteit, az egyetemeket, a helyi képviseleteket, csakúgy, mint az állami és
üzleti szférát az ügynökség jogi és intézményi keretei fenntartják a tradicionális központihelyi hatalmi kapcsolatrendszert. (Kayasü, 2006)
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7HKiWOiWKDWMXNKRJ\DUHJLRQiOLVIHMOHV]WpVLJ\Q|NVpJHNIĘIHODGDWDLWNpSH]ĘWHUOHWHNHQD]
HOIRJDGRWW W|UYpQ\ DODSMiQ QHP YDOyVXO PHJ D GHFHQWUDOL]iFLy HOYH HEEĘO NLIRO\yODJ D]
J\Q|NVpJHNV]HUHSHNRUOiWR]RWWNLUHVHGHWW1LQFVG|QWĘV]HUHSNDUpJLyVV]LQWĦVWUDWpJLDL
WHUYHN NLGROJR]iViEDQ D SURMHNWHN YpJUHKDMWiViEDQ pV D KHO\L WiUVDGDORP NO|QE|]Ę
V]HUHSOĘLQHN |VV]HIRJiViW LV FVDN OiWV]yODJ YDOyVtWMiN PHJ D G|QWpVKR]DWDO pV D IRQWRVDEE
feladatok ellátása a központi hatalom szintjéQPDUDGW$N|YHWNH]ĘIHMH]HWEHQDFHQWUDOL]iFLy
fenntartásának okait vizsgálom.
A decentralizációs reform akadályai
0LQW OiWWXN 7|U|NRUV]iJ D] (8 Q\RPiViUD OpWUHKR]WD D 1876 ,, V]LQWĦ WHUYH]pVL UpJLyNDW
illetve de jure a regionális fejlesztési ügynökségeket. Az eddigi tapasztalatok azonban azt
mutatják, hogy az ügynökségek nem azt a feladatot töltik be, amit az unión belül
KDJ\RPiQ\RVDQ PĦN|GĘ LQWp]PpQ\HN $ W|U|N iOODP WRYiEEUD LV HUĘVHQ FHQWUDOL]iOW D
feladatokat, illetve a döntéshozatal jogát nem ruházták át a régiókban létrejött új
V]HUYH]HWHNUH(]KiURPMHOHQWĘVKDJ\RPiQ\RVRNUDYH]HWKHWĘYLVV]D
- a biztonságpolitikai okok
- történeti okok
- klientelizmus. (Ertugal, 2005)
$W|U|NSROLWLNDLUHQGV]HUIĘSLOOpUHLD]XQLWiULXVQHP]HWiOODPD]HUĘs centralizált állam és a
NHPDOL]PXV $] HOVĘ YLOiJKiERU~ XWiQ N|W|WW EpNpN HUHGPpQ\HNpQW D V]pWHVHWW 2V]PiQ
%LURGDORPKHO\pQOpWUHM|WW7|U|N.|]WiUVDViJW|EEQHP]HWLVpJĦiOODPYROWD]RQEDQ$WDWUND
homogén nyugat-HXUySDL QHP]HWiOODPRN PLQWiMiW HUĘOWHWWH a köztársaságra, mely az összes
muzulmán népcsoportot a török törzsek leszármazottjaként ismerte el. Az államvallás
HOW|UOpVpYHO D V]HNXODUL]iFLyYDO D] RUV]iJ |VV]HWDUWy LGHROyJLiMiYi D] HUĘV W|U|N
QDFLRQDOL]PXVUD pSOĘ NHPDOL]PXV YiOW $ KDGVHUHJ PLQW a szekuláris, homogén,
QDFLRQDOL]PXVUD pSOĘ W|U|N iOODP YpGHOPH]ĘMH MHOHQLN PHJ PHJDNDGiO\R] PLQGHQ D]
XUDONRGyLGHROyJLDHOOHQLIHOOpSpVWDYDOOiVHOĘUHW|UpVpWDNXUGV]HSDUDWL]PXVWDÄW|U|NVpJ´
megsértését. Ugyan a kemalizmus vezérelve a modernizáció és a nyugathoz való közeledés,
például a latin ABC bevezetése, az öltözködési szabályok/szokások megváltoztatása, azonban
a Nyugat-(XUySiEDQWHUMHGĘSROLWLNDLV]DEDGViJMRJRNNLWHUMHV]WpVpWQHPYHWWHiW$](XUySDL
Unióhoz való csatlakozás kérdése megosztja a hagyományos nacionalista, szekuláris elitet,
melynek kulcspozíciói vannak a hadseregben, a bíróságokban és az államigazgatásban.
A nyugathoz, az Európához való csatlakozás a kemalizmus beteljesedését jelenthetné,
azonban a kisebbségek elismerése és jogokkal való felruházása, mint a csatlakozás feltételei,
KDJ\RPiQ\RV HOYHLNNHO HOOHQWpWHV 1HP]HWEL]WRQViJL NRFNi]DWL WpQ\H]ĘNpQW D 'pOQ\XJDW7|U|NRUV]iJEDQ MyUpV]W HJ\ EORNNEDQ pOĘ NXUGRN NXOWXUiOLV MRJDLQDN HOLVPHUpVH D] RUV]iJ
egységét veszélyezteti. TeKiW D NHPDOLVWD HOLW DWWyO WDUW KRJ\ D] (8 D ÄEHOVĘ HOOHQVpJJHO´
kisebbségekkel szövetkezve az ország szétszakítására törekszik. Ezek a gondolatok táplálják a
V]XEQDFLRQiOLV V]LQWHN HUĘVtWpVpWĘO YDOy IpOHOPHW LOOHWYH D UpJLyNUD W|UWpQĘ QDJ\PpUWpNĦ
hatalom-átruházás megakadályozását.
Az Oszmán Birodalom romjain létrejött Török Köztársaságban emellett hiányzik a társadalom
pV D SROLWLND N|]WL |VV]HN|WĘ NDSRFV $WDWUN HUĘV Np]]HO LUiQ\tWRWWD D] RUV]iJRW D
modernizáló, nacionalista vezetés imponált a lakosságnak, de a politikai, gazdasági
NpUGpVHNEH QHP YRQWiN EH ĘNHW $ W|EESiUWUHQGV]HU EHYH]HWpVH XWiQ D] iOODP iOWDO YH]pUHOW
gazdaság kontextusában a politikát olyan hatalomépítési, illetve hatalommegtartási
stratégiaként definiálták, amely az állam áltaO WHUPHOW MDYDN V]pWRV]WiVipUW IHOHOW D PHJIHOHOĘ
érdekek közvetítésével. Ennek egyik folyománya, hogy az állam legitimációja nem
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demokratikus normákon és intézményeken, hanem inkább az állami redisztribúció
N|]UHPĦN|GĘ V]HUHSpQ Q\XJV]LN 0iVLN HUHGPpQ\H D gazdasági racionalitás rövidtávú
SROLWLNDL FpORN pUGHNpEHQ W|UWpQĘ IHODGiVD IHOiOGR]iVD D WXGDWRV JD]GDViJL IHMOHV]WpV D]
innováció, a versenyképesség és a regionális különbségek csökkentésének oltárán. (Ertugal,
2005)
A klientelizmus politikai kultúrára gyakorolt hatásaként a demokrácia olyan értelmezése
DODNXOW NL KRJ\ D SROLWLNDL SiUWRNRQ NHUHV]WO D] HPEHUHN D] iOODPL HUĘIRUUiVRN QDJ\REE
UpV]pKH]IpUKHWQHNKR]]i$]HPEHUHN~J\pU]LNKRJ\NO|QE|]ĘV]HPpO\HVNDSFVRODWDLNNDO
könnyebben befolyásolhatják a hatóságok munkáját, mint demonstrációkkal, sztrájkkal vagy
számonkéréssel. Ennek eredménye a civil társadalom gyengesége és a politikai bizalom
hiánya helyi szinteken is.
$SiUWRNKHO\LV]HUYHLDKHO\LpUGHNHNHWN|]YHWtWLND]iOODPNO|QE|]ĘV]HUYHinek irányába.
(EEĘO NLIRO\yODJ D KHO\L |QNRUPiQ\]DWRN D KHO\L pUGHNHN KHO\L ÄNLVNLUiO\RN´ pUGHNHLQHN
ütköztetésének terepévé váltak. A centralizált állam keretein belül a helyi önkormányzatok a
NRUPiQ\]DW PHJKRVV]DEEtWRWW NDUMDLNpQW PĦN|GQHN pV D] iOODPL MDYDN KHO\L V]LQWĦ
szétosztásáért felelnek. Azonban, ha ellenzéki önkormányzatról van szó, akkor elapadnak a
V]pWRV]WKDWyIRUUiVRN0LQGH]QHPWiPRJDWMDDKHO\LWHUOHWLV]LQWĦDSDUWQHUVpJDODSMDNpQW
V]ROJiOyV]HUYH]HWHNHJ\WWPĦN|GpVpW
$] HUĘV FHntralizált állam, a biztonságpolitikai kockázatoktól való félelem, valamint a
klientelizmus meghatározza az EU csatlakozás feltételeként létrehozandó új intézmények
arculatát. A regionális fejlesztési ügynökségek a közszféra, a vállalkozások és a civil
szeUYH]HWHNHJ\WWPĦN|GpVpQHNLQWp]PpQ\HVtWpVpUHDKHO\LIRUUiVRNPRELOL]iOiViUDLOOHWYHD]
HQGRJpQ IHMOHV]WpV PHJYDOyVtWiViUD V]ROJiOQDN $]RQEDQ D] J\Q|NVpJHNUĘO V]yOy W|UYpQ\
nem módosítja a kapcsolatok hagyományos struktúráját a központ és a helyi hatalom
viszonylatában, nem hoz létre új hatalmi szintet a regionális fejlesztési döntések
PHJKR]DWDOiUD $] J\Q|NVpJHN G|QWpVKR]y V]HUYHL NRUPiQ\]yNEyO SROJiUPHVWHUHNEĘO
LOOHWYH D PDJiQV]HNWRU NpSYLVHOĘLEĘO iOOQDN D] J\Q|NVpJ NpSYLVHOHWpUH MRJRVXOW V]HPpOy
mindig az egyik érintett provincia kormányzója. A kormányzók az aktuális kormányok
NpSYLVHOĘLNpQW QHP WHUYH]QHN KRVV]~ WiYUD $ N|]SRQWL DGPLQLV]WUiFLy NpSYLVHOĘLNpQW QHP
kétséges, hogy a kormányzók a kormány irányítása alatt állnak, vagyis nem a területi érdekek
pUYpQ\HVtWpVH D] HOVĘGOHJHV IHODGDWXN (PHOOHWW D] J\Q|NVpJHN V]DNPDL IHOJ\HOHWpYHO
megbízott DPT is a központi kormányzat része.
$]J\Q|NVpJHNOpWUHKR]iViQDNHJ\LN~MV]HUĦLQQRYDWtYDVSHNWXVDD]J\Q|NVpJG|QWpVKR]y
szerve mellett felállított tanácsadó testület, a fejlesztési tanács. A tanácsban megjelennek a
N|]V]IpUD D SULYiW pV D FLYLO V]IpUD NpSYLVHOĘL LV DPL D SDUWQHUVpJ UHJLRQiOLV V]LQWĦ
LQWp]PpQ\HVtWpVpW IHOWpWHOH]L $]RQEDQ D FLYLO V]HNWRU iOWDOiQRV J\HQJHVpJH YDOyV]tQĦOHJ D
vállalkozások, az informális kapcsolatok, illetve a klientelizmus dominanciájához vezet a
fejlesztési tanácsokon belül, ami korlátozhatja a regionális fejlesztési ügynökségek
forrásmobilizálási képességét.
$WHUOHWLV]LQWMHOHQWĘVpJpWFV|NNHQWKHWLDIHMOHV]Wési tanácsok kinevezési gyakorlata, vagyis
az, hogy nem a régió fejlesztése szempontjából meghatározó partnereket választják be a
tanácsba. Persze nem szabad elfelejteni, hogy a tanácsnak kizárólag tanácsadói funkciói
YDQQDN D G|QWpV D] J\Q|NVpJ YH]HWĘVpgének kezében van, ahol a központi és a helyi
hatalom képviselete a meghatározó.
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Konklúzió
$ WDQXOPiQ\ HOVĘ IHOH EHPXWDWWD D W|U|N UHJLRQiOLV SROLWLND HOVĘ NH]GHPpQ\HLW D] 8QLyKR]
való csatlakozás feltételeit, illetve a török állam által tett fontosabb alkalmazkodási lépéseket
DUHJLRQiOLVSROLWLNDWHUpQ/pWUHM|WWHND1876,,V]LQWĦWHUYH]pVLUpJLyNHUĘV|G|WWDVWUDWpJLDL
tervezés, a koordináció, illetve az intézményrendszer. Megalkották a regionális fejlesztési
ügynökségek létrehozásának jogszabályi kereteit, és felállították az ügynökségeket.
A tanulmány második fele azonban a létrehozott intézményrendszer problémáira koncentrál.
Megállapítható, hogy ugyan jogilag létrejött a területi szint a török regionális politikában,
azonban a gyakorlatban nem azt a funkciót tölti be, amit eredetileg szántak neki. A regionális
fejlesztési ügynökségek nem töltik be koordináló szerepüket a regionális fejlesztési tervek
kidolgozása során, nem vesznek részt a régióban zajló projektek menedzsmentjében, illetve
nem valósul meg kereteik közt a partnerség elve.
Ezért bizonyítottnak tekintem hipotézisemet, miszerint a török regionális politikai
intézményrendszer jelenleg nem felel meg az Európai Unió elvárásainak. A tanulmány
PiVRGLN IHOH UiYLOiJtWRWW DUUD KRJ\ H] HOVĘsorban történeti, biztonságpolitikai okokra
YH]HWKHWĘYLVV]D
0HJNHOOD]RQEDQMHJ\H]QLKRJ\DWHUOHWLV]LQWHUĘVtWpVpUHW|EEUpJLpV~M(8WDJRUV]iJEDQ
így például Magyarországon is szükség lenne a regionális politika hatékonyságának
érdekében. A török regionális politika intézményrendszerének gyengesége éppen ezért nem
lehet akadálya a török uniós csatlakozásnak. Inkább a gyenge regionális politika
következményei, vagyis a régiók fejlettségi szintje közötti hatalmas szakadékok, és egyes
régiók igen jHOHQWĘVHOPDUDGiVDNpSezheti a csatlakozás akadályát.
Összefoglaló
A tanulmány az unitárius Törökország kihívásait vizsgálja a regionális politika területén. Az
RUV]iJRQ EHOO KDWDOPDV IHMOHWWVpJEHOL NO|QEVpJHNNHO UHQGHONH]Ę iOODP KDJ\RPiQ\RVDQ D]
HUĘV N|]SRQWRVtWRWW iOODPL LUiQ\tWiV KtYH $ FVDWODNR]iVL WiUJ\DOiVRN VRUiQ D] (8 UpV]pUĘO
HJ\UHHUĘVHEEDSROLWLNDLpVDQ\DJLQ\RPiVJ\DNRUOiVDGHFHQWUDOL]iFLyLUiQ\iED$WDQXOPiQ\
biztonságpolitikai, történeti és kulturális okok vizsgálata során jut arra a következtetésre,
hogy a valódi politikai és gazdasági hatalommal bíró regionális intézményrendszer kialakítása
még nem valósult meg.
Summary
The paper examines the challenges of the unitary state of Turkey in the field of regional
policy. Characterised by a very high level of internal disparities, Turkey is traditionally a
strong, centralised state. There is significant political and financial pressure on Turkey by the
EU at the accession negotiations to push for decentralisation. After analysing security related,
historical and cultural reasons the paper concludes that the aim of establishing a regional
institution system with real political and economic power is not yet achieved.
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BARABÁSNÉ KÁRPÁTI DÓRA
AZ ELTERELT FIATALOK SZEMÉLYISÉGPSZICHOLÓGIAI ÉS CSALÁDI HÁTTERE
Kulcsszavak: drog, család, lelki problémák
1. A szerfogyasztás személyiségpszichológiai háttere
A pszichoszociális állapotra vonatkozó mutatók szerint a legális szert fogyasztókra inkább a
V]DEiO\RNHOXWDVtWiVDMHOOHP]ĘOHJLQNiEEĘNHWYHV]pO\H]WHWLDGHSUHVV]LyDOHJDODFVRQ\DEED]
|QEHFVOpVN pV ĘN JRQGROQDN OHJJ\DNUDEEDQ |QNiURVtWy WHWWUH $ WLOtott szert fogyasztók
HVHWpEHQ V]LQWpQ iWODJ IHOHWWL D GHSUHVV]Ly HOĘIRUGXOiVD DODFVRQ\ D] |QEHFVOpVN GH ĘNHW
inkább az orientáció hiánya jellemzi. (Elekes, 2005)
A káros szenvedélyekkel kapcsolatos motivációs elméletek általában komplex motivációs
stUXNW~UiW tUQDN OH DPHO\HN D ELRNpPLDL DODSRNWyO D WiUVDV PHJHUĘVtWpVLJ WHUMHGQHN (BakerBrandon-Chassin, 2004) Wills és Cleary (1995) PRGHOOMNEHQQpJ\MHOHQWĘVPRWLYiFLyVIDNRUW
NO|QtWHQHN HO D VHUGOĘNRUL V]HUIRJ\DV]WiVEDQ $ WiUVDVV]RFLiOLV PRWLYiFLók a társas hatás
PHJHUĘVtWpVpW LOO D QpSV]HUĦVpJHW MHOOHP]LN D EDUiWRN N|UpEHQ $] pU]HOPL KDWiURN LJHQ
MHOHQWĘV V]HUHSHW MiWV]DQDN D WiUVDV PRWLYiFLyNEDQ .O|Q|VHQ D]RN D ILDWDORN
veszélyeztetettek, akik alacsony önbizalommal, labilis identitással rendelkeznek, ugyanakkor
V]RFLiOLVNpV]VpJHLNQHPNHOOĘHQKDWpNRQ\DN0iUDNLSUyEiOiVNH]GHWpWĘOPHJMHOHQKHWQHND
stressz-oldó, konfliktus megoldó (coping) funkciók is: a pillanatnyi feszültség csökkentést
biztosítják a problémákkal való tényleges szembenézés helyett. A harmadik motiváció típus
D] pQ PHJHUĘVtWpV DPHO\HN UpYpQ D V]HUHN Q|YHOLN D] |QEL]DOPDW PDJDEL]WRVVi WHV]QHN
A QHJ\HGLN PRWLYiFLyW XQDORPĦ]pVQHN QHYH]WH HO D]D] D] L]JDORP- és élménykeresés lehet
HEEHQ D] HVHWEHQ D IĘ PRWLYiFLy $ V]HUIRJ\DV]WiV SHGLJ MHOHQWĘV L]JDORPIRUUiV pV
KDQJXODWHPHOĘOHKHWĘVpJULWXiOpDIRJ\DV]WyV]iPiUD(Wills - Cleary, 1995)
&VDOiGLWpQ\H]ĘNV]HUHSHDNO|QE|]ĘWtSXV~GURJRNDWKDV]QiOyV]HPpO\HNHVHWpQ
$] ySLiWIJJĘ V]HPpO\HN FVDOiGL GLPHQ]LyLW MHOOHP]L KRJ\ DQ\MXNDW W~OYpGĘEEQHN
kontrollálóbbnak érzékelik, mint a stimuláns, vagy kannabisz-használók. Az apákhoz több
QHJDWtY pU]HOHP WiUVXO $] ySLiWIJJĘN QHJDWtY pU]HOPHNNHO WHOWHEEHN HOOHQVpJHVHEEQHN pV
GRPLQiQVDEEQDNOiWMiNDQ\MXNDW$]ySLiWIJJĘNN|]|WW DOHJPDJDVDEED]HJ\V]OĘYHOpOĘN
DUiQ\DGH PDJDVD]HJ\HGOpOĘNDUiQ\DLV0tJD]pSFVDOiGEDQpOĘNDUiQ\D
ebben a csoportban a legalacsonyabb 28,6%. A gyermek autonómiáját korlátozó, kontrolláló
anya szerepet játszhat az önszabályozás fejlĘGpVpQHNHODNDGiViEDQPtJD]DSDQHJDWtYPLQWiW
jelent.
$ VWLPXOiQV KDV]QiOyN FVDOiGL MHOOHP]ĘL N|]|WW MHOHQWĘVHEE PpUWpNEHQ KDWQDN D NO|QE|]Ę
NXOWXUiOLVWpQ\H]ĘNVH]HNPHJQHKH]tWLNDFVDOiGMHOOHP]ĘLQHNOHtUiViW7|EEQ\LUHKLGHJHEE
elutasítóbb és uJ\DQDNNRU NHYpVEp NRQWUROOiOy HQJHGpNHQ\HEE V]OĘL OpJN|UW
IHOWpWHOH]KHWQN +LiQ\R]QDN D V]OĘL PLQWiN NLDODNXODWODQRN D] pQ-ideálok, gyenge a
ÄIHOHWWHV pQ´ IXQNFLy $] HOXWDVtWy KLGHJ V]OĘL N|UQ\H]HWWHO |VV]HIJJpVEHQ D] LQWLP
kapcsolati élet sérülése, az érzelmi üresség, a kapcsolati-készség hiánya hangsúlyozandó
(Demetrovics, 2000).
Az elutasító érzelemszegény családi légkör az érzelmi élet „elsivárosodásával” az indulatok,
D] DJUHVV]Ly HOIRMWiViYDO MiU HJ\WW $] pU]HOPHN PHJpOpVH D N|WĘGpV D] HON|WHOH]ĘGpV
félelemmel teli lesz a fiatal számára. A stimuláns szerek használata a más módon nem
PHJpOKHWĘ pU]HOPHN pV LQGXODWRN iWpOpVpW WHV]L OHKHWĘYp OHJ\HQ V]y DNiU LQWLPLWiVUyO DNiU
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DJUHVV]LyUyO $] HOXWDVtWy V]OĘL OpJN|UUHO KR]KDWy |VV]HIJJpVEH Dz önértékelés
problematikája. A stimulánsoknak itt is kompenzáló szerepe van (Demetrovics, 2007).
$OHJNHYHVHEELQIRUPiFLyYDODNDQQDELV]KDV]QiOyFVDOiGLKiWWHUpUĘOUHQGHONH]QN+DVRQOyD
családkép a stimulánsokat fogyasztók családjához. Lényeges különbVpJ KRJ\ D V]OĘL
HOOHQVpJHVVpJpVNRQWUROONHYpVEpWĦQLNNLIHMH]HWWQHN(Hunt, 1974).
$ FVDOiGL NDSFVRODWRN J\HQJHVpJH D V]OĘNNHO YDOy YLV]RQ\ UHVVpJH MHOOHP]L H]HNHW D
FVDOiGRNDW(]DW~OViJRVDQHOHQJHGĘHQJHGpNHQ\V]OĘLDWWLWĦGGHOWiUVXO(WpQ\az ideálok
NLDODNXOiViQDNVpUOpVpKH]YH]HW$]HQJHGpNHQ\V]OĘLOpJN|UNHYHVHEEHOIRMWiVWNHYHVHEE
EHOVĘLQGXODWLIHV]OWVpJHWDJUHVV]LyWIHOWpWHOH]
3. A kutatás feltevései, módszere
Kutatásom azt a hipotézist vizsgálja, hogy a szerfogyasztó fiatalok érzelmi vagy családi
SUREOpPiLDMHOHQWĘVHEEHN-e.
Lineáris regresszió-analízissel végeztem el a vizsgált elemek közötti lehetséges
|VV]HIJJpVHNHW $ NO|QE|]Ę NiEtWyV]HUHN IRJ\DV]WiViW WHNLQWHWWHP IJJĘ YiOWR]yQDN
Függetlennek pedig a családi, és pszichológiai állapotra vonatkozó kérdéseket.
4. Az interjúalanyok bemutatása
Vizsgálatom alapját a Nyíregyházi Drogambulancián 2006-2007-ben felvett Euroadad
LQWHUM~N NpSH]LN $ 6HUGOĘNRUL 3UREOpPiN eUWpNHOĘ ,QWHUM~MD (XUR$'$'  D NXWDWyN pV D
kliniNXVRN QHP]HWN|]L HJ\WWPĦN|GpVHNpQW M|WW OpWUH 2O\DQ VWUXNWXUiOW NOLQLNDL LQWHUM~módszer, amelyet legalább három területen a klinikai/diagnosztikai munkában, a
programértékelésben, és a kutatómunkában egyaránt lehet hasznosítani. Használata 24 éves
korig ajánlott.
Az EuroADAD hét nagyobb problématerületet tartalmaz: egészségi állapot, iskola, társas
kapcsolatok, család, pszichológiai állapot, jogi helyzet, alkohol-és drogfogyasztás. Az interjú
normál körülmények között 45-60 percig tart. Az interjú anonim. (Gerevich-Bácskai-Rózsa,
2004.)
0LQWDYpWHOLHOMiUiVHJ\DGRWWLGĘV]DNUDQp]YHÄWHOMHVN|UĦ´PLQWDD]D]pVVRUiQD
Nyíregyházi Drogambulancián megjelent 12-25 év közötti fiatalok, akik vagy kipróbálták,
vagy rendszeresen használták az egyes tiltott szereket.
$PLQWDQDJ\ViJDIĘYROW$PLQWiEDQQĘpVIpUILV]HUHSHOW-a 18 év feletti,
26,4%-a a 15-18 év közötti.
A megkérdezettek mindegyike fogyaszt alkoholt; 42,4%-XN  pYQpO ILDWDODEE YROW D] HOVĘ
fogyasztáskor, 56,3%-uk 15-18 életév között kezdett inni,1,4%-XN  pY IHOHWW LYRWW HOĘV]|U
DONRKROW $ WXGDWPyGRVtWy V]HUHN N|]|WW D PiVRGLN OHJQpSV]HUĦEE V]HU D PDULKXiQD
A fogyasztás elkezdése életkor szerint: 9,7% 15 év alatt, 58,3% 15-18 év között, 17,4%-a 18
életév felett. Az illegális szerek közül a másik gyakori kábítószer az ecstasy; 0,7% 15 éves
NRUDHOĘWWPiUNLSUyEiOWD-a 15-pYHVNRUiEDQKDV]QiOWDHOĘV]|UpYHVNRUD
XWiQNyVWROWDHOĘV]|U WiEOi]DW
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$  PHJNpUGH]HWW N|]O  IĘ VRKD QHP KDV]QiOW PDULKXDQiW  IĘ SHGLJ ~J\QHYH]HWW
ÄSDUW\GURJRW´$IĘN|]OGRKiQ\]LN
1. táblázat: $V]HUIRJ\DV]WiVMHOOHP]ĘL

18 év
felett

15-18 év

soha

%

(OVĘIRJ\DV]WiV

max. 3
alkalom
több
mint 3
alkalom
15 év
alatt

Fogyasztás
életében

-

4,2

95,8

42,4

56,3

1,4

Marihuana

13,9

19,4

66,7

9,7

58,3

17,4

Amfetamin

65,3

13,2

21,5

1.4

22,2

11,1

Nyugtató

86,1

3,5

10,4

2,1

10,4

1,4

Party drog

53,5

19,4

27,1

0.7

26,4

19,4

Alkohol

Forrás: Saját kutatás

(J\pE NiEtWyV]HUHN MHOHQWpNWHOHQ V]iPEDQ IRUGXOQDN HOĘ .RNDLQW D] LQWHUM~DODQ\RN -a
KDV]QiOW PD[LPXP  DONDORPPDO GRSSLQJV]HUHNHW  IĘ KHURLQW  IĘ pV LQKDOiQVRNDW
PLQG|VV]HIĘKDV]QiOW(J\LQWUDYpQiVKDV]QiOyWUHJLV]WUiOWDP
5. A pszichológiai problémák és az interjúalanyok szerfogyasztása
Az érzelmi problémákkal kapcsolatban 18 elemet vizsgáltam.
1. Félénkség érzése
2. Unalom érzése
3. Viselkedési kontroll zavar
4. Az élet befejezésével kapcsolatos gondolatok
5. Értéktelenség érzése
ėUOWJRQGRODWRNDIHMHGEHQ
7. Annak az érzése, hogy mások ártanak neked
8. Indulat, amelyet nem tudsz kontrollálni
9. Fizikai bántalmazástól való félelem
6]RURQJiVYDJ\HUĘVDJJRGDORPpU]pVH
11. Mások által megalázottnak érzed magad
12. Szégyenérzés
13. Sértettség vagy megbántottság érzése
14. Annak az éU]pVHKRJ\DGROJRNQHPYDOyV]HUĦHN
$M|YĘUHYRQDWNR]yUHPpQ\WHOHQVpJpU]pVH
16. Szomorúság vagy kisfokú lehangoltság
17. Annak az érzése, hogy valami baj van az agyaddal
18. Kis dolgok is kiborítanak
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FELENK
UNALOM
VISKONTR
ELETBEF
ERTEKTEL
ORULTGON
MASART
INDULAT
BANTFEL
SZORONG
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JOVREMEN
SZOMORU
BAJAGY
KISDOLOG
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2. táblázat: Pszichológiai problémák és a drogfogyasztás összefüggése
„elterelt” fiatalok körében
Pszichológiai
problémák
(p)*

Nyugtató

Amfetamin

Alkohol

Marihuana

Party drog

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

FELENK

-

,0104

,0057

-

,0803

,0405

,0694

,0577

,0056

-

UNALOM

,0657

-

,0871

-

-

,0908

,0647

-

,0212

-

VISKONTR

,0746

,0861

,0552

-

-

,0135

ELETBEF

,0003

-

,0867

,0434

-

,0542

ERTEKTEL

,0096

,0014

,0077

,0054

ORULTGON

-

,0000

,0744

,0099

MASART

-

,0053

-

,0251

,0005

,0350

,0099

,0323

-

,0604

,0208

-

MEGALAZ

,0111

-

,0059

,0059

SZEGYEN

,0007

,0629

INDULAT
BANTFEL
SZORONG

,0264

,0112

,0476

-

-

,0119

,0634

,0577

-

,0866

,0414

-

,0952

,0315

,0000

-

SERTETT

,0091

,0135

-

,0189

NEMVALOD

,0170

-

JOVREMEN

,0124

,0618

,0619

-

SZOMORU

-

,0566
-

,0064

BAJAGY
Forrás: Saját kutatás
* szignifikáns ha, p<0,05
1= a szerfogyasztás gyakorisága az elmúlt 30 napban
2= a maximális szerfogyasztás egy adott hónapban

A vizsgált 18 pszichológiai probléma közül egy, nevezetesen „a kis dolgok is kiborítanak”
egyik szerrel sem volt szignifikáns. (2. táblázat)
$] pU]HOPL SUREOpPiN N|]O PLQGHQ V]HUUHO |VV]HIJJpVW PXWDWRWW D] HUĘV IpOpQNVpJ pV D]
unalom érzése.
A legális szerek közül az alkohol, az illegális szerek közül pedig a party drogot fogyasztó
ILDWDORN pU]HOPL SUREOpPiL MHOHQWĘVHN $ PDULKXiQD pV DPIHWDPLQ IRJ\DV]WiV QDJ\MiEyO
azonos súlyt képvisel.
Az alkoholfogyasztás mögött találtam a legtöbb fogyasztást motiváló lelki okot, míg az
exstasy fogyasztás hátterében 10 tipikus lelki zavar állt.
6. Családi problémák és a drogfogyasztás összefüggése
$FVDOiGLSUREOpPiNpVDV]HUIRJ\DV]WiVNDSFVRODWiQDNYL]VJiODWDNRUHOĘV]|UD]DQ\iYDOPDMG
az apával kapcsolatos problémákat vetettem össze a kérdezettek alkohol- és egyéb
GURJIRJ\DV]WiViYDO0LQGNpWV]OĘHVWpEHQ-5 kérdést vizsgáltam.
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Mennyire jössz ki anyáddal? ANYAKIJON*
Milyen nehéz beszélgetni az anyáddal azokról a dolgokról, amelyek zavarnak téged? ANYABESZ
Milyen szorosnak érzed a kapcsolatodat az anyáddal? ANYAKAPCS*
Mennyire érzed megbízhatónak, amit az anyád mond neked? ANYAMEGBIZ*
Mennyire vádol, kritizál, megaláz, vagy szid téged az anyád? ANYAVADOL
Mennyire jössz ki apáddal? APAKIJON*
Milyen nehéz beszélgetni az apáddal azokról a dolgokról, amelyek zavarnak téged? APABESZ
Milyen szorosnak érzed a kapcsolatodat az apáddal? APAKAPCS*
Mennyire érzed megbízhatónak, amit az apád mond neked? APAMEGBIZ*
Mennyire vádol, kritizál, megaláz, vagy szid téged az apád? APAVADOL

$ NpUGpVHNHW D N|YHWNH]ĘNpSSHQ NyGROWiN  QLQFV HJ\iOWDOiQ QHP  NLVPpUWpNĦ
 N|]HSHVPpUWpNĦ QDJ\PpUWpNĦ
/iWKDWyKRJ\DNpUGpVHNHJ\UpV]HSR]LWtYPiVUpV]HQHJDWtYW|OWpVĦD]D]DNpUGpVVHOYDOy
egyetértés hol a családon belüli harmóniára, hol konfliktusra utal. Ezért a változók egy részét
iWNyGROWDPDPLWD]HOĘEELOLVWiEDQFVLOODJJDOMHO|OWHP
3. táblázat: Családi problémák és a drogfogyasztás összefüggése a teljes mintában
Családi problémák
(p)*

Nyugtató
1

2

Amfetamin
1

ANYAKIJON

2

Alkohol
1

2

.0860

.0417

1

2

Party drog
1

-

.0185

APAMEGBIZ

-

ANYAKAPCS

-

APAKAPCS

.0038

ANYABESZ

.0253

APABESZ

.0422

2

-

.0412

APAKIJON

Marihuana

.0941
.0323

-

.0069

.0306

.0239

-

.0118

APAVADOL

.0064

-

.0011

Forrás: Saját kutatás.
szignifikáns ha, p<0,05
1= a szerfogyasztás gyakorisága az elmúlt 30 napban
2= a maximális szerfogyasztás egy adott hónapban

A családi problémákkal kapcsolatban 10 elemet vizsgáltam. A vizsgált 10 családi probléma
közül 2 nem volt szignifikáns egyik szerrel sem: az anyában való bizalom, és az anya
vádolása. (3. táblázat)
$V]OĘNK|]NDSFVROyGyFVDOiGLSUREOpPiN|VV]HIJJpVWPXWDWQDNDILDWDORNWLOWRWWpVOHJiOLV
szerfogyasztásával, különösen hangsúlyos az apa szerepe. Az anyával való elégedetlenség
mértéke a tiltott és a legális szert fogyasztók körében azonos, mindössze 3 ponton mutat
összefüggést. Ez az eredmény megfelel a 2003-as ESPAD- kutatásnak. (Elekes, 2005) Az
apával való elégedetlenség mértéke a legális- és tiltott szert fogyasztók körében egyaránt
NLHPHONHGĘSRQWRQPXWDW|VV]HIJJpVW
Ha a 2-es és 3-DV WiEOi]DWRW |VV]HYHWMN HJ\PiVVDO DNNRU HJ\pUWHOPĦHQ OiWKDWy D] pU]HOPL
problémák túlsúlya a családival szemben. A pszichológiai problémák és a szerfogyasztás
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összevetésében 43, míg a családi problémák és a szerfogyasztás vizsgálatakor 13 szignifikáns
összefüggést találtam.
Összefoglaló
$ WDQXOPiQ\ U|YLGHQ iWWHNLQWL D YLGpNHQ pOĘ V]HUIRJ\DV]Wy ILDWDORN FVDOiGL pU]HOPL
problémáit. A mintában 144 interjúalany szerepel, 76,9%-uk az igazságszolgáltatásból
„elterelt”. A többiek önként jelentkeztek gyógykezelésre.
Az adatok feldolgozását az SPSS statisztikai programcsomag segítségével végeztem.
$ YL]VJiODWL HUHGPpQ\HN PHJHUĘVtWHWték azt a feltételezésemet, hogy a szerfogyasztást az
pU]HOPL SUREOpPiN W~OV~O\D MHOOHP]L 0tJ D FVDOiGL PĦN|GpVL ]DYDURN J\HQJpEEHQ KDWQDN D
szerfogyasztásra. A pszichológiai problémák és a szerfogyasztás összevetésében 43, míg a
családi problémák és a szerfogyasztás vizsgálatakor 13 szignifikáns összefüggést találtam.
Summary
This essay briefly outlines the family and emotional problems of provincial young people
consuming drugs.
The sample covered 144 interviewees, 76.9% of whom were “diverted” from jurisdiction. The
other respondents volunteered for the therapy.
I processed the data with the SPSS statistical program package.
The findings verified my hypothesis that drug consumption is characterised by the
predominance of emotional problems, while the family’s functional disorders affected drug
consumption to a smaller extent. When comparing the psychological problems and drug
consumption, I have found 43, while when studying the family problems and drug
consumption, I revealed 13 significant correlations.
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DRABANCZ M. RÓBERT
MENNI VAGY MARADNI.
GOLDZIHER IGNÁC ÉS A MAGYARORSZÁGI TUDÁSELIT
Kulcsszavak: zsidóság, emancipáció, tudáselit
1. Bevezetés
A nyilvánosságban általánossá vált az oktatás stratégiai szerepének hangsúlyozása, és a
tudástársadalom tanulási folyamatának egész életre való kivetítése. Az iskolák világának
paradigma váltása, valamint D]RNWDWiVM|YĘNpSpQHNPHJUDM]ROiVDQDSMDLQNEDQPiUGUDV]WLNXV
YiOWR]iVRNDW JHQHUiOW D WXGiV iW|U|NtWpVpQHN IRO\DPDWiEDQ (J\ SRQWRVDEE M|YĘNpS
NLDODNtWiViWQDJ\EDQVHJtWKHWLD]RNWDWiVDWiUVDGDORPpVDWXGiVYLV]RQ\UHQGV]HUpQHNLGĘEHOL
változásainak vizVJiODWD $ PRGHUQ WiUVDGDOPDN H[SDQ]tY RNWDWiVL PRGHOOMHL MHOHQWĘV
PHQQ\LVpJĦDGDWRWV]ROJiOWDWQDNDYiOWR]iVRNDWVHUNHQWĘpVNRUOiWR]yWpQ\H]ĘNUĘOD]RNWDWiV
IHOWpWHOHLUĘODNtQiODWLpVNHUHVOHWLYLV]RQ\RNUyO(]HNVHJtWVpJpYHOMyOOHtUKDWyYiYiOWD]HJyes
WiUVDGDOPL FVRSRUWRN V]HUHSYiOODOiVD D NDSLWDOLVWD NXOWXUiOLV PH]Ę NLDODNtWiViEDQ
PĦN|GWHWpVpEHQ pV KDV]QiODWiEDQ $ NDSLWDOLVWD NXOWXUiOLV PRGHOO IHOpUWpNHOWH D]
individualizáció és a mobilizáció- térben és státuszban egyaránt- WiUVDGDORPV]HUYH]Ę HUHjét,
PHO\ VHJtWVpJpYHO PHJQ\tOWDN D] LVNROiN NDSXL D W|PHJHN HOĘWW $ W|PHJHVVp YiOy
PRELOL]iFLyV OHKHWĘVpJHN iWDODNtWRWWiN D] HJ\pQHN LVNROi]RWWViJUyO YDOORWW Qp]HWHLW pV D]
LVNROiW D WiUVDGDOPL PRELOL]iFLy HOVĘGOHJHV FVDWRUQiMiYi WHWWpN $] HJ\pQL EROGRgulás
lehetséges stratégiájaként jelenik meg az a cselekvés, mely a minél teljesebb iskoláztatásban
OiWMD D NDUULHU FpORN HOpUpVpQHN OHKHWĘVpJpW 7HUPpV]HWHVHQ H] D OHKHWĘVpJ QHP DEV]RO~W
PpUWpNĦNXOWXUiOLVDQpVWiUVDGDOPLODJGHWHUPLQiOWNRUOiWR]RWW$Félok és normák bonyolult
viszonyrendszerében az egyéni szándékok megértéséhez jó segítséget adnak a személyes
IRUUiVRN *ROG]LKHU ,JQiF QDSOyMiQ NHUHV]WO PXWDWRP EH D]W D FVHOHNYĘ HPEHUW DNL D]
arabisztika professzora lett, és személyes konfliktusán keresztül érzékeltettem a dualizmus
kori tudáselit provinciális voltát. 9
2. Zsidóság és Magyarország
A zsidóság betelepülése a Kárpát-PHGHQFpEH KRVV]~ LGĘQ iW WDUWy IRO\DPDW YROW $] HOVĘ
EHYiQGRUOiV YDOyV]tQĦOHJ PiU D]  V]i]DGEDQ OH]DMORWW EiU HUUĘO D] LGĘV]DNUyO NHYpV
használható forrás maradt. A második hullám a 11. században történt, német területeNUĘO
vándoroltak be zsidó közösségek a középkori Magyarországra. A harmadik bevándorlás a
W|U|N LGĘV]DNEDQ YHWWH NH]GHWpW pV D KiERU~N YpJpYHO D ]VLGy ODNWD WHUOHWHN QDJ\UpV]W
elpusztultak. A negyedik betelepülés a 17. század végén indult el, és a 19. század harmincas
éveiben gyorsult fel. Különösen 1772-WĘO QĘ PHJ D EHYiQGRUOyN V]iPD KLV]HQ HNNRU NHUOW
Galícia a Habsburg birodalomba. (Varga, 2005) A magyar rendiség nem integrálta a
zsidóságot, de helyüket és szerepüket jogilag pontosan körülírta. A reformkor legnagyobb
KDWiV~]VLGyNDWpULQWĘ V]DEiO\R]iVDD] pYL WFYROWPHO\NLPRQGWDKRJ\D]VLGyN
szabadon, az ország egész területén – a bányavárosokat leszámítva – bárhol letelepedhetnek,
gyárakat alapíthatnak, kereskedhetnek. Becslések szerint 1840 és 1850 között hetvenhatezren
pUNH]WHND]RUV]iJEDpVDWHUPpV]HWHVV]DSRUXODWWDOHJ\WWWt]pYDODWWH]HUUĘOH]HUUH
QĘWW D ]VLGyViJ OpWV]iPD (Haraszti, 1988) A zsidók tömeges megjelenésének vegyes
fogadtatását jól mutatta Kossuth Lajosnak a Pesti Hírlapban 1844. május 5-én megjelent
9

Goldziher Ignác (1850-1921, filológus, iszlámkutató. A legnagyobb magyar arabista, a modern kritikai
iszlámtudományok megalapozója. Goldziher 1890. június 22-én kezdte írni a Naplót német nyelven. A szöveg
1984-ben jelent meg magyar nyelven.

101

Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények

2010. II. évfolyam 1. szám

V]HUNHV]WĘL MHJ\]HWH 10 A magyar liberális ellenzék vezéralakja egyetlen alternatívát látott, a
Q\HOYL pV NXOWXUiOLV EHROYDGiV OHKHWĘVpJpW $] -HV pYHNEHQ PHJ LV NH]GĘG|WW D ]VLGyN
rohamos asszimilációja, a lelkes izraeliták magyarosító egyleteket alapítottak országszerte.
A szabadságharcban a zsidók tömegesen álltak a felkelés mellé, ezért megtorlásul az osztrák
katonai kormányzat kétmillió forintos hadisarcot vetett ki a magyarországi zsidó
közösségre. 11
A 19. századi korszakváltás, azaz a rendi keretek felbomlása és a polgári társadalom
kialakulása gyökeres változást jelentett a magyarországi zsidóság számára, hiszen a befogadó
MHOOHJĦ KDWDORP SROLWLNDL G|QWpVHL PHJWHUHPWHWWpN D] HPDQFLSiFLy W|UYpQ\L NHUHWHit az
Osztrák-Magyar Monarchiában. Az 1867. évi 17. tc., vagyis az emancipációs törvény,
polgári értelemben egyenjogúsította a magyarországi zsidó közösség tagjait: „1.§. Az ország
izraelita lakosai a keresztény lakosokkal minden polgári és politikai jog gyakorlására
egyaránt jogosíttatnak nyilváníttatnak.” Az izraelita állampolgár, mint individuum vált a
WiUVDGDORP HJ\HQUDQJ~ V]HUHSOĘMpYp D]D] PHJV]ĦQW D] |VV]HV RO\DQ UHQGHONH]pV DPHO\ D
zsidóságot polgári létezésében korlátozta. A törvény az egyenjogúsítás mellett feloldott
minden bevándorlási megszorítást, amelynek eredményeképpen sok zsidó érkezett ukrán és
RURV]WHUOHWHNIHOĘO(Prekup, 1997)
$ NLHJ\H]pVW N|YHWĘHQ D ]VLGy YDOOiVL pOHW LV iWDODNXOW $ SROLWLNDL-jogi emancipáció
helyzetéhez való alkalmazkodás kereteinek megteremtésére ült össze 1868-69-ben az
Egységes Izraelita Kongresszus, mely részletesen szabályozta a tisztán felekezeti alapon
V]HUYH]ĘGĘKLWN|]VpJHNPXQNiMiW$NRQJUHVV]XVRQKiURPLUiQ\]DWDODNXOWNLHJ\HOOHQ]pNL
ortodox irányzat DPHO\ V]HULQW QHP NHOO YiOWR]WDWQL D] pOHWIRUPiQ VĘW D KDJ\RPiQ\RV
NHUHWHNHWV]LJRU~DQEHNHOOEHWDUWDQL$]~MtWyQHROyJLUiQ\]DWNpSYLVHOĘLD]RQDYpOHPpQ\HQ
voltak, hogy a nemzet polgárosodásával adottak a feltételek a zsidóság polgárosodására is,
vagyis alkalmazkodni kell a feltételekhez. A harmadik, középutas irány a „status quo ante”
névvel illette magát, és az emancipációs törvényhez alkalmazkodva hitközségként határozta
PHJPDJiW$]VLGyViJEHOVĘPHJRV]WRWWViJDQHPWHWWHOHKHWĘYpD]HJ\VpJHVHJ\házszervezet
kialakítását, melynek hiánya nagyban hátráltatta az autonómia létrehozását.
A dualizmus korszakát, a magyarországi zsidóság „aranykorát”, a tömeges asszimiláció
jellemezte. (Haraszti, 1988) $]HJ\HQMRJ~VtWiVHOpUpVHpVD]HOVĘYLOiJKiERU~N|]ötti ötven
év a magyar zsidók számára számbeli növekedést, valamint politikai és gazdasági
PHJHUĘV|GpVW KR]RWW 3ROLWLNDL KHO\]HWN PHJDODSR]yGRWW D] HJ\HQMRJ~VtWiVVDO pV
PHJHUĘV|G|WW -ben a recepcióval. A jogi értelemben elismert zsidóság vallásának
helyzetén a vallásszabadságról szóló 1895. évi 43. tc változtatott, mely bevett, tehát államilag
elismert vallásként határozta meg a felekezetet. A recepciós törvény teljes szabadságot
biztosított a zsidóságnak hite gyakorlására. Az emancipációs és a recepciós törvény a polgári
OpWH]pV PLQGHQ IHOWpWHOpW PHJDGWD D PDJ\DURUV]iJL ]VLGyViJ V]iPiUD $ MRJL HJ\HQOĘVpJ
megvalósult, de ennek megteremtése nem hozta meg automatikusan a gazdasági, a társadalmi
pVDNXOWXUiOLVYiODV]IDODNHOWĦQpVpW

)iELiQ*iERUD3HVWL+tUODSEDQMHOHQWHWWHPHJD=VLGyHPDQFLSiFLyFFLNNpWPHO\KH].RVVXWKtUWV]HUNHV]WĘL
MHJ\]HWHNHW=VLGyUpV]UĘO/ĘZ/LSyWYiODV]ROW M~Q DPHO\KH].RVVXWKV]LQWpQMHJ\]HWHNHWIĦ]|WW
11
A kiegyezés után ezt az összeget, kamatok nélkül, I. Ferenc József császár visszaadta, és abból iskolaalapot
létesítettek (EEĘO D NRUiEEL KDGLVDUFEyO pSOW W|EEHN N|]|WW D] -ben felavatott budapesti RabbikpS]Ę
Intézet és TaQtWyNpS]Ę.
10
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$ GXDOL]PXV LGĘV]akában a zsidóság lélekszáma a teljes népesség 3,9 százalékáról
5 százalékára növekedett, mely magában foglalta a zsidó betelepülést és a természetes
V]DSRURGiVW LV -HOOHP]Ę IRUPiMD YROW D ]VLGy QpSHVVpJ PR]JiViQDN D] RUV]iJRQ EHOOL
PLJUiFLy PHO\ IĘOHJ D] XUEiQXV N|UQ\H]HWEHQ pOĘN V]iPDUiQ\iW Q|YHOWH PHJ
A W|UYpQ\KDWyViJ~ YiURVRNEDQ  V]i]DOpNUyO  V]i]DOpNUD QĘWW D ]VLGy QpSHVVpJ
arányszáma. A migráció dinamizmusát jól érzékelteti, hogy 1890 és 1900 között ötvenezer
ÄPy]HVKLWĦ ´ költözött BudapestrH -HOOHP]Ę HOYH YROW D OHWHOHSOpVQHN KRJ\ PHJPDUDGW D
szegregáció, és bizonyos városi körzetekre koncentrálódott a beköltözés. Azaz a szabad
N|OW|]pV pV D SROJiUL MRJHJ\HQOĘVpJ PHJWHUHPWpVH QHP MiUW HJ\WW D] HJ\HQOĘ HORV]OiV
HOYpYHO PHO\ MHOHQWĘV PpUWékben akadályozta az asszimilációs modell realitását. Gazdasági
WpUHQ D ]VLGyViJ V]iPD pV EHIRO\iVD HJ\UH QĘWW $ IRJODONR]iVL iJD]DWRN N|]O D
kereskedelemben (beleértve a banki szektort is), illetve az iparban (a közlekedéssel együtt)
kimagaslóan nagy számban találunk zsidókat. A kereskedelemben dolgozók 52,25 százaléka,
míg az iparban dolgozók 17.67 százaléka tartozott a zsidósághoz. A másik terület, ahol
koncentráció alakult ki az ún. szabadfoglalkozású értelmiségiek (orvosok, gyógyszerészek,
ügyvédek, újságírók, mérnökök) világa volt. Ez a koncentráció azt is eredményezte, hogy
PiV IRJODONR]iVRNEDQ NDWRQDWLV]WHN EtUiN pV J\pV]HN EiQ\iV]RN PH]ĘJD]GDViJL
népesség) az országos átlagnál kisebb számban voltak jelen. (Varga, 2005) „Az
arisztokráciát és a köznemességet, a dzsentrik és a középbirtokosság alsó rétegeit nemcsak
szemléletük tartotta vissza komolyabb gazdasági szerepváltástól, hanem az is, hogy birtokaik
PRGHUQL]iOiViKR]QHPUHQGHONH]WHNHOHJHQGĘWĘNpYHO« A jelenség másik oldala volt a réteg
hagyományos szemlélete. A nemesség lenézte az ipart és a banküzletet, rangján alulinak
tartotta.” (Katzburg, 1999) .LDODNXOW HJ\ QDJ\ OpWV]iP~ LVNROi]RWW PĦYHOW pUWHOPLVpJL
YiOODONR]yLpVNHUHVNHGĘLUpWHJDPHO\KD]iMiQDNpUH]WHH]WD]RUV]iJRWpVMyO|Vszeegyeztette
magyarságát zsidóságával.
$PDJ\DU]VLGyViJDKD]DLWXGRPiQ\IHMOĘGpVpEHQLVMHOHQWpNHQ\UpV]WYiOODOWA kiegyezés
XWiQPHJV]HUYH]ĘGĘ~MPDJ\DUEURNUiFLiEDQIRQWRVV]HUHSHWW|OW|WWEHDNXOWXUiOLVLJD]JDWiV
PHUW D NDSLWDOLVWD JD]GDViJL PRGHOO PĦN|GpVpQHN HOĘIHOWpWHOH YROW D] RUV]iJ
iskolarendszerének polgári alapú kiépítése. Eötvös József 1868-ban elmondott akadémiai
PHJQ\LWyMiQDWXGRPiQ\pVDWXGiVIHMOĘGpVpUĘONLIHMWHWWH„… az állás, melyet az egyes népek
D] HPEHULVpJ N|UpEHQ HOIRJODOQDN D]RQ WHYpNHQ\VpJWĘO IJJ PHO\HW H]HQ LUiQ\EDQ
kifejtenek.” (Komlós, 1997:170) A kultuszminiszternek állandó gondja volt a krónikus
tanárhiány leküzdése, ezért állami ösztöndíjakkal segítette a fiatal tehetséges értelmiségiek
képzését. Így került Goldziher Ignác, több más zsidó származású fiatallal együtt (Alexander
Bernát, Kármán Mór, Marczali Henrik) külföldi egyetemekre.
3. Goldziher családi háttere és az iskolai tanulmányai
A tizennyolc éves fiatalember életében fordulópontot hozott Eötvös József
kultuszminiszterrel való találkozás: ÄPHUW EHQQH NLWĦQĘ NpSHVVpJHW V NRPRO\ WXGRPiQ\RV
irányt gondoltam találni, tanulmányainak külföldön folytatására a minisztériumtól 400 frt
segélyt nyert. Ha emberismeretem nem csal… Goldziherben a szemita nyelvek jeles tanárját
várhatjuk." (Heller, 2000)
*ROG]LKHU ,JQiF IHOPHQĘL PLQGNpW iJRQ ]VLGy V]iUPD]iV~ NHUHVNHGĘN YROWDN
A EĘUNHUHVNHGĘ DSD *ROG]LKHU $GROI ĘVHL +DPEXUJEyO NHUOWHN 0DJ\DURUV]iJUD D
18. V]i]DG HOVĘ IHOpEHQ pV D 0RVRQ PHJ\HL .|SFVpQ\EHQ WHOHSHGWHN OH eGHVDQ\MD %HUJHU
.DWKDULQD *WO FVDOiGMD PRUYDRUV]iJL ]VLGyN OHV]iUPD]RWWMD $ QDJ\DSiN HJ\V]HUĦ
NHUHVNHGĘN YROWak, akik szabad idejükben zsidó vallási irodalmat tanulmányoztak és zsidó
tudósokkal álltak baráti kapcsolatban. Életüknek elválaszthatatlan része volt az írott tannal
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YDOy IRO\DPDWRV NDSFVRODW 0ĦYHOW YDOOiVRV pV V]HUpQ\ PyG~ NHUHVNHGĘFVDOiGED V]OHWHWW
Goldziher Ignác 1850. június 22-pQ 6]pNHVIHKpUYiURQ 2O\DQ HUĘV KDWiVRN pUWpN
gyermekkorában, melyek egész életére határozott irányt szabtak: „Gyermekéveimre
emlékezve, lelkemet áhítatos érzelmek töltik el. Ez az emlékezés irányítja mindmáig
szándékaimat és tetteimet, és zsinórmértéke gondolkodásomnak.” - vallja Naplójában.
(Goldziher, 1984:21)
$ SXULWiQ V]LJRU~ KDMOtWKDWDWODQ DSD J\ĦO|OWH D NpSPXWDWiVW D] |Q]pVW pV D KLYDONRGiVW
Értékrendje szerint segíteni kell az elesetteket és türelmesnek kell lenQL PiV KLWĦHN LUiQW
Nemcsak hirdette ezeket az elveket, hanem mindennapjait is e szerint élte. Gyakran engedtek
asztalukhoz szegény utazókat, szigorúan betartották a zsidó rituális szokásokat és
törvényeket. Goldziher Adolf szívesen olvasott zsidó vonatkozású irodalmat szabadidejében,
s talán saját ki nem elégített tudományos vágyait szerette volna megvalósítani, mikor
egyetlen fiát pici korától erre buzdította. Ignác csodagyereknek számított, mivel négyéves
NRUiEDQ PiU LVPHUWH D EHWĦNHW |WpYHVHQ ROYDVWD és értette a Biblia héber szövegét,
nyolcévesen a Talmudot tanulmányozta. Alsófokú tanulmányait a helyi zsidó elemi iskolában
YpJH]WH D JLPQi]LXP HOVĘ |W RV]WiO\iED D V]pNHVIHKpUYiUL FLV]WHUFLWiNKR] MiUW $] DSD ILD
oktatása érdekében minden áldozatra kész volt: Ignác három gimnáziumi osztályt otthon,
magánúton végzett el, hogy magántanítók segítségével behatóbban foglalkozhasson zsidó
WDQXOPiQ\DLYDO 7L]HQNpW pYHVHQ MHOHQW PHJ HOVĘ N|Q\YH Isten imája (Sichat Jiczchak)
címmel. Férfivá avatásakor, tizenhároP pYHVHQ HJ\yUiV QpPHW Q\HOYĦ EHV]pGHW PRQGRWW D
székesfehérvári a zsinagógában és ünnepélyes fogadalmat tett, hogy életét az igazság
V]ROJiODWiQDN V]HQWHOL (] LGĘ WiMW DODNtWRWWD NL D]W D V]LJRU~ UHQGHW PHO\HW HJpV] pOHWpEHQ
EHWDUWRWW pMMHO NHWWĘWĘO UHggel hatig aludt csupán. Kora gyermekkorától önsanyargatás és
OHPRQGiV MHOOHPH]WH pOHWpW iP Ę PLQGH]W QHP tJ\ IRJWD IHO V]HQYHGpO\HVHQ YHWHWWH EHOH
PDJiWDPHJHUĘOWHWĘWDQXOiVED (Goldziher, 1984:23-30)
1865-ben a család kénytelen Pestre költözni, „mert üzleti ügyeik rosszra fordultak.”.
(Goldziher, 1984:30) Hosszú éveken át egyre kilátástalanabb anyagi körülmények között
éltek, bár édesapja mindent elkövetett a család anyagi helyzetének rendezésére.
Középiskolásként Ignác a pesti református gimnáziumban tanult, ahol 1868-ban tett érettségit.
Közben már 1865-WĘO UHQGNtYOL KDOOJDWyNpQW HJ\HWHPL HOĘDGiVRNUD MiUW PHJWDQXOW DUDEXO
törökül és perzsául. Legnevezetesebb tanára Vámbéry Ármin a híres orientalista tudós volt. 12
Eötvös József segítségének N|V]|QKHWĘHQ -ben már a berlini egyetemen tanult, majd
Lipcsében tökéletesítette filológiai ismereteit. 1870-ben lett a lipcsei egyetem doktora, és
1872-ben a budapesti egyetem magántanára. A hetvenes évek elején a leideni és bécsi
könyvtárakban találhDWyDUDENp]LUDWRNDWNXWDWWDPDMGV]HSWHPEHUpWĘOiSULOLViLJD
magyar kormány támogatásával Szíriában, Palesztinában, Egyiptomban tanult. Kairóban az
Al-$]KDU PHFVHWEHOL WHROyJLDL IĘLVNROiQ LVPHUNHGHWW PHJ DODSRVDEEDQ D PXV]OLP MRJJDO pV
teológiával. Magyarországra visszatérve nagy csalódás érte: a budapesti egyetem keleti
WXGRPiQ\RNNDO IRJODONR]y WDQV]pNpUH PiU NLQHYH]WpN D] ~M WDQV]pNYH]HWĘW 13 Megélhetési
Vámbéry Ármin (1832-  WXUNROyJXV RULHQWDOLVWD XWD]y $ V]HUpQ\ DQ\DJL OHKHWĘVpJHNNHO PHJiOGRWW
9iPEpU\ (|WY|V -y]VHI WiPRJDWiViQDN N|V]|QKHWĘHQ MXWRWW NL .RQVWDQWLQiSRO\ED pV OHWW D WXUNROyJLD
legfontosabb magyar szakpUWĘMH$PDJ\DUQ\HOYW|U|NHUHGHWpUĘOtUWN|Q\YpYHO A magyarság keletkezése és
gyarapodása, 1895) indította el a tudományos közéletben az „ugor-török háborút”. A magyar nyelv török
eredetét szorgalmazó irányzat a tudományos vitában vereséget szenvedett, de így is megalapozta a magyar
ĘVW|UWpQHWWHOIRJODONR]yQ\HOYpV]HWLpVW|UWpQHWLNXWDWiVRNDW
13
Hazatérésének valódi oka édesapjának betegsége, és a család rossz anyagi helyzete volt. Élete nagy csalódása
volt, hogy az Eötvös József által neki ígért tanszéket Trefort Ágoston, az akkori kultuszminiszter, Hatala
Péternek adta. A Naplójában részletesen EHV]iPROW D] pU]pVHLUĘO IĘOHJ 7UHIRUW pV +DWDOD LUiQWL PpO\VpJHV
HOOHQV]HQYpUĘO*ROG]LKHU-108.
12
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problémáit azzal oldotta meg, hogy titkári állást vállalt a pesti ortodox izraelita hitközségnél, s
ezt az állást 1874-WĘO KDUPLQF pYHQ iW W|OW|WWH EH 14 Jól érzékeltette Naplójában a
csalódását:”Eldöntetett, hogy rabszolga leszek…A zsidók meg akartak könyörülni rajtam. Ez
életem szerencsétlensége.” (Goldziher, 1984:110-111)
4. Kétségek között
$ YLOiJOiWRWW V]DEDGHOYĦ WDQRNDW YDOOy ILDWDO ]VLGy pUWHOPLVpJL QHKH]HQ WDOiOWD KHO\pW D
konzervatív izraelita tanokat valló hitközségnél. A folyamatosan különvéleményét hangoztató
titkár, és súlyos botrányokat okozó fiatal tudós teljesítményét a hitközség nem méltányolta.
A hazai elfogadtatásának nehézségei kikezdték Goldziher egészségét, 1885-EHQ IHOWHKHWĘOHJ
ideg-összeroppanást kapott. Ekkori hosszas depressziója idején munkakedve is
megfogyatkozott, és teljesen átgondolta tudományos célrendszerét: „…a NLVOHONĦVpJ pV D
NHPpQ\ V]ROJiODW PLDWW D WXGRPiQ\RV WHYpNHQ\VpJUH V]ĦN|V LGĘ PDUDGW (]pUW D]WiQ
teljességgel az arab filológiára és történelemre, továbbá az iszlámra összpontosítottam.”
(Goldziher, 1984:121-122)
A nagyvilág azonban másként látta az arabisztika ifjú tudósát. Már az 1876-ban megjelent
Mythos bei der Hebräern (Mítosz a hébereknél) FtPĦ munkája is nagy sikert aratott a
YDOOiVW|UWpQHWWHO IRJODONR]y WXGyVRN N|UpEHQ $ PXQND OHJIĘEE pUGHPH D] YROW KRJ\ D NRU
legmagasabb szakmai színvonalán vi]VJiOWD D] ĘVW|UWpQHW PiLJ YLWDWRWW WpPiMiW D PtWRV]
kialakulását.(Simon, 2000) Goldziher Ignác tudományos karrierjének csúcspontjára érkezett
1889-ben: elnyerte az orientalisták stockholmi kongresszusán a tudomány nagy aranyérmet.
Az összehasonlító valláVWXGRPiQ\ PyGV]HUWDQL NpUGpVHLUĘO tUW MHOHQWĘV WDQXOPiQ\RNDW D
%XGDSHVWL 6]HPOpEHQ pV D] DUDE YLOiJ NXOW~UW|UWpQHWpUĘO MHOHQWHWHWW PHJ PiLJ DODSYHWĘ
monográfiákat.
(WWĘO NH]GĘGĘHQ VRUUD NDSWD D NLWQWHWpVHNHW $ 0DJ\DU 7XGRPiQ\RV $NDGpPLD UHQGHV
tagjának választották (1892), majd az Akadémia igazgatósági tagjának nevezték ki (1911).
1894-ben lett címzetes rendes egyetemi tanár, 1904-ben pedig valósággá vált régen
GpGHOJHWHWW YiJ\D D EXGDSHVWL HJ\HWHP SURIHVV]RUDNpQW WDUWKDWRWW HOĘDGiVRNDW D
vallástörténettel és mitológiával foglalkozó hallgatóknak. 15 Külföldi megbecsültségét és
MHOHQWĘVpJpWMyOpU]pNHOWHWLKRJ\:5REHUWVRQ6PLWKKDOiODXWiQDPHJKtYWiNDFDPEULGJH-i
HJ\HWHPUHWDQV]pNYH]HWĘQHN*ROG]LKHUD]RQEDQDIHONtQiOWiOOiVWQHPIRJDGWDHO 16
5. Következtetések
$NpUGpVD]KRJ\PLpUWXWDVtWRWWDYLVV]DD]LVPHUWWXGyVDPHJWLV]WHOĘHJ\HWHPLDMiQODWRNDW
DPHO\HN D NRU V]tQYRQDOiQDN PHJIHOHOĘ SROJiUL pOHWIRUPiW EL]WRVtWRWWDN YROQD V]iPiUD
Naplójában több helyen is utalt családi kötelezettségeire, melyek miatt Magyarországon
14

1875-ben gondjába fogadta elhunyt húga gyermekeit, Máriát és Emmát. 1878-ban vette feleségül Mittrel
Laurát, a házasságból két fiúgyermeke született: Miksa Adolf (1880-1900) és Károly (1881-1955).
Goldziher, 1984. 110-120.
15
1876 és 1883 között már tartott kurzusokat az egyetemen. 1900 és 1921-WĘOD]2UV]iJRV5DEELNpS]Ę
Intézetben is tartott vallásfilozófiai órákat. Tanítványa, Heller Bernát visszaemlékezésében Goldziher
~MV]HUĦVpJpWpVHOĘDGiVDLQDNPDJDVV]tQYRQDOiWHPHOWHNL/iVG+HOOHU%HUQiW
16
William Robertson Smith (1846-1894) vallástörténész. A cambridge-i egyetem professzora, a „rítus és mítosz
iskola” megalapozója. Hatással volt Frazerre és a francia korai társadalomtudósokra (Durheim, Mauss), az
etnológiára (Malinowski), a mélylélektanra (Freud: Totem és tabu) valamint az ókor tudományokra (Harrison,
Murray, Cornfordt, Engnell).
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NHOOHWW PDUDGQLD 9DOyV]tQĦOHJ HQQpO PpO\HEE pV |VV]HWHWWHEE GRORJUyO YROW V]y
A PDJ\DURUV]iJL]VLGyN|]|VVpJDNLHJ\H]pVHOĘWWQHPWDUWR]RWWD]RUV]iJWHVWpKH]LJD]iQpV
V]HJUHJiOWKHO\]HWHPpJQHPWHWWHOHKHWĘYpDN|]|VVpJEĘOYDOyNLOpSpVW$]HOVĘYLOiJKiERU~
után a liberális kapitalizmus válságának közép-európai modelljében már nem tudott
pUYpQ\HVHQYiODV]WDQLDN|]|VVpJLOpWH]pVpVD]DVV]LPLOiFLyN|]|WW$NLHJ\H]pVWN|YHWĘIpO
pYV]i]DG DGWD PHJ D OHKHWĘVpJHW D ]VLGy N|]|VVpJ HPDQFLSiFLyMának, melyet Goldziher
V]HULQWPRUiOLVYpWHNOHWWYROQDIHODGQL$YLOiJKtUĦSURIHVV]RUWDNOI|OGLsikerek amúgy sem
kápráztatták el. Folyamatosan panaszkodott Naplójában a hazai hivatalos elismerésének
elmaradásáról és megkülönböztetésének hátrányairól. „Az ellenszenves légkör fokozottan rám
nehezedett… tovább kellett szolgálnom, alantas munkát végeznem.” (Goldziher, 1984:157)
$]DUDEWXGRPiQ\RNOHJQDJ\REEPDJ\DURUV]iJLDODNMD~J\MiUWPLQW%DUV]tV]DQHYĦUHPHWH
DNLUĘOW|EEWDQXOPiQ\WLVtUW$EX]JypVV]HQWpOHWĦUHPHWpWVHPPLVHPWXGWDEĦQUHFViEtWDQL
míg végül a gonosz arra kényszerítette, hogy mindenképpen kell választania három rossz
közül: a részegség, a paráználkodás és az emberölés. A remete természetesen a részegséget
választotta, ám bódult iOODSRWiEDQ SDUi]QiONRGRWW PDMG EĦQ|V WiUViW LV PHJ|OWH (Simon,
2000) A magyarországi tudáselit korabeli értékelési rendjében nem a tudományos
teljesítmény adta meg az alapját az elit kiválogatódásnak, hanem a pozicionális értelmiséget
emelte be intézményesen az elitbe. (Bibó, 1986) Goldziher nem rendelkezett azokkal a
PHQWiOLV pV PDJDWDUWiVEHOL HOĘIHOWpWHOHNNHO NHUHV]WpQ\-nemzeti értékrend, úriember
eszménye), melyek segítségével elfogadott tagjává válhatott volna a magyarországi
tudáselitnek.
GoldziheU ,JQiF HJpV] pOHWpEHQ D SROJiUL PHQWDOLWiVpUW N]G|WW GH D] HOVĘ YLOiJKiERU~ XWiQ
kialakult kaotikus helyzetben önként mondott le egyetemi katedrájáról, így tiltakozva az új
korszak szellemisége ellen. Talán joggal mondhatjuk, hogy 1921-ben bekövetkezett halála
egy rosszabb korszaktól mentette meg.
Összefoglaló
$GXDOLVWD0DJ\DURUV]iJWHUHPWHWWHPHJDPRGHUQNXOWXUiOLVPH]ĘNLDODNtWiViQDNJD]GDViJL
WiUVDGDOPL pV KDWDOPL OHKHWĘVpJHLW $] ~M NXOWXUiOLV YLV]RQ\UHQGV]HUEHQ RO\DQ WiUVDGDOPL
csoportok is pozíciókat is szerezhettek, melyek eddig a társadalom perifériáján helyezkedtek
HO$NLDODNXOyPDJ\DUWXGiVHOLWMHOOHP]ĘHQDKDWDOPLYLV]RQ\RNDWPRGHOOL]iOWDOHH]pUWD]~M
HOLW NLYiODV]WyGiVD HJ\ V]ĦN FVRSRUW KDOPR]RWWDQ NLYiOWViJRV KHO\]HWpQHN pV PHQWDOLtásának
IHQQWDUWiViW V]ROJiOWD $ PHJIHOHOĘ NXOWXUiOLV KiWWpU QpONO pUNH]HWW FVRSRUWRN V]iPiUD D
tudáselit szinte elérhetetlen volt. Ezt az összetett és az egyének életében mély nyomokat
hagyó folyamatot tükrözte Goldziher Ignác Naplója.
Summary
The dualist Hungary created the economic, social and power opportunities to from the modern
cultural field. In the new cultural system of affairs social groups could occupy positions that
were at the periphery of the society before. The forming new intellectual elite modelled
typically the affairs of the power so the selection of the new elite served to maintain the
particularly preferential position and mentality of a narrow group. The intellectual elite was
almost unreachable for the groups arriving without proper cultural background. This complex
process which left deep scars in the life of the individuals, was reflected in the diary of Ignác
Goldziher.
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FODORNÉ ZAGYI ORSOLYA
ISKOLÁZOTTSÁG ÉS GAZDASÁGI AKTIVITÁS ALAKULÁSA HAZÁNKBAN
Kulcsszavak: iskolázottság, demográfia, oktatás, gazdasági aktivitás
Bevezetés
$V]i]DGPiVRGLNIHOpEHQDQpSHVVpJLVNROi]RWWViJiQDNQ|YHNHGpVHILJ\HOKHWĘPHJDPLD
világon mindenhol az oktatás kiterjedésével magyarázható. A teljes népesség lélekszámának
csökkenése és a társadalom öregedése más európai országokban is általános tendencia.
A PDJ\DU IHOVĘRNWDWiV YHUWLNiOLV VWUXNW~UiMiQDN OHJQDJ\REE SUREOpPiMiW DEEDQ OHKHW
|VV]HIRJODOQLKRJ\DUiQ\WDODQXOPDJDVKiQ\DGRWWHV]QHNNLDIHOVĘRNWDWiVLKDOOJDWyNN|]|WWD
hosszú képzési iGHMĦ SURJUDPRN KDOOJDWyL pV DODFVRQ\ V]iP~ D U|YLG LGHMĦ V]DNNpS]pVHQ
UpV]WYHYĘN V]iPD 0DJ\DURUV]iJRQ PLQG D IpUILDN PLQG D QĘN IRJODONR]WDWiVD KDVRQOy
mértékben változott, de a férfiak uniós átlaghoz viszonyított foglalkoztatási lemaradása
továbbra is QDJ\REEPLQWDQĘNp$]LVNROi]RWWViJHOĘQ\pWPXWDWMDD]KRJ\D]DNWtYDNN|]W
magasabb a közép- pVIHOVĘIRN~YpJ]HWWVpJĦHNDUiQ\DPLQWDQpSHVVpJHJpV]pEHQ
1. Demográfia és iskolázottság
1.1. A népességszám alakulása Magyarországon
A 90-es évekre az pOYHV]OHWpVHNDODFVRQ\pVpYUĘOpYUHIRO\DPDWRVDQFV|NNHQĘV]iPDYROW
MHOOHP]Ę $] HOP~OW pYHNEHQ 0DJ\DURUV]iJRQ IRO\WDWyGWDN D PiU NRUiEEDQ NLDODNXOW
W|EEQ\LUH NHGYH]ĘWOHQ QpSHVHGpVL IRO\DPDWRN $ KDODQGyViJ pV D KDOiOR]iVRN V]iPiQDN
csökkenése nem ellensúlyozza a termékenység és ennek következtében a születések számának
visszaesését. Amíg 1990-ben csak 125 ezer gyermek született, addig 2001-ben csak 95 ezer,
pV H] D] pYWL]HG HOVĘ IHOpEHQ IRO\DPDWRVDQ FV|NNHQ -EHQ NLVPpUWpNĦ Q|YHNHGpV
ILJ\HOKHWĘ Peg, 2008-ban 99 ezer. A mélypont 1999-ben és 2003-ban volt, amikor az élveszületések száma nem érte el a 95 ezret (KSH, 2009). A népmozgalmi események 2000-WĘO
NHGYH]ĘEELUiQ\EDYiOWR]WDNDV]OHWpVHNV]iPDyWDHOĘV]|UKDODGWDPHJD]HOĘ]ĘpYLW
Látványos trendfordulásról azonban nem beszélhetünk, a születések száma kis ingadozás
mellett lassú növekedést mutat.
$] HOĘUHMHO]pVHN D NLOHQFYHQHV pYHN N|]HSpUH PiU D V]OHWpVV]iP Q|YHNHGpVpW MyVROWiN
HOVĘVRUEDQ D KHWYHQHV pYHN QDJ\ OpWV]iP~ NRURV]WiO\DLQDN V]OĘNpSHV NRUED NHUOpVH
N|YHWNH]WpEHQ H] D]RQEDQ D YiUDNR]iVRNWyO HOWpUĘHQ NpVĘEEL LGĘSRQWRNUD WROyGRWW
(Vukovich, 2002) 0HJILJ\HOKHWĘ KRJ\ D NRUiEEL pYHN MHOHQWĘV V]OHWpVV]iP FV|NNHQpVH
UpV]EHQ DQQDN N|V]|QKHWĘ KRJ\ D YLV]RQ\ODJ QDJ\REE OpWV]iP~ NRURV]WiO\RNEDQ D QĘN
NpVĘEEYiOODOWDNJ\HUPHNHW
A magyarországi népesedési folyamatok nemzetközi összehasonlításban tipikusnak
WHNLQWKHWĘN $ WHOMHV QpSHVVpJ OpOHNV]iPiQDN FV|NNHQpVH pV D WiUVDGDORP |UHJHGpVH PiV
HXUySDL RUV]iJRNEDQ LV PHJILJ\HOKHWĘ A termékenységi arányszámok csökkenése
Magyarországhoz hasonlóan, mind az Európai Unió jelenlegi tagországaiban, mind a
FVDWODNR]y RUV]iJRNEDQiOWDOiEDQMHOOHP]Ę $ KDODQGyViJL DGDWRN H]]HOV]HPEHQ D] HPOtWHWW
RUV]iJRNEDQOpQ\HJHVHQNHGYH]ĘEEHNPLQWKD]iQkban. (Vukovich, 2002) Születéskor várható
élettartam 2007-ben Magyarországon 73,3 év, az EU 27 átlagában 79 év.
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1.2. Az iskoláskorú népesség alakulása
A termékenység csökkenése az iskoláskorú gyermekek létszámának alakulását is
meghatározza. Az 1974 és 1980 között született nagy létszámú korosztályok már lassan
NLOpSQHNDIHOVĘRNWDWiVLpOHWNRUEyOLVDN|YHWNH]ĘNRURV]WiO\RNOpWV]iPDSHGLJHJ\HQOHWHVHQ
FV|NNHQĘ -ben a 11-16 éves korosztályok népessége 120 ezer körül ingadozott, de a
legfiatalabb iskolások korosztályainak létszáma már ennél is alacsonyabb volt. A most iskolás
kor alatti korosztályok létszáma a jelenleg iskolás korosztályok létszámát sem éri el, a
N|YHWNH]Ę IpO pYWL]HGEHQ D] iOWDOiQRV LVNROiED EHOpSĘ NRURV]WiO\RN OpWV]iPD V]i]H]HUQpO is
alacsonyabb lesz, így az iskoláskorú népesség további csökkenésére kell számítani.
Szemléletesen mutatja a csökkenés mértékét és annak az egész oktatási rendszerre gyakorolt
KDWiViW D] iOWDOiQRV LVNROiV HOVĘ RV]WiO\RVRN pV D IHOVĘRNWDWiVL WDQXOPiQ\DLNDW HONH]GĘ
hallgatók számának összevetése, ez utóbbi 2002/03-DVWDQpYWĘOPHJKDODGMDD]HOĘ]ĘFVRSRUW
létszámát, majd 2004/05-WĘOFV|NNHQ iEUD
1iEUD(OVĘpYHVHNV]iPiQDNDODNXOiVDD]iOWDOiQRVLVNROiEDQ
és a felsĘRNWDWiVLLQWp]PpQ\HNEHQ -2009) Magyarországon
$]HOVĘpYIRO\DPRVRNV]iPiQDNDODNXOiVDD]iOWDOiQRVLVNROiNEDQpVDIHOVĘRNWDWiVL
intézményekben (1960-2009)
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Forrás: Oktatásstatisztikai évkönyv 2008/2009, OKM, saját szerkesztés

Az iskoláskorú korosztályok létszámának alakulása (2. ábra) azt mutatja, hogy az általános
LVNRODIHOVĘWDJR]DWiQDNPHJIHOHOĘpYMiUDWRNHVHWpEHQOHV]DOHJQDJ\REEPpUWpNĦDFV|NNHQpV
ez a négy korosztály mintegy kilencvenezerrel lesz kisebb létszámú 2010-ben, mint 2004-ben.
$ PiVLN NpW NRUFVRSRUW OpWV]iPD HQQHN PLQWHJ\ IHOpYHO IRJ FV|NNHQQL D] HON|YHWNH]Ę
években.
$ FV|NNHQĘ J\HUHklétszám mellett mindenképpen külön figyelmet igényel annak változó
összetétele is. A 2003. évi cigány felmérés adatai szerint a 2002-ben született cigány
J\HUPHNHN V]iPD WL]HQ|WH]HU N|UOLUH WHKHWĘ WHKiW D -2009-EHQ LVNROiED PHQĘ
évfolyamon belül mintegy 15% a cigány gyermekek becsült aránya (Kemény és Janky, 2003).
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0LQGH]Q|YHNYĘWHQGHQFLiWMHOHQWKLV]HQD]H]WPHJHOĘ]Ę-as kutatás eredményei szerint
abban az évben tizenháromezer cigány gyermek született, ami az adott korosztálynak mintegy
11%-át jelentette.
2. ábra: Korosztályok létszáma 2004-ben és becsült létszáma 2010-EHQH]HUIĘ
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Forrás: Sugár, 2005

2013-ig mintegy 10 százalékpontos csökkenés várható az iskoláskorú populációban, amit
kismértékben enyhíthet az a tény, hogy a jelenlegi 16-18 éveseknek mintegy 85%-a van az
iskolarendszerben, de 2013-ra már ez a korosztály is benne lesz a tanköteles korban. Ez
enyhítve a populációban tapasztalható 10 százalékpontos csökkenést, mintegy 7 százalékpontos csökkenést eredményezhet a tanulók számában.
A diákok létszáma eddig sem követte automatikusan a gyereklétszám alakulását. Az általános
iskolai oktatás esetében a két trend majdnem azonos. Az óvodákat tekintve a létszám kisebb
ütemben csökkent, mint az óvodáskorú gyerekek létszáma. Az óvodai ellátás kiterjedésének
N|V]|QKHWĘHQ D NLOHQFYHQHV pYHN HOHMpKH] PpUWHQ HJ\-egy korosztályból többen járnak
óvodába, és egyre többen töltenek négy évet az óvodában (Vágó, 2005).
A középfokú oktatás estében a gyerek- és diáklétszám DODNXOiVDWHOMHVHQHOWpUĘNpSHWPXWDW
A N|]pSLVNROiNEDQ D GLiNRN V]iPD YDODPHO\HVW QĘWW  pV  N|]|WW $ N|]pSIRN~
NpS]pVEHQ UpV]WYHYĘN UpV]DUiQ\D D] DGRWW NRURV]WiO\RNRQ EHOO UpV]EHQ D WDQN|WHOH]HWWVpJL
NRUHPHONHGpVHPLDWW pVMHOHQWĘVHQQĘWWD N|]pSIRN~NpS]pVHNLGĘWDUWDPDLV$V]DNLVNRODL
képzés legalább egy-két évvel hosszabb, mint a korábbi szakmunkásképzés, a
szakközépiskolában a szakképzés az érettségi utáni évre (vagy évekre) tolódott ki.
A gimnáziumok a hat- és nyolcosztályos képzéssel és újabban a középiskolák a nyelvi
HOĘNpV]tWĘpYIRO\DPRNLQGtWiViYDOWHUMHV]WLNNLDNpS]pVLGĘWDUWDPiW0LQGH]HQWpQ\H]ĘNHWLV
figyelembe véve a tanulók létszámának minimum 5%-os csökkenése prognosztizálható 2007
és 2013 között.
1.3. A népesség iskolázottságának alakulása
$V]i]DGPiVRGLNIHOpEHQDQpSHVVpJLVNROi]RWWViJiQDNQ|YHNHGpVHILJ\HOKHWĘPHJDPLD
világon mindenhol az oktatás kiterjedésével magyarázható. A 20. század végén a gazdaságilag
OHJIHMOHWWHEE RUV]iJRNEDQ D IHOVĘIRN~ YpJ]HWWVpJJHO UHQGHONH]ĘN DUiQ\D D –54 éves
népességen belül elérte, meghaladta az egyharmadnyi részt (Kanada, USA). A középiskolánál
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DODFVRQ\DEEYpJ]HWWVpJĦHNDUiQ\DSHGLJHJ\QHJ\HGQ\LUpV]DOiFV|NNHQW$SRV]WV]RFLDOLVWD
országok az iskolázottság tekintetében igen kHGYH]ĘKHO\HQiOOQDN
Az egyes korcsoportok iskolázottságának – SO IHOVĘRNWDWiVL YpJ]HWWVpJĦHN DUiQ\iQDN –
elemzése az iskolázottság gyorsuló növekedését mutatja. A hazai népesség iskolai végzettsége
MHOHQWĘVHQHPHONHGHWWD]HOP~OWLGĘV]DNEDQ
A két nem LVNRODL YpJ]HWWVpJL V]tQYRQDOD PLQGLJ HOWpUW HJ\PiVWyO 5pJHEEHQ D QĘN
LVNROi]RWWViJD MHOHQWĘVHQ HOPDUDGW D IpUILDNpWyO $  V]i]DG YpJpUH ODVVDQ PHJIRUGXOW D
helyzet. Bár még 1990-ben a népesség egészét tekintve általában a férfiak iskolázottsága
magasaEEYROWGHDEHIHMH]HWWN|]pSLVNRODLYpJ]HWWVpJJHOUHQGHONH]ĘNDUiQ\iWWHNLQWYHDQĘN
PiUPHJHOĘ]LNDIpUILDNDW$]LVNRODLYpJ]HWWVpJHW– a teljes populációra – korcsoportonként
YL]VJiOYD PHJiOODStWKDWy KRJ\ D ILDWDODEE IHOQĘWW NRURV]WiO\RN LVNROi]RWWViga egyre
magasabb.
3. ábra: A népesség iskolai végzettségének alakulása 1990-2008 között Magyarországon

A végzettek számának alakulása (1990-2008)
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Fontosak azok a vizsgálatok is, amelyek a legmagasabb iskolai végzettség mellett annak
MHOOHJpWLVHOHP]LN(]DN|]pSLVNRODLYpJ]HWWVpJHVHWpEHQD]pUHWWVpJL NpSHVtWĘ EL]RQ\tWYiQ\
jellegét jelenti. A 90-HVpYHNN|]HSpQD]pUHWWVpJLEL]RQ\tWYiQQ\DOUHQGHONH]ĘNQDJ\MiEyOIHOH
JLPQi]LXPL pUHWWVpJLYHO UHQGHONH]LN (PHOOHWW MHOHQWĘV PpJ D] LSDUL pV N|]JD]GDViJL MHOOHJĦ
pUHWWVpJLNpSHVtWĘEL]RQ\tWYiQ\RNDUiQ\D
$ IHOVĘIRN~ NpS]pV HVHWpEHQ LJHQ IRQWRV HOHP]pVHN DODSMiXO V]ROJiOKDWQDN D IHOVĘRNWDWiVL
részvétel arányainak, változásának és a tanulmányok szakirányának vizsgálatai. A nemzetközi
pVLGĘbeli összehasonlítások céljaira – az iskolarendszerek különbségeinek kiküszöbölésére –
iskolázási mutatókat szokás használni: alsófokú iskolázás mutatója: az alsófokú oktatásban
UpV]WYHYĘN V]iPD D –13 éves népesség százalékában, középfokú iskolázási mutató: a
N|]pSIRN~ RNWDWiVEDQ UpV]WYHYĘN V]iPD D – pYHV QpSHVVpJ V]i]DOpNiEDQ IHOVĘIRN~
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LVNROi]iV PXWDWyMD D IHOVĘIRN~ RNWDWiVEDQ UpV]WYHYĘN V]iPD D –22 éves népesség
V]i]DOpNiEDQ $ IHOVĘRNWDWiVED MiUyN V]iPD WXODMGRQNpSSHQ D ;; V]i]DG OHJHOHMpWĘO
nöYHNV]LNGHDKDWYDQDVpYHNEHQpUWHORO\DQV]LQWHWKRJ\W|PHJHVNpS]pVUĘOEHV]pOQN(]
DW|PHJHVHGpVHJ\EHHVHWWD MyOpWL iOODP NLpSOpVpYHODPLQHNN|YHWNH]WpEHQDIHOVĘRNWDWiVL
WDQXOPiQ\RN N|OWVpJHLQHN LJHQ MHOHQWĘV UpV]pW YiOODOWD PDJiUD D] iOODP D Iejlett országok
QDJ\REE UpV]pEHQ GH NpVĘEE DNNRU LV IRO\WDWyGRWW D OpWV]iPIHOIXWiV DPLNRU D MyOpWL iOODP
IRUUiVDLEHV]ĦNOWHNYDJ\OHJDOiEELVDIRUUiVQ|YHOpVHJ\UHHUĘWHOMHVHEb korlátokba ütközött.
(Polónyi, 2000)
$IHOVĘIRN~NpS]pVYHUWLNiOLVpVKRUL]RQWiOLVVWUXNW~UiMDLVMHOHQWĘVHQiWDODNXOWDIHOVĘRNWDWiV
W|PHJHVHGpVpQHN N|V]|QKHWĘHQ $ YHUWLNiOLV iWDODNXOiV NpW MHOOHP]ĘMpW V]RNiV NLHPHOQL D]
HJ\UH QDJ\REE UpV]HVHGpVĦ U|YLGLGHMĦ IHOVĘIRN~ NpS]pVW YDODPLQW D SRV]WJUDGXiOLV NpS]pV
PLQG MHOHQWĘVHEE NLWHUMHGpVpW $ KRUL]RQWiOLV iWDODNXOiV Q\RPiQ Q|YHNV]LN HOVĘVRUEDQ D
jogász, a közgazdasági-társadalomtudományi és a matematikai-természettudományi képzések
aránya.
$ IHOVĘRNWDWiV W|PHJHVHGpVH Q\RPiQ D NpS]pV YHUWLNiOLV V]HUNH]HWpEHQ D YiOWR]iVQDN D
legfoQWRVDEE HOHPH D U|YLG LGHMĦ IHOVĘIRN~ NpS]pVHN PHJMHOHQpVH 8J\DQDNNRU D KD]DL
IHOVĘRNWDWiVNLWHUMHGpVHVRUiQHOPDUDGWDNDVWUXNWXUiOLVYiOWR]iVRNtJ\DPDJ\DUIHOVĘRNWDWiV
V]HUNH]HWHWRU]XOiVWPXWDW$PDJ\DUIHOVĘRNWDWiVYHUWLNiOLVVWUXNW~UiMiQDNSUREOpmáit abban
OHKHW |VV]HIRJODOQL KRJ\ DUiQ\WDODQXO PDJDV KiQ\DGRW WHV]QHN NL D IHOVĘRNWDWiVL KDOOJDWyN
N|]|WW D KRVV]~ NpS]pVL LGHMĦ SURJUDPRN KDOOJDWyL pV DODFVRQ\ V]iP~ D U|YLG LGHMĦ
V]DNNpS]pVHQUpV]WYHYĘNV]iPD
1. táblázat$IHOVĘRNWDWiVYHUWLNiOLVWDJR]yGiVDD]2(&'QpKiQ\RUV]iJiEDQ-ben
$WtSXV~

Országok

IHOVĘRNWDWiVLSURJUDP

kutatói
$NpS]pVLGĘWDUWDPD program
B* típusú
szerint
IHOVĘRNWDWiVL
program Együttesen
3-4 5-6 6 évnél
Ph.D
éves éves hosszabb

Ausztria

7,1

22,1

35

65

-

1,8

Csehország

4,8

34,9

48

43

10

1,4

Dánia

10,9

47,3

57

42

-

1,3

Egyesült Államok

10,1

36,5

55

39

6

1,5

Egyesült Királyság

15,3

38,7

97

3

1

2,1

Finnország

0,1

48,5

56

43

1

2,9

Hollandia

-

42,8

-

-

-

1,6

Írország

23,7

45,0

54

46

-

1,4

Izland

2,4

63,1

83

17

-

0,2

Japán

27,7

38,8

84

16

1

1,1

Lengyelország

0,1

49,0

28

72

-

1,0

Magyarország

3,9

29,4

69

31

-

0,7

Németország

10,4

23,4

41

59

-

2,3
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$WtSXV~

Országok

IHOVĘRNWDWiVLSURJUDP

kutatói
$NpS]pVLGĘWDUWDPD program
B* típusú
szerint
IHOVĘRNWDWiVL
program Együttesen
3-4 5-6 6 évnél
Ph.D
éves éves hosszabb
1,0

43,4

82

12

5

1,5

-

35,0

71

29

-

1,3

Portugália

6,1

42,6

51

49

-

3,7

Spanyolország

14,0

32,4

46

53

1

0,9

Svájc

18,3

31,4

63

24

13

3,3

Svédország

5,4

39,9

96

4

-

3,3

Szlovákia

0,9

38,9

29

71

-

1,6

OECD átlag

9,4

38,7

64

34

2

1,5

EU19 átlag

7,7

36,7

56

43

1

1,7

Norvégia
Olaszország

Forrás: Education at a Glance 2009., saját szerkesztés.
%WtSXV~NpS]pVU|YLGLGHMĦIHOVĘIRN~NpS]pV.
$WtSXV~NpS]pVKRVV]~LGHMĦIHOVĘIRN~NpS]pV.

$ IHOVĘIRN~ NpS]pV KD]DL UpV]YpWHOL DGDWDLW D] 2(&' RUV]iJRN V]iPDLYDO |VV]HKDVRQOtWYD
több megállapítás fogalmazható meg:
- A hazai rövid LGHMĦ IHOVĘIRN~ NpS]pV UpV]YpWHOL DUiQ\D HOPDUDG PLQG D] 2(&'
országok átlagától, mind a fejlettebb országokétól. Ha ajánlást kellene megfogalmazni
ennek hazai arányára, akkor a korosztályi létszám 5-10% között lenne ideális.
- A 3-4 éves képzéseken résztvevĘ KDOOJDWyN KD]DL NRURV]WiO\L DUiQ\iQDN iWODJD
meghaladja az OECD átlagát, de elmarad még a fejlett országokban kialakult
DUiQ\RNWyO$]DGDWRNEyOHOpJHJ\pUWHOPĦHQOiWV]LNKRJ\DIHOVĘRNWDWiVNLWHUMHGpVH–
D U|YLG LGHMĦ NpS]pVHN WpUQ\HUpVH PHOOHWW – meghatározóan a 3-4 éves programok
arányának növekedésével zajlott le. Ennek eredménye, hogy a fejlett országok
esetében a 3-4 éves képzések alkotják az összes részvétel több mint 80%-át, a rövid
LGHMĦNpS]pVNE-át, s igen alacsony az 5 éves vagy hosszabb programok aránya.
A KD]DLUpV]YpWHOLDUiQ\HEEHQDWHNLQWHWEHQLQNiEEDODFVRQ\QDNWĦQLN
$KD]DLIHOVĘRNWDWiVKRUL]RQWiOLVV]HUNH]HWpWLVpUGHPHV|VV]HKDVRQOtWDQLD]2(&'RUV]iJRN
IHOVĘRNWDWiViQDN V]HUNH]HWpYHO $ KD]DL IHOVĘRNWDWiVEDQ UpV]WYHYĘ KDOOJDWyN ISCED – az
oktatás egységes nemzetközi osztályozásának rendszere – szerinti horizontális megoszlása, s
DQQDN D] 2(&' iWODJJDO YDODPLQW QpKiQ\ KR]]iQN KDVRQOy IHMOHWWVpJĦ RUV]iJJDO YDOy
|VV]HKDVRQOtWiVDDN|YHWNH]ĘYROW-ben. (2. táblázat)
A hosszabb NpS]pVLLGHMĦV]DNRNDWLOOHWĘHQDKRUL]RQWiOLVV]HUNH]HW|VV]HKDVRQOtWiVDDODSMiQD
N|YHWNH]ĘHOWpUpVHNHWOHKHWPHJiOODStWDQL
- DKD]DLIHOVĘRNWDWiVWPDJDVDEEUpV]HVHGpVLDUiQ\RNMHOOHP]LNDSHGDJyJXVYDODPLQWD
KXPiQpVPĦYpV]WHUOHWHQ
- DPDJ\DUIHOVĘRNWatást alacsonyabb részesedési arányok jellemzik az egészségügyi és
jóléti, a fizika-WXGRPiQ\LpVD]pOĘWHUPpV]HWWXGRPiQ\RNWHUOHWHNHQ
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$ IHOVĘIRN~ V]DNNpS]pV QHP]HWN|]L |VV]HKDVRQOtWiVD D]W PXWDWMD KRJ\ HOVĘVRUEDQ D]
egészségügyi és jóléti, a számítógép-tudományi, oktatási, és humántudományi területeken
OHKHWQHH]WDNpS]pVLIRUPiWMHOHQWĘVHQNLWHUMHV]WHQL

115

Egészségügy
és jólét

116

eOĘ
Humán
Mérnöki
Matematika és
Társadalomtudomány,
természettudományok,
tudományok,
tudományok,
Nem
számítógép
üzleti élet, jog és
fizika tudományok és
PĦYpV]HWHNpV
gyártás és
azonosított
tudomány
szolgáltatások
PH]ĘJD]GDViJ
oktatás
építés
Ország
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A típusú
B típusú
A típusú
B típusú
típusú típusú típusú típusú
típusú típusú típusú típusú
típusú típusú
képzés
képzés
képzés
képzés
képzés képzés képzés képzés
képzés képzés képzés képzés
képzés képzés
8,1
14,7
7,4
4,2
9,6
0,9
18,9
37,1
40,2
10,0
15,7
33,1
0,1
Ausztria
12,8
25,8
9,7
2,0
3,8
2,8
24,7
29,3
36,2
24,4
12,8
6,9
8,8
Belgium
9,0
22,5
7,3
3,2
4,4
4,5
24,7
9,9
33,1
36,9
17,0
7,3
4,5
15,8
Csehország
25,1
2,5
4,9
9,3
3,9
4,2
24,3
4,6
29,8
62,8
11,9
16,6
Dánia
10,3
35,3
6,4
2,2
3,6
6,5
28,2
3,2
45,4
40,8
6,1
12,0
Egyesült Államok
13,0
39,5
8,6
5,1
6,2
5,9
27,8
23,5
34,5
17,3
8,8
6,8
1,1
1,8
Egyesült Királyság
19,3
5,7
5,2
21,7
28,1
100,0
20,0
Finnország
9,4
22,9
8,8
3,2
6,0
4,3
17,7
3,7
44,7
45,8
13,4
20,1
Franciaország
18,4
1,6
0,0
25,6
45,7
8,2
0,4
Hollamdia
15,5
3,8
15,7
16,2
33,8
27,3
28,5
37,1
6,3
14,8
0,1
0,8
Írország
13,1
a
4,9
2,6
11,3
32,2
88,7
41,0
6,2
Izland
7,1
23,1
7,8
0,6
23,3
20,4
37,6
34,4
19,4
15,1
4,8
6,4
Japán
8,3
5,0
4,6
24,1 100,0
49,1
8,8
Lengyelország
9,9
9,6
4,3
0,4
5,2
2,8
27,1
2,4
46,2
76,4
7,3
8,3
Magyarország
9,6
51,0
9,2
2,8
8,0
0,5
29,9
10,3
30,8
17,5
12,4
16,2
0,2
1,8
Németország
24,7
13,4
4,0
0,2
4,8
0,5
27,9
19,9
31,1
59,9
7,4
6,2
0,2
Norvégia
15,1
6,5
2,3
26,1 100,0
35,3
14,0
0,7
Olaszország
17,6
31,0
6,7
1,5
6,7
3,7
18,3
12,4
33,9
35,6
16,8
15,9
Portugália
14,9
13,6
6,8
0,6
5,4
8,3
23,5
15,9
32,8
39,2
14,5
22,4
2,2
Spanyolország
9,7
19,3
9,3
3,3
3,9
4,3
23,7
10,3
39,5
49,7
13,3
13,1
0,5
Svájc
26,3
13,9
4,7
6,3
3,3
5,9
23,7
17,2
25,4
39,3
16,6
17,4
Svédország
18,8
26,3
7,9
2,1
4,4
1,3
19,6
44,7
34,4
24,7
14,9
0,9
Szlovbákia
OECD átlag
13,5
15,8
7,1
3,0
5,2
3,9
25,0
23,9
36,9
35,9
12,1
12,9
0,7
1,3
EU19 átlag
14,6
16,7
7,2
3,5
5,1
2,7
24,5
24,9
35,6
33,9
12,8
11,3
0,5
1,6
Forrás: Education at a Glance 2009, saját szerkesztés
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2. $JD]GDViJLDNWLYLWiVDIRJODONR]WDWRWWViJpVDPXQNDHUĘSLDFQpKiQ\MHOOHP]ĘMH
$ PXQNDHUĘ D QpSHVVpJ DGRWW I|OGUDM]L WHUOHWHQ HJ\ LGĘEHQ pOĘ HPEHUHN N|]O D
munkavállaliVL KDMODQGyViJJDO UHQGHONH]ĘHN V]iPD $ WiUVDGDOPL JD]GDViJL IHMOĘGpVVHO D
PXQNDNpSHVVpJ WiUVDGDOPLODJ HOIRJDGRWW DOVy KDWiUD HPHONHGLN IHOVĘ KDWiUD SHGLJ FV|NNHQ
így a gazdasági fejlettség emelkedésével a társadalmilag elfogadott munkaképességi életkorWDUWRPiQ\V]ĦNO$PXQNDHUĘ-kínálat DPXQNDYiOODOiVLKDMODQGyViJJDOUHQGHONH]ĘQpSHVVpJ
amit statisztikailag a gazdasági aktivitás PpU$PXQNDHUĘIRUUiVQpSHVVpJHQEHOOLDUiQ\DD
népesség korstruktúrájától függ. A fejlett országokban folyamatosan öregszik a népesség, s
HQQHNN|YHWNH]WpEHQFV|NNHQDpYDODWWLNRURV]WiO\RNpVQ|YHNV]LNDpYHVpVLGĘVHEE
korosztályok létszáma. Ennek következtében a 15–64 év közötti népesség száma, tehát a
PXQNDHUĘIRUUiV D IHMOHWWHEE RUV]iJRNEDQ iOWDOiEDQ PDJDVDEE Pint az elmaradott
országokban. (Polónyi, 2008) A KSH a kilencvenes évek második feléig érvényes
nyugdíjkorhatárok alapján a 15– pYHV QĘNHW pV D –59 éves férfiakat sorolja a
PXQNDHUĘIRUUiV NDWHJyULiED D PXQNDHUĘ-felmérések általában a 15–74 éves népességre
vonatkoznak, a nemzetközi gyakorlatban általában a 15–64 éves népességgel számolnak.
0DJ\DURUV]iJRQPLQGDIpUILDNPLQGDQĘNIRJODONR]WDWiVDKDVRQOyPpUWpNEHQYiOWR]RWWGHD
férfiak uniós átlaghoz viszonyított foglalkoztatási lemaradása továbbra is nagyobb, mint a
QĘNp$NRUVNiODNpWV]pOpQYiOWR]RWWOHJV]HPEHWĦQĘEEHQDIRJODONR]WDWiVLKHO\]HW$–24
évesek foglalkoztatási rátája 1998 óta 53,8%-ról 38,1%-UDFV|NNHQWDPLG|QWĘHQDWDQXOiVVDO
W|OW|WWLGĘPHJKRVV]DEERGiViYDODIHOVĘRNWDWiVH[SDQziójával magyarázható. Az 55–59 éves
NRUFVRSRUW IRJODONR]WDWiVL UiWiMD XJ\DQDNNRU D NLOHQFYHQHV pYHN YpJH yWD OpQ\HJHVHQ QĘWW
(24,8%-ról 48,4%-UD  DPL HOVĘVRUEDQ D Q\XJGtMED YRQXOiVL V]DEiO\RN YiOWR]iViYDO
magyarázható. A nemzetközi összehasonlításban azonban e korosztály foglalkoztatottsága
PpJtJ\LVMHOHQWĘVHQHOPDUDGD]XQLyViWODJWyO
A 2008-EDQ 0DJ\DURUV]iJRQ D IpUILDN JD]GDViJL DNWLYLWiVD MHOHQWĘVHQDODFVRQ\DEE  
PLQWDIHMOHWWWĘNpVRUV]iJRNEDQ (8iWODJ2(&'iWODJ VDQĘNp (55%) is
alacsonyabb az OECD átlagánál (61,3%).
0iUDD]LVNRODUHQGV]HUHNQHNPHJKDWiUR]yV]HUHSHYDQHJ\UpV]WDIHOQ|YHNYĘQHP]HGpNQHND
WiUVDGDOPL JD]GDViJL EHLOOHV]NHGpVKH] V]NVpJHV iOWDOiQRV PĦYHOWVpJpQHN pV
szakképzettségének kialakításában, másrészt a teljes populációnak a társadalmi, gazdasági
IHMOĘGpVN|YHWpVpKH]V]NVpJHViW- és továbbképzésében.
Az oktatás kiterjedése nyomán a fiatalok gazdasági aktivitása a 20-V]i]DGEDQLJHQMHOHQWĘV
változáson ment keresztül. A 25 éven aluli korosztályok részvétele a gazdaságban
IRO\DPDWRVDQFV|NNHQWQ\LOYiQYDOyDQD]HJ\UHLQNiEENLWHUMHGĘRNWDWiVN|YHWNH]PpQ\HNpQW
Ha a hazai gazdasági aktivitást korcsoportonként és nemenként vizsgáljuk 2005 és 2008
N|]|WWDN|YHWNH]ĘWHQGHQFLiNDWiOODStWKDWMXNPHJ
– mindkét nem esetében a 15–19 éves korcsoport aktivitása folyamatosan csökkent, s a
2009-re nagyjából 4% körül mozog, 1998-ban a 15–pYHVQĘNDNWLYLWiVDD
férfiaké 13,0% volt (Laky – Kozmáné, 1999);
– a 20–24 éves korcsoport aktivitása a férfiak esetében a 2005-UĘO N|]HO -os
arányáról 2009-UH  N|UOLUH FV|NNHQW D QĘN HVHWpEHQ SHGLJ -ról 41%-ra
csökkent.
– A 25-29 éves korcsoport aktivitása 88%-ról 86%-UD FV|NNHQW D QĘNp SHGLJ 
N|UOLPDUDGW$QĘNQpODJ\HUHNYiOODOiVNLWROyGiVDLQGRNROMDDQHPHNN|]|WWLMHOHQWĘV
aktivitási különbséget.
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A 30- pYHV NRUFVRSRUWEDQ D QĘN DNWLYLWiVL UiWiMD PpJ PLQGLJ -66 % körüli, a
férfiaké itt a legmagasabb 93-94% körüli és szinte változatlan 2005-höz képest.
A 35- pYHV NRUFVRSRUWEDQ D QĘN JD]GDViJL DNWLYLWiVD MHOHQWĘVHQ PHJXJULN 
N|]HOL YpJLJ D YL]VJiOW LGĘSHULyGXVEDQ DPL D PXQNiED YDOy YLVV]DiOOiVVDO
magyarázható, a férfiaké pedig 90-91% körüli.
A 40-pYHVNRUFVRSRUWEDQPLQGDIpUILDNPLQGDQĘNDNWLYLWiVDQĘWW-ról 88%ra, ill. 79%-ról 82%-ra. A QĘNQpOMHOHQWĘVDQ|YHNHGpVV]i]DOpNSRQWRV
A 45- pYHV NRUFVRSRUWEDQ D IpUILDN HVHWpEHQMHOHQWĘV -os növekedés mutatható
ki, 81%-os aktivitás 84%-UD Q|YHNHGHWW D] HPOtWHWW LGĘV]DNEDQ D QĘN HVHWpEHQ D
mutató értéke 78%-ról 80%-ra növekedett.
A 50-54 éves korcsoportban 73%-ról 76%-ra növekedett a férfiak aktivitása,
KDVRQOyDQ D QĘNpKH] DPL -ról 74%-ra. Ennek a korcsoportnak az aktivitása
IRO\DPDWRVDQQĘWW
A 55- pYHV NRUFVRSRUW HVHWpQ D QĘNQHN VWDJQiOW D] DNWLYLWiV V]LQWMH D IpUILDNQDN
viszont QĘWWD]DNWLYLWiVDiWODJRVDQ-kal.
A 60-pYHVNRUFVRSRUWHVHWpQDQĘNQHNLVPpWVWDJQiOWD]DNWLYLWiVV]LQWMHN|UO
a férfiaknak viszont csökkent az aktivitása átlagosan 3%-kal, 21%-ról 18%-ra

$ JD]GDViJL IHMOĘGpVVHO D KiURP iJD]DW YDJ\ V]HNWRU  PH]ĘJD]GDViJ LSDU V]ROJiOWDWiVRN
IRJODONR]WDWRWWMDLQDNDUiQ\DMHOOHJ]HWHVYiOWR]iVWPXWDW$PH]ĘJD]GDViJEDQIRJODONR]WDWRWWDN
DUiQ\D IRO\DPDWRVDQ FV|NNHQ D] LSDUEDQ IRJODONR]WDWRWWDNp NH]GHWEHQ QĘ PDMG FV|NNHQ D
harmadik (szolgáltató) szektorban foglalkoztatottak aránya pedig folyamatosan emelkedik.
A PH]ĘJD]GDViJEDQ GROJR]yN DUiQ\D  pV  N|]|WW -ról 4,7%-ra, a
feldolgozóiparban 24,7%-ról 22,2%-ra csökkent, a szolgáltatásban dolgozóké viszont 4,4
százalékponttal emelkedett.
Magyarországon a munkanélküliek száma 2001-LJ IRO\DPDWRVDQ PpUVpNOĘG|WW H]W N|YHWĘHQ
pYUĘO pYUH HPHONHGHWW -ban meghaladta az 1998 évit. 2007-ben az éves átlaglétszámuk
valamivel alatta maradt az egy évvel korábbinak. A munkanélküliségi ráta 2002-WĘO
növekedést mXWDWRWW GH D OHJPDJDVDEE PXQNDQpONOLVpJĦ -os évben is valamivel
alacsonyabb (7,5%) volt, mint 1998-ban, de 2009-UH D YiOViJQDN N|V]|QKHWĘHQ H] IHOXJURWW
10% körülire. A munkanélküliségi ráta 1998 és 2008 között minden korcsoportban
hasonlóképpen mozgott. A fiatalok (20–24 éves korcsoport) munkanélküliségi rátájának
növekedésében – a 2001. évi 9,7%-ról 2008. évi 18,2%-ra – MHOHQWĘV V]HUHSH YDQ D
IRJODONR]WDWiVYLVV]DHVpVpQHNPLYHOtJ\HNRUFVRSRUWEDQDUiWDQHYH]ĘMHHJ\UHNLVHEE
A 15–64 éves gazdaságilag nem aktív népesség korosztályon belüli aránya 1998-tól 40%
körüli. Az inaktívak létszáma és népességen belüli aránya csak a 40 év feletti
NRUFVRSRUWRNEDQ FV|NNHQW MHOHQWĘVHEEHQ 0LQG D IpUILDNQiO PLQG SHGLJ D QĘNQpO HUĘWHOMHV
volt ez a változás, a férfiaknál a 40–44 éves korcsoportban közel a felére csökkent.
$] XWyEEL pYWL]HGEHQ IHOHUĘV|G|WW D] D WHQGHQFLD KRJ\ D QĘN PLQG NpVĘEEL pOHWNRUEDQ
YiOODOQDN J\HUHNHW (]]HO |VV]HIJJpVEHQ D WDQXOPiQ\DLNDW EHIHMH]Ę –29 éves
korcsoporthoz tartozó inaktív QĘNV]iPDDNLOHQFYHQHVpYHNYpJpWĘOFV|NNHQWPtJD]XWiQXN
N|YHWNH]ĘNpWNRUFVRSRUWQiOHOOHQWpWHVPR]JiVILJ\HOKHWĘPHJ
Ha megvizsgáljuk a munkanélküliek iskolázottságát, akkor arra a megállapításra juthatunk,
hogy az iskolázottság véd a munkanélküliségWĘO
A hazai (2008. évi) adatokat tanulmányozva megállapítható, hogy a diplomások
munkanélkülisége (8%) az átlagos munkanélküliségi ráta (7,8%) körül van, miközben az
DODFVRQ\DQLVNROi]RWWPXQNDHUĘPXQNDQpONOLVpJLUiWiMD  MyYDOiWODJIHOHWWL
A kileQFYHQHV pYHN VRUiQ D] LVNROi]RWWViJ HJ\UH LQNiEE IHOpUWpNHOĘG|WW (] WHWWHQ pUKHWĘ D
NpS]HWW PXQNDHUĘ LUiQWL LJpQ\ Q|YHNHGpVpEHQ D NHUHVHWL pV PXQNDQpONOLVpJL DUiQ\RN
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DODNXOiViEDQ D NO|QE|]Ę LVNROi]RWWViJ~ FVRSRUWRN N|]W $ N|]pSLVNROiW YpJ]HWWHN NHUHVHti
HOĘQ\H D] iOWDOiQRV LVNROiW YpJ]HWWHNKH] NpSHVW  pV  N|]|WW W|EE PLQW
PiVIpOV]HUHVpUHQĘWWDGLSORPiVRNNHUHVHWLHOĘQ\HSHGLJPHJKiURPV]RUR]yGRWW8J\DQDNNRU
D] LVNROi]RWWDEEDN NHUHVHWL HOĘQ\H J\DNUDQ DEEyO LV DGyGLN KRJ\ ĘNHW QDJ\REE DUiQ\EDQ
foglalkoztatják a termelékenyebb vállalatok. Ez egy olyan specializálódási folyamatra enged
N|YHWNH]WHWQL DKRO D PXQNDHUĘSLDF NHWWpV]DNDG HJ\ DODFVRQ\ WHUPHOpNHQ\VpJĦ ]|PpEHQ
NpS]HWOHQ PXQNDHUĘW DONDOPD]y pV HJ\ PDJDV WHUPHOpNHQ\VpJĦ LVNROi]RWW PXQNDHUĘW
foglalkoztató szegmensre.
8J\DQDNNRUQHPIHOWpWOHQOLJD]D]KRJ\DIĘLVNRODLYDJ\HJ\HWHPLWDQXOPiQ\RNSLDFLpUWpNH
növekedett a legjobban. Az úgynevezett megtérülési ráta számítások figyelembe veszik a
EL]RQ\RV NpS]HWWVpJ HOpUpVpKH] V]NVpJHV LGĘW pV költségeket, és ezt vetik össze a várható
jövedelmekkel, a munkanélküliség kockázatának mértékével. Ez alapján az adatok azt
PXWDWMiN KRJ\  pV  N|]|WW D V]DNPXQNiVNpS]Ę pV D N|]pSLVNROD N|]|WWL HJ\HWOHQ
évnyi tanulási többlet piaci értéke emelkedett a legnagyobb mértékben (Kertesi - .|OOĘ
2001).
$]LVNROi]RWWViJHOĘQ\pWPXWDWMDD]LVKRJ\D]DNWtYDNN|]WPDJDVDEEDN|]pS- pVIHOVĘIRN~
YpJ]HWWVpJĦHN DUiQ\D PLQW D QpSHVVpJ HJpV]pEHQ $ IRJODONR]WDWRWW IpUILDN W|EE PLQW
42 százaléka legalább középiskolai végzettséggel rendelkezett 2000-ben, míg a foglalkoztatott
QĘNN|]HOV]i]DOpNiQDNYROWOHJDOiEEN|]pSLVNRODLYpJ]HWWVpJH-ben a népszámlálás
DGDWDLDODSMiQD]HJpV]QpSHVVpJHWYL]VJiOYDD]LO\HQV]LQWĦYpJ]HWWVpJJHOUHQGHONH]ĘIpUILDN
DUiQ\DDpYQpOLGĘVHEEIpUILQpSHVVpJHQEHOODQĘNpSHGLJDQĘLQpSHVVpJHQEHOO
 V]i]DOpN YROW YDJ\LV D OHJDOiEE N|]pSLVNRODL YpJ]HWWVpJĦHN IRJODONR]WDWRWWDNRQ EHOOL
aránya jóval nagyobb volt népességen belüli arányuknál (Népszámlálás 2001/2, 2002).
A munkanélküliek iskolai végzettség szerinti összetétele kevéssé változott az elmúlt években.
Az alacsony iskolázottságúak munkanélkülieken belüli aránya továbbra is meghaladja a 30
százalékot. A legfeljebb általános iskolát végzettek aránya csökkent valamennyire, de ennek
HOVĘGOHJHV RND YDOyV]tQĦOHJ D] KRJ\ HOVĘVRUEDQ D NpS]HWOHQHN DGWiN IHO D UHPpQ\WHOHQQHN
WHNLQWHWW PXQNDKHO\NHUHVpVW $ PXQNDQpONOLVpJ OHJNHYpVEp D IHOVĘIRN~ YpJ]HWWVpJĦHNHW
sújtja. Arányuk a foglalkoztatottak között 17 százalék körüli, miközben a munkanélküliek
között csak 9 százalékos. A foglalkoztatottak és a munkanélküliek iskolai végzettség szerinti
|VV]HWpWHOH D]W WDQ~VtWMD KRJ\ D PXQNiOWDWyN HOVĘVRUEDQ D NpS]HWWHEE PXQNDYiOODOyNDW
foglalkoztatják.
Befejezés
Jelen tanulmány azzal a céllal készült, hogy bemutassa a demográfiai helyzet figyelembe
YpWHOpYHO D] LVNROi]RWWViJ pV D] RNWDWiV V]HUNH]HWL iWDODNXOiViQDN IĘEE LUiQ\YRQDODLW D
IRJODONR]WDWRWWViJpVDPXQNDHUĘSLDFLMHOOHP]ĘNDODNXOiViW$M|YĘEHQD]RNWDWiVSROLWLNiQDN
V]HP HOĘWW NHOO WDUWDQLD D MHOHQOHJL IRO\DPDWRNDW pV D M|YĘEHOL HOĘUHMHO]pVHN LVPHUHWpEHQ D
tudatos tervezéshez szükséges ezek figyelembevétele.
Összefoglaló
$] HOĘ]ĘHNEHQ EHPXWDWiVUD NHUOW D KD]DL LVNROi]RWWViJ DODNXOiVD D GHPRJUiILDL WHQGHQFLiN
függvényében, és gazdasági aktivitás változása az elmúlt évtizedben. A kilencvenes évek
VRUiQD]LVNROi]RWWViJHJ\UHLQNiEEIHOpUWpNHOĘG|WW(]WHWWHQpUKHWĘDNpS]HWWPXQNDHUĘLUiQWL
LJpQ\ Q|YHNHGpVpEHQ D NHUHVHWL pV PXQNDQpONOLVpJL DUiQ\RN DODNXOiViEDQ D NO|QE|]Ę
iskolázottságú csoportok között. A munkanélküliek iskolai végzettség szerinti összetétele
kevéssé változott az elmúlt években. Ha megvizsgáljuk a munkanélküliek iskolázottságát,
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DNNRU DUUD D PHJiOODStWiVUD MXWKDWXQN KRJ\ D] LVNROi]RWWViJ YpG D PXQNDQpONOLVpJWĘO
0DJ\DURUV]iJRQPLQGDIpUILDNPLQGDQĘNIRJODONR]WDWiVDHOPDUDGD]XQLyViWODJKR]NpSHVW
Mára az iskolarendszereknek meghatározó szerepe van a szakképzettségi szerkezet
kialakításában, a népesség át- és továbbképzésében.
Summary
Increasing of education of the population can be seen in the second half of the 20th century. It
is due to the growing of education all over the world. It is a general tendency that the number
of whole population is decreasing and the society is ageing in other European countries as
well. The main problem of vertical structure of Hungarian higher education is that there are
too many students who takes part in long–term training programs. On the other hand there are
less students who takes part in short-term trainings. The rates of employment of men and
women were changed similarly, but in case of men employment the rate is smaller than
among women. The benefit of education shows that among active workers the rate of
qualified workers are higher then in case of the whole population.
Felhasznált irodalom:
1. Gál Róbert Iván – Törzsök Árpád - Medgyesi Márton – Révész Tamás [2006]: Korosztályi
elszámolás, 1992-2001. Társadalmi riport, 2006. (9. évf.) 1. sz. 229-237. old.
2. Kemény István – -DQN\ %pOD >@ $  pYL FLJiQ\ IHOPpUpVUĘO 1pSHVHGpVL
nyelvhasználati és nemzetiségi adatok. %HV]pOĘ, 2003. (8. évf.) 10. sz. 64. old.
3. Keresi Gábor – .|OOĘ -iQRV >@ $ JD]GDViJL iWDODNXOiV NpW V]DNDV]D pV D] HPEHUL WĘNH
átértékelése. A bérszerkezet átalakulása Magyarországon 1986-1999 - III. rész Közgazdasági
szemle, 2001. (48. évf.) 11. sz. 897-919. old.

4. .|]SRQWL6WDWLV]WLNDL+LYDWDO>@OHW|OWKHWĘVW$'$7– táblák.
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5. Laky Teréz – Kozmáné Takáts Edit [1998-@$PXQNDHUĘSLDFNHUHVOHWpW- és kínálatát
DODNtWy IRO\DPDWRN 0XQNDHUĘ-piaci helyzetjelentés. Munkaügyi Kutatóintézet.
$ Ä.|]|VHQ D -|YĘ 0XQNDKHO\HLpUW´ $ODStWYiQ\ .LDGYiQ\DL %S   
2001.
6. Nagy Gábor [2007]: Divergencia vagy konvergencia - az átmenet gazdasági térfolyamatainak mérlege földrajzos szemmel. Tér és társadalom, 2007. (21. évf.) 1. sz. 35. old.
7. Nemes Nagy József [2005]: Kistérség határok nélkül. Comitatus: önkormányzati szemle,
2005. (15. évf.) 4. sz. 5-16. old.
8. Polónyi István [2000]: Egyre többet, egyre kevesebbért. Educatio, 2000. (8. évf.)
1. sz. 43-61. o.
9. Polónyi István [2002]: Az oktatás gazdaságtana. Osiris Kiadó, Bp.
10. Polónyi István [2008]: Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság. Nemzeti Tankvk., Bp.
11. 6XJiU $QGUiV >@ 'HPRJUiILDL MHOOHP]ĘN D QpSHVVpJ LVNROi]RWWViJD pV D WDQiUL
foglalkozásban foglalNR]WDWRWWDNMHOOHP]ĘLDpYLQpSV]iPOiOiVDODSMiQ%S.p]LUDW
12. 9iJy,UpQ>@)HOIHOpWHUMHV]NHGĘyYRGi]WDWiVVWDJQiOyKR]]iIpUpV(GXFDWLR
(13. évf.) 4. sz. 742-760. o.
13. Vukovich Gabriella >@)ĘEEQpSHVHGpVLIRO\DPDWRN,Q.RORVL7DPás – Tóth István
János – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2002. TÁRKI Társadalom-kutatási
Intézet Rt., Budapest
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K(5h/ėJUDIT
HOGYAN TOVÁBB? HALLGATÓI ELVÁRÁSOK A ',3/20$(/ė77
Kulcsszavak: GLSORPiVPXQNDQpONOLVpJIHOVĘRNWDWiVNpS]pVIHMOHV]tés
1. Bevezetés
(J\ IHOVĘRNWDWiVL LQWp]PpQ\ V]iPiUD NpW QDJ\ NpUGpV YDQ $] HOVĘ OHV]-H HOHJHQGĘ
MHOHQWNH]ĘMH pV D PiVRGLN KRJ\DQ WXGQDN YpJ]ĘV KDOOJDWyL HOKHO\H]NHGQL 0LQGNHWWĘ
OpWIRQWRVViJ~V]iPiUDKLV]D]HOpJHGHWWKDOOJDWy~MMHOHQWNH]ĘNHWKR]$]HOpJHGHWWVpJIRQtos
kritériuma a diploma utáni „Hogyan tovább?” kérdésre kapott adekvát válasz. A média
naponta hangoztatja, túl sok a diplomás, a hallgatók a végzés után legfeljebb a
munkanélküliek táborát növelik, reális esélyük nincs, és nem lehet a végzettségüknek
megIHOHOĘ PXQNDKHO\ PHJV]HU]pVpEHQ $ JD]GDViJL YiOViJ PpJ LQNiEE PHJQHKH]tWL D ILDWDO
pUWHOPLVpJLHN KHO\]HWpW  WDYDV]iQ WL]HQ|W pYHV FV~FVRQ YROW D] iOOiVNHUHVĘN OpWV]iPD
A munkanélküliek száma 2009. februárjában közel 400 ezerre emelkedett, ami ekkor
9,1 százalékos munkanélküliségi rátát jelentett. 2008. decemberéhez képest 2009. februárjára
50 H]HU IĘYHO QĘWW D PXQNiMXNDW HOYHV]WHWWHN V]iPD PLQGHQ KHWHGLN iOOiVQpONOLW HEEHQ D
negyedévben bocsátottak el. (KSH, 2009) Az adatok azt igazolják, hogy a válság az egész
Európai Uniót érinti, bár kétségtelenül nem azonos mértékben. Az Eurostat által publikáltak
szerint az uniós munkanélküliségi ráta is 8 százalék felett van már.
$] iOOiVNHUHVĘN V]iPiQDN Q|YHNHGpVH D PXQNDQpONOLHN NRU|VV]HWpWHOpW LV iWUHQGHzte.
&V|NNHQWDpYHQDOXOLDNpVQĘWWD]HQQpOLGĘVHEEHNDUiQ\DDPLHJ\EHQD]WMHOHQWLKRJ\D
PiUJ\DNRUODWWDOpVW|EEpYHVPXQNDYLV]RQQ\DOUHQGHONH]ĘNLVD]HOERFViWRWWDNN|]pNHUOWHN
$ IHQWLHN D]W LJD]ROMiN KRJ\ D NHGYH]ĘWOHQ IRJODONR]WDWiVL WHQGHQFLiNDW DODSYHWĘHQ QHP D]
~MRQQDQ GLSORPiW V]HU]HWWHN PXQNDHUĘSLDFL PHJMHOHQpVH RNR]WD KLV] ĘN QDJ\ OpWV]iPEDQ
M~OLXVEDQDXJXV]WXVEDQSUyEiOQDNiOOiVWWDOiOQL$PXQNDQpONOLVWiWXV]EDW|UWpQĘEHiUDPOiV
Q|YHNYĘ LQWHQ]LWiVD PLDWW FV|NNHQW D PXQNDQpONOLVpJ LGĘWDUWDPD  pV IpO KyQDSUD iP D
tartósan, legalább egy éve állás nélküliek aránya így is változatlanul nagyon magas,
45 százalékos. (KSH, 2009)
,O\HQ NHGYH]ĘWOHQ KHO\]HWEHQ YDMRQ PLO\HQ HVpO\N YROW D] HOKHO\H]NHGpVUH D]RNQDN D
diplomásoknak, akik 2009-EHQ OpSWHN NL D PXQNDHUĘSLDFUD +HO\]HWNHW QHKH]tWHWWH KRJ\ D
EHLVNROi]iVLDUiQ\RNDODNXOiVDpVDIHOVĘRNWDWiVV]HUNH]HWLYiOWR]iVDN|YHWNH]PpQ\HNpQWVRKD
annyi hallgató nem kapott diplomát, mint 2009. nyarán. Az 1. ábra adatai azt igazolják, hogy
Mag\DURUV]iJRQ D] HOVĘ pYIRO\DPUD IHOYHWW KDOOJDWyN OpWV]iPD -hez képest csaknem
PHJKiURPV]RUR]yGRWW/HJW|EEHQDQ\DUiQYpJ]pVHOĘWWiOOyNYROWDN
A helyzetet súlyosbítja, hogy 2006-tól az ún. Bologna-IRO\DPDW NHUHWpEHQ PHJNH]GĘG|WW D]
HJ\VpJHVHQ HJ\PiVUD pSOĘ IHOVĘIRN~ YpJ]HWWVpJL V]LQWHNHW EL]WRVtWy W|EEFLNOXV~ RNWDWiV
DPLQHNN|YHWNH]PpQ\HNpQWHEEHQD]pYEHQNDSWiNPHJD]HOĘV]|ULO\HQUHQGV]HUEHn tanulók
DODSGLSORPiMXNDW $ IHOVĘRNWDWiV V]HUNH]HWL iWDODNtWiViQDN HJ\LN DODSYHWĘ FpOMD pSS D
PXQNDHUĘSLDFL HVpO\HN MDYtWiVD YROW .pUGpV KRJ\DQ IRJDGMD D PXQNDHUĘSLDF D U|YLGHEE
LGĘWDUWDP~NpS]pVEHQYpJ]HWWHNHW"
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iEUD(OVĘpYHVQDSSDOLWDJR]DWRVKDOOJDWyN
számának alakulása Magyarországon 1990-2008
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
1990/1991

1995/1996

2005/2006

2007/2008

(Forrás: www.felvi.hu)

1990 óta jeOHQWĘVHQ PHJQĘWW D IHOVĘRNWDWiVEDQ WRYiEEWDQXOyN DUiQ\D $PtJ -ben a
MHOHQWNH]ĘN DOLJ  V]i]DOpND Q\HUW IHOYpWHOW DGGLJ D] pYWL]HG N|]HSpUH H] D PXWDWy
58 V]i]DOpNUDQĘWW-ban már elérte a 77 százalékot.
iEUD)HOVĘRNWDWiVLLQWp]PpQ\HNEHMHOHQWNH]HWWHNpVIHOYHWWHN
aránya 1990-2008 (%-ban)
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* 100 százalék minden évben az összes MHOHQWNH]ĘWMHOHQWL
(Forrás: KSH Oktatási adatok, 2008/2009. Statisztikai tükör, 2009/48. www.ksh.hu)

A 2. iEUD D]W LJD]ROMD KRJ\ D IHOVĘRNWDWiV HOLWNpS]Ę MHOOHJH D NLOHQFYHQHV pYHN N|]HSpUH
PHJV]ĦQW $PtJ D UHQGV]HUYiOWiV LGHMpQ D SiO\i]yN HJ\KDUPDGD V]iPiUD YiOW OHKHWĘVpJ
HJ\HWHPHQ IĘLVNROiQ WDQXOQL DGGLJ PD PiU V]LQWH PLQGHQ MHOHQWNH]Ę HONH]GKHWL
WDQXOPiQ\DLW7HUPpV]HWHVHQDIHOVĘRNWDWiVW|PHJHVVpYiOiVDHOĘEE-XWyEEPLQĘVpJURPOiVKR]
vezet, azaz olyanok is végeznek és diplomát kapnak, akiket a munkDHUĘSLDFQHPYDJ\QHP
diplomás munkakörbe alkalmaz.
$ IHQWLHN LQGRNROMiN DQQDN YL]VJiODWiW PL OHV] D JD]GDViJL YiOViJ LGĘV]DNiEDQ YpJ]Ę QDJ\
OpWV]iP~ SiO\DNH]GĘ GLSORPiVVDO D ]iUyYL]VJD XWiQ PLEHQ UHPpQ\NHGQHN PLO\HQ
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elvárásokkal indulnak, és ezek mennyire egyeznek meg a munkahelyek friss diplomásokkal
NDSFVRODWRV LJpQ\HLYHO" (]HNUH D NpUGpVHNUH NHUHVWHP D YiODV]W D 1\tUHJ\Ki]L )ĘLVNROD
Gazdaság és Társadalomtudományi Karán 2009-ben záróvizsgázó hallgatók körében 2009.
iSULOLViEDQOHIRO\WDWRWWNpUGĘtYHs megkérdezés eredményeinek ismertetésével.
2. Miért nem tud a diplomás elhelyezkedni?
$]HJ\pQDNNRUQHPWXGiOOiVWWDOiOQLKDYpJ]HWWVpJHQHPNHOHQGĘDPXQNDHUĘSLDFRQD]D]
abszolút értelemben nem lehet elhelyezkedni. De akkor sem, ha végzettsége NHOHQGĘ FVDN
ODNyKHO\pQLOOHWYHD]iOWDODHOpUKHWĘWiYROViJRQEHOOQLQFVPHJIHOHOĘPXQNDKHO\KDORNiOLVDQ
PXQNDQpONOL+DDYpJ]HWWVpJHDODSMiQDEV]RO~WYDJ\ORNiOLVV]LQWHQYDQPXQNDOHKHWĘVpJH
GHDPXQNDHUĘSLDFW~ONtQiODWPLDWWHUĘVHQV]HOHNWiODNNor speciális ismeretek nélkül nem tud
YHUVHQ\NpSHVVp YiOQL $ QHJ\HGLN HVHW KD D SiO\DNHUHVĘQN WXGiV NpSHVVpJ pV NRPSHWHQFLD
KiUPDVD QHP UHOHYiQV D] HOYiUiVDLYDO pV YiJ\DLYDO (EEHQ D WDQXOPiQ\EDQ H QpJ\ WpQ\H]Ę
alapján elemzem a vizsgálatban részt vett hallgatók helyzetét.
A. Abszolút értelemben akkor nem tud a hallgató elhelyezkedni, ha túlképzés van, telített a
SLDFYDJ\HODYXOWV]DNPiWWDQXOWpVDPXQNDHUĘSLDFQDNPiUQLQFVV]NVpJHLO\HQYpJ]HWWVpJĦ
szakemberre.
Az elmúlt 15 év alatt nappali tagozatRQDIHOVĘRNWDWiVEDQDKXPiQpVDWiUVDGDORPWXGRPiQ\L
területeken, továbbá a gazdasági és ügyviteli képzési programoknál volt az átlagost jóval
PHJKDODGyPpUWpNĦOpWV]iPQ|YHNHGpV(QQHNN|YHWNH]WpEHQ-re a képzés szerkezetében
 V]i]DOpNUD QĘWW D JD]GDViJL iJKR] WDUWR]y V]DNRN DUiQ\D 1ĘWW D PĦV]DNL pV MHOHQWĘVHQ
csökkent a pedagógiai képzések részesedése. (KSH, Oktatási adatok, 2009)
1. táblázat: A 2009-HVMHOHQWNH]pVHNDODSMiQDOHJQpSV]HUĦEEV]DNRN|VV]HKDVRQOtWiVD
DPXQNDHUĘSLDFRQOHJLQNiEENHUHVHtt diplomákkal
/HJQpSV]HUĦEEszakok 2009-ben

$PXQNDHUĘSLDFiOWDONHUHVHWWGLSORPiN-ben

1. Gazdálkodás és menedzsment

1. Mérnök- informatikus

2. Turizmus-vendéglátás

2. Gépészmérnök

3. Kommunikáció és média

3. Gyógyszerész

4. Pénzügy – számvitel

4. Pénzügyi-számviteli szakember

5. Kereskedelmi- marketing

5. Turizmus – vendéglátás

6. Mérnök – informatikus

6. Orvos

7. Jogász

7. Gazdálkodási szakember

8. Gépészmérnök
9. Andragógia
0ĦV]DNLPHQHG]VHU
(Forrás: www.felvi.hu0iUNHYpVDGLSORPDDSiO\DNH]GĘNQHN,Q1DSL*D]GDViJ

Az 1. táblázat azt igazolja, hogy az érettségizettek pályaválasztását csak kis mértékben
EHIRO\iVROMiN D] HOKHO\H]NHGpVL OHKHWĘVpJHN $ V]DNPiN SUHV]Wt]VpQHN DODNXOiViUD XJ\DQ
KDWiVVDO YDQ D PXQNDHUĘSLDFL HOIRJDGRWWViJ GH D] ~Q ÄGLYDWV]DNPiN´ SpOGiXO
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kommunikiFLypVPpGLDV]DNPĦV]DNLPHQHG]VHUMRJiV]DQQDNHOOHQpUHQpSV]HUĦHNKRJ\D
PXQNDHUĘSLDFPpUVpNHOWHQpUGHNOĘGLND]LWWYpJ]HWWHNLUiQW
B. /RNiOLV pUWHOHPEHQ LV PXQNDQpONOLYp YiOKDW YDODNL DNL EiU NHOHQGĘ V]DNPiYDO
UHQGHONH]LN GH ODNyKHO\pQ YDJ\ D] iOWDOD HOpUKHWĘ WiYROViJRQ EHOO QHP WDOiO PHJIHOHOĘ
YpJ]HWWVpJpQHNPHJIHOHOĘPXQNDKHO\HW
$ YL]VJiODWEDQ UpV]WYHYĘ KDOOJDWyN D 1\tUHJ\Ki]L )ĘLVNROD *D]GDViJ pV 7iUVDGDORPtudományi Karán utolsó éves nappali tagozatos gazdálkodási és menedzsment, kommunikáció
pVPĦYHOĘGpVV]HUYH]ĘYDODPLQWWDQiUpVPĦYHOĘGpVV]HUYH]ĘV]DNRVKDOOJDWyNYROWDNDNLNQHN
lakóhelye és keresett munkahelye többnyire az Észak-alföldi régió.
Annak ellenére, hogy válság idején nehéz bármilyen prognózist készíteni, az Észak-alföldi
Regionális Munkaügyi Központ fejlesztési tervei az innováció vezérelt technológiák (bio,
nano, gén és agrártechnológia) valamint ezek kommunikációs területe, a logisztika, a
IHOGROJR]yLSDU pV D WHUPpV]HWL pV NXOWXUiOLV HUĘIRUUiVRNRQ DODSXOy WXUL]PXV WHUOHWpUH
YRQDWNR]WDN (EEĘO N|YHWNH]ĘHQ D UpJLy D IULVV GLSORPiVRN V]iPiUD KDW WHUOHWHQ NtQiOW
HOKHO\H]NHGpVLOHKHWĘVpJHW
x Energiaellátás területén az irányítástechnikai szolgáltatásoknál, energetikai ellátás,
DXWRPDWL]iOiVLIHODGDWRNYpJ]pVpUHDWHUYH]pVWĘODPHJYDOyVtWiVIRO\DPDWiLJ
x 0ĦV]DNL JpSJ\iUWiVL iJD]DWRNEDQ NRQVWUXNWĘU|NUH J\iUWPiQ\IHMOHV]WĘNUH
WHFKQROyJLDL IRO\DPDWWHUYH]ĘNUH pV V]HUYH]ĘNUH HUĘIRUUiV JD]GiONRGyNUD pV
WHUPpNSLDFLV]ROJiOWDWyNUDYROWMHOHQWĘVLJpQ\
x $]pStWĘLSDUDODSYHWĘHQPDUNHWLQJpVPLQĘVpJEL]WRVtWiVLV]DNHPEHUHNUHYiUW
x A logisztikai szakemberek közül a szállítmányozás, raktározás, csomagolás és
vámkezelés területén YROW HOKHO\H]NHGpVL OHKHWĘVpJ $ODSYHWĘHQ D PLQĘVpJL
V]ROJiOWDWiVRNKR]N|WKHWĘHQDV]HPpO\LpVVSHFLiOLVLJpQ\HNIHOPpUpVHpVNLHOpJtWpVH
LVDOHHQGĘV]DNHPEHUHNIHODGDWDNHOOHWWKRJ\OHJ\HQ
x $ UpJLyQDN V]NVpJH YROW pV YDQ LGHJHQ Q\HOYHNHW MyO EHV]pOĘ RO\DQ HOVĘVRUEDQ D
turizmus területén dolgozó szakemberekre is, akik a szállodai kiszolgáló
rendszerekhez szükséges feltételeken túl az egészség és kulturális turizmus világában
is otthon vannak.
x Végül a kereskedelem, marketing területén komplex gondolkodású szakembereknek
YROWUHiOLVHVpO\NDYL]VJiOWLGĘV]DNEDQD]HOKHO\H]NHGpVUH
C. A friss diplomás tudás, képesség és készség hármasa nem releváns az elvárásaival, mert
vagy túlzottan nagy igényei vannak, vagy esetleg csak egy területen akar elhelyezkedni,
kompromisszumra nem vállalkozik.
$ YpJ]ĘV|N HOYiUiVDLQDN PHJLVPHUpVH pUGHNpEHQ  ]iUyYL]VJD HOĘWW iOOy KDOOJDWyYDO
NpUGĘtYHV PHJNpUGH]pVW IRO\WDWWDP  JD]GiONRGiVL pV PHQHG]VPHQW  NRPPXQLNiFLy pV
PĦYHOĘGpVV]HUYH]Ę WRYiEEi  WDQiU pV PĦYHOĘGpVV]HUYH]Ę V]DNRV KDOOJDWy W|OW|WWH NL D
NpUGĘtYHW
A kérdések egy csoportja a diploma utáni tervekre kérdezett rá. Válaszadóink nagy része
tanulmányai befejezése után azonnal dolgozni szeretne. A gazdálkodási szakos hallgatók 85
százaléka, a kommunikáciyVRN  V]i]DOpND D OHHQGĘ WDQiURN NpWKDUPDGD ]iUyYL]VJD XWiQ
munkát vállalna. Elhanyagolható azok száma, akik inkább külföldön próbálnának szerencsét.
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Az Európai Uniós országok foglalkoztatási gondjai miatt válaszadóink nem tartják reálisan
megvalósíthatónak a kinti elhelyezkedést.
Szintén csekély a továbbtanulni vágyók aránya is, a kommunikáció szakosoknál
10 százalékos, a gazdálkodási és menedzsment szakosoknál 11 százalék, ugyanakkor minden
KDUPDGLN OHHQGĘ WDQiU D GLSORPD XWiQ PpJ WDQXOQL V]HUHWQH 0Lután országosan is nagyon
OHFV|NNHQW D PXQNDHUĘSLDF pUGHNOĘGpVH D WDQiURN LUiQW H]pUW D WDQXOiV V]iPXNUD PLQWHJ\
menekülésként jelenik meg. Többségük tanár szakukhoz kapcsolódóan a Nyíregyházi
)ĘLVNROD PHVWHUNpS]pVpEHQ WHUYH]L WRYiEEWDQXOiViW (]]HO LV MHOH]YH KRJ\ OHHQGĘ
V]DNPiMXNDWNRPRO\DQJRQGROMiNDWDQXOiVVDOLQNiEELGĘWDNDUQDNQ\HUQLKiWKDPLUH~MDEE
diplomájukat megszerzik, már javulnak elhelyezkedési esélyeik. Figyelemre méltó, hogy a
JD]GiONRGiVLpVNRPPXQLNiFLyV]DNRQYpJ]ĘNN|]ODNLNWRYább szeretnék magukat képezni,
DODSYHWĘHQ QHP D PHVWHUNpS]pVW FpOR]]iN PHJ PiV D V]DNNpS]HWWVpJNK|] NDSFVROyGy
DODSV]DNRN PHJNH]GpVpW WHUYH]LN 0LQG|VV]H  IĘ JRQGRONRGLN D]RQ KRJ\ IHOVĘIRN~
szakképzésen tanuljon tovább.
Arra is kíváncsiak voltunk, hoJ\YpJ]ĘVHLQNKRJ\DQOiWMiNPHO\HND]RNDWpQ\H]ĘNDPHO\HN
D]HOKHO\H]NHGpVQpOHOĘQ\WMHOHQWHQHN
WiEOi]DW$]HOKHO\H]NHGpVQpOHOĘQ\WMHOHQWĘWpQ\H]ĘNDPHJNpUGH]HWWHNpVD
PXQNDHUĘSLDFV]HULQW
(/ė1<$+$//*$7Ï.6=(5,17
1. Kapcsolatok
2. Idegen-nyelv tudása
3. Diploma
4. Szakmai, gyakorlati jártasság
5. Kommunikációs képesség
-yKtUĦLQWp]PpQ\EHQV]HU]HWWSLDFNpSHV
diploma

(/ė1<$081.$(5ė3,$&6=(5,17
1. Precizitás
2. Képesség az önálló munkavégzésre
3. Szakmai, gyakorlati jártasság
4. Új készségek elsajátításának képessége
5. Nagy munkabírás
6. Informatikai ismeretek

(FRUUiV6DMiWNXWDWiVLOOHWYHÄ0iUNHYpVDGLSORPDDSiO\DNH]GĘNQHN´,Q1DSL*D]GDViJ április 10.)

Az elvárások és a realitás közötti különbség az önálló és precíz munkavégzés, a nagy
PXQNDEtUiV WHUOHWpQ V]HPEH|WOĘ H]HNHW QHP HPOtWLN PHJNpUGH]HWWHLQN XJ\DQDNNRU D
PXQNDHUĘSLDF V]iPiUD QDJ\RQ IRQWRVDN )LJ\HOHPUH PpOWy KRJ\ KDOOJDWyLQN PLO\HQ IRQWRV
szerepet tulajdonítanak az idegen-nyelv tudásnak. Ezzel szemben a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara felmérései azt igazolták, hogy a nyelvtudás mindössze 4-5 százalékkal javítja csak
az elhelyezkedési esélyeket. (Napi Gazdaság, 2009) $ Q\HOYV]DNRVRN N|UpEHQ LV QĘWW D]
iOOiVNHUHVĘNV]iPDPHUWPtJNRUiEEDQPXOWLQDFLRQiOLVFpJHNDONDOPD]WiNĘNHWPDPiUULWND
az, ha valaki csak a nyelvtudása miatt nyer felvételt. A munkaadók jogosan várják el, ha a
GLSORPD PHJV]HU]pVpQHN HOHQJHGKHWHWOHQ IHOWpWHOH HJ\ N|]pSV]LQWĦ Q\HOYLVPHUHW DNNRU
természetesnek vehetik, hRJ\OHHQGĘPXQNDWiUVDLNEHV]pOMHQHNOHJDOiEEHJ\LGHJHQ-nyelvet.
D. A WDQXOPiQ\HOHMpQPHJIRJDOPD]RWWDNV]HULQWDQHJ\HGLNHVHWDPLNRUSiO\DNHUHVĘQNQHP
fog tudni elhelyezkedni, ha a tudás, képesség és kompetencia hármasa nem releváns az
elvárásaival és vágyaival.
Ezért arra is rákérdeztünk, hogy diákjaink szerint mit lehetne, kellene tenni azért, hogy az
iOWDOXNHPOtWHWWHOĘQ\|NNHOUHQGHONH]]HQHN
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WiEOi]DW$KDOOJDWyNV]HULQWLHOKHO\H]NHGpVLHOĘQ\|NpVD]RNPHJV]HU]pVpQHNiOWDOXN
fontosnak tartott elméleti megoldásai
(/+(/<(=.('e6,(/ė1<g.
A HALLGATÓK SZERINT

AZOK MEGSZERZÉSÉNEK
ELMÉLETI MEGOLDÁSAI

1. Kapcsolatok

1. Képzés alatti munkavállalás

2. Idegen-nyelv tudása

2. Külföldi ösztöndíjak, pályázatok, a képzés
alatti idegen-nyelv tanulása

3. Diploma

3. Diploma

4. Szakmai, gyakorlati jártasság

4. Képzés gyakorlati jellegének növelése

5. Kommunikációs képesség

5. Szóbeli számonkérések növelése,
tananyagban kommunikációs
képességfejlesztés

 -y KtUĦ LQWp]PpQ\EHQ V]HU]HWW SLDFNpSHV  7DQXOiVUD YDOy |V]W|Q]pV D IHOVĘRNWDWiVL
diploma
LQWp]PpQ\UpV]pUĘO
(Forrás: saját kutatás, 2009)

Ugyanakkor arra is érdemes rákérdezni, hogy a gyakorlatban mindezek hogyan valósultak
meg.
9iODV]DGyLQN D] HOKHO\H]NHGpVKH] IRQWRVQDN WDUWRWW NDSFVRODWRN PHJV]HU]pVpQHN DODSYHWĘ
eszközeként a képzés alatti munkavállalást említik. Vizsgálatunk azt bizonyította, hogy
magas, több mint 40 százalék azon hallgatók aránya, akik tanulmányaik alatt rövidebbKRVV]DEE LGHLJ GROJR]WDN -HOOHP]ĘHQ DONDOPL PXQNiW YpJH]WHN PHO\HN QHP NDSFVROyGWDN
OHHQGĘ V]DNPiMXNKR] $ IL~N W|EEQ\LUH IL]Lkai munkát, a lányok hostess-L YDJ\ NLVHJtWĘ
feladatokat vállaltak, szépségszalonokban, bevásárlóközpontokban, gyakran éjszaka.
0XQNDYiOODOiVXN FpOMD DODSYHWĘHQ D SpQ]NHUHVpV YROW (OHQ\pV]Ę D]RN V]iPD DNLN
szakmájukban tudtak dolgozni, újság, rádiós, telHYt]LyV V]HUNHV]WĘVpJHNEHQ SpQ]J\L
WHUOHWHQ D WDQiU V]DNRV KDOOJDWyN Q\iUL WiERUR]iVQiO (]HN D KDOOJDWyN MHOOHP]ĘHQ QHP
kaptak fizetést az itt elvégzett feladatokért.
$ IRQWRVViJL VRUUHQGEHQ PiVRGLN KHO\HQ V]HUHSOĘ LGHJHQ-nyelv tudás megszerzésének
OHKHWĘVpJpW PHJNpUGH]HWWHLQN NOI|OGL |V]W|QGtMDN PHJV]HU]pVpEHQ LOOHWYH D NpS]pV DODWWL
Q\HOYWDQXOiV OHKHWĘVpJpEHQ OiWMiN (KKH] NpSHVW D YL]VJiODWEDQ V]HUHSOĘ  KDOOJDWy közül
PLQG|VV]H  Q\HOYV]DNRVQDN YROW OHKHWĘVpJH NOI|OGL IHOVĘRNWDWiVL LQWp]PpQ\EHQ WDQXOQL
+DOOJDWyLQNLQWp]PpQ\QNNULWLNiMDNpQWIRJDOPD]]iNPHJKRJ\QLQFVN|WHOH]ĘLGHJHQ-nyelvi
képzés.
A szakmai, gyakorlati jártasság úgy a hallgatók, mint a munkaHUĘSLDF YpOHPpQ\H V]HULQW
elengedhetetlenül fontos. Örök dilemma, hogyan tehet szert erre egy frissen végzett
SiO\DNH]GĘ 9iODV]DGyLQN D NpS]pV J\DNRUODWL MHOOHJpQHN Q|YHOpVpEHQ OiWMiN D PHJROGiVW
A gazdálkodás és menedzsment szakosok a hetedik féléves ösV]HIJJĘJ\DNRUODWWyOYiUMiNHO
az elhelyezkedéshez szükséges szakmai tapasztalat megszerzését. Ezért örülnek ennek a
OHKHWĘVpJQHN pV DEEDQ Et]QDN KRJ\ D UXWLQ PHOOHWW NDSFVRODWRNDW LV V]HUH]KHWQHN PHO\HN
megkönnyítik számukra a pályakezdést. Tanár szakosaink a tanítási gyakorlatokat kiválónak
tWpOLNPHJ9pOHPpQ\NV]HULQWDNpS]pVVRUiQOHKHWĘVpJNYROWDQQ\LWDSDV]WDODWRWJ\ĦMWHQL
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amennyi kellene a tanári munka megkezdéséhez. A kommunikáció szakosok annak ellenére,
KRJ\ IpOpYHQWH  yUiW NOVĘ J\DNRrlati helyszíneken töltenek, keveslik ezek arányát. Azt
V]HUHWQpNKDNLVHEEyUDV]iPEDQWDQXOQiQDNHOPpOHWLWDQWiUJ\DNDWpVW|EEOHKHWĘVpJNQ\tOQD
D V]DNPiKR] HOHQJHGKHWHWOHQO IRQWRV NpV]VpJHN IHMOHV]WpVpUH ~J\ NOVĘ LQWp]PpQ\HNQpO
PLQWEHOVĘWUpQLQJHk alkalmával.
A kommunikációs készségek kialakításához diákjaink keveslik a szóbeli számonkéréseket.
A Bologna-UHQGV]HUĦ DODSV]DNRV NpS]pVHN NpS]pVL pV NpSHVtWpVL N|YHWHOPpQ\HLEĘO
kimaradtak a korábban többnyire szóbeli formában megvalósított szigorlatok. Így
HOĘIRUGXOKDW KRJ\ HJ\ KDOOJDWy D ]iUyYL]VJiMiQ IHOHO HOĘV]|U V]yEDQ 8J\DQDNNRU
megkérdezetteink D]iOOiVNHUHVĘWHFKQLNiNEDQHOKHO\H]NHGpVWVHJtWĘNpV]VpJHNEHQWXGiVXNDW
PHJIHOHOĘQHNtWpOLNPHJ
+DOOJDWyLQN D SLDFNpSHV GLSORPD IRQWRV NULWpULXPDNpQW MHO|OLN PHJ DQQDN PLQĘVpJpW
PLQĘVtWpVpW (]pUW WDUWMiN IRQWRVQDN D IHOVĘRNWDWiVL LQWp]PpQ\HN WDQXOiVUD YDOy |V]W|Q]Ę
V]HUHSpW 9pOHPpQ\N V]HULQW H]W D IHODGDWXNDW D IĘLVNROiN HJ\HWHPHN QHP W|OWLN PHJ
A tanulásnak, a kimagasló teljesítmények elismerésének, a TDK munkának, versenyeken való
V]HUHSOpVQHN QHP HOpJ HUĘV D PRWLYiOy V]HUHSH $] |V]W|QGtMDN Vem képesek jobb
teljesítmények elérésére buzdítani a hallgatókat, különösen nem költségtérítéses finanszírozás
esetén.
$KDOOJDWyNG|QWpVpWEHIRO\iVROyWpQ\H]ĘNPXQNDKHO\NNLYiODV]WiViQiO
A vizsgálat során arra is rákérdeztünk, hogy milyen munkahelyet szeretnének
megkérdezetteink. Válaszaikat egy 2009-es nemzetközi és egy 2007-es hazai kutatás
eredményeivel is összehasonlítottam. )LJ\HOĘInfovilág, 2007)
WiEOi]DW$KDOOJDWyNG|QWpVpWEHIRO\iVROyWpQ\H]ĘNDPXQNDKHO\NLYiODV]WiViQiO
Nyíregyházi hallgatók
esetében (2009)

Országos felmérés (2007)

Nemzetközi felmérés (2009)

1. Versenyképes fizetés

Versenyképes fizetés

Fix, de versenyképes fizetés

2. Jó beosztás

Jó munkakörnyezet, jó
infrastruktúra

Stabil munkahely

3. Végzettségnek PHJIHOHOĘ
munka

6]DNPDLIHMOĘGpVNDUULHU

6]DNPDLIHMOĘGpVNDUULHU

6]DNPDLIHMOĘGpVNDUULHU
OHKHWĘVpJH

7RYiEENpS]pVLOHKHWĘVpJHN

Kiszámítható elvárások

5. Jó munkatársak

Jó munkatársak

Kihívások

6. Kihívások

Lakóhelyhez való kötöttség

Kötött PXQNDLGĘ

7. A cég hírneve

Fizetésen kívüli juttatások

7RYiEENpS]pVLOHKHWĘVpJHN

8. Jó munkakörnyezet, jó
infrastruktúra

Stabil munkahely

Jó munkatársak

(Forrás: A Your Future Potentials Research 2009-HV HOQHYH]pVĦ IHOPpUpV VRUiQ  H]HU ILDWDOW kérdeztek meg
DUUyO PLO\HQ HOYiUiVDLN YDQQDN OHHQGĘPXQNDKHO\N|Q$ YL]VJiODW HUHGPpQ\HLW D )LJ\HOĘ iSULOLV -ei
számában mutatja be. A Pannon GSM 2007-ben magyar egyetemisták körében végzett hasonló témában
felmérést. Ennek eredményei az Infovilág 2007. október 15-i számában olvashatóak)

127

Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények

2010. II. évfolyam 1. szám

A 4. táblázat szerint valamennyi megkérdezett számára egy munkahely kiválasztásakor a
YHUVHQ\NpSHV M|YHGHOHP D] HOVĘV]iP~ IHOWpWHO $GGLJ DPHGGLJ D] XQLyV RUV]iJRN OHHQGĘ
GLSORPiVDL YiOViJ LGHMpQ pUWKHWĘ PyGRQ D kiszámíthatóságot és a kockázatkerülést tartották
fontosnak, beleértve ebbe a fix fizetést is, addig nyíregyházi megkérdezetteink számára a
stabilitás ténye nem volt mérvadó. Sokkal fontosabbnak ítélik meg a végzettségüknek
PHJIHOHOĘ D V]DNPDL IHMOĘGpVL OHKHWĘVpJHW LV PDJiED UHMWĘ My EHRV]WiVW 5HFHVV]LyEDQ D]W
gondoljunk, hogy a dolgozók bizonyítani akarják a nélkülözhetetlenségüket, ezért sokat és
jobban szeretnének dolgozni. Ennek ellentmond az a tény, hogy válaszaikban a kihívásokkal
teli munka, a munkahely kiválasztásakor csak az utolsó helyek egyikén szerepel. Nem igazán
WDUWMiNIRQWRVQDND]LQIUDVWUXNWXUiOLVWpQ\H]ĘNHWDFpJKtUQHYpWVHPGHPpJDPXQNDWiUVDNNDO
kapcsolatos elvárásaikat is elhanyagolhatónak ítélik meg. Mindezek azt igazolják, hogy a
ILDWDOGLSORPiVOHHQGĘPXQNDYiOODOyNDWDV]DNpUWĘLNDUULHUpVD]H]]HOHJ\WWMiUyM|YHGHOHP
vonzza, minden más csak ezután következik.
0HJROGiVLDOWHUQDWtYiNDPXQNDHUĘSLDFDKDOOJDWypVDIHOVĘRNWDWiVLLQWp]PpQ\
V]HPV]|JpEĘO
$PXQNDHUĘSLDFV]HULQWKDDSiO\DNH]GĘDWUDGLFLRQiOLVNDUULHUW|UWpQHWHWDGySiO\iUDQHPWXG
azonnal ráállni, arra, amire valójában évekig készült, akkor kapjon olyan speciális képzést,
DPHO\ J\RUV HOKHO\H]NHGpVpW IRJMD HOĘVHJtWHQL (]]HO PXQNDWDSDV]WDODWRW NDSFVRODWL WĘNpW
V]HUH]KHW pV QHP YHV]WL HO PXQNDYiOODOiVL PRWLYiFLyMiW $] ~MDEE U|YLGHEE LGHMĦ NpS]pVEH
YDOy EHNDSFVROyGiVVDO PRELOLWiVD IHMOHV]WKHWĘ 0LQGH]W QHP NL]iUyODJ LVNRODUHQGV]HUĦ
MHOHQOpWHW LJpQ\OĘ NpS]pVVHO pUKHWL HO KDQHP HJ\pQL WDQXOiVL NRPSHWHQFLit alkalmazva, akár
önmaga is szerezhet e-learning módszerrel olyan tudást, amely elhelyezkedését segítheti.
Mit tehet a hallgató? Már tanulmányai alatt törekednie kell arra, hogy piacképes tudás álljon a
diplomája mögött, azaz folyamatos tanulással jó elméleti és gyakorlati felkészültségre tegyen
szert. A vizsgálat eredményei azt igazolták, hogy a hallgatók is látják, kapcsolatok,
referenciák nélkül nem lehet elhelyezkedni. Ezért nélkülözhetetlen számukra az egyetemi,
IĘLVNRODLpYHNDODWWLPXQNDYiOODOiVDminek célja sokkal inkább a szakmai tapasztalatszerzés,
mint a jövedelem-kiegészítés kell, hogy legyen.
0DJ\DURUV]iJRQ pV D] (XUySDL 8QLy PiV WDJiOODPDLEDQ LV pYUĘO-évre növekszik a
IHOVĘRNWDWiVL NpS]pVEHQ W|OW|WW YiUKDWy LGĘWDUWDP -HOOHP]Ę KRJ\ DPtJ 993-ban az utolsó
évesek 98 százaléka szerzett oklevelet a tanév végén, addig 2008-ra ez az arány nappali
tagozaton 54 százalékra csökkent. (Oktatási adatok. KSH, 2009) Az, hogy a hallgató nem
YpJH] LGĘEHQ FVDN DEEDQ D] HVHWEHQ MHOHQWKHW PHJROGiVL DOWHUQDtívát, ha tanulmánya azért
tolódik ki, mert közben külföldön tanult, nyelvtudást és/vagy referenciát szerzett, vagy akár a
NpS]pV DODWW HVHWOHJ XWiQD VSHFLiOLV YpJ]HWWVpJ ELUWRNiEDQ MDYtWMD NpVĘEEL HOKHO\H]NHGpVL
esélyeit. Vizsgálatunk azt igazolta, hogy D GLSORPD XWiQ HONH]GHWW IHOVĘIRN~ V]DNNpS]pVQHN
OKJ-V EL]RQ\tWYiQ\RNQDN QLQFV QDJ\ WHNLQWpO\H H] D OHKHWĘVpJ HV]NEH VHP MXW
A legtehetségesebb számára ott van a mesterképzés is, aminek kétségtelen haszna, hogy
HJ\UpV]W NLWROMD D] iOOiVNHUHVpV LGĘV]DNit, másrészt az állami finanszírozású beiskolázási
NHUHWHNHWpVDN|OWVpJWpUtWpVPpUWpNpWLVPHUYHNHYHVHNV]iPiUDDGWRYiEEWDQXOiVLOHKHWĘVpJHW
D]D]DNLHOYpJ]LYiUKDWyDQMHOHQWĘVHQMDYtWMDH]]HOPXQNDHUĘSLDFLHVpO\HLW
/XGZLJ pV 0D\HUKRIHU D N|YHWNH]ĘNEHQ IRJDOPD]]iN PHJ D ILDWDORN HOĘWW iOOy WHHQGĘNHW
„A PXQNiW NHUHVĘNQHN DUUD NHOO W|UHNHGQL KRJ\ VDMiW PXQNDHUHMN YiOODONR]yL OHJ\HQHN
akik, amilyen jól csak lehet, próbálják meg magukat eladni. A tradicionális szolidaritás elvét
felejtsék el, társadalmi integrációjukat és státuszukat piaci problémaként fogják fel. Ezek a
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PXQNDHUĘ-YiOODONR]yN PiU QHP IXWKDWQDN EH NODVV]LNXV PXQNDHUĘSLDFL NDUULHUW 7|EE
szakmát kell tudniuk, kulcsképességeiket kell fejleszteniük.” (W. Ludwig – Mayerhofer
W.Arbeitsmarkt, 2000)
9pJOPLWWHKHWDPHJROGiVpUGHNpEHQDIHOVĘRNWDWiV"$]LQWp]PpQ\HNSUHV]Wt]VpWDODSYHWĘHQ
nem csak a képzés színvonala határozza meg, hanem az, hogyan segítik hallgatóik
HOKHO\H]NHGpVpW(EEHQIRQWRVDPXQNDHUĘSLDFFDOYDOyIRO\DPDWRVNDSFVRODW HJ\WWPĦN|GpVL
megállapodások megkötése, óraadásokban, gyakorlatok megszervezésében, szakdolgozatok
véleményezésében és azok gyakorlati hasznosításában való részvétellel. Ez azt is jelentheti,
hogy nem csak a piac diktálhat, az intézmények is irányíthatják a piacot, azaz a képzés ne
csak kiszolgálója legyen a gazdaságnak, hanem indukálója is. Ezen túl fontos a végzett
hallgatók nyomon követése, elhelyezkedési esélyeik, elvárásaik, problémáik megismerése.
Ennek érdekében készült vizsgálatunk és ez a tanulmány is.
Összefoglaló
0L OHV] D JD]GDViJL YiOViJ LGĘV]DNiEDQ YpJ]Ę QDJ\ OpWV]iP~ SiO\DNH]GĘ GLSORPiVVDO D
záróvizsga után, miben reménykednek, milyen elvárásokkal indulnak, és ezek mennyire
egyeznek meg a munkahelyek friss diplomásokkal kapcsolatos igényeivel? Ezekre a
NpUGpVHNUH NHUHVWHP D YiODV]W D 1\tUHJ\Ki]L )ĘLVNROD *D]GDViJL pV WiUVDGDORPWXGRPiQ\L
Karán 2009-ben záróvizsgázó hallgatók körében 2009-EHQOHIRO\WDWRWWNpUGĘtYHVPHJNpUGH]pV
eredményeinek ismertetésével.
Summary
The multitudinous fresh graduates during the time of the economical crisis, what do they
attach hopes to, what expectations do they have, and how much are these expectations in
accordance with the requirements of the employers toward fresh graduates? I am looking for
the answers for these questions expounding the results of a questionnaire survey manifested in
2009 with 220 college students taking their final exams this year at the Faculty of Economy
and Social Sciences of the College of Nyíregyháza.
Felhasznált irodalom:
1. Foglalkoztatottság és munkanélküliség 2008. december-2009. február. KSH
Gyorstájékoztató 52. Közzététel: 2009. március 30. www.ksh.hu
2. Oktatási adatok 2008/2009. Statisztikai tükör 2009. 48.szám. KSH, Budapest
3. W. Ludwig – Mayerhofer W. Arbeitsmarkt. (2000) In: Almendiger J.- LudwigMayerhofer W. Soziologie des Sozialtats. Juventa, München
4. Magyar egyetemisták elvárásai. In: Infovilág, 2007. október 15.
5. 0iUNHYpVDGLSORPDDSiO\DNH]GĘNQHN,Q1DSL*D]GDság 2009. 02. 10.
6. 0LWNHUHVDKDOOJDWy")LJ\HOĘiSULOLV
7. www.felvi.hu letöltés: 2010. január
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KOVÁCS SÁNDOR
KONGRUENCIÁK. A GLOBALIZMUS ÉS AZ ISZLÁM REFORMIZMUS GLOBALISTA ÁGÁNAK
ELMÉLETI TÉTELEIBEN.
Gondolatok a „Szép Új Világ”-ról
Szükséges „létrehoznunk egy… arisztokratikus
kultúrát, mely… elengedhetetlen ahhoz,
KRJ\ D] HPEHUL IHMOĘGpV N|YHWNH]Ę IRNiUD
lépjünk.” (White, 1980)
(Alfred Milner, St. Ermin Hotel, 1903)
1954-EHQ 2RVWHUEHUJ KROODQGLDL NLVYiURV %LOGHUEHUJ QHYĦ OX[XVKRWHOpEHQ N|]HO V]i]
UpV]WYHYĘYHO PHJDODNXOW D] DPHULNDL 5RFNHIHOOHU FVDOid védnöksége alatt) a világ
fináncoligarcháit – vagyis a Rockefeller, Morgan, Ford, Mellon, Du Pont, Warburg,
%URQIPDQ 5RWKVFKLOG :DOOHQEHUJ :ROII $JQHOOL 0XUGRFK VWE FVDOiGRN NpSYLVHOĘLW –
W|P|UtWĘ %LOGHUEHUJ .OXE PHO\ WDJViJiW D] ~M JOREiOLV YLOigrend megteremtését célzó
iniciatívák összefogására és irányítására hivatott arisztokratikus elitnek tekintette. (Lipset,
  ( QHP]HWN|]L NOXE YDOyMiEDQ RO\DQ V]XSUDQDFLRQiOLV NpS]ĘGPpQ\ PHO\ QHP YDOOiVL
YDJ\ HWQLNDL DODSRQ V]HUYH]ĘGLN 0DJMiW D ÄQHP]Htközi pénzügyi közösség” alkotja,
intézményrendszerét pedig az általa kiválasztott és nemzetközileg integrált – vegyes etnikumú
– KDWDOPLFVRSRUWPĦN|GWHWL(Drábik, 2003)
A „pénzipar” mágnásainak e zárt klubjában a pénz- pVVSHNXODWtYWĘNHGRPLQDQFLiMDYalósul
PHJ D WHUPHOĘ WĘNpYHO V]HPEHQ $] HOĘEELW – PXWDWRWW Ui $OPiVL 0LNOyV PĦYpEHQ – egy
paradoxon jellemzi: korlátokra éppúgy szüksége van, mint a szabadságra. „Mert a relatív
HOĘQ\|NNLKDV]QiOiViEyOpOD]HJ\LNKHO\HQYDODPLYHOMREEPLQWDPiVLNRQDz egyes régiók
pV RUV]iJRN N|]|WW MHOHQWĘV iUIRO\DP- és kamatlábkülönbségek vannak, amit ugyancsak ki
OHKHWKDV]QiOQL«+DPLQGHQD]RQRViURQD]RQRVMRJLOHKHWĘVpJHNNHOOHQQHHOpUKHWĘDGKDWyYHKHWĘDNNRUDJOREiOLVWĘNpQHNpSS~J\QHPPDUDGQDOHKHWĘVpJHmintha… ki-ki bezárkózna
VDMiW RUV]iJDL KDWiUDL N|]p´ ( NpW V]pOVĘVpJ N|]|WW WHUHPW PDJiQDN PR]JiVWHUHW D JOREiOLV
WĘNH PHO\ HJ\IHOĘO KRPRJHQL]iOMD D YLOiJRW PiVIHOĘO – profitéhsége miatt – meghagyja a
valós különbségeket. (Almási, 1995)
A Bilderberg Klub, szupranacionális és extraparlamentális hatalmi központként, az elmúlt fél
pYV]i]DG VRUiQ MHOHQWĘV HUĘIHV]tWpVHNHW WHWW D JOREDOL]PXV WiUVDGDORPIRUPiOy HUĘYp YiOiVD
valamint a globalista szemlélet térhódítása érdekében; ez utóbbi sikerét ugyancsak
HOĘsegítették azok a politológusok és/vagy politikusok – N|]|WWN HPOtWKHWĘ D] DPHULNDL
Walter Rostow, Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski és Samuel Huntington, továbbá az
angol Eric Hobsbawn, a francia Michel Crozier vagy a japán Joji Watanuki –, akik szerepet
YiOODOWDN LOOHWYH MiWV]RWWDN D JOREDOLVWD HV]PHUHQGV]HU NLGROJR]iViEDQ HOWHUMHV]WpVpEHQ VĘW
alkalmasint gyakorlati megvalósításában. Közéjük sorolhatók azok a muszlim
társadalomtudósok is – jelesül As-Sahíd Iszmaíl Rádzsi al-Farúqi vagy Abdulhamíd Ahmed
Abú Szulejmán –, akik az Amerikai Egyesült Államokban az iszlám reformizmus ún.
globalista ágának reprezentánsai lettek.
0LQGH]HN HOĘUHERFViWiViYDO in concreto megvizsgálandó, hogy milyen kongruenciák
IHGH]KHWĘNIHODELOGHUEHUJLJOREDOL]PXVpVD]Lszlám reformizmus globalista ágának elméleti
tételeiben.
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0HJMHJ\]HQGĘKRJ\D%LOGHUEHUJ.OXEWDJMDLiOWDONpSYLVHOWJOREDOL]PXVHOPpOHWLWpWHOHLQHN
megismerését nagy mértékben nehezíti az a körülmény, hogy – Daniel Estulin szavait idézve
– „a több mint ötYHQ pYH ]DMOy WDOiONR]yNRQ D VDMWy VRKD QHP OHKHWHWW MHOHQ D MHOHQOpYĘN
G|QWpVpUĘO HJ\HWOHQ N|]OHPpQ\W VHP DGWDN NL DKRJ\ D %LOGHUEHUJ-WDOiONR]yN MHJ\]ĘN|Q\YHL
sem kerültek soha nyilvánosságra… A Bilderberg-konferencián kiosztott összes
dokumentumon ott áll a jelzés: szigorúan bizalmas, nem publikálható.” (Estulin, 2008)
A Bilderberg Klub, mely a világ egyik legtitoktartóbb szervezete, VRKD HJ\HWOHQ PĦEHQ
brosúrában vagy egyéb kiadványban nem tárta a világ nyilvánossága elé globalista céljait,
programjait, illetve elméleti tételeit. Így ez utóbbiak voltaképp csak a klubtagok esetleges
PHJQ\LODWNR]iVDLEyOpVPHJQ\LOYiQXOiVDLEyOLVPHUKHWĘNPHJ
A két eszmerendszerrel, illetve a rájuk vonatkozó külföldi és hazai szakirodalommal való
közelebbi megismerkedés XWiQHJ\pUWHOPĦHQPHJiOODStWKDWyKRJ\DÄN|]|VNUpGy´Ei]LViWD]
alábbi tételek alkotják:
x

A modern korszak világeseményei – nevezetesen a környezetszennyezés, a
népességnövekedés vagy a gazdasági recesszió, továbbá a nukleáris fegyverkezés,
valamint a nemzetállamok közti versengés, az etnikai szembenállás, s mindezenfelül
az információrobbanás – kaotikus, válságos vagy akár tragikus helyzetek
NLDODNXOiViKR] YH]HWKHWQHN H]pUW HOHQJHGKHWHWOHQ pV PHJNHUOKHWHWOHQ D] pVV]HUĦ
DNWtY FVHOHNYĘ EHDYDWNR]iV D világfolyamatokba („melioratio mundi”), melyek
WUHQGMHL D NtYiQDWRV M|YĘEHOL YpJNLIHMOHW Äharmonia mundi´  IHOp WHUHOHQGĘN
0LQGHEEĘO N|YHWNH]LN D JOREiOLV NRUPiQ\]DW YLOiJNRUPiQ\  PHJWHUHPWpVpQHN
szükségessége, melynek segítségével korunk világában elkeUOKHWĘNOHQQpQHND]DNXW
és konfúz válsághelyzetek.
Ezzel kapcsolatban James Warburg amerikai bankár már 1950-ben expressis verbis
megfogalmazta: „szükségünk van világkormányra, akár tetszik, akár nem, és létre is
hozzuk – vagy hódítással, vagy megegyezéssel.” (Estulin, 2008) Szavai
egybecsengnek az arab társadalomelméleti gondolkodó, Abdulhamíd A. Abú
6]XOHMPiQNpVĘEEL  LPSHUDWtYXV]iYDOÄ$YLOiJNRUPiQ\«NRUXQNEDQDEV]RO~W
és elkerülhetetlen szükséglet.” (Sulejman, 1996) Sapienti sat.

x

A JOREDOL]iFLyNRUiEDQNLpSOĘÄ~MQHP]HWN|]LUHQG´ New World Order) a gazdaság,
a politika és a kultúra integrált, közös világirányítását igényli; s ekképp olyan
világkormány (Commission on Global Governance) létrehozását teszi szükségessé,
mely nemzetközi törvények segítségével korlátozza az egyes nemzetek önrendelkezési
jogát, illetve függetlenségét és uralkodik az egész világ felett. E nemzetek feletti
világkormány legfontosabb célja a világfolyamatok befolyásolása, optimalizálása,
valamint egyetemes harmonizálása.
0LQGHUUĘO *HRUJH %DOO DPHULNDL iOODPWLWNiU -EDQ D N|YHWNH]ĘNpSS Q\LODWNR]RWW
$ M|YĘEHQ ÄQHP HJ\H]WHWKHWĘ |VV]H D YLOiJWiUVDGDORP IHMOĘGpVH YDJ\LV D PRGHUQ
igényekre adott válasz és a – MDYDUpV]W NLFVL GH OHJIHOMHEE N|]HSHV PpUHWĦ –
nemzetállamok archaikus politikai struktúrájának továbbélése… minimálisan, de
legfeljebb közepes szinten fenntartjuk a nemzetállamok archaikus politikai struktúráját
– mely az új világ követelményeivel képtelen lépést tartani.” (Estulin, 2008) David
RockefellHUDPHULNDLEDQNiUDNLWDQHP]HWN|]LV]DNLURGDORPÄD]~MYLOiJUHQGOHJIĘEE
YH]HWĘMH´-ként aposztrofált, ezzel összefüggésben egy Bilderberg-találkozón
hangsúlyozta (1991): „Az intellektuális elit és a világbankárok nemzetek feletti
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uralma… nyilvánvalóan vonzóbb alternatíva, mint az elmúlt évszázadokban gyakorolt
nemzeti szuverenitás.” (Estulin, 2008) Korábban (1974) ugyanezt Richard Gardner
DPHULNDLHOQ|NLPHQWRUPiUNDWHJRULNXVDQpVNHQGĘ]HWOHQOPHJIRJDOPD]WDÄ«YpJHW
kell vetni a nemzeti szuverenitásnak, darabonként kell felmorzsolni…” (Estulin, 2008)
Hasonlóképpen vélekedett (1996) a nemzetközi kapcsolatok átalakításáról – muszlim
Qp]ĘSRQWEyO – Abdulhamíd A. Abú Szulejmán is: „Az új világrend megtervezése és
megformálása, valamint megvalósításának kidolgozása – H] D] HPEHULVpJ HOVĘUHQGĦ
kötelessége.” „A nacionalista államnak lehetetlen az egyetemes közösséget szolgálnia,
mivel igazi alkotmánya azt diktálja, hogy áldozzon fel mindent saját érdekei kedvéért.
A nacionalizmus kizárja a nemzeti szuverenitás feladását, amely egy olyan hatásos
HJ\HWHPHV N|]|VVpJ HOĘIHOWpWHOH DPHO\ D WDJiOODPRN N|]|WW D] LJD]ViJ OpWUHM|WWpW
keresi. A nemzeti érdek… arra kényszeríti a nemzetállamokat, hogy érdekeit
mindenáron kövesse az erkölcsösség és az igazság rovására.” Mindezért szükséges,
KRJ\ D YLOiJ QpSHL ÄIHODGMiN QDFLRQDOLVWD ĘUOWVpJNHW pV OpWUHKR]]iN D] ~M
világrendet.” (Sulejman, 1996)
x

A világbéke (Universal Peace  iOGiVDLEDQ UpV]HVOĘ HJ\HWHPHV HPEHUL N|]|VVpJ
(Universal Human Community) eszményét magáénak valló „világfalu” (Global
Village) elodázhatalan felépítése szükségképpen feltételezi, illetve igényli a pénzpiac
vezényelte világgazdaság (Money Driven Economy) létrehozását; továbbá az államok
szövetségét összefogó, egyetlen központból irányított világállam (World State)
megteremtését; valamint a virtuális világkultúra (World Culture) kialakítását;
ugyanakkor nem nélkülözheti a világnyelven kommunikáló világpolgár kozmopolita
standardjának (Homo Cosmopoliticus) kinevelését sem.
A Rockefeller család politikai babérokra is vágyó tagja – Nelson Rockefeller egykori
amerikai alelnök – 1963-EDQHUUĘODN|YHWNH]ĘNHWKDQJR]WDWWDÄ(J\HWOHQQHP]HWVHP
védheti meg a szabadságát, vagy teljesítheti be népe igényeit és céljait saját határain
belül, illetve kizárólag saját HUĘIRUUiVDLUD WiPDV]NRGYD« (]pUW D« QHP]HWiOODP
DQDNURQLV]WLNXV NpS]ĘGPpQ\QHN WĦQLN«´ (Estulin, 2008) (]LGĘWiMW :DOWHU 5RVWRZ
amerikai elnöki tanácsadó – D QHP]HWiOODPRW W|UWpQHOPL NDWHJyULiQDN PLQĘVtWYH –
explicite megfogalmazta: „Amerika érdeke, hogy véget vessünk a nemzetállam
történelmileg meghatározott formájának.” (Estulin, 2008) William Benton amerikai
külügyminiszter-helyettes ezzel kapcsolatban már 1946-EDQDN|YHWNH]ĘNHWIHMWHWWHNL
az UNESCO egyik tanácskozásán: „Ameddig egy gyermek a nacionalizmus mérgezett
OHYHJĘMpW V]tYMD D YLOiJSROJiUL WXGDW NLDODNtWiVD QHP OHKHW VLNHUHV« $] LVNROiQDN
ezért olyan eszközöket kell használnia, amelyek leküzdik a következetes hazafiasságot
HOĘQ\EHQ UpV]HVtWĘ FVDOiGL EHiOOtWyGiVRNDW« -HOHQOHJ D QDFLRQDOL]PXV D OHJIĘEE
akadálya a világpolgári tudat kialakításának.” (Drábik, 2004) 8J\DQHUUĘO D] DUDE
Abdulhamíd A. Abú Szulejmán 1996-EDQ NLDGRWW PĦYpEHQ D] DOiEEL VRURNDW tUWD
A nacionalizmus „a közjót a csoport egoisztikus önérdeke” által határozza meg.
Mindezért „szükség van a mai világban egy olyan nemzetközi rendre, amely…
igazságos és hosszantartó békét hoz létre… Egy ilyen világrend… világkormányt
KR]QD OpWUH D NLYLWHOH]pVpKH] V]NVpJHV YpJUHKDMWy pV UHQGĘUL JpSH]HWWHO« D
nemzetállam soha nem adja föl «nemzeti szuverenitását» az államszövetséget alkotó
világ érdekében.” (Sulejman, 1996)
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$] |QiOOy QHP]HWHNUH WDJROW YLOiJUHQGUĘO D JOREDOL]iOW YLOiJUHQGUH W|UWpQĘ iWWpUpV
megköveteli a világhadsereg felállítását – VH]]HOHJ\LGHMĦOHJDQHP]HWLNDWRQDLHUĘN
leszerelését – WRYiEEi D QpSHN pV HJ\pQHN KDWpNRQ\ HOOHQĘU]pVpW YDODPLQW D
„nonkonformizmus” represszióval büntetését.
Chester Ward ellentengernagy, az amerikai haditengerészet hadbíróságának egykori
elnöke, 1975-ben kiadott könyvében elmagyarázta a Bilderberg Klub egyes globális
céljait, melyek a Külügyminisztériumi Közlöny 1961. szeptemberi száma alapján az
DOiEELDNEDQIRJODOKDWyN|VV]HÄD]|VV]HVIHJ\YHUHVHUĘpVFVDSDWWHVWIHOV]iPROiVD– a
QHP]HWHN EHOVĘ UHQGMpQHN IHQQWDUWiViKR] V]NVpJHV LOOHWYH D] (16Z békefenntartó
HUĘNQpOV]ROJiODWRWHOOiWyHUĘNHWNLYpYH«LOOHWYHD]86$V]XYHUHQLWiViQDNpVQHP]HWL
függetlenségének beolvasztása egy mindenható világkormányba…” (Estulin, 2008)
Abdulhamíd A. Abú Szulejmán arab társadalomtudós szerint az új világrend békés
NHOO OHJ\HQ RO\DQ DPHO\EĘO ÄD KiERU~W |U|NUH V]iPĦ]WpN´ %iUPHO\ QpS V]iPiUD
amelyik be akar lépni az új világrendbe – írja –, fontos hadseregének feloszlatása,
fegyvereinek megsemmisítése, vagy átadása a világkormány számára azok kivételével,
amelyek a közrend fenntartásához, illetve a törvényes bírósági ítéletek
végrehajtásához szükségesek.” (Sulejman, 1996)

x

A globalizáció a poszt-nacionalista korszak megvalósítása révén az egész emberiség
MDYiWV]ROJiOyYLOiJW|UWpQHOPLMHOHQWĘVpJĦIRO\DPDW
A BiOGHUEHUJ .OXE OHJQDJ\REE JD]GDJViJJDO EHIRO\iVVDO pV WHNLQWpOO\HO UHQGHONH]Ę
tagjai – MHOHVO'DYLG5RFNHIHOOHU DW|EEPLQWWt]ELOOLyGROOiUpUWpNĦFVDOiGLYDJ\RQQDO
UHQGHONH]Ę5RFNHIHOOHU-ház feje) vagy (Lord) Jacob Rothschild (a mintegy százbillió
dolliU |VV]HJĦ YDJ\RQW RV]WDWODQ FVDOiGL DODStWYiQ\NpQW ELUWRNOy 5RWKVFKLOG-ház
DQJOLDL YH]HWĘMH  PLQGLJ LV IHQQHQ KLUGHWWH KRJ\ D JOREDOL]iFLy QHPFVDN D
pénzemberek, hanem az egész emberiség érdekeit szolgáló folyamat. (Drábik, 2003)
David Rockefeller az ezrHGIRUGXOy LGHMpQ N|]]pWHWW HPOpNLUDWDLEDQ EV]NpQ VĘW
kérkedve vallotta: „Egyesek képesek azt gondolni, hogy mi egy titkos összeesküvés
részeként dolgozunk… hogy létrehozzunk egy integrált globális politikai és gazdasági
struktúrát – ha úgy tetszik, egy eJ\HVOWYLOiJRW+DH]DYiGDNNRUEĦQ|VYDJ\RNpV
büszkén vállalom.” (Rockefeller, 2002) Szuperlatívuszokkal értékelte a globalizmus
MHOHQWĘVpJpW D] $PHULNDL (J\HVOW ÈOODPRNEDQ GRNWRUiOW $EGXOKDPtG $ $E~
Szulejmán is: „A globális funkcionalizmus és a világszervezés hosszú útja, amelynek
mentén az emberiség már haladt, óriási vívmány…” (Sulejman, 1996)

Összefoglalásképp a korábban említettekkel kapcsolatban engedtessék meg néhány szubjektív
UHIOH[Ly 7XGYDOHYĘ KRJ\ D] $PHULNDL (J\HVOW ÈOODPRN PHJDODkulása idején az ország
OHJJD]GDJDEE YH]HWĘ IDPtOLiMD :DVKLQJWRQp YROW GH D  V]i]DG NH]GHWpQ D /RHE FVDOiG
V]HUH]WHPHJDYH]HWpVWPDMGDV]i]DGHOHMpQD0RUJDQFVDOiGDV]i]DGHOVĘpYHLEHQ
pedig a Rockefeller dinasztia. A 19. század nyitányán a Rockefellerek zsebében alkalmasint
száz dollár ha lapult, de a 20. század elején – IĘOHJ D] ÄRODMEL]QLV]´ oil business) révén –
immár többszörös milliárdossá lettek, napjainkban pedig (európai számértékkel kifejezve több
PLQWWt]ELOOLyGROOiUpUWpNĦvagyonnal) az amerikai milliárdos elit (billionaire elit YH]HWĘLYp
váltak. A Rockefellerek – Gary Allen oknyomozó riporter szerint – az Egyesült Államok
pénzügyminisztériumát gyakorlatilag a Chase Manhattan Bank leányvállalatává tették
(Estulin, 2008), s amikor a David Rockefeller irányította óriásbankjuk, a Chase Manhattan
2001-ben egyesült az ország második legnagyobb bankjával, a J. P. Morgan Chase Bankkal,
ezzel voltaképpen Amerika legfontosabb pénzintézetét hozták létre. (Drábik, 2003) Ám a
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Rockefellerek a politikában is valódi „királycsinálóknak” (kingmakers) bizonyultak,
minthogy – Daniel Estulin lényegre utaló szavait idézve – ÄDSpQ]NNHOHOOHQĘU]pVWV]HUH]WHN
a média felett. A média révén a család befolyásolja a közvéleményt. A közvélemény
befolyáVROiViYDO KDWiVW J\DNRUROQDN D SROLWLNXVRNUD $ SROLWLNXVRN HOOHQĘU]pVpYHO SHGLJ
irányításuk alá vonják a nemzetet.” (Estulin, 2008)
A Rockefeller család Nesztora – a néhai John D. Rockefeller –, aki utálta a versenyt, arra
tanította gyermekeit, hogy csak D PLQGHQQDSL N|] V]NVpJOHWHW NLHOpJtWĘ ~Q
„kockázatmentes üzletágak”-ba (pl. olajüzlet) szabad pénzt befektetni, és hogy csak ott
pUGHPHVYHUVHQ\H]QLDKRODV]HPEHQiOOyIHOHNHWEL]RQ\RVDQĘNLUiQ\tWKDWMiN(Estulin, 2008)
1RV ~J\ WĦQLN 'DYLG 5RFNHIeller jól megtanulta apja intelmeit. Ugyanis a globalizmus
eszméjének teret nyitott Amerikában nemcsak a hagyományos angolszász protestáns (WASP)
HOLW N|UpEHQ )RUG 0HOORQ +DUULPDQ VWE  YDJ\ D YH]HWĘ ]VLGy ]OHWL N|U|NEHQ :DUEXUJ
Lehman, Loeb, stb.), hanem az iszlám reformizmus – amerikai befolyás alá került – egyik
irányzatában is (Farúqi, Szulejmán, stb.). Quod erat demonstrandum.
Zárógondolat gyanánt – James Tucker amerikai közíró gunyoros szavai parafrázisával –
PHJMHJ\]HQGĘ KRJ\ YpJO LV EiUNL V]iPiUD ~J\ WĦQKHW PLQWKD D YLOiJHJ\HWHP ,VWHQ iOWDOL
WHUHPWpVpWN|YHWĘHQDEDSWL]iOW5RFNHIHOOHUFVDOiGODSLGiULVDQ]HQQH,VWHQQHNÄ.|V]|QMN
GHLQQHQWĘOPiUDPLGROJXQN«´(Estulin, 2008)
Összefoglaló
A referátum röviden felvázolja a globális világrend megteremtését célzó iniciatívák
|VV]HIRJiViUD pV LUiQ\tWiViUD DODNXOW %LOGHUEHUJ .OXE WHYpNHQ\VpJpQHN IĘEE MHOOHP]ĘLW
PĦN|GpVpQHN SDUDGR[RQiW WRYiEEi XWDO D]RNUD D] HUĘIHV]tWpVHNUH PHO\HNHW D JOREDOL]PXV
WiUVDGDORPIRUPiOy HUĘYp YiOiVD YDODPLQt a globalista szemlélet térhódítása érdekében tett.
(]W N|YHWĘHQ UpV]OHWHVHQ EHPXWDWMD D ELOGHUEHUJL JOREDOL]PXV pV D] LV]OiP UHIRUPL]PXV
JOREDOLVWD iJiQDN HOPpOHWL WpWHOHLEHQ IHOOHOKHWĘ IĘEE NRQJUXHQFLiNDW $] |VV]HIRJODOyEDQ –
HUHGHWLIXQNFLyMiQW~OPHQĘen – LVPHUWHWLD]~MYLOiJUHQGYH]HWĘMHNpQWDSRV]WURIiOW5RFNHIHOOHU
FVDOiGQDJ\tYĦNDUULHUMpW]OHWLpVSROLWLNDLILOR]yILiMiWYDODPLQWYLOiJSROLWLNDLDPEtFLyLW
Summary
This paper briefly outlines the major features of activities pursued by Bilderberg Club, which
was set up to coordinate and control the initiatives aiming at creating the universal order.
Here, there are also references to the paradox of Bilderberg’s operation and its efforts made to
develop globalism into a force shaping the society and spread and popularize global views.
Then the author gives a detailed description of the major congruence hiding in the theorems
of globalism by Bilderberg’s and in the global branch of Islamic reformism. The conclusion,
exceeding its original task, presents the outstanding career of the Rockefeller dynasty, dubbed
the leaders of the new world order, together with their business and political philosophy and
global political ambitions.
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MOHÁCSI MÁRTA
M81.$(5ė3,$&,,*e1<e6)(/6ė2.7$7È6,.$3&SOLAT REGIONÁLIS
MEGKÖZELÍTÉSBEN

Kulcsszavak: IHOVĘRNWDWiVPXQNDHUĘSLDFYiOODODWLNDSFVRODW
Bevezetés
$ IHOVĘRNWDWiV V]HUNH]HWH PHJYiOWR]RWW $ SLDFL LJpQ\ Q|YHNV]LN D NDSDFLWiVRN QĘQHN $]
intézményeknek figyelembe kell venniük mind a továbbtanulni vágyók igényeit, hogy milyen
V]DNRQ NpS]pVEHQ YHQQpQHN UpV]W PLQG D PXQNDHUĘSLDF LJpQ\HLW pV HQQHN PHJIHOHOĘ
szaktudást kell átadni a hallgatóknak. A társadalom és a gazdaság számára nélkülözhetetlen
HPEHUL WĘNpW D V]HUYH]HWW RNWDWiV tJ\ D IHOVĘRNWDWiV iOOtWMD HOĘ $ IHOVĘRNWDWiVL LQWp]PpQ\HN
hagyományos szerepe, és a velük szemben támasztott elvárás megváltozott. Az egyetemek
NOGHWpVH NLEĘYOW D] RNWDWiV pV NXWDWiV PHOOHWW D WiUVDGDOPL-gazdasági fejlesztésben is
V]HUHSKH]MXWQDN$UpJLyEDQNLHPHONHGĘHQIRQWRVDWXGiViUDPOiVHUĘV|GpVpQHNWiPRJDWiVD
H]pUWHOĘNHOOVHJtWHQLD]HJ\HWHPHNpVDYiOODODWRNN|]|WWLLQQRYiFLyVLQIRUPiFLyNFVHUpMpWD
közös kutatásokat, a kutatói mobilitást.
Példaként a Debreceni Egyetem egyik kiemelt Centrumának oktatási és innovációs szerepét
HOHP]HP HPSLULNXV NXWDWiVVDO DOiWiPDV]WYD $ WXGiVDODS~ WiUVDGDORP IHMOĘGpVpQHN IHOWpWHOHL
D]~MWXGiVHOĘiOOtWiVDDQQDNiWDGiVDpVWHUMHV]WpVHYDODPLQWIHOKDV]QiOiVD új ipari folyamatok
pV V]ROJiOWDWiVRN UpYpQ W|UWpQLN $ IHOVĘRNWDWiVL LQWp]PpQ\HN DEEDQ D NO|Q|V KHO\]HWEHQ
YDQQDN KRJ\ PLQGKiURP IRO\DPDWEDQ UpV]W YHV]QHN D] ~M WXGiV HOĘiOOtWiViEDQ D .)
tevékenységükkel; az új tudás átadásában az oktatás és képzés segítségével; a kutatási
eredmények hasznosításában pedig spin-off vállalatok alakításával, ipari kapcsolatok
kiépítésével, regionális és helyi fejlesztésekben való részvétellel.
+RJ\DQ WXGMD HJ\ IHOVĘRNWDWiVL LQWp]PpQ\ IHMOHV]WHQL D NO|QE|]Ę NRPSHWHQFLiNat és a mit
YiUHOHJ\SiO\DNH]GĘWĘODFpJYH]HWĘ$WDQXOPiQ\W|EEHNN|]|WWHUUHLVNHUHVLDYiODV]W
Anyag és módszer
$] LQQRYiFLy HOPpOHWL pV J\DNRUODWL ROGDOiW EHPXWDWy WpQ\H]ĘN UHQGV]HUH]pVHNRU D] 2(&'
(1993) által megalkotott és használt Frascati kézikönyvben közzétett fogalmat tekintem
meghatározónak. A fogalom kiindulópontja a kutatásfejlesztés (K+F), ami hosszú távon
determináló sikerességi faktoroknak alkotja logikai hátterét. Az innováció, a versenyképesség
HJ\LN OHJIRQWRVDEE WpQ\H]ĘMH H]pUW D népesség, munkatermelékenység, foglalkoztatottság,
EHUXi]iVRNKD]DLpVNOI|OG|QPĦN|GĘYiOODONR]iVRNN|]OD.6+VWDWLV]WLNDLDGDWDLDODSMiQ
összefüggéseket keresve vizsgáltam meg az Észak-alföldi régió sikerességi faktorait.
$ NpUGĘtYHV DGDWIHOYpWHO mellett az empírikus vizsgálatokra támaszkodom a prominens
V]HPpO\HNNHOW|UWpQĘLQWHUM~NNDSFViQDPHO\HNDNLHPHONHGĘJD]GDViJLWiUVDGDOPLV]HUHSOĘN
PHQHG]VHUHN YiOODONR]yN JD]GDViJL NDPDUiN YH]HWĘLQHN QDJ\YiOODODWRN WXODMGRQRVDLQDN
megkeresését foglaOMD PDJiEDQ $ NYDOLWDWtY LQWHUM~EDQ D YH]HWĘNHW D PiU YpJ]HWW pV
alkalmazásban álló egykori egyetemi hallgatókkal kapcsolatos tapasztalatokról, az egyetemi
NpS]pVV]tQYRQDOiUyOYDODPLQWD]HJ\HWHPpVDYiOODODWRNN|]|WWLLQQRYDWtYHJ\WWPĦN|GpVUĘO
kérdezem.
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A nem paraméteres statisztikákra alkalmazható leíró statisztika mellett hipotézis vizsgálatot
(Kruskall-Wallis), a skálatranszformációk után pedig paraméteres leíró statisztikát és
adatredukciós eljárásokat (cluster analízis, faktor analízis és MDS-t vagyis többdimenziós
skálázást) alkalmaztam.
A szakmai vélemény és a szakmai elvárás dimenzióját 9-10 indikátorral fedtem le melyek a
VNiODWUDQV]IRUPiFLyNPLDWWPpUpVLV]HPSRQWEyOPDJDVV]LQWĦYpYiOWDN$GLPHQ]LyQNpQWLWt]
indikátort – mely egy tízdimenziós teret ábrázol – a könnyebb interpretálhatóság végett
PHJSUyEiOWDP DGDWUHGXNFLyV HOMiUiV RN VDO N|QQ\HEEHQ pUWKHWĘ -3 dimenziós térrel
helyettesíteni. Az alklamazott módszereket minden esetben a modellek illeszkedésével
teszteltem (faktoranalízisnél a KMO, MDS-nél a Stress értékek).
A munkaadók elvárása, véleménye
+LSRWp]LVHP V]HULQW D PXQNDHUĘWRERU]iV PyGV]HUH IJJ D YiOODONR]iVRN WXODMGRQRVL
IRUPiMiWyOPpUHWpWĘOpVDWHOHSOpVQDJ\ViJiWyO
Az egyetem arra készíti fel a hallgatókDWKRJ\DPXQNDHUĘSLDFRQHJ\HQOĘHVpOO\HOLQGXOMDQDN
DNO|QE|]ĘPXQNDKHO\HNN|]|WWIJJHWOHQOKRJ\DYiOODONR]iVI|OGUDM]LODJKROKHO\H]NHGLN
el, milyen tulajdonosi formában és mekkora létszámmal dolgozik. Vizsgálatom során arra
kerestem a választ, hog\ D PXQNDDGyN N|]|WW D PXQNDHUĘWRERU]iV YRQDWNR]iViEDQ YDQ-e
NO|QEVpJ D] HOĘ]ĘHNEHQ HPOtWHWW KiURP YiOWR]y WXODMGRQRVL IRUPD QDJ\ViJ I|OGUDM]L
elhelyezkedés) alapján. Az elvégzett Khi négyzet próba alapján arra a megállapításra jutottam,
hogy a különbö]ĘWXODMGRQRVLIRUPiEDQPĦN|GĘYiOODONR]iVRNUDHOWpUĘiOOiVWRERU]yHOMiUiVRN
D MHOOHP]ĘHN 6]LJQLILNiQV NO|QEVpJHW WDSDV]WDOWDP D IHMYDGiV] FpJHN D] iOOiVE|U]pN pV D
munkaügyi központok kiajánlásai között. A csak külföldi tulajdonú vállalkozások leginkább a
fejvadász cégek szolgáltatásait veszik igénybe.
Megjelenik a módszer a fejvadász cég, a vegyes tulajdonú és kis mértékben a magyar
tulajdonú vállalkozások toborzásainál. Az egyéni vállalkozok, az állami tulajdonú vállalatok,
a közigazgatási intézmények és a non profit szervezetek nem alkalmazzák a fejvadász cég
V]ROJiOWDWiVDLW pV QHP pOQHN D] iOOiVE|U]H OHKHWĘVpJHLYHO VHP 0XQNDHUĘWRERU]iVUD D]
állásbörze rendezvényeit leginkább az állami tulajdonú vállalatok és kisebb mértékben a
vegyes illetve a magyar tulajdonú vállalkozások veszik igénybe. Sem a külföldi
vállalkozások, sem a közigazgatási intézmények, sem a non-profit szervezetek nem élnek
H]]HODOHKHWĘVpJJHO$0XQNDJ\L.|]SRQWRNRQNHUHV]WONLDODNtWRWWPXQNDHUĘWRERU]iVD]
HOpJJp HOWpUĘ PpUWpNEen jelenik meg minden vállalkozás típusnál. Ez alól kivételt csak a
NOI|OGLWXODMGRQ~FpJHNNpSH]LNĘNWHOMHVPpUWpNEHQNLKDJ\MiNH]WDWRERU]iVLPyGV]HUW$]
iOODPL WXODMGRQ~ YiOODODWRN KiURP HJ\HQOĘ HVpO\Ħ PyGV]HU HJ\LNHNpQW DONDOPD]]iN
(újsághírdetés, állsábörze, munkaügyi központ). Mind a hat toborzási módszer egyformán
HOĘIRUGXO D PDJ\DU pV D YHJ\HV WXODMGRQ~ YiOODONR]iVRNQiO (1. ábra). A közigazgatási
intézmények és a non profit szervezetek egyformán négy módszert alkalmaznak
PXQNDHUĘIHOYpWHOQpO
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1. ábra: A különböző tulajdonosi formákra jellemzőmunkaerőtoborzási módszerek
1

újsághirdetés
fejvadász cég
állásbörze
munkaügyi központ
beküldött önéletrajz

Gyakoriság

0,8

valaki ajánlotta

0,6

0,4

0,2

0
egyéni
vállalkozás

magyar
tulajdonú
vállalkozás

külföldi
tulajdonú
vállalkozás

vegyes
tulajdonú
vállalkozás

állami
tulajdonú
vállalat

közigazgatási
intézmény

nonprofit
szervezet

A vállalkozás tulajdonosi formája

Forrás: Empirikus vizsgálatok alapján SPSS

A mintát alkotó vállalakozások tulajdonosi formájuk szerint eltérő munkaerő- toborzási
módszereket preferálnak melyekről a következő táblázatból nyerhetünk részletesebb
információkat, amely egyúttal a mintabeli megoszlásukra is rávilágít (1. táblázat).
1. táblázat: A tulajdonosi formák szerintimunkaerőtoborzás módszereinek
gyakorisági táblája
A vállalkozás tulajdonosi formája
magyar
tulajdonú
vállalkozás
68

külföldi
tulajdonú
vállalkozás

fejvadász cég

4

1

állásbörze

9

15

1
1

újsághirdetéssel

egyéni
vállalkozás
5

vegyes
állami
közigazgatási
tulajdonú tulajdonú
intézmény
vállalkozás vállalat
20
1
1
7

munkaügyi
központ

4

52

33

beküldött
önéletrajz

6

66

23

4

valaki ajánlotta

6

71

20

3

3

Forrás: Empirikus vizsgálatok alapján saját szerkesztés

A különböző tulajdonosi formákhoz tartozó munkaerőtoborzási módszerek gyakorisági
eloszlása és az elméletileg várható eloszlások közötti kapcsolatot Khi-négyzet próbával
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elemeztem (2. táblázat) és az alábbi összefüggéseket kaptam. Ha a p<0,05 akkor az eredmény
szignifikáns, vagyis különbség van a toborzási módszerek között.
2. táblázat: A tulajdonosi forma szerinti Khi-négyzet próba
Khi-négyzet érték

Két oldali szignifikancia szint

újsághirdetés

4,494

0,610

fejvadász cég

25,495

0,000

állásbörze

28,721

0,000

munkaügyi központ

15,653

0,016

beküldött önéletrajz

9,510

0,147

valaki ajánlotta

5,613

0,468

Forrás: Empirikus vizsgálatok alapján saját szerkesztés

A különböző létszámmal dolgozó vállalkozások között nincs szignifikáns különbség, ha
személyes ajánló illetve a beküldött önléletrajz alapján döntenek a jelentkező elfogadásáról.
Tehát ez a két módszer egyenlő esélyt ad a jelentkezőknek a vállalkozások méretétől
függetlenül. Az alkalmazotti létszámok alapján hat kategóriára osztott vállalkozások közül az
újsághírdetést az 50 és 200 fő közötti cégek, a fejvadászattal foglalkozók szolgáltatásait
leginkább az 500 főtől nagyobb létszámmal dolgozók és kisebb mértékben a 200-500 fő
közötti vállalkozások, az állásbörzét ugyanilyen arányban veszik igénybe a munkaadók.
A Munkaügyi Központ szolgáltatásaival az összes kategóriába sorolható vállalkozás
találkozik, de leginkább a 100 és 500 fő közötti vállalkozások alkalmazzák a jelentkezőket
(2. ábra).
2. ábra: A különböző méretű vállalkozásokra jellemző munkaerőtoborzási módszerek

újsághirdetés

1

fejvadász cég
állásbörze
munkaügyi központ
beküldött önéletrajz

Gyakoriság

0,8

valaki ajánlotta

0,6

0,4

0,2

0
2-9 fő

10-49 fő

50-99 fő

100-199 fő

A vállalkozás nagysága

Forrás: Empirikus vizsgálatok alapján SPSS
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A különbőző méretű vállalkozások eltérő állástoborzó módszereket alkalmaznak. A leginkább
jellemző gyakoriságokat mutatja be a 3. táblázat.
3. táblázat: A vállalkozás nagysága szerinti munkaerőtoborzás módszereinek
gyakorisági táblája
A vállalkozás nagysága
2-9 fő

10-49 fő

14

29

újsághirdetés

50-99 fő 100-199 fő 200-499 fő 500 fölött
27

21

4

1

fejvadász cég

1

4

5

2

állásbörze

6

11

6

2

munkaügyi
központ

10

26

23

23

11

2

beküldött
önéletrajz

13

47

24

11

6

1

valaki ajánlotta

19

43

23

12

3

1

Forrás: Empirikus vizsgálatok alapján saját szerkesztés

A toborzási technikák között találtam szignifikáns különbséget (p<0,05) a vállalkozások
nagyságát illetően (4. táblázat).
4. táblázat: A vállalkozás nagysága szerinti Khi-négyzet próba
Khi-négyzet érték

Két oldali szignifikancia szint

újsághirdetés

11,702

0,039

fejvadász cég

55,860

0,000

állásbörze

51,910

0,000

munkaügyi központ

25,162

0,000

beküldött önéletrajz

10,326

0,067

valaki ajánlotta

7,814

0,167

Forrás: Empirikus vizsgálatok alapján saját szerkesztés

A munkaerőtoborzás módszerei között szignifikáns különbséget tapasztaltam a települések
méretét illetően, mert a személyes kapcsolat („valaki ajánlotta”) jelenti a kisközségekben és
részben a megyeszékhelyeken való legnagyobb elhelyezkedési esélyt. Az összes többi
toborzási módszer között nincs lényeges eltérés (p<0,05) a különböző földrajzi
elhelyezkedések között (3. ábra).
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3. ábra: A település típusra jellemző munkaerőtoborzási módszerek
újsághirdetés

0,7

fejvadász cég
állásbörze
munkaügyi központ
0,6

beküldött önéletrajz
valaki ajánlotta

Gyakoriság

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
község

kisváros

nagyváros

megyeszékhely

A település nagysága

Forrás: Empirikus vizsgálatok alapján SPSS

A különböző földrajzi kategóriákba tartozó településeken működő vállalkozások
munkaerőtoborzási technikáinak gyakorisági táblázatában csak egy esetben találtam („valaki
ajánlotta”) szignifikáns eltérést a mért és a várható adatok között (5. táblázat).
5. táblázat: A település nagysága szerintimunkaerőtoborzás módszereinek
gyakorisági táblája
A település nagysága
község

kisváros

nagyváros megyeszékhely

újsághirdetés

23

18

39

16

fejvadász cég

1

3

7

1

állásbörze

7

7

9

2

munkaügyi központ

25

18

39

13

beküldött önéletrajz

26

15

37

24

valaki ajánlotta

34

12

36

19

Forrás: Empirikus vizsgálatok alapján saját szerkesztés

A különböző településtípusonként megvizsgált állástoborzási technikák gyakoriságára
elvégzett Khi-négyzet próba alapján megállapíthatjuk, hogy a település típusok közötti
szignifikáns különbségre egy esetben van bizonyíték. A „valaki ajánlotta” mint módszer
lényeges eltérést mutat a település típusok között (6. táblázat).
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6. táblázat: A település nagysága szerinti Khi-négyzet próba
Khi-négyzet érték

Két oldali szignifikancia szint

újsághirdetés

0,822

0,844

fejvadász cég

3,850

0,278

állásbörze

3,009

0,390

munkaügyi
központ

1,575

0,665

beküldött
önéletrajz

6,614

0,085

valaki ajánlotta

8,443

0,038

Forrás: Empirikus vizsgálatok alapján saját szerkesztés

A hipotézisemben felvetett állítások bizonyítást nyertek, mert a különböző tulajdonosi formák
esetében három esetben (p<0,05), a vállalkozások nagyságánál négy esetben (p<0,05) és a
település nagyság szerint egy esetben (p<0,05) állapítottam meg szignifikáns eltérést a
munkaerőtoborzás módszerei között. Mindezeket az oszlopdiagramokkal, a gyakorisági
táblázatokkal és a Khi-négyzet próbákkal támasztottam alá.
A vállalkozások és a hallgatók véleménye az egyetemi képzésről
Hipotézisem szerint a vállalkozások és a hallgatók véleménye az egyetemi oktatás
minőségi színvonalával kapcsolatban nem mutat szignifikáns különbséget.
Az oktatás színvonalának az értékelését a hét fokozatú Likert skálán mértem. A két vélemény
(vállalkozói, hallgatói) megegyezik abban, hogy az átlagot tekintve jóra értékeli a minőségi
színvonalat. A vállalkozások átlaga (5,42) kissé magasabb a hallgatói (5,24) megítéléstől
(5. ábra). A két mintás t-próbát felhasználva szeretném megállapítani, hogy ez a különbség
szignifikáns vagy csak a véletlen eredménye.
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5. ábra: Az oktatás minőségi színvonalának megítélése a vállalkozók és a hallgatók
véleménye alapján

6,00

5,00

Átlag

4,00

3,00
5,42

5,24

2,00

1,00

0,00
vállalkozás

hallgató

Forrás: Empirikus vizsgálatok alapján SPSS

A t-próba alkalmazása során kapott paraméterekből (átlagok, szórások és az átlag hibájának
szórásai) arra következtettem, hogy a két csoport (vállalkozói, hallgatói) között némi eltérés
tapasztalható. A táblázatból kiolvasható, hogy a hallgatók átlaga alacsonyabb 5,24 és a
véleményük szóródása jóval nagyobb (7. táblázat). A hallgatók véleményének relatív szórása
nagynak tekinthető (24,1).
7. táblázat: A két minta paraméterei
Minőség

N

átlag

szórás

az átlag
hibájának
szóródása

vállalkozás

206

5,4239

0,71222

0,04962

hallgató

365

5,2356

1,26202

0,06606

Forrás: Empirikus vizsgálatok alapján saját szerkesztés

A függetlenmintás t-próba alkalmazása esetén először el kell dönteni, hogy a minta szórása
azonosnak tekinthető-e. A Levene teszt alapján a szignifikancia szint kisebb, mint 0,05, tehát
a szórások eltérnek egymástól. Ebben az esetben a táblázat azt a sorát kell nézni, ahol a
számított t értéke 2,28. Tehát a szignifikancia szint 0,023, ami a szokásos 0,05-ös szint
mellett szignifikánsnak tekinthető (8. táblázat).
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8. táblázat: Független mintás t-próba
Levene teszt a
varriancák
egyezésére

varrianciák
egyezését
feltételezve
varrianciák
különbségét
feltételezve

t-próba az átlagok egyezésére

F
varrianciák
hányadosa

szig.

t

szabadság
fok

szig.

átlag
különbsége

különbség
hibájának
szórása

64,946

0,000

1,972

569

0,049

0,18833

0,09553

2,280

568,999

0,023

0,18833

0,08262

Forrás: Empirikus vizsgálatok alapján saját szerkesztés

A boxplot típusú ábra szemléletesen bemutatja az adatok szóródását. Tudjuk, hogy a
statisztikai értelemben rendezett hallmazok helyzeti középértéke és a létszám negyedeléseinél
kapott értékek egyértelműen jellemzik a mintabeli szóródásokat. Az ábra téglalap részében a
vastag fekete vonal, a medián mutatja a két minta helyzeti középértékét. A vállalkozások
mediánja körülbebűl 0,5 tehát magasabb, mint a hallgatóké. A medián fölötti része a
téglalapnak a létszám 25%-ának megfelelő intervallumot ábrázolja, míg a téglalap fölötti
pálcika a legmagasabb értéket adó negyedét jelenti a mintának. Látható, hogy a legmagasabb
értékeket (6 és 7) a vállalkozások 25%-a bejelölte. A medián fölötti 25% illetve alatta lévő
25% tehát összesen a minta fele választotta az ötöt, illetve a hatot. A létszám legalacsonyabb
értéket választott 25%-a is a 3,7 és 5 közé esik. Volt egy eleme a mintának a (98-as jelzésű)
ami a mintához nem illeszkedett, az alacsony választás miatt, még ez is jobb volt, mint 3
(6. ábra).
Az ábrából világosan kitűnik az is, hogy a vállalkozások véleménye az oktatás minőségéről
nagyon kedvező és a vélemények szóródása rendkívül homogén, (relatív szórás=13%) tehát
számunkra a megítélésük egységesnek tekinthető. A hallgatói vélemények szóródása az ábrán
jól mutatkozik. Addig míg a hallgatók egynegyede (91 fő) választotta a 6-ost és a 7-est, sajnos
a medián értéke alacsonyabb mint a vállalkozóknál. A medián körüli 25-25% (tehát a létszám
fele) a 4-es 5-ös 6-ost választotta, míg a legalacsonyabb értéket választó negyed része a
mintának 1 és 4 között minősítette az egyetem színvonalát (91 fő).
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6. ábra: Az oktatás minőségi színvonalának megítélésea vállalkozók és hallgatók
véleménye alapján
7,00

6,00

Átlag

5,00

4,00
98
3,00

2,00

1,00

vállalkozás

hallgató

Forrás: Empirikus vizsgálatok alapján SPSS

A vélemények szóródását megítélve azt találjuk, hogy a hallgatók relatív szórása ebben a
kérdésben nagy. Szélsőségesen eltérő véleményekkel találkoztunk. A homogénnek tekinthető
vállalkozói véleményeket a Kruskall-Wallis próba segítségével a tulajdon formákat és a
vállalkozások nagyságát figyelembe véve tovább vizsgáltam. A tulajdon formák minőségről
alkotott véleménye eléggé eltér egymástól, mert a rang átlagok nagy szórást mutatnak és a
szignifikancia alig nagyobb a kritikus értéktől p=0,06. A közigazgatási intézmények és a
nonprofit szervezetek véleménye különbözik lényegesen a többi tulajdon formától.
A különböző nagyságú vállalkozások minőségről alkotott véleménye a rangátlagok hasonló
értéke miatt lényegesen nagyobb, szignifikancia szinten (p=0,744) jelzi számunkra a
vélemények azonosságát.
A vállalatok az egyetem minőségi színvonalával az átlagostól jobban elégedettek és a
hallgatók véleményétől is kedvezőbb a megítélésük. A paraméteres statisztikai eljárások
közül a kétmintás t-próba eredménye arra enged következtetni, hogy a vizsgált minták
véleménye nem különbözik szignifikánsan egymástól. Hipotézisem beigazolódik, mert az
oktatás színvonalával mind a munkavállalók mind a munkaadók elégedettek.
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Összefoglaló
Nyugat-Európa országaiban az elmúlt évtizedben új jelenségként érzékelhetjük, hogy a
hagyományos közgazdasági értelemben vett versenyképességet, innovációt annak mérését
felváltja a hatékonyság, a régió mutatóival történő újfajta gondolkodás. Az egyetemek szerepe
az egységesülő Európában még inkább felértékelődött a tudásalapú társadalom és gazdaság
fejlesztésében, hiszen a tudásalapú társadalom növekedése jelentősen függ az új tudás
előállításától, átadásától, terjesztésétől (oktatás és képzés) és felhasználásától (új ipari
folyamatok és szolgáltatások). Az egyetemek különleges helyzete abban is megnyilvánul,
hogy többirányú folyamat kiteljesedésében vesznek részt egyidejűleg: a.) a kutatásban és
fejlesztésben; b.) a hallgatói oktatásban és képzésben, a kutatók képzésében; c.) a kutatási
eredmények hasznosításában (ipari kapcsolatok, spin-off vállalatok, regionális és helyi
fejlesztés) (Baranyi et al 2005). A régióban és a megyében működő vállalatok és
kutatóintézetek közötti együttműködésnek vannak hagyományai. Ezek a kapcsolatok nem a
klasszikus értelemben vett innovációs kapcsolatok, hiszen főleg a Centrumok játszanak
meghatározó szerepet ezek kialakításában. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogyha egy
kutatóműhely vagy a Centrum elnyert egy pályázatot, akkor a vállalatok között elkezdett
partnereket keresni annak megvalósításához. Az utóbbi években kialakult a cégeknek egy
olyan csoportja, amelyek újra és újra részt vesznek az együttműködésben. Ebben az esetben
spin-off és start-up vállalkozásokról van szó (Mohácsi, 2008). A gazdasági versenyben való
helytálláshoz a meglévő erőforrások és képességek folyamatos megújítására van szükség.
A modern gazdaságokban a változó feltételekhez való alkalmazkodás legfontosabb formája az
innováció, az erőforrások és képességek újszerű kombinációja (Teece- Pisano, 1994).
Summary
As a summary it can be declared that research, development and innovation played an
outstanding role in the competitiveness of enterprises. However, familiarity with the markets,
marketing, sales, productivity, the costs factor and the quality of products are also important.
Understanding and accepting this and approving that this shows adequate adaptation to new
challenges, the basis of long term competitiveness can only be provided by a more serious
role of development activity. The macro-statistical figures of the period after the millennia
reveal positive tendencies, e.g. the increase of corporate R+D locations. Foreign experience
shows that R+D inputs can only be materialised with a much more active corporate
innovation activity. Cooperation between agricultural firms and research institutions has
traditions in the region and the county. Primarily the Centre for Agricultural Sciences and its
predecessors have established close affiliations in the past years. These relationships cannot
be regarded as innovational as they have mainly been initiated by the Centre. In practice it
meant that when a research team or the Centre had won an application it started to find
corporate partners for the implementation. In the past years a group of firms have kept on
occurring in the joint projects. These can be called spin-off and start-up enterprises the
establishment of which the faculties and departments of the Centre for Agricultural Sciences
have played a significant role. Empirical research have verified that organisational managers
consider the Centre for Agricultural Sciences of the University of Debrecen to be the
determinant institution of the region owing to its outstandingly wide spectrum of training, its
scientific and intellectual base and its research and development activity. The investigations
revealed the expectations of the managers concerning the quality level of the training and the
offer of the university was also presented. I made a proposal for drawing a competency map
from the employers’ side. From the aspect of the future an exploration examining the
competencies of the students of the Centre for Agricultural Sciences would definitely be
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expedient. The assessment would disclose the extent the Centre has developed the required
knowledge to, and the degree the skills and knowledge of the students have improved to
during the years at university.
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NAGY EDIT
A SEGÍTŐ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI KOMMUNIKÁCIÓJÁNAK DISZPOZÍCIÓI
Kulcsszavak: empátia, segítő hivatás, kommunikáció, munkahelyi stressz, motiváció, attitűd

1. Bevezetés
A modern társadalom válaszai az emberi élet alapkérdéseire
Minden ember boldog akar lenni. Ezért születik a világra, ezért nevelkedik, ezért köt
házasságot, ezért él a családban és a munkahelyén. Minden egészséges ember hisz és
reménykedik abban, hogy boldogságra született, s ezért valamikor boldog is lehet.
A boldogság reménye nélkül elképzelhetetlen az emberi élet. A személyiség a születése
pillanatától fogva ezt az igényt igazolja. A felnövekvő gyermek életében a lelki egészség
egyik legfontosabb alapja később is, az élet értelmébe vetett remény marad. Életünk során
rájövünk, hogy mindig hiányzik valami a boldogsághoz: pénz, lakás, s végül az egészség.
A társadalmi egészség tényezőihez tartozik a harmonikus családi élet, a mellérendelt, s
alárendelt kommunikáció hatékony működése férfi és nő, feleség és férj, szülők és
gyermekek, beosztottak és vezetők, valamint munkatársak között. Fontos, hogy megtaláljuk a
számunkra alkalmas hivatást, azt, amely személyiségtípusunknak és érdeklődési körünknek
leginkább megfelel, ugyanis ha a hivatásban kiteljesedik az életünk, ez elősegíti a pozitív
közösségi érzésünket is.
Az emberi kultúra, az erkölcsi rendszereket meghatározó szent könyvek, nagy művészeti,
filozófiai és egyéb tudományos felfedezések a fentiek érvényesülését szolgálják évezredek
óta. A kérdés ezután az lehetne, mi az aktualitása egy új professziónak, a segítő
foglalkozásnak, amely egyszerre ötvözi a szent könyvek parancsolatait, a modern társadalom
haszonelvű szempontjait, és az emberi közösségek megújítását, megújulását? Ebben a
vizsgálatban Arisztotelésztől Jézuson át a modern pszichológia és társadalomtudományok
eredményeit felhasználó, a globális hatások koordinálását vállaló és Európai Unió Zöld
könyvéig kellene tanulmányozni, abból a személyiség fejlesztésének, az egyes embernek utat
mutatni.
A segítő foglalkozások egyre szélesedő köréhez tartozik tágabb értelemben mindenki, hiszen
a kisebb – nagyobb közösségek életében különböző szinten szükség van alapismeretekre,
amelyekkel a felmerülő problémák értelmezését és kezelését megtanulhatják, gyakorolhatják.
Kiemelten ide tartoznak azok, akik neveléssel, oktatással foglalkoznak, és így a preventív
tevékenységet is gyakorolhatják. A téma leszűkítésével az alábbiakban azok számára kívánom
összefoglalni a szakirodalomból ismert és a segítő munkában kipróbált elveket, akiknek e
tevékenység a mindennapi munkájuk része.
2. A segítő beszélgetés és a mentálhigiénés tanácsadás kapcsolata
A segítő kapcsolat az a folyamat, amelynek során a szakember egyes esetekhez igazodó
kommunikációval (ebbe beleértve nemcsak a beszélgetést, hanem egy folyamatos
kapcsolattartás lehetőségeit is) a rászoruló kliensnek (összefoglalva mindazokat, akiket ez
érinthet, például munkatárs, tanuló, beteg stb) emberi interakciókon át, annak segítségével,
irányított foglalkozások során, segít a lelki gondjait, viselkedési zavarait, szociális problémáit
megoldani. A kommunikáció ezen típusának ereje abban rejlik, hogy az ember testi-lelki151
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szociális egységére és teljes valójára koncentrál, a kliens meglévő erőforrásait beépíti a
személyiség fejlődésének folyamatába.
A mentálhigiénés szemléletű segítő jellemzői
Egy másik ember lelki harmóniájának kialakítását, visszaszerzését célul kitűzni igen nagy
felelősség. A harmónia megbontását a mindenkori társadalomban meglévő diszharmóniák
(katasztrófák, halál, háborúk, árvaság, betegség stb.) egyébként is végzetesen
determinálhatják, és ha ezt nem szakszerűen kezeli a magát segítőként ajánló, nagyobb bajt
okozhat. Ezért fontos meghatároznunk, hogy mit várhatunk el a mentálhigiénés szemléletű
segítőtől, valójában milyen tulajdonságokkal is kell rendelkeznie, hogy gazdagító legyen a
bajban lévő kliensnek a vele való találkozás? Az alábbiakban néhány, a szakirodalomban
ismert álláspontot ismertetek:
A mentálhigiénés szemléletű szakembert jellemző diszpozíciók:












Általában saját szakmai eszköztárát használja;
Ne csak a problémát figyelje, hanem a teljes, érzéseit kifejező embert;
Tartsa a kapcsolatot más területek szakembereivel;
Több tudomány ismereteit integrálja, de ne lépje át saját hatáskörét;
Tudja, mikor legyen direktív (irányító, beavatkozó) vagy non-direktív;
Álljon a személy mellé, ezzel is csökkentve szorongását, valamint növelve belső
erejét, saját tudását, megküzdő képességét és autonómiáját;
Legyen preventív, egészségközpontú, az ép személyiségrészt figyelje;
Legyen holisztikus szemléletű, összefüggéseket kereső;
Legyen önmagára és a társadalomra reagáló;
Segítsen kapcsolatot teremteni a környezettel, a társadalommal;
Irányítson az élet értelme, az értelmes élet felé. (Gyimóthi, 2008)

2. 1. Az empátia és a professzionalizálódott (alkalmazott) altruizmus kapcsolata
Az altruizmus mai felfogása közel áll a keresztény felebaráti szeretetről szóló tanításhoz. (vö.
irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd, Újszövetség)
Az ember, mint társas-bioszociális lény, nembeli lényegként magában hordozza a proszociális
attitűdöt és viselkedési készséget. Ennek az attitűdnek a legtisztább megjelenési formája a
segítő viselkedés, amelynek fő vonásai: az önzetlenség (viszonzás, jutalom nem várása), az
önkéntesség és a szolgálat (a másik javát elősegítő viselkedés).
Létezik, az úgynevezett látszati altruizmus is, amelyben az asszimetria a jellemző, a segítést
ilyen esetben a segítő hatalmi pozíciója vezérli, vagy ilyen lehet az alamizsnás segítés, amikor
a segítséget kérőnek az arca rejtve marad. (Kovács, 2008)
A „valódi” altruizmust elsősorban az emberszereteten nyugvó segítőkészség jellemzi,
valamennyi formájában az empátia, a beleérző képesség hatja át. Két fő megnyilvánulási
típusa a kreatív, helyzeti (vészhelyzet) és a személyiségben tartós potenciálként működő,
készségszintű, személyiségvonásként regisztrálható altruizmus. Utóbbiból nőtt ki a segítés
professzionalizációja, amely a humán segítő foglalkozásokban a tartós és állandó segítő
motivációt a foglalkozás szeretettel művelésében, a hívatás szolgálatában teljesíti ki. (Bagdy,
1988) Az altruizmus fogalmának teljes értelmezését talán csak Jézus valósította meg, de
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mielőtt a másokért élő élet, az altruizmus fontosságát hangsúlyoznánk, szólnunk kell a segítő
kapcsolatban megjelenő empátia funkciójáról.
Ennek négy jellemzője van.
1/ Identifikáció, ennek során a segítő figyelmet fordít a segítettre, mintegy beleolvad az
élményvilágába.
2/ Inkorporáció, amikor magáévá teszi a segített tapasztalatait. Ez a folyamat regressziót
tételez fel, az én határok feloldódnak, amelyet azonban a segítő akaratlagosan vállal és
kézben tart.
3/ Reverberáció, amely intellektuális és emocionális kapacitást igényel a segítő részéről.
A segítőnek nemcsak a kliens, hanem a saját kognitív és affektív asszociációira is figyelni
kell. Ez figyelemváltási képességet és nagyfokú koncentrációt igényel.
4/ Leválás. A segítés célja, hogy a segített önálló személyiségként működjön. Az elszakadás
érzelmileg is hat a segítőre és a segítettre egyaránt, megviseli mindkettőt, de ez a
személyiség fejlődés feltétele. (Kovács, 2008)
Rogers szerint az empátia csodálatos gyógyító erő, mások szerint viszont az empátiának
lehetnek árnyoldalai is, a parallel empátia lehet kifejezetten mérgező. Ilyen esetben
tanácsolják, a terapeuta ne a szenvedéssel, hanem a beteg kontrollért való küzdelmével
empatizáljon. (Kulcsár, 1998)
2. 2. A segítő pálya felé terelő tényezők, a segítő motivációjának lehetséges területei
A segítő pálya választására különböző külső-belső erők motiválhatják a személyt. Ezek
felismerése, tudatosítása nem mindig történik meg a pályára lépéskor. A későbbi tudatosulás
pedig traumát okozhat, vagy a nem tudatosítás pedig hamar fásulttá, közönyössé teheti a
segítőt. Az elég jó segítő tisztázni tudja ezt önmagával, és ha tud dolgozni ezen, akkor
kikerülheti a kiégés veszélyét. Ezért tartjuk fontosnak ezen tényezők bemutatását.
A beállítottság/attitűd szerepe a segítő foglalkozású szakembernél
Az attitűd tartós feleletkészséget, hajlamot jelent. A beállítottságnak nagy szerepe van az
emberi alkalmazkodásban. Beállítottságunk segít bennünket eligazodni az életben, eligazodni
másokon, mert sejtjük, hogyan fognak reagálni. A beállítottság sokoldalú szerepét a
pszichológia négy nagy csoportba osztja. (Szentmártoni, 1998)
Haszonelvi funkcióról akkor beszélünk, amikor az egyén bizonyos beállítottságot előnyök
kihasználására vagy haszon elnyerésére használ. Nem idegen előttünk, hogy valaki bizonyos
politikai nézetet vall és beiratkozik egy bizonyos pártba, mert ezáltal előnyökhöz jut; osztja a
közösség nézetét, hogy megnyerje mások tetszését. Valaki azért segít másokon, hogy ezáltal
elismerést váltson ki mások szemében.
Önvédelmi funkciót akkor tölt be a beállítottság, ha az egyén védelmezi önértékét a külvilág,
vagy pedig önmaga belső konfliktusaival, szorongásaival szemben. Ebben az esetben a
segítőnek tudat alatt mélyen fekvő kisebbségi érzése van és ezért csak a nála alacsonyabb
társadalmi fokon élők között érzi jól magát, hiszen ebben az esetben ő felsőbbrendű, mivel itt
ő a pártfogó, a segítő.
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Ismereti funkciót akkor tölt be az attitűd, ha a könnyebb eligazodást segíti elő a világban. Az
általánosítás, a kategória, a sztereotip ítéletek az irányelv szerepét töltik be. Ha a segítő azt
vallja: a világon csupán két ember csoport létezik, szegények és gazdagok, kizsákmányolók és
kizsákmányoltak, akkor az ismereti funkciót gyakorolja.
Értékkifejező funkciót akkor jelez a beállítottság, amikor arra szolgál, hogy megtestesítse az
ember tudatosan vallott értékeit, amikor legbensőbb meggyőződésének kifejezője. Ez az
altruista segítő, amikor a tevékenység autentikus, a személy központi érték kifejezője, sőt
élethivatássá teheti, (mint kalkuttai Teréz anya). Az ilyen személyiség, akár vallásos hitbeli
meggyőződés nélkül is a személyiségének legbensőbb értékének vallja a másokon való
segítést. A benső érték és a külső cselekedet teljesen összhangban van, az ilyen autentikus
személy, önzetlensége még ellenfelei számára is megkérdőjelezhetetlen. (Kovács, 2008)
2. 3. A diszfunkcionális, éretlen vagy megtévesztő indítékok a segítő pályát választók
esetében
Nemcsak attitűdbeli, hanem a személyes élettörténetből fakadó szükségletek, rejtett, sokszor
neurotikus igények is motiválhatják a segítő szerep felé való fordulást.
1. Az egyik szülő túlszárnyalásából fakadó motiváció. A meg nem kapott elismerés, a
megfelelő szeretet hiányára adott válasz. A családban nem sikerült legyőznie nagy riválisát,
pl. az apját-anyját, a saját életében azonban igen. Az ilyen gyermek élete örökös bizonyítás és
a teljesítménykényszer hajtja, de sosem tud győzni. Valaki így fogalmazott: „Nagyobb házat
építettem, mint az apám, de sajnos már nem láthatja, mert meghalt”. Mire vége lett a
versenynek, nem volt tét, a játszma véget ért. (Kovács, 2008)
1/a. A szülővel való azonosulási vágy. „Ha látná, biztosan örülne neki. Én is akkor érzem jól
magam, ha segíthetek.” A szülői szerep átvétele válik örömszerzővé, belülről jutalmazó
viselkedéssé. Nevezhetjük helyettesítő lázadásnak is, hiszen így tud felülkerekedni, így tudja
kiélni a feldolgozatlan pszichikus szükségleteit, „fölényben lenni” miközben „szolgál”.
2. Egy segítő szerepben már jó segítőnek bizonyult, ezért segít másoknak is. Felfedezve
önmagában az új készséget, használni szeretne azzal.
2/a. Saját szenvedés, fájdalmas tapasztalat által kiváltott empatikus segítéskésztetés.
3. Egyes én-védő mechanizmusokon, mint pl. reakcióképzés útján az agresszió jóvátételeként
való segítés vagy a bűntudat miatt kialakulhat a másokat féltő, másokról gondoskodó, őket
védelmező magatartás.
4 A felettes én szigora gátolja a saját kívánság teljesülését és a másokat segítés vezet a
boldogsághoz. Ezáltal kerülő úton azonosul kívánságaival. Helyettesítő helyzetmegoldás ez,
hiszen másokon át szeretné élni az életét. (Kovács, 2008)
De lehet még motiváló erő érzelmi probléma is, a magányosság, elszigeteltség és a rejtett
kapcsolatvágy iránti igény, valamint a látens szeretet szükséglet, hiszen „minden probléma
megoldása a szeretet”; Paracelsus, Jézus Krisztus és mások tanításainak szerepe, különösen
akkor, ha a humán foglalkozás végzőjének korai kötődése nem adott elég biztonságot az érett
segítő szerep kialakulásához.
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Schmidbauer alapvetőnek tekinthető munkájában, „Der hilfloser Helfer” c. művében először
írja le a helfer szindróma jelentését. Szerinte a helfer szindrómával jellemzett, emberi
problémákkal foglalkozó segítő saját ingatag pszichés egyensúlya fenntartásával függ össze
rejtetten a gyengéken, a pácienseken való segítés szükséglete. Lényege, hogy a kapcsolat
segítő formája más típusú kapcsolatok, érzelmek elhárítását jelenti, egyben mintegy „droggá”
válik a hivatás, a segítségre szorulókkal való kontaktus a professzionális segítő számára.
(Fekete, 1991)
A félreértelmezett, torz, sőt káros szerepek további lehetséges változatai helyett pozitív
példákat kell megismernünk. Az ehhez szükséges érett funkciók bemutatása előtt nézzük meg,
hogy milyen tényezőkkel jellemezhető az egészséges személyiség!

3. A személyiség testi, lelki, társadalmi és mentális egészségét befolyásoló
tényezők bemutatása
A fentiekben axiómaként kezelt célmegjelölés, miszerint az emberi élet célja a boldogság, az
ókoriak felismerése. Itt azonban különbséget tehetünk az egészséges, harmonikus és a
megsérült, beteg személyiség között. Utóbbi az egészségtudomány tárgya, amely abból az
általános tételből indul ki, hogy az ember biológiai, pszichológiai és társadalmi egységét
személyisége biztosítja. A személyiség magában foglalja az egyén viszonyulását önmagához
és a külső világhoz. Az ember a környezetével szoros egységet alkot, függ az őt körülvevő
környezetétől, az élet minden pillanatában annak hatása alatt van. Állapota, magatartása,
funkciója kettős tényező függvénye. Egyrészt az öröklés, másrészt a környezet determináló
hatása érvényesül. Az ember tehát bioszociális lény. Az egészséges személyiségfejlődés
alapja az ép idegrendszer, s a megfelelő környezet. A környezetben létrejött változásokat,
ingereket az érzékszervek fogják fel és az idegrendszerhez közvetítik. A személyiség alapvető
kritériuma a tudat, amely megkülönböztet minden más embertől. Az egyént természeti és
társadalmi környezete veszi körül, az utóbbi a döntőbb, hiszen az ehhez való alkalmazkodás
jelenti a nagyobb stresszt, életünk során. Az embert már születése után a társas környezet
veszi körül, s ennek hatásra változik, fejlődik és átalakul. Tulajdonképpen a szocializáció
révén válunk társadalmi lénnyé. De az egészség megőrzése érdekében nem közömbös a
természeti környezet hatása sem.
Az egészséges személyiség tökéletesen, rugalmasan képes a környezet változásaihoz
alkalmazkodni, s az ingereket feldolgozni. Az egészséges szervezet funkciója dinamikus
egyensúlyi állapotban van. A személyiség valójában az individuumban meglévő, viszonylag
állandó, örökletes és szervezett pszichoszomatikus tulajdonságok integrált rendszere.
A rendszerek megfelelő kölcsönhatásban működnek, amelyben az egész ember testi-lelki
valósága nyilvánul meg, ahogyan az adott helyzetben él, viselkedik és cselekszik. Másként
jelentkezik ez egy beteg és másként egy egészséges személyiségnél, valamint a
megnyilvánulások a különböző személyiségtípusoknál is eltérőek.
Nézzük, mit is jelent az egészség fogalma! A WHO megfogalmazás mellett az egészséget így
jellemezhetjük; az egészséges szervezet képes a környezeti hatásokkal szemben funkcióját
dinamikus egyensúlyban tartani, azonban, ha betegség lép fel, ezt a homeosztázist a
környezeti hatások kibillentik. Az ember számára magától értetődik, hogy egészséges és főleg
a pubertáskorúak, valamint az ifjak vannak meggyőződve arról, hogy az egészség-betegség
kérdésköre őket egyáltalán nem érinti. Alaptörvények (Alkotmány; valamint az Egészségügyi
Törvény) is rögzítették, hogy az egészség minden ember alapvető joga és ebben a
legmagasabb fokot kell elérnie. Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO, így határozza meg
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az egészség fogalmát: „Egészségen tökéletes fizikai, szellemi és szociális jóllétet értünk, s
nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiányát.” (WHO, 1964)
A testi egészség
Ha az ember testileg egészséges, ez azt jelenti, hogy anatómiája rendben van, s fiziológiai
funkciói megfelelnek bizonyos normáknak. Minden egyes embert a maga konstitúciója
(veleszületett adottságok) határoznak meg. Nem lehet valamiféle abszolút természeti törvény
alapján eldönteni, hogy valaki a norma fölött, vagy az alatt van-e. Viszont mégis arról van
szó, hogy az egészséges testben nemcsak bizonyos testi funkciók játszódnak le, hanem az is,
hogy az a test erős, vannak energiái, az egyes szervei megfelelően működnek, illetve
együttműködnek. Az objektív jó közérzethez járul egy szubjektív jó közérzet is. Az
egészséges ember jól érzi magát, s ez nemcsak „lelet”, hanem belső érzés is, amely túlmegy a
testi értékeken, s belenyúlik a lelki területbe. (Hárdi, 1999)
A lelki egészség
Az egészség másik oldala, hogy életérzésünk kiegyensúlyozott legyen. A lelki egészséghez
tartozik az is, hogy az ember fel tudja dolgozni mindazokat a traumákat, amelyek életútja
során elszenvedett. Sokan rejtegetik életük árnyoldalait, titkokat, tabukat, s „komplexusokat”
fojtanak el, olyan dolgokat, amelyekre nem tudnak, s nem is akarnak emlékezni. A lelkileg
egészséges ember értelemmel teljes életet él. Célja van, amely felé tudatosan igyekszik. Örül
az életnek ma, s előre örül a holnapnak. Talán van valamilyen szabadidős foglalkozása,
amelyben feloldódhatnak a hivatásban támadt feszültségei. A lelkileg egészséges ember
megelégedett, a kevéssel is. Hálás mindenért, amilye van, függetlenül annak anyagi értékétől.
A megelégedett ember hálás embertársainak, környezetére is jó hatással van. A lelkileg
egészséges ember soha nem lehet rasszista, hiszen embertársait tulajdonságaik, s nem
származásuk alapján értékeli. Alfred Adler szerint: „Nem azért szeretem az embert, mint
amilyen, hanem azért, amilyen lehetne!” (Szuhányi, M. 1992)
A társadalmi egészség
Korábban említettük, s a WHO pozitív egészség-meghatározásából is következik, hogy a
harmónia, vagyis az „egész-ség”- állapot megéléséhez, s annak fenntartásához, hozzátartozik
a jó társadalmi közérzet megléte is. Elekes Attila számtalan esetben felhívja a figyelmünket
arra, hogy az ember biológiai lényből éppen a társadalmi hatások által válik közösségi lénnyé,
s ez a folyamat a szocializáció folyamatában bontakozik ki. Az első szocializáló személy az
anya, az első szocializációs színtér pedig a család. Éppen ezért érthetünk egyet azzal az
angolszász bölcsességgel, mely szerint a világot az igazgatja, aki a bölcsőt ringatja.
A teljesség igénye nélkül, néhány szerzőre utalva elmondhatjuk, hogy Desmond Morris
kutatásai, Molnár Péter korai kötődéssel kapcsolatos munkái, Alfred Adler
individuálpszichológiájának azon eleme, amely arról szól, hogy a személyiség életstílusa igen
korán kibontakozik; öt éves kor körül valójában eldőlhet, hogy a felnövekvő egyén milyen
hivatást, közösséget és párt választ, hiszen mindezen döntések életstílusának logikus
következményei lesznek; megerősítenek bennünket abban, hogy a primer szocializáció
eredményessége feltétele az egyén életében a harmonikus egyensúlyi állapot kialakulásának.
Nem élhetünk elszigetelten, csak embertársaink közösségében. Ha az egyén a
kirekesztettséget éli meg, vagy magányossága miatt szenved, könnyebben betegszik meg, s
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azt élheti meg, amit a Betesda tavának betege (János Evangélium, 5,6. fejezet), aki Jézus
kérdésére, mely szerint, „Szeretnél-e meggyógyulni?”, már nem tudott igennel válaszolni.
Nem hitte, hogy jár neki az egészség, s nem törvényszerű, hogy egész életében béna legyen.
Minden betegség biológiai krízis állapota, s egyben óriási frusztráció is, melyet csak fokozhat
a tény, amit a béna is megélt, hogy nincs embere. Jézus Krisztus meggyógyította őt, s ezzel
jelezte, hogy a gyógyítás, a tanítás mellett küldetése szerves részét képezi. Jézus Krisztus
tudott gyógyítani, de embereket hozzá vezetni, működő emberi közösségeket létrehozni,
pozitív élményeket adni, s azokat egymástól elfogadni, az a mi feladatunk is lehet. (Gyökössy,
1991)
Más, de az ember számára teljesíthető prevenció a nevelés, aminek a híres pedagógus,
Pestalozzi megfogalmazásában idézek: „A nevelés nem más, mint szeretet és példaadás”.
Különösen érvényes ez olyan családokban, ahol Jézus Krisztus neve elevenen él, s ahol a
Biblia olvasása, a hallottak megbeszélése a család közös programja. A meghitt, bensőséges
beszélgetés szintén összetartó közösséget teremt. Az örömhír megélése, a saját érzések
kimondása, egymás elfogadása, mindezen élmények megtapasztalása még jobban megerősítik
az embereket, talán annyira is, hogy képesek lesznek életterüket játszótérnek, nem pedig
küzdőtérnek tekinteni. A nem vallásos elvek szerint élők között is érvényesülnie kell azonban
meghitt, bensőséges viszonyt kialakító szeretetnek, amelynek megtalálása a soknemzetiségű,
sokvallású világban egyre nehezebben tanítható. Ennek felismerése vezetett el a mentális
egészség fontosságának védelmére létrehozott szervezetekhez, dokumentumok
megfogalmazásához.
A mentális egészség
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Régiója tagállamainak az egészségügyi
miniszterei, az egészségügyért felelős európai biztos jelenlétében, a WHO Európai Regionális
Igazgatójával közösen, 2005. január 12-15. között Helsinkiben WHO Miniszteri Konferenciát
rendeztek, a Mentális Egészségről címmel.
A konferencia keretében kijelentették, hogy „a mentális egészség és a mentális jólét alapvető
jelentőségű az egyének a családok, közösségek és nemzetek életminősége, valamint
termelékenysége szempontjából, amely értelmes életet, egyben kreatív és aktív állampolgári
létet tesz lehetővé az emberek számára”. (Európai nyilatkozat a mentális egészségről;
http:// www.tar.hu)
Mindnyájuk által elfogadott vélemény, hogy a mentális egészséggel kapcsolatos
tevékenységek elsődleges célja az emberek jólétének és ténykedéseinek javítása a személyes
erősségekre és lehetőségekre történő fókuszálás, a rugalmasság megerősítése, a külső
tényezők fejlesztése révén. A tanácskozáson elhangzott, hogy „a mentális egészség és a
mentálhigiénés problémák megelőzésének, kezelésének, gondozásának és rehabilitációjának
támogatása a WHO és tagállamai, az Európai Unió és az Európai Tanács prioritásai közé
tartozik”. (Zöld Könyv, Budapest, 2006)
Mentális egészség nélkül nincs harmónia állapot, éppen ezért a mentális egészség központi
szerepet játszik a nemzetek humán, társadalmi és gazdasági tőkéjében, így más közpolitikai
területek, mint az emberi jogok, szociális gondoskodás, képzés és foglalkoztatás integráns és
alapvető részének kell tekinteni. Ezeknek a gondolatoknak a szem előtt tartásával hozta
nyilvánosságra az Európai Közösség Bizottsága a mentális egészség kérdésével foglalkozó
úgynevezett Zöld Könyvet, „A lakosság mentális egészségének javítása- Az Európai Unió
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mentális egészségügyi stratégiájának kialakítása”- címmel. (http: www.eum.hu) A Zöld
Könyv létrehozására azért volt szükség, mert az Egészségügyi Világszervezet becslése szerint
minden negyedik európai állampolgár szembesül lelki egészségi problémával legalább
egyszer életében. A mentális egészségi problémák – az agyonhajszoltságból, szellemi
megerőltetéstől kezdve a komoly lelki betegségekig – nem csak Európában, hanem az egész
világon az egyik legsúlyosabb népegészségügyi tehertételt jelentik.
Következményeik összetettek és súlyosak lehetnek:
- az életminőség romlása az érintett személy, családja és környezete számára;
- az EU GDP-jének 3-4 százalékát kitevő gazdasági veszteség az állami kiadások
növekedése, a munkától való távolmaradás és a korai nyugdíjazás következtében;
- társadalmi és etnikai kihívások, pl. a társadalmi kirekesztődés következtében.
A Zöld Könyv négy szempontra összpontosít:
- a lelki egészség támogatása a népesség egészén belül (a mentális egészséget meghatározó
tényezők pozitív irányú befolyásolása, pl. az egészséges életmód ösztönzésével, megfelelő
iskolai és munkakörnyezet megteremtésével);
- prevenció (a mentális problémák és az öngyilkosságok számának csökkentése a
sérülékeny csoportok támogatásával, az egyes népességi csoportok között a mentális
állapotot illetően meglévő különbségek kezelésével);
- a mentális betegségekben szenvedők alapvető jogainak biztosítása, társadalmi
beilleszkedésének elősegítése;
- megbízható, összehasonlításra alkalmas adatok gyűjtése és a magas színvonalú kutatás
biztosítása a jó politikai döntések megalapozásában. (Európai Közösség Bizottsága, Zöld
Könyv, Budapest, 2006)
Mindezek alapján és figyelembevételével kijelenthetjük, hogy napjainkban a mentális
problémákkal és a stresszel való megküzdés minden Uniós tagország számára kiemelt feladat.

4. Összegzés
Mentális egészség, mentális betegség és azok meghatározói- az Európai Közösség
Bizottsága ajánlása alapján:
A WHO meghatározása szerint a mentális egészség „a jólét állapota, melyben az egyén meg
tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni a normális élet stressz- helyzeteivel,
termékenyen képes dolgozni, s hozzá tud járulni a közösségének életéhez.” (Zöld Könyv,
2006.)
A mentális betegségek magukba foglalják a mentális kórképeket, valamint a
vészhelyzetekhez, kóros tünetekhez és diagnosztizálható mentális kórképekhez (depresszió)
társuló megterhelést és csökkent funkciókat. Az emberek mentális állapotát számos
különböző tényező határozza meg, így biológiai (genetika, nem), egyéni (személyes
tapasztalatok), családi és közösségi (szociális támogatás), továbbá gazdasági és környezeti
(szociális státusz és életkörülmények). (Zöld Könyv, 2006) Milyen különös, hogy a sokat
korholt fogyasztói társadalom az, amely számára nem közömbös a humán erő fejlesztése, a
dolgozók és menedzserek munkaerejének megtartása, kiégésük prevenciója, a mentális
betegségek megelőzése. Éppen a gazdaság számadatai beszédesek, felhívják a figyelmet arra,
hogy emberi élet legnemesebb megnyilvánulásai, mint például a segítő hivatás is, válhat
önnön maga ellenségévé. S ne feledjük, hogy a burnout tünetegyüttes pontosan a legnagyobb
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empátiával bíró kollégákat veszélyezteti! Ezért is fontos, hogy beszéljünk a jelenségről, s e
sokakat irritáló fogalom „elfáradás”, ne kerülhessen életünk tabui közé, így is
megkönnyebbülést szerezve mindazoknak, akik sejtik, de kimondani nem merik, hogy esetleg
segítségre szorulnak, átmeneti visszavonulásra, vagy pszichoterápiára van szükségük.
Összefoglaló
A szerző a humán foglalkozások körébe tartozó úgynevezett segítő szakemberek
kommunikációjának sajátos jellemzőit mutatja be. Középpontba állítja a fogyasztói
társadalom, modern korunk aktuális dilemmáit; az altruizmus önzetlen segítésen alapuló és az
individualizmus egocentrikus szemléletű filozófiájának ambivalenciáit. A témát szűkíti azok
számára, akik oktatással-neveléssel, lelki gondozással, s pszichoterápiával foglalkoznak. Az ő
számukra mutat be a szakirodalomból ismert és saját segítő munkájában kipróbált és működő
elveket.
Summary
In this paper the author present the characteristic features of the communication of the so
called aidant experts. She focuses on the actual dilemmas of the our modern age, the
consumer society; the ambivalence between altruism based on selfless assistance and
egocentric philosophy of individualism.
She narrows the topic for those who are involved with education, cure of souls and
psychotherapy. She provides them with working principles based on her own experience and
literary background.
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NAGY PÉTER KRISTÓF
AZ OKTATÁSI RENDSZER KÜLÖNBÖZŐ SZINTJEIN TANULÓ HALLGATÓK INTERNETHASZNÁLATI SZOKÁSAI

Kulcsszavak: internet-használat, e-learning, oktatási rendszer
A tanulmány célja, a probléma meghatározása
E tanulmány célja az oktatási rendszer különböző szintjein tanuló hallgatók/diákok internethasználati szokásainak a vizsgálata, különös tekintettel arra, hogy a különböző típusú
képzésekben résztvevő hallgatók között milyen eltérések figyelhetőek meg e szokásaik
tekintetében. Vizsgálatunk célja annak meghatározása, hogy a tudásukat magasabb szinten
bővítő hallgatók ilyen jellegű szokásai különböznek-e a jelenleg még alacsonyabb szinten
tanulmányokat folytató társaikétól, és amennyiben igen, miben nyilvánulnak meg ezen
differenciák. A felmérést középiskolai diákok, főiskolai, egyetemi, illetve PhD hallgatók
körében kívánjuk elvégezni.
Szakirodalmi áttekintés
Jelen dolgozatunkban a rendelkezésre álló hely szűkössége miatt nem vállalkozunk a témában
más kutatók által publikált eredmények bemutatására. Ezt megtettük a Felmérések
internethasználati szokások17 (Nagy, 2010) című tanulmányunkban, melyben bemutattuk a
magyarországi teljes lakosság számítógép-, illetve internethasználati szokásairól készült
országos felméréseket a Központi Statisztikai Hivatal (A magyarországi háztartások
infokommunikációs (IKT-) eszközökkel való ellátottsága és az egyéni használat jellemzői,
200718) legfrissebb adatai, valamint az ITHAKA Kht., a TÁRKI Zrt. es a BME-ITTK által
közösen megvalósított World Internet Project (A digitális jövő térképe – A magyar
társadalom és az internet, 200719) magyarországi kutatássorozat eredményei alapján. A teljes
lakosságra vonatkoztatott adatokat – lehetőség szerint – összevetettük a 15-29 év közötti
fiatalok IKT-használati szokásaival a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által megrendelt
Ifjúság200820 gyorsjelentésben közzétett eredmények alapján. Bemutattuk a 2006 májusában
az Országos Közoktatási Intézet által végzett országos oktatásinformatikai felmérés21 középés általános iskolai pedagógusokra vonatkozó eredményeit, melyeket Hunya Márta az Új
Pedagógiai Szemlében publikált 2007-ben. Ezeket összevetettük a 2006/2007-es tanévben
Buda András által végzett felmérésekből (Az infokommunikációs technológiák és a
pedagógusok22; Pedagógusok és az IKT kompetenciaterület23) nyert tanulságokkal.
Kitekintést tettünk a nemzetközi PISA felmérés infokommunikációs technológiákra
17

Online elérhető a http://zeus.nyf.hu/~nagypkristof/publikaciok/kutszem3-cikk.pdf címen.
7289 háztartás, amelyek rendelkeznek legalább egy 16-74 éves korú taggal.
19
3059 háztartás, reprezentatív a 14 éves vagy idősebb népességre.
20
Az Ifjúság2008 kutatáshoz 8076 fős (négy 2000 fős), a 15-29 éves korosztályt országosan reprezentáló minta
készült. Az infokommunikációs eszközökkel való ellátottságot a négy 2000 fős minta egyikén vizsgálták.
21
Nem reprezentatív minta, hanem az OKM kérésének megfelelően a kutatók minden intézményt megkértek a
kérdőív kitöltésére. 1991 igazgató, 3718 tanár, 2784 informatikáért is felelős igazgatóhelyettes vagy
rendszergazda válaszait elemezték. A tanárok kiválasztását az iskolavezetésre bízták, de azt kérték, hogy
lehetőleg egy-egy olyan, a számítógép használatában jártas humán és reál szakos tanár töltse ki a kérdőívet,
aki nem informatikus. Nem az átlagos képre voltak kíváncsiak, hanem arra, hogy az élenjárók mire és hogyan
használják a számítógépet munkájuk során.
22
309 pedagógus töltötte ki a kérdőíveket 11 nem debreceni általános és középiskolából.
23
1151 pedagógus töltötte ki a kérdőíveket az összes debreceni általános és középiskolából.
18
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vonatkozó kérdőívére is.24 Szintén bemutattuk a saját kutatásunkat leginkább inspiráló
amerikai Steve Jones professzor nevével fémjelzett, a Pew Internet & American Life Project
keretében elkészített The Internet Goes to College (2002)25 című beszámolóját, melyben az
amerikai felsőoktatásban résztvevő hallgatók internethasználati szokásait ismerhettük meg.
(Nagy, 2010)
Kritikus pontok a kutatásban
1. Az alapsokaságból megfelelően kiválasztani egy olyan mintát, amelyben
megtalálhatóak az oktatási rendszer különböző szintjeiből érkező hallgatók.
2. Olyan kérdőív összeállítása, amely alapján képesek leszünk a felsőoktatásban tanuló
hallgatók internethasználati szokásait feltérképezni.
3. Megfelelő statisztikai módszerek alkalmazásával elemezni és helyesen értelmezni a
kapott adatokat és azokat valósághűen megfeleltetni.
A hipotéziseink
1. A felsőoktatásban résztvevő hallgatók nagyobb arányban rendelkeznek
infokommunikációs26 technológiai eszközökkel (asztali számítógép, saját laptop,
mobiltelefonok, stb.), mint a középiskolába járó társaik.
2. A felsőoktatásban résztvevő hallgatók kommunikációs célokra az aszinkron
technológiákat valószínűleg nagyobb mértékben használják, míg a középiskolások
inkább a szinkron, azonnali üzenetküldés/fogadás27 megoldásait részesítik előnyben.
3. Minden bizonnyal van valamilyen összefüggés az infokommunikációs kompetencia és
az idegen nyelvi kompetencia között. A felsőoktatásban résztvevő hallgatók, mivel
feltételezésünk szerint több nyelvvizsgával is rendelkeznek, nagyobb valószínűséggel
kommunikálnak, illetve böngésznek az interneten keresztül az anyanyelvükön kívül
más nyelveken is, mint a középiskolai tanulók.
4. Az internet-használati szokásokban is különbségek lehetnek. A felsőoktatásba járó
hallgatók (közülük is elsősorban a posztgraduális képzésben résztvevők) nagyobb
valószínűséggel vesznek igénybe nem ingyenes internetes tartalmakat, böngészési,
letöltési szokásaikra nagyobb mértékben jellemző a tanulmányikhoz szükséges
információk, tartalmak keresése, mint a középiskolás társaikéra.
5. A főiskolára, egyetemre járó, de leginkább a PhD/DLA képzésben résztvevő hallgatók
tanáraikkal, oktatóikkal, valamint hallgatótársaikkal gyakrabban, rendszeresebben
kommunikálnak internetes csatornákon keresztül, mint a középiskolások.
Delimitáció
A vizsgálat kizárólag az oktatási rendszer különböző szintjein tanuló hallgatók/diákok
internet-használati szokásaira koncentrál. Tanáraik, oktatóik IKT-kompetenciáját nem
vizsgálja. A vizsgálatnak nem célja a hallgatók középiskolai informatika órákon szerzett
ismereteit értékelni, kizárólag a jelenlegi informatikai kompetenciájukra fókuszál.
24

57 ország 400 ezer 15 éves tanulója töltötte ki, köztük 4495 magyar diák.
Saját kutatásunkat nagymértékben inspirálta a Steve Jones által 2054 amerikai főiskolai/egyetemi hallgató
bevonásával készített felmérés, melynek eredményeit The Internet Goes to College – How students are living
in the future with today’s technology címmel publikálta 2002-ben. Bár az adatfelvétel dátuma és az
infokommunikációs technológia rohamos fejlődése miatt az eredményeket elavultnak találhatjuk,
észrevehetjük, hogy a kérdések olyan mélységeket érintenek, amelyre egy általános, más területekre kiterjedő
kérdőív alkalmatlan lenne.
26
A továbbiakban: IKT
27
Az azonnaliüzenet-küldők olyan számítógépes alkalmazások, melyek segítségével azonnali szöveges
kommunikációt lehet létesíteni két vagy több ember között hálózaton, mint például az interneten keresztül.
25
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A vizsgálatot próbának tekintjük, a levont következtetéseket a kutatási terület pontosabb
meghatározására, a kérdések hatékonyabb összeállítására fogjuk felhasználni. A kutatás leíró
jellegű, nem magyarázó, tehát az internet-használati szokások különbségeinek a feltárására
koncentrál, azok okait pedig későbbi kutatások során fogjuk feltérképezni.
Módszertani jellemzők
A kérdőíveket különböző oktatási intézményekbe járó 138 hallgatóval tölttettük ki.
A Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium két végzős
osztálya (48 fő) képezi a minta középiskolai tanulókat reprezentáló részét. A főiskolások és
egyetemisták az ország különböző intézményeiben folytatják tanulmányaikat: 30 fő a
Nyíregyházi Főiskolán, 6 fő a Budapesti Corvinus Egyetemen és további 22 fő a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (összesen 58 fő). A kérdőívet további
32 doktorandusz is kitöltette, akik a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori
Iskolájának Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Programjában tevékenykednek.
A mintavétel az időbeli és financiális korlátok figyelembevételével saját megítélésünkön
alapuló nem valószínűségi eljárással történt. Ebből következően a minta nem reprezentatív,
ily módon a levont következtetéseket nem vonatkoztathatjuk az oktatási rendszerben
résztvevő összes hallgatóra/diákra, de bizonyos tendenciákat mindenképpen észrevehetünk.
Eredmények
A nemek szerinti megoszlás tekintetében megállapítható, hogy a középiskolások között
körülbelül másfélszer annyi nőt találunk mint férfit, míg ez a különbség a főiskolai/egyetemi,
valamint a posztgraduális képzések esetében már négyszeresére nő (1. ábra).

1. ábra
A kérdőívet kitöltő hallgatók neme
74,1%

80,0%
70,0%

71,9%

60,4%

60,0%
50,0%

Középiskolások

39,6%

40,0%
30,0%

Főiskolások/egyetemisták
25,9%

28,1%

PhD hallgatók

20,0%
10,0%
0,0%
férfi

nő

Forrás: Saját szerkesztés, 2009
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2. ábra
A hallgatók nyelvvizsgái
100,0%

95,8%

100,0%

87,9%

80,0%

65,5%
59,4%

65,6% 62,5%

60,0%

35,4%

34,4%
32,8%

40,0%
20,0%

59,4%

50,0%

20,7%
15,6%
6,3%
1,7%
0,0%

4,2%

37,5%
29,3%
18,8%
3,1%
1,7%
0,0%

2,1%

10,3%
0,0%

0,0%
Egynél
több

Egy

Nincs

Egynél
több

Felsőfokú

Egy

Nincs

Középfokú
Középiskolások

Főiskolások/egyetemisták

Egynél
több

Egy

Nincs

Alapfokú
PhD hallgatók

Forrás: Saját szerkesztés, 2009

A harmadik hipotézisünkben az IKT kompetencia és az idegen nyelvi kompetencia
valamilyen szintű összefüggését feltételeztük. Ez utóbbi szintjének mutatója lehet a
megszerzett nyelvvizsgák száma, valamint foka. Középiskolások esetében azt láthatjuk
(2. ábra), hogy általában nem rendelkeznek sem alapfokú, sem felsőfokú nyelvvizsgával (egykét kivételtől eltekintve). Körülbelül a harmaduknak azonban van egy középfokú nyelvvizsga
bizonyítványa, egy-kettőnek pedig egynél több. Középfokú nyelvvizsgák tekintetében
elmondható, hogy minél magasabb szintű képzésben vesznek részt a hallgatók, annál nagyobb
valószínűséggel rendelkeznek legalább egy ilyen dokumentummal (KI28: 35,4% + 2,1%;
F/E29: 50,0% + 20,7%, PhD30: 65,6% + 15,6%). Ugyanez állapítható meg a felsőfokú
nyelvvizsgákkal kapcsolatban is. Alapfokú nyelvvizsga bizonyítvány megléte csupán a
főiskolások/egyetemisták kb. 15%-ánál fordul elő, míg ez az arány a PhD hallgatók körében
viszonylag magas (37,5% + 8,1%), ami szerintünk ezen hallgatók magasabb átlagéletkorával
magyarázható (3. ábra). Ők ilyen fokú nyelvvizsga bizonyítványaikat korábban szerezhették,
amikor az ilyen jellegű dokumentumoknak magasabb volt az értéke, mint napjainkban.

28

középiskolások
főiskolások/egyetemisták
30
PhD hallgatók
29

164

Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények

2010. II. évfolyam 1. szám

3. ábra
A hallgatók átlagéletkora
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22

19

20
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0
Átlagéletkor (év)
Középiskolások

Főiskolások/egyetemisták

PhD hallgatók

Forrás: Saját szerkesztés, 2009

A nyelvvizsgák birtoklásának ilyen mértékű különbségeiből arra következtethetnénk, hogy
nagy különbségéket fogunk találni az idegen nyelveken való böngészési és kommunikálási
szokások tekintetében is. A nem anyanyelven történő böngészéssel kapcsolatban a különböző
szinteken tanuló hallgatók/diákok szokásai között azonban igazán jelentős különbséget nem
tudunk felfedezni (4. ábra). Az interneten keresztül történő idegen nyelvű kommunikációt
vizsgálva észrevehetjük, hogy a főiskolások/egyetemisták kisebb valószínűséggel
beszélgetnek az anyanyelvükön kívül más nyelveken, mint a PhD hallgatók, de még a
középiskolásokkal összehasonlítva is alacsonyabb előfordulást találunk. Ennek oka a nem
valószínűségi mintavétel okozta torzulásban kereshető, megállapítása további kutatást
igényel.
4. ábra
Szoktak-e az anyanyelvükön kívül más nyelven is böngészni illetve
kommunikálni az interneten?
100,0%
80,0%

87,5%
79,2% 75,9%

75,0%

68,8%
55,2%

60,0%

44,8%

40,0%

31,3%

20,8% 24,1%

25,0%
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20,0%
0,0%
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nem

igen

böngészik
Középiskolások

nem
kommunikál

Főiskolások/egyetemisták

PhD hallgatók

Forrás: Saját szerkesztés, 2009

Az első hipotézisünk a hallgatók infokommunikációs eszközökkel való ellátottságáról szólt.
Az 5. ábráról leolvasható, hogy sem a középiskolások, sem a főiskolások/egyetemisták között
nem volt egy olyan kérdőívkitöltő sem, akinek a családja ne rendelkezne számítógéppel (a
PhD hallgatók között is csupán egyet találhatunk). Egynél több számítógép esetében kiugró
értéket találunk a főiskolások/egyetemisták között. Ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy
a középiskolások még nem költöztek el otthonról, így egy számítógép a családban elegendő
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lehet. A PhD hallgatók pedig feltehetően önálló családdal rendelkeznek már, ahol szintén
nincs szükség egynél többre. A főiskolások/egyetemisták azonban kollégiumban lakhatnak,
vagy tanulmányaikhoz nagyobb mértékben szükséges egy saját számítógép megléte, ezzel
magyarázható, hogy ők 84,5%-os valószínűséggel egynél több komputert birtokolnak.
A második számítógép pedig valószínűleg hordozható, hiszen ezt könnyen magukkal tudják
vinni a kollégiumba, vagy ha előadást tartanak a segítségével. Ez lehet az oka, hogy a
főiskolások/egyetemisták több mint 70%-a rendelkezik saját laptoppal, míg ez az arány a
középiskolások esetében 30% alatti (6. ábra). Nekik saját notebookra még nincs szükségük.
Longitudinális vizsgálat keretein belül érdemes lenne ugyanezeket a gimnazistákat egy évvel
később megkérdezni, hogy állt-e be változás a hordozható számítógéppel való
ellátottságukban.
5. ábra
A hallgatók családjának számítógéppel való
ellátottsága
100,0%
80,0%

84,5%
68,8%

62,5%
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Forrás: Saját szerkesztés, 2009

6. ábra
A hallgatók laptoppal való ellátottsága
70,7% 71,9%

80,0%

72,9%

60,0%
40,0%

29,3% 28,1%

27,1%

20,0%
0,0%
van
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nincs
Főiskolások/egyetemisták

Forrás: Saját szerkesztés, 2009
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7. ábra
Rendelkezik-e a hallgatók családja internet
előfizetéssel?
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

93,8% 96,6% 87,5%

6,3% 1,7% 12,5%
van
Középiskolások

nincs
Főiskolások/egyetemisták

PhD hallgatók

Forrás: Saját szerkesztés, 2009.

A 7. ábrán kimutatott internet-előfizetésekkel kapcsolatban azt állapíthatjuk meg, hogy egykét kivételtől eltekintve az oktatási rendszer minden szintjén résztvevő hallgatók nagy része
rendelkezik valamilyen internet-hozzáféréssel (KI: 93,8%; F/E: 96,6%, PhD: 87,5%).
Második hipotézisünk szerint a felsőoktatásban résztvevő hallgatók kommunikációs célokra
az aszinkron technológiákat valószínűleg nagyobb mértékben használják, míg középiskolás
társaik inkább a szinkron, azonnali üzenetküldés/fogadás megoldásait részesítik előnyben.
A 8. ábrán láthatjuk, hogy a barátaikkal való internetes kapcsolattartásra a PhD hallgatók
84,4%-a az emailt használja leggyakrabban, míg ez az arány a középiskolások és a
főiskolások/egyetemisták között jóval alacsonyabb (KI: 16,7%; F/E: 22,4%). A gimnazisták
túlnyomó része (81,3%) valóban inkább az IM programokat használja ilyen célokra
elsődlegesen.
Az email használatával kapcsolatban az a tendencia figyelhető meg, hogy minél magasabb
képzési szinten vesz részt egy diák/hallgató, annál gyakrabban ellenőrzi email postafiókjának
tartalmát (9. ábra). A középiskolás diák ezt naponta átlagosan 1,5-szer teszi meg, a
főiskolások/egyetemisták több mint kétszer ilyen gyakran (3,6-szer), a PhD hallgatók pedig
napi 5,6 alkalommal.
Vajon mivel magyarázható, hogy a PhD hallgatók nem lelkesednek annyira az azonnali
üzenetküldő programok használatáért? Egyszerűen azzal, hogy óriási leterheltségük miatt
ritkán érnek rá egyszerre ketten, hogy így kommunikáljanak? Vagy az IM technológia elleni
ellenszenv lehet az oka? Vagy az, hogy az email hagyományosabb technológiának tekinthető?
További kutatásokkal megpróbáljuk az okokat felderíteni.
Ugyanakkor figyelemfelkeltő az, hogy webkamerán keresztül megvalósított videóhívásokban
a képzési szint emelkedésével arányos mértékben egyre nagyobb valószínűséggel vesznek
részt a hallgatók (8.b ábra).
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8. ábra
A barátaikkal való internetes kapcsolattartásra melyik eszközt
használják leggyakrabban?
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Forrás: Saját szerkesztés, 2009

8.b ábra
Szoktak-e webkamera segítségével
videóhívásban részt venni?
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Forrás: Saját szerkesztés, 2009

9. ábra

10. ábra

Naponta hány alkalommal nézik meg az emailjeiket?

Hány hívást kezdeményez a hallgató naponta a
saját mobiltelefonjáról?
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Forrás: Saját szerkesztés, 2009

Főiskolások/egyetemisták

PhD hallgatók

Forrás: Saját szerkesztés, 2009

Érdekes módon a mobiltelefon használatával kapcsolatos különbségeket nem tudtunk a
vizsgálat során felderíteni (10. ábra). Minden képzési szinten résztvevő hallgató körülbelül
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ugyanannyi hívást kezdeményez a saját mobiltelefonjáról. Az internetes kommunikációs
formák használatának a gyakorisága a hagyományos módszerekkel szembeállítva csak akkor
lehet teljes, ha az irodai és az otthoni telefonhasználatra is rákérdezünk egy következő
vizsgálat során.
11. ábra
A telefont vagy az internetet részesítik kommunikáció szempontjából
előnyben a hallgatók?
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

43,8%

39,6% 37,9%

31,3% 29,3%

40,6%
29,2% 32,8%

15,6%

Inkább interneten keresztül
Inkább telefonon keresztül
Az internetet és a telefont
beszélgetek a barátaimmal, mint beszélgetek a barátaimmal, mint körülbelül ugyanolyan mértékben
telefonon.
interneten.
használom a barátaimmal való
kommunikációra.
Középiskolások

Főiskolások/egyetemisták

PhD hallgatók

Forrás: Saját szerkesztés, 2009

Amikor konkrétan rákérdeztünk arra, hogy barátaikkal való kommunikációjuk során a telefont
vagy az internetet részesítik előnyben, vagy éppen mindkettőt azonos mértékben használják, a
középiskolások és a főiskolások/egyetemisták között szignifikáns különbségeket nem véltünk
felfedezni, a válaszok körülbelül azonos arányban oszlottak el (11. ábra). A PhD hallgatók
azonban itt is a hagyományosabb technológiát preferálják. Közülük sokkal kevesebben
választották elsősorban az internetet, nagyobb részük inkább telefonon beszélget a barátaival,
vagy legalábbis a telefont ugyanolyan mértékben használja, mint az internetet.
A mobiltelefonokkal kapcsolatosan megállapítható, hogy minden egyes kérdőívkitöltő
rendelkezik saját készülékkel. A középiskolások és PhD hallgatók körülbelül egyharmadának,
a főiskolások/egyetemisták 12%-ának pedig egynél több mobiltelefonja van (12. ábra). Az
előfizetés típusában azonban érdekes különbségek vehetők észre. Minél magasabb szintű
képzési formában vesz részt a hallgató, annál nagyobb arányban fordulnak elő számlás
előfizetéses mobiltelefonok, míg az alacsonyabb szintű tanulmányokat folytató hallgatók
inkább az előre fizetett feltöltőkártyás megoldásokat használják (13. ábra).
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12. ábra

13. ábra
A hallgató által elsődlegesen használt mobiltelefon
előfizetéses vagy feltöltőkártyás?

Rendelkeznek-e a hallgatók saját mobiltelefonnal?
87,9%

100,0%
70,8%

80,0%

80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

65,6%

60,0%
40,0%
20,0%

34,4%

29,2%
12,1%

0,0%
igen, egynél több
Középiskolások

igen, egy

Főiskolások/egyetemisták

71,9%
58,6%

60,4%

39,6%

39,7%
28,1%

0,0% 1,7% 0,0%
előfizetéses

PhD hallgatók

Középiskolások

Forrás: Saját szerkesztés, 2009

feltöltőkártyás
Főiskolások/egyetemisták

nincs válasz
PhD hallgatók

Forrás: Saját szerkesztés, 2009

Vizsgáljuk meg, hogy a három csoport internet-használati szokásai között felfedezhetünk-e
valamilyen különbséget, amikor a számítógéppel, internettel való ellátottságuk gyakorlatilag
azonos.
14. ábra
Hetente hány órát interneteznek a hallgatók?
25,0
18,2

20,0

20,1

15,0
10,5
10,0
5,0
0,0
óra/hét
Középiskolások

Főiskolások/egyetemisták

PhD hallgatók

Forrás: Saját szerkesztés, 2009

A 14. ábráról azonnal észrevehetjük, hogy a felsőoktatásban résztvevő hallgatók hetente 8-10
órával többet töltenek internetezéssel, mint középiskolás társaik. Ez azt jelenti, hogy ők
körülbelül kétszerannyi időt fordítanak erre a tevékenységre, mint a gimnazisták. Különbség
mutatkozik meg a világhálón tartózkodás céljaiban is (15. ábra): míg a középiskolások és a
főiskolások/egyetemisták körülbelül fele elsősorban a barátaikkal, ismerőseikkel való
kapcsolattartás céljából csatlakoznak leggyakrabban az internetre, addig a PhD hallgatók nagy
része információszerzésre és iskolai tanulmányaihoz használja elsősorban (50% + 31,3%).

170

Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények

2010. II. évfolyam 1. szám

15. ábra

Mire használja leggyakrabban az internetet?
52,1%
43,1%

50,0%
31,3%

27,1%
20,7%

19,0%
12,1%
6,3%
0,0%
szórakozásra

iskolai tanulmányaihoz

Középiskolások

10,4%
3,4%
0,0%

Főiskolások/egyetemisták

letöltésre

4,2%

információszerzésre

9,4%
barátokkal/ismerősökkel
való kapcsolattartásra

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

PhD hallgatók

Forrás: Saját szerkesztés, 2009

Letöltésre körülbelül ugyanolyan mértékben használja a három csoport az internetet (igaz,
hogy a PhD hallgatók valamivel ritkábban) (16. ábra), de feltehetőleg különbség lehet e
tevékenység céljában. A PhD hallgatók sokkal gyakrabban töltenek le weboldalon található
szövegeket (17. ábra), hiszen ezek valószínűleg a tanulmányaikhoz szükségesek, de ritkábban
mentenek le zenét, filmeket, programokat, mint a középiskolások és a
főiskolások/egyetemisták, akiknek valószínűleg sokkal több idejük jut a letöltött tartalmak
megtekintésére is.
16. ábra
Használják-e a hallgatók az internetet letöltésre?
100,0%

93,8% 96,6%

87,5%

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%

6,3%

3,4%

12,5%

0,0%
igen
Középiskolások

nem
Főiskolások/egyetemisták

Forrás:Ssaját szerkesztés, 2009

17. ábra
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Miket töltenek le a hallgatók internetről?
100,0%
80,0%
60,0%

85,4%84,5%
75,0%

72,9%
67,2%

62,1%
58,3%

60,4%
53,4%

69,0%
60,4%

56,3%

40,6%

34,4%

40,0%

25,9%

20,0%

12,5%

12,5%

8,3%

0,0%
weboldalakon
található
szövegeket

zenét

filmeket

Középiskolások

képeket

Főiskolások/egyetemisták

programokat

nyílt forráskódú
programokat

PhD hallgatók

Forrás: Saját szerkesztés, 2009

18. ábra

19. ábra
Szokott-e olyan weboldalakon böngészni, ahol fizetni
kell a tartalomért?

Szokott-e a letöltésekért fizetni?
91,7% 89,7% 87,5%

100,0%

60,0%

60,0%
40,0%

40,0%
20,0%

89,6% 86,2% 90,6%

100,0%
80,0%

80,0%

8,3% 10,3% 12,5%

20,0%
0,0%

0,0%
igen
Középiskolások

igen

nem
Főiskolások/egyetemisták

Forrás: Saját szerkesztés, 2009

10,4% 13,8% 9,4%

PhD hallgatók

Középiskolások

nem
Főiskolások/egyetemisták

PhD hallgatók

Forrás: Saját szerkesztés, 2009

Mindhárom csoportba tartozók csupán nagyon kis százaléka tekint meg olyan tartalmakat a
neten, illetve tölt le olyan dolgokat, amelyekért fizetni kell. Ez vagy azt jelenti, hogy nem
töltenek le jogdíjas szoftvereket, filmeket, zenéket, vagy pedig azt, hogy ezt illegálisan teszik.
Ez utóbbit vagyunk hajlamosak feltételezni, hiszen a válaszadók nagy része pontosan tudja,
hogy mi az a torrent31.
Amint azt már korábban láthattuk, a hallgatók nagy része használja az internetet
kommunikációs célokra. A 20. ábra tanúsága alapján elsősorban barátokkal, valamint
partnerükkel kommunikálnak az interneten keresztül. A PhD hallgatók azonban barátaikkal
fele olyan gyakran kommunikálnak az interneten keresztül, mint az alacsonyabb képzési
szinten lévők. A doktoranduszok a kollégáikkal és hallgatóikkal is ilyen közléskapcsolati
módot használnak, míg ez a többiekre nem jellemző, lévén, hogy nem tanítanak és
feltehetőleg nem is dolgoznak még.

31

BitTorrent internetprotokollt alkalmazó peer-to-peer alapú fájlcserélő szoftver, melyet filmek, zenék,
programok interneten keresztüli (legtöbbször illegális) megosztására lehet használni.
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20. ábra

Kikkel kommunikálnak leggyakrabban interneten
keresztül?
77,1%
72,4%

34,4%
25,0%

Főiskolások/egyetemisták

25,0%
0,0%0,0%

hallgatókkal

0,0%0,0%

kollégákkal

6,3%5,2%3,1%

osztálytársakkal
/csoporttársakk
al

tanárokkal

Középiskolások

0,0%

partnerével

0,0%0,0%0,0%

családdal

20,7%
16,7%

9,4%
0,0%1,7%

barátokkal

100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

PhD hallgatók

Forrás:Saját szerkesztés, 2009

21. ábra

22. ábra
Hány is m e r ő se van a hallgatónak az általa
le gink ább prefe rált k özös s é gi oldalon?

Tagja-e közösségi oldalnak?
80,0%

75,9%
72,9%

500

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%

431

440
347

400
37,5%
31,3%
22,9%
22,4%

20,0%
10,0%

300

31,3%

200
100
4,2% 1,7%

0

0,0%
igen, egynél többnek
Középiskolások

igen, egynek
Főiskolások/egyetemisták

Forrás:Ssaját szerkesztés, 2009

nem

Középiskolások

PhD hallgatók

fő
Főiskolások/egyetemisták

PhD hallgatók

Forrás: Saját szerkesztés, 2009

A mostanában roppant népszerű online közösségépítő oldalak használatában is szignifikáns
differencia mutatkozott a doktoranduszok és a középiskolások, főiskolások/egyetemisták
között. A PhD hallgatók majdnem egyharmada nem tagja egyetlen egy ilyen jellegű oldalnak
sem, míg ez az arány a másik két csoport esetében 5% alatt van. A gimnazisták és a
főiskolások/egyetemisták körülbelül háromnegyede nemcsak egy, hanem több közösségi
oldalon is szerepel; a doktoranduszoknál ez az arány ennek csupán fele (37,5%). Azokról a
doktoranduszokról, akik regisztrálták magukat ezeken a szociális hálózatépítő oldalakon,
megállapítható, hogy átlagosan körülbelül 100-zal kevesebb ismerőssel rendelkeznek, mint a
másik két csoport tagjai. A különbségek okait egy későbbi kutatás során lehetne feltérképezni.
Ötödik hipotézisünk szerint a főiskolára, egyetemre járók, de leginkább a PhD/DLA
képzésben résztvevő hallgatók tanáraikkal, oktatóikkal, valamint hallgatótársaikkal
gyakrabban, rendszeresebben kommunikálnak internetes csatornákon keresztül, mint
középiskolás társaik. Arra a kérdésre, hogy tanáraikkal inkább az interneten keresztül veszik
fel a kapcsolatot, mint személyesen, egyetlen egy középiskolás diák sem felelt igennel
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(23. ábra). Majdnem 94%-uk felelte azt, hogy gyakrabban beszélgetnek az órákon kívül
személyesen, mint interneten keresztül a tanáraikkal. Ez könnyen belátható, hiszen a
középiskolákban oktató tanárok mindig bent vannak az iskolában, a folyosón, vagy a
tanáriban bármikor megtalálhatóak az órák közti szünetekben. A főiskolások/egyetemisták,
valamint a doktoranduszok csupán körülbelül 30%-a választja a személyes találkozást
elsődlegesen. Másik egyharmaduk a személyes találkozásokat és az interneten keresztüli
megbeszéléseket ugyanolyan mértékben alkalmazza, de legnagyobb részük (F/E: 36,2%;
PhD: 40,6%) elsősorban interneten keresztül beszéli meg ügyes-bajos dolgait az illetékes
tanárokkal, professzorokkal.
23. ábra
Mennyire értenek egyet a hallgatók a következő állítással?
„Órán kívül gyakrabban kommunikálok a tanáraimmal
interneten keresztül, mint személyesen.”
93,8%

100,0%
80,0%
60,0%

36,2% 40,6%

40,0%
20,0%

32,8% 31,3%

31,0% 28,1%

6,3%

0,0%

0,0%
igen

nem, kb. egyformán

Középiskolások

nem, ritkábban

Főiskolások/egyetemisták

PhD hallgatók

Forrás: Saját szerkesztés, 2009

A 24. ábráról leolvasható, hogy minél magasabb képzési szinten vannak a hallgatók, annál
gyakrabban keresik meg emailben a tanáraikat. A középiskolások majdnem fele, a
főiskolások/egyetemisták 13,8%-a még sohasem választotta a tanárral való
kapcsolatfelvételnek az elektronikus levélen keresztüli módját, ami a PhD hallgatók esetében
egyszer sem fordult elő, ők már mind emaileztek a tanáraiknak.
24. ábra
Milyen gyakorisággal írnak a hallgatók emailt a tanáraiknak?
60,0%
46,9%
43,1%
41,7%

50,0%

47,9%

40,0%
30,0%

25,9%28,1%

25,0%
17,2%

20,0%
10,0%

6,3%

13,8%

4,2%

0,0%

0,0%
hetente

havonta
Középiskolások

ritkábban

Főiskolások/egyetemisták

Forrás: Saját szerkesztés, 2009
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Az emailes kapcsolatfelvétel céljában különbségeket figyelhetünk meg az oktatási rendszer
különböző szintjein lévő hallgatók között (25. ábra). A PhD hallgatók leginkább a
professzorral való személyes találkozás időpontját egyeztették emailen keresztül (59,4%), míg
ez a főiskolásokra/egyetemistákra (19%), de még inkább a középiskolásokra sokkal kevésbé
jellemző (8,3%). A főiskolások/egyetemisták leginkább akkor fordultak emailben a
tanáraikhoz, ha a kurzussal (70,7%), vagy a dolgozattal (51,7%) kapcsolatos információra
volt szükségük. Ezt megteszik a középiskolások (16,7%; 31,3%) és a doktoranduszok (43,8%;
50%) is, csak sokkal ritkábban. Az óráról való hiányzások jelentésére a három csoport
körülbelül ugyanolyan kis mértékben használja ezt a kommunikációs csatornát.
25. ábra
Milyen célból írnak a hallgatók emailt a tanáraiknak?
100,0%
80,0%

70,7%

59,4%

60,0%

51,7%
50,0%

43,8%

31,3%

40,0%

19,0%
8,3%

20,0%

16,7%

16,7% 12,5%
10,3%

6,3%0,0%0,0%

0,0%
hogy időpontot
beszéljenek meg
személyes
találkozásra

a kurzussal
kapcsolatosan
kellett valamilyen
információt
szerezni

Középiskolások

dolgozattal
hogy közölje a
hogy
kapcsolatos
tanárral, hogy nem panaszkodjon az
információra volt
fog tudni/tudott
órára,
szüksége
részt venni a
csoporttársaira,
következő/előző
osztálytársaira
óráján

Főiskolások/egyetemisták

PhD hallgatók

Forrás: Saját szerkesztés, 2009

Arra a kérdésre, hogy pozitív hatása van-e az internetnek a tanárokkal való kapcsolatra,
különböző válaszokat kaptunk a három csoporttól (26. ábra), bár a tendencia az volt, hogy a
felsőoktatásban lévők inkább egyetértettek, mint nem, a középiskolások nagy része pedig
inkább semleges állásponton helyezkedett el (hiszen a 24. ábra tanúsága alapján kb. 90%-uk
szinte soha, vagy soha nem beszél a tanáraival interneten keresztül).
26. ábra
Mennyire ért egyet a hallgató a következő állítással? - „Az internetnek
pozitív hatása van a tanáraimmal való kapcsolatomra.”
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

58,3%
39,7%
37,5%
18,8%
8,6%

31,3%
29,3%
20,7%
18,8%
9,4%

16,7%

0,0%
teljesen egyetért

egyetért

Középiskolások

igen is meg nem is

Főiskolások/egyetemisták

Forrás: Saját szerkesztés, 2009
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De vajon személyesebb is lett-e az interneten keresztül is fenntartott kapcsolat a hallgatók és a
tanárok között? A középiskolások és a főiskolások/egyetemisták körülbelül 22%-a és a
doktoranduszok 34,4%-a szerint mindenképpen (27. ábra). Mindhárom csoport esetében a
hallgatók körülbelül 30%-a vallotta azt, hogy úgy érzi, azok a tanáraik, akikkel emailben (is)
tartja a kapcsolatot, jobban ismerik őt, mint azok, akikkel nem. Az állítás megfordítása
azonban már nem mindhárom csoport esetében igaz. A középiskolások csupán 16,7%-a,
viszont a főiskolások/egyetemisták 51,7%-a és a doktoranduszok 37,5%-a nyilatkozta azt,
hogy úgy érzi, azokat a tanárait, akikkel emailben is tartja a kapcsolatot, jobban ismeri, mint
azokat, akikkel nem (27. ábra).
27. ábra
Mely állításokkal értenek egyet a hallgatók?
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

51,7%
34,4%

37,5%

29,2% 31,0% 28,1%

22,9% 22,4%

16,7%

Az internetes kommunikáció
személyesebbé tette a
kapcsolatomat a tanáraimmal.

Úgy érzem, azok a tanáraim, akikkel Úgy érzem, azokat a tanáraimat,
akikkel emailben (is) tartom a
emailben (is) tartom a kapcsolatot,
jobban ismernek, mint akikkel nem. kapcsolatot, jobban ismerem, mint
akikkel nem.

Középiskolások

Főiskolások/egyetemisták

PhD hallgatók

Forrás: Saját szerkesztés, 2009

A hallgatók tanárokkal való kapcsolatára tehát jó hatással van az internet. Vajon elmondható
ez a hallgatók egymás közötti kapcsolatáról is? A középiskolások 58,3%-a, a
főiskolások/egyetemisták 74,1%-a és a PhD hallgatók 53,1%-a szerint igen, ennek
ellenkezőjét csupán a középiskolások 4,2%-a állította (28. ábra). A képzési szint
növekedésével fordítottan arányos annak a gyakorisága, hogy az osztálytársak/csoporttársak
valamilyen tanulmányi problémát az interneten keresztül vitassanak meg, ám ha a
felsőoktatásban résztvevő hallgatók mégis az elektronikus formáját választják a tanulmányi
témákról való konzultálásnak, akkor azt körülbelül kétszer olyan gyakran teszik, mint a
gimnazisták (28. ábra).
28. ábra
Az internet hatásai a csoporttársakkal/osztálytársakkal való
(tanulmányi) kapcsolatra
100,0%
83,3%

80,0%
60,0%

74,1%

69,0%
59,4%

58,3%
53,1%
41,4%

40,6%

40,0%
20,8%

20,0%
4,2%

0,0%

0,0%

0,0%

Már előfordult, hogy az
Legalább hetente, vagy annál is gyakrabban
Az internetes kommunikációnak pozitív
Az internetes kommunikációnak negatív
osztálytársaimmal/csoporttársaimmal
kommunikálok az osztály/csoport-társaimmal hatásai vannak az osztály/csoport-társaimmal hatásai vannak az osztály/csoport-társaimmal
interneten keresztül beszélgettünk valamilyen interneten keresztül valamilyen tanulmányi
való kapcsolatra.
való kapcsolatra.
tanulmányi problémáról.
problémáról.

Középiskolások
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Vizsgáljuk meg, hogy általános értelemben a hallgatók iskolai tanulmányaira pozitív hatással
van-e az internet (29. ábra). Ezzel kapcsolatban a hallgatóknak csupán nagyon kis része adott
nemleges választ. Általánosságban az mondható el, hogy itt is a magasabb képzési szinttel
egyenes arányosságban állnak a pozitív válaszok. A semleges válaszok gyakorisága pedig a
képzési szinttel fordítottan arányos.
29. ábra
Mennyire ért egyet a hallgató a következő állítással? - „Az internetnek
pozitív hatása van az iskolai tanulmányaimra.”
60,0%
40,0%
30,0%
20,0%

50,0%
41,4%

43,8%

50,0%

29,3%

28,1%
27,6%
22,9%

25,0%

16,7%
6,3%
1,7%0,0%

10,0%

4,2%

0,0%3,1%

0,0%
teljesen egyetért

egyetért

Középiskolások

igen is meg nem is

nem ért egyet

Főiskolások/egyetemisták

abszolút nem ért
egyet
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Az internet kiváló eszköz lehet arra is, hogy a főiskolán/egyetemen, de még a középiskolában
elsajátítandó tananyagot vagy teljes egészében letöltsük róla, vagy azt kiegészítő
információkat találhassunk rajta. Nézzük meg, mekkora szerepet játszik a világháló a
hallgatók tanulmányaihoz szükséges ismeretanyag megszerzésében. A 30. ábra oszlopait
tanulmányozva azt láthatjuk, hogy internetről a hallgatók nagy része (KI: 75%; F/E: 62,1%;
PhD: 84,4%) tud tanulmányaihoz szükséges tananyagot letölteni, bár a PhD hallgatók
esetében a könyvtárba járás is legalább ekkora jelentőséggel bír (87,5%).
Ezt bizonyítja a 31. ábra is, mely szerint a PhD hallgatók több mint fele (43,8% + 18,8%)
saját bevallása szerint vagy az internettel azonos mértékben, vagy még azt is meghaladóan
használja a könyvtárak szolgáltatásait. Ez az arány a középiskolásoknál (25% + 2,1%), de
még a főiskolások/egyetemisták csoportjában (27,6% + 0%) is sokkal kisebb.
30. ábra
Honnan szerzik be a hallgatók a tananyagot?
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

71,9%
63,8%
27,1%
10,3%3,1%
megvásárolja a
tanulmányaihoz
szükséges összes
könyvet

39,6%

74,1%
65,6%

87,5%

77,6%
53,4%

43,8%
29,2%

29,2%
12,5%

megvásárolja a
tanulmányaihoz
szükséges
legfontosabb
könyveket

saját
előadásjegyzetet
használ

Középiskolások

a tanár által kiadott
előadásjegyzetet
használja

csoporttársaktól
elkért
előadásjegyzetet
használ
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31. ábra
Információszerzés szempontjából inkább a könyvtárt vagy az
internetet részesítik előnyben a hallgatók?
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

72,9% 72,4%
43,8%

37,5%
25,0% 27,6%

18,8%
2,1% 0,0%

Az internetet gyakrabban
használom, mint a könyvtárt.

Az internetet és a könyvtárt
körülbelül egyformán
használom.

Középiskolások

Főiskolások/egyetemisták

A könyvtárt gyakrabban
használom, mint az internetet.
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A felsőoktatásban résztvevő hallgatók túlnyomó része tagja legalább egy tanulmányi
levelezőlistának is, amely még egyszerűbbé teszi a csoporttársak közötti információátadást,
tananyagmegosztást (32. ábra). A középiskolások több mint háromnegyede azonban nem
tagja egyetlen ilyen csatornának sem. Könnyen belátható, hogy nekik erre még nincsen
szükségük, hiszen nap mint nap találkoznak egymással személyesen. Ebben az esetben is
valószínűleg egy egy évvel későbbi újabb lekérdezés érdekes változásokat mutathatna be.
32. ábra
Tagja-e a hallgató a tanulmányaival kapcsolatos
levelezőlistának?
100,0%

77,1%

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%

46,6%
37,5%
8,3%

53,1%
39,7%
14,6%

13,8%9,4%

0,0%
igen, egynél többnek
Középiskolások

igen, egynek
Főiskolások/egyetemisták

nem
PhD hallgatók
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Az internettel kapcsolatban szokás megemlíteni azt az abúzusát, mely szerint a könnyen
megtalálható forrást könnyen hivatkozás nélkül is hagyják a hallgatók beadandó
dolgozataikban, gondolván, hogy a tanár úgysem ismeri, vagy nem veszi a fáradtságot arra,
hogy utánanézzen a forrásoknak. Gyakorló tanárok tudják, hogy a hallgatók gyakran elfelejtik
megemlíteni a forrást, plagizálnak. A középiskolások és a főiskolások/egyetemisták
körülbelül 60%-a plagizált már, ez az arány a doktoranduszoknál már csupán 15,6%
(33. ábra). Valószínűleg ők már ismerik a várható következményeket, illetve sokkal nagyobb
az esszéírásban szerzett tapasztalatuk.
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33. ábra
Plagizált már internetről a hallgató?
100,0%

84,4%

80,0%

62,5% 58,6%

60,0%

37,5% 41,4%

40,0%
15,6%

20,0%
0,0%
igen
Középiskolások

nem
Főiskolások/egyetemisták
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Az előző pár oldal alapján beláthatjuk, hogy a hallgatókban általában véve pozitív attitűd
alakult ki az interneten keresztül történő információszerzéssel, tanulástámogatással
kapcsolatban. Mi lehet akkor a véleményük az elektronikus tanulásról? Érdekes módon a
hallgatók nagyon kis része vett már részt e-learninges kurzusban (34. ábra) (KI: 4,2%; F/E:
20,7%; PhD: 9,4%), és természetesen a legnagyobb arány közülük is a
főiskolások/egyetemisták csoportjában jött ki, hiszen alapvetően számukra szoktak ilyen
kurzusokat meghirdetni. Ami azonban még meglepőbb, hogy a hallgatók nagy része nem is
akar online tanulásban részt venni (KI: 72,9%; F/E: 48,3%; PhD: 62,5%). Ennek okait egy
újabb kutatás derítheti ki.
Azoktól a hallgatóktól, akik vettek már fel e-learninges tantárgyat, azt is megkérdeztük, hogy
összehasonlítva a hagyományos úton abszolvált kurzusokkal, milyennek találták azt (35.
ábra). Senki nem mondta azt, hogy többet tanult volna belőle, mint a hagyományos kurzusból.
A középiskolások 100%-ának, a főiskolások/egyetemistáknak harmadának és a PhD hallgatók
kétharmadának meglátása szerint az általuk látogatott e-learninges kurzus kevésbé volt
hasznos, mintha órára jártak volna. A főiskolások/egyetemisták kétharmada és a
doktoranduszok egyharmada nyilatkozta azt, hogy e-learninges tantárgy esetében ugyanannyi
tudásanyagot tudott felhalmozni, mint a reguláris órákon. Mi lehet az eltérés oka?
A szkeptikusok által látogatott intézményekben esetleg alacsonyabb színvonalú tananyagok
találhatóak meg az online kurzusok között? A választ itt is egy újabb kutatás adhatja meg.
34. ábra

35. ábra

Vett már fel a hallgató e-learning-es kurzust?

Az e-learning-es kurzust már felvett hallgatók milyennek tartották azt?
100,0%

80,0%

72,9%

70,0%
60,0%

80,0%

48,3%

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%

100,0%
62,5%

22,9%

20,7%

31,0% 28,1%

66,7%

33,3%

40,0%

33,3%

20,0%
9,4%

4,2%

66,7%

60,0%

0,0% 0,0% 0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
igen

nem, de szeretne
Középiskolások

Főiskolások/egyetemisták
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többet tanult belőle, mint a
hagyományos kurzusokból

nem, de nem is akar
PhD hallgatók

kevesebbet tanult belőle, mint a ugyanannyit tanult belőle, mint a
hagyományos kurzusokból
hagyományos kurzusokból
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1. A felsőoktatásban résztvevő hallgatók nagyobb arányban rendelkeznek
infokommunikációs technológiai eszközökkel (asztali számítógép, saját laptop,
mobiltelefonok, stb.), mint a középiskolába járó társaik.
Nem igazolódott be, láthattuk, hogy a középiskolába járó diákok (vagy családjuk)
100%-a rendelkezik legalább egy számítógéppel és saját mobiltelefonnal. Igaz, hogy
hordozható számítógépe a válaszadó gimnazisták háromnegyedének nincs, de ez
valószínűleg nem hozza őket hátrányos helyzetbe.
2. A felsőoktatásban résztvevő hallgatók kommunikációs célokra az aszinkron
technológiákat valószínűleg nagyobb mértékben használják, míg középiskolás társaik
inkább a szinkron, azonnali üzenetküldés/fogadás megoldásait részesítik előnyben.
Ez a hipotézis részben beigazolódott, részben pedig nem. Láthattuk, hogy a
középiskolások és a főiskolások/egyetemisták körülbelül azonos mértékben az azonnali
üzenetküldő programokat részesítették előnyben, a doktoranduszok pedig – a
hipotézisnek megfelelően – az emailt. A válasz tehát nem a felsőoktatás és a közoktatás
közti különbségekben keresendő, hanem a szabadidő és a munkával eltöltött idő lehet
inkább a befolyásoló tényező. Az is érdekes, hogy a PhD hallgatókra volt a
legjellemzőbb a webkamerán keresztüli videóhívásokban való részvétel is.
3. Minden bizonnyal van valamilyen összefüggés az infokommunikációs kompetencia és
az idegen nyelvi kompetencia között. A felsőoktatásban résztvevő hallgatók, mivel
feltételezésünk szerint több nyelvvizsgával is rendelkeznek, nagyobb valószínűséggel
kommunikálnak, illetve böngésznek az interneten keresztül az anyanyelvükön kívül
más nyelveken is, mint a középiskolába járó társaik.
Ezt a hipotézist nem látjuk igazoltnak. Nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy a nélkül, a
hallgatók és a diákok kommunikálnak az interneten keresztül az anyanyelvükön kívül
más nyelveken is.
4. Az internet-használati szokásokban is különbségek lehetnek. A felsőoktatásba járó
hallgatók (közülük is elsősorban a posztgraduális képzésben résztvevők) nagyobb
valószínűséggel vesznek igénybe nem ingyenes internetes tartalmakat, böngészési,
letöltési szokásaikra nagyobb mértékben jellemző a tanulmányikhoz szükséges
információk, tartalmak keresése, mint a középiskolás társaikéra.
Egyértelműen nem igazolódott be. Az oktatási rendszerben való elhelyezkedésre való
tekintet nélkül a hallgatók körülbelül 90%-a egyáltalán nem böngész fizetős tartalmak
között, illetve nem vesz igénybe olyan letöltéseket, amelyekért fizetni kell. De
weboldalakon található szövegeket, melyek valószínűleg a tanulmányaikhoz
szükségesek, valóban nagyobb arányban töltenek le a doktoranduszok.
5. A főiskolára, egyetemre járók, de leginkább a PhD/DLA képzésben résztvevő
hallgatók tanáraikkal, oktatóikkal, valamint hallgatótársaikkal gyakrabban,
rendszeresebben kommunikálnak internetes csatornákon keresztül, mint középiskolás
társaik.
Ez a hipotézis beigazolódott, hiszen láthattuk, hogy a középiskolások körülbelül 90%-a
szinte soha, vagy soha nem kommunikál interneten keresztül a tanáraival.
Befejezés
Jelen dolgozatunkban egy kis elemszámú mintán végzett kérdőíves lekérdezés eredményeit
mutattuk be. A levont következtetéseket a fogalmak pontosabb operacionalizálásához,
valamint a nagymintás adatfelvételhez használandó kérdőív kérdéseinek pontosabb
meghatározásához fogjuk felhasználni.
Összefoglaló

180

Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények

2010. II. évfolyam 1. szám

E tanulmány célja az oktatási rendszer különböző szintjein tanuló hallgatók/diákok internethasználati szokásainak a vizsgálata, különös tekintettel arra, hogy a különböző típusú
képzésekben résztvevő hallgatók között milyen eltérések figyelhetőek meg e szokásaik
tekintetében. Vizsgálatunk célja annak meghatározása, hogy a tudásukat magasabb szinten
bővítő hallgatók ilyen jellegű szokásai különböznek-e a jelenleg még alacsonyabb szinten
tanulmányokat folytató társaikétól, és amennyiben igen, miben nyilvánulnak meg ezen
differenciák.
Summary
The purpose of this study is to analyze and interpret students’ habits of internet usage at the
different levels of the educational system. The internet usages of students taking part in
secondary education, higher education and PhD-trainings are compared.
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SZILÁGYI BARNABÁS
A SZERVEZETI KULTÚRA ÉS A VEZETÉS HUMÁN MENEDZSMENT FELADATAINAK
KAPCSOLATA

Kulcsszavak: vezetés, szervezeti kultúra, humán menedzsment, vezető, szervezeti értékrend

Szakirodalmi áttekintés
A vezetőknek alkalmazkodniuk kell a nemzeti kultúra hagyományos értékeihez, ugyanakkor,
szerepük a szervezeti kultúra kereteinek formálásában meghatározó. Alapvetően a vezetés
feladata az, hogy a munkát értelmes és élvezetes tevékenységgé tegye, ezáltal egyfajta
eszmeiséget, beállítódást, és érzelmeket váltsanak ki a munkatársakból. A későbbiekben pedig
a vezető által kialakított kultúra, mint befolyásoló tényező működik, meghatározza vállalati
döntéseket, teljesítményt az egész szervezet működését. A humán menedzsment feladatainak
köre kibővült, felelőssége megnőtt. A szervezetek sikeres működése megköveteli, hogy az
alkalmazottakkal, mint legfontosabb erőforrással, a vezetési feladatok részeként tudatosan
bánjunk.
Gulyás (2006) az egyik legfontosabb emberi erőforrás alapfunkciónak a személyzeti
tevékenység szervezeti cél felé terelését tekinti. Oldman – Hackman (1981) a dolgozók
megelégedettségi vizsgálatának fontosságát hangsúlyozzák, ezzel kapcsolatosan Azma –
Mansfield (1981) szerint törekedni kell a dolgozók elégedettségének javítására.
A vezető kultúraformáló tevékenysége ezer szállal kötődik az EEM területekhez, a
jutalmazási rendszer, a személyzet kiválasztás, vagy a stratégiai fontosságú döntések révén.
A kiváló vállalatok kultúrájának szembetűnő jellegzetessége, a formalitások mellőzőse, a
közvetlen érintkezési stílus (Klein, 2000).
Ezen gondolatokat erősítik meg mezőgazdasági szervezeteknél végzett vizsgálatom
eredményei is. A megkérdezettek 15 szervezeti kultúra dimenzió alapján értékelték
szervezetük jelenlegi, és kívánatos értékeit. Az alábbiakban kapcsolódó eredményeim
láthatóak.
A kívánatos szervezeti kultúra dimenziók legmagasabb értékei
A legmagasabb átlagpontszámot elért dimenziók

Átlag

Szabályoknak való megfelelés - szakmaiság

3,54

hatalomorientált - kapcsolatorientált

3,47

Nézeteltérések megoldása felettes - munkatársak közötti

3,47

Követelményeknek való megfelelés - együttműködés

3,42

Feladat - humán orientáció

3,33

Forrás: Saját vizsgálatok

n=744

Ezen kapott eredmények alapján azt mondhatjuk, hogy a leginkább elvárt értékek olyan
szervezet képét rajzolják, ahol, az egyénnek lehetősége van a tevékenységek elvégzését
akadályozó szabályok módszerek rendtartások figyelmen kívül hagyásában, módosításában,
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ha ezek feleslegesen megnehezítik a munkát, vagy igazságtalanok. Olyan érték fogalmazódik
meg, ahol az alkalmazottaktól leginkább megkövetelt tulajdonság a segítőkészség, az
együttműködésre való készség. Ezen kívánatos kultúraértékek között szerepel, az embereket
leginkább befolyásoló azon tényező, mely az elfogadást, a team-be való beilleszkedést
célozza. Az új alkalmazott számára szintén szociális értékként, mint elvárás az fogalmazódik
meg, hogy jó csapattag lévén jó munkatársi viszonyt alakítson ki másokkal. A munkára való
motiváció lényeges eleme, hogy a megfelelő munkakapcsolatok kialakulnak, fenntartatnak.
Szervezeti kultúra vizsgálatok
A Hofstede (1980) féle szervezeti kultúra vizsgálati dimenziók értékelése humánpolitikai
szempontból érdekes, a vezetők számára hasznos információval szolgálnak. A kis hatalmi
távolsággal rendelkező kultúrákban az alkalmazottak helyzete viszonylag független,
felettesükhöz bátran fordulnak problémáikkal, ötleteikkel, kérdéseikkel. A munkakapcsolatok
is baráti színezetűek, a főnök-beosztott viszony partneri, mindenkit egyenjogúnak tekintenek.
A hierarchia a szerepek egyenlőtlenségét hivatott demonstrálni, nem pedig a pozíciót
elfoglaló személy tekintélyét és hatalmát, ezért a szervezet tagjai, legyenek bármilyen
pozícióban is, egyenértékűnek tekintik egymást.
A teljesítmény és a szakértelem a jutalmazás alapja, a jövedelmek közt nincsenek extrém
különbségek. A vezetők pozíciója nem jár számottevő privilégiumokkal, és nem függ az
életkortól. A tagok nincsenek „bebetonozva” az egyes pozíciókba, a szerepek változhatnak.
(Karoliny – Poór, 2001)
A szervezetek nagy része decentralizált, a beosztottak segítenek a döntések előkészítésében és
elmondhatják véleményüket. A honos menedzsment elméletek is az alkalmazottak szerepére
koncentrálnak.
A nagy hatalmi távolsággal jellemezhető országokban, az alkalmazottak alárendelt szerepben
vannak, feltétel nélküli engedelmességgel tartoznak a vezetőknek, bárkinél van is a hatalom,
az jó és helyes. Nem jellemző, hogy ellentmondanak, sőt gyakran egyéni véleményük sem
lehet. A hatalom centralizált, így erősen függnek a vezetőktől, akiknek egzisztenciális
fölényüket elismerik és elfogadják.
Az alá- fölérendeltségi viszonyok a szervezet minden szintjén szervezőerőként működnek.
(Willem F. G. Mastenbroek, 1991) A vezetők előjogokat élveznek, és minden eszközzel
demonstrálják hatalmi helyzetüket, a státusz látható jelei erősítik a főnök hatalmát.
Ilyen környezetben gyakori az autokratikus vagy a paternalisztikus vezetői stílus, a
menedzsment elméletek elsősorban a vezetői szerepre fókuszálnak. A nagy hatalmi távolság
Hofstede G. (1980) szerint azokban az országokban jellemző, ahol a vezetők sokkal többet
megengednek maguknak, mint az alkalmazottak, és a vezetői pozíció megszerzése nem
feltétlenül tudáson és képességeken múlik, és ahol a „felül lévők” kritizálása veszélyes.
Hofstede – Neuijen – Ohayv – Standers (1990) szerint a bizonytalanság iránti érzékenység sok
más mellett a stresszben, a merevségben az előre jelezhetőség igényében, az írott és íratlan
szabályok iránti igényben fejeződik ki. Azokban az országokban, ahogy a
bizonytalanságkerülési index magas, gyakran látszanak az emberek tevékenynek, elfoglaltnak
és agresszívnek. Állandóan rohannak a pénz után. Szeretik a strukturált helyzeteket,
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amelyekben konkrét írott, vagy íratlan szabályok határozzák meg, hogyan kell viselkedni.
A bizonytalanságot, mint káros fenyegető tényt látják, mely ellen állandóan küzdeniük kell.
Az embereket szorongással töltik el a kiszámíthatatlan helyzetek, melyek végett gyakran már
előre aggódnak. Mindezek eredményeképpen magas az egyéni szorongás szintje.
Alacsony érték esetén az emberek lazának, nyugodtnak tűnnek. 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 érdeklődésüket. Toleránsak a
merész elgondolásokkal, az innovatív ötletekkel és magatartással szemben.
Hajlandóak a kemény munkára, ha szükség van rá, ugyanakkor mindig szánnak időt a
pihenésre. Az embereket a teljesítmény és a nagyrabecsülés iránti vágy motiválja leginkább.
Nem ragaszkodnak görcsösen a megszabott határidőkhöz, az időt keretként kezelik, valamely
cél eléréséhez. A pontosságot és szabatosságot mindazonáltal becsülendőnek tartják.
Természetesen a munkahelyeken is fontos viselkedés szabályozó elemeként működnek
törvények, előírások, ugyanakkor a vezetők és alkalmazottak alapvetően saját maguk
kontrollálják viselkedésüket. (Nagy, 1999) A szervezetet összetartó szabályok segítik a célok
kijelölését, és biztosítják a szervezeti élet strukturáltságát, így csökkentik a feszültséget.
Kultúránként eltérő, hogy milyen szintű szabályozottságot igényelnek az emberek. Az
alacsony bizonytalanságkerülési indexszel rendelkező országokban nem szabályozzák túl az
életet, az előírások kisebb mértékű megsértése esetén szemet hunynak.
Ezzel szemben a magas értéket mutató országokban nem tanácsos kilógni a sorból, mivel aki
a normától eltérően viselkedik, azt elnyomják. Ami nem átlagos azt veszélyforrásnak tekintik.
Az emberek igénylik az elfoglaltságot, belsőleg motiváltak a kemény munkára, a biztonság
megteremtése és a tisztelet kivívása az emberek fő célja a munkavégzés területén. Az
embereket motiváló tényezők lehetnek a gazdasági ösztönzők mellett pszichológiai, tényező,
érzések, érzelmek, attitűdök is (Dobák, 1996). Hasonló eredményeket kapott Dienesné (1997)
munkaérték orientáció vizsgálatában, miszerint meghatározó értékek az anyagiak, munkával
kapcsolatos biztonság, a munkateljesítmény, valamint a társas kapcsolatok is. Kutatásomban
vizsgáltam a szervezeti kultúra jelenlegi és kívánatos értékekeit, melynek különbségei
láthatóak az alábbi táblázatban, kiemelve dimenziónként a legmagasabb különbséget kapott
értékeket.
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1. táblázat: A szervezeti kultúra jelenlegi és kívánatos értékekeinek különbségei
Hatalom

Szerep

Eredmény

Támogatás

Követelményeknek való
megfelelés-együttműködés

-0,32

-0,02

0,33

0,63

Szabályoknak való megfelelés
- szakmaiság

-0,89

0,3

0,61

0,78

Feladat - kapcsolat orientáció

-0,41

-0,49

0,6

0,83

Státusz, pozíció - csoport

-0,57

-0,1

0,52

0,53

Utasítás - konszenzus

-0,44

-0,06

0,27

0,56

Feladat - humán orientáció

-0,61

0,1

0,52

0,53

Behódolás - együttműködés

-0,39

-0,06

0,56

0,56

A vezető autokrata - mentor

0,18

0,28

0,57

0,5

hatalomorientált kapcsolatorientált

-0,53

0,13

0,66

0,56

A munkamotiváció büntetés eredményes munkakapcsolat

-0,56

0,36

0,56

0,6

A munkacsoportok viszonya
rivalizálás - segítőkészség

-0,81

-0,5

0,52

0,82

Nézeteltérések megoldása
felettes - munkatársak közötti

-0,41

-0,1

0,55

0,65

A szervezet zárt - nyitott
környezetére

-0,47

0,02

0,21

0,55

A szabályok törvények alakíthatók

-0,54

0,07

0,03

0,25

Az együttműködés alapja a
hatalom - a jó
csoportviszonyok

-0,56

0

0,39

0,64

Forrás: Saját vizsgálatok

n=744

A táblázat eredményei alapján azt láthatjuk, hogy a hatalom kultúra dimenziói egyetlen
kivételtől eltekintve alacsonyabb értékeket kaptak a kívánatos kultúra megítélése során.
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Egyedül a vezető mentor szerepének erősítése fogalmazódott meg pozitív előjelű igényként,
míg a megkérdezettek az előrejutásban a szabályoknak való megfeleléssel szemben a
szakmaiságot emelték ki, valamint a munkacsoportok közötti rivalizálás csökkentését jelölték
meg kívánatos jövőbeni értékként. Nagy eltérést mutat továbbá a vezető szerepével általa
meghozott döntésekkel kapcsolatosan a humánorientáció igénye, miszerint arra mutatkozik
igény, hogy a vezetés, a döntései meghozatalánál vegye figyelembe annak alkalmazottakra
gyakorolt következményeit.
A szerepkultúra megítélése tekintetében azt láthatjuk, hogy a különböző dimenziók
megítélése vegyes. A megkérdezettek az előző hatalom kultúrához hasonlóan a
munkacsoportok közötti rivalizálással szemben a segítőkészséget, a feladat – kapcsolat
orientáció tekintetében az utóbbit jelenítenék meg kívánatos jövőbeni értékkent. Ezek mellett
a vezető mentori-támogató szerepének erősítését, illetve a motiváció tekintetében a
büntetéssel szemben a megfelelő munkakapcsolatok társas, és szakmai szükségletének igénye
fogalmazódik meg.
Az eredmény és a támogatás kultúrák dimenzióinak értékei kivétel nélkül pozitív irányú
igényt fogalmaznak meg minden egyes dimenzió tekintetében. Az eredmény szervezeti
kultúra értékei közül a legmagasabb eltérés a szervezet-egyén kapcsolatában a kapcsolat
orientáció irányába mutat, valamint az egyének közötti kapcsolatok tekintetében a kölcsönös
véleménynyilvánítás érdekei jelennek meg. Az előrejutás, a szervezeten belüli személyes
fejlődés kibontakozásának alapértéke a szakmaiság kívánatos dimenzióját jeleníti meg.
A támogatás kultúra dimenziók értékei között találjuk a legnagyobb eltéréseket a jelenlegi és
kívánatos értékdimenziók között. Véleményem szerint az adott kultúrára jellemző
„humanisztikusabb” légkör eredményeként szabadabb véleménynyilvánítást eredményez, ami
a kívánatos értékek tekintetében is egy határozottabb állásfoglalásban jelentkezik. Az
eredménykultúra értékeihez hasonlatos a legnagyobb eltérést mutató dimenziók eltérése, de
megjelenik továbbá a másoktól való segítségkérés, az útmutatás, tanácsadás fokozottabb
igénye is. Amennyiben az összehasonlításból kiemeljük abszolút értékben a legnagyobb
jelenlegi és kívánatos értékek eltéréseit az összes kultúra típust figyelembe véve a
következőket láthatjuk. A Szabályoknak való megfelelés –szakmaiság dimenzióban a
személyes fejlődés kibontakoztatásának értéke jelenik meg, a munkacsoportok viszonya
rivalizálás – segítőkészség dimenzióban pedig, leginkább kollektivista értékek mentén, a
barátságos, figyelmes együttműködés szervezeti légkörének igénye jelentkezik. A szervezeti
kultúrák értékeinek elmozdulása azt mutatja, hogy kívánatos értékként a támogatás kultúra
iránti fokozottabb igény jelenik meg, amit a hatalom kultúra értékeinek negatív irányba
történő elmozdulása is alátámaszt. Véleményem szerint erős bizonytalanság iránti
érzékenység érződik a válaszadók megítélése kapcsán, amit mutat a támogatás kultúra iránti
fokozott igény. Hasonló eredményeket mutat vizsgálatomban a vezető megítélése, melynek
eredményeit az alábbi ábra mutatja.
Vezetői vizsgálatok
Amennyiben jó főnök beosztott kapcsolat hátterét vizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy a
megfogalmazott ezen okok az alábbiak szerint alakulnak. A leginkább jó kapcsolatot
feltételező értékként a problémák megbeszélése, illetve a humánus kapcsolat attitűdje
fogalmazódik meg.
Értékkent a vezető mentor szerepe jelenti a jó kapcsolat feltételét. Amennyiben a
problémaként megfogalmazott, nem egyértelmű elvárások tekintetében hatékonyabb
kommunikációs vezetői munkát fejt ki a menedzsment, úgy ez találkozik a megkérdezettek
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világos elvárásokkal kapcsolatos igényével,
szükségletének kielégítéséhez járul hozzá.

ami a

strukturáltság, kiszámíthatóság

1. ábra: A jó vezető-beosztott kapcsolat feltételei
50%

49,40%

46,20%
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15%
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0%
emberileg
megértjük egymást

világosak az
elvárások

meg tudjuk
beszélni a
problémákat

Forrás: Saját vizsgálatok

a főnök lojális

a főnök rugalmas

igazságosak a
döntések

n=744

Az individualizmus szintje a szervezeti kapcsolatok alakulását, a munkakapcsolatokat és a
hozzájuk kapcsolódó normákat nagymértékben befolyásolja. A kollektivista társadalmakban a
csoporthatalom központi fogalom, a család az a közösség, amihez az egyén tartozik, mely
saját maga és mások meghatározásának alapja.
A „mi” szemlélet a kívánatosabb az „én” központú gondolkodással szemben. A közösséghez
való hűség mindennel szemben előnyt élvez, hiszen a személyazonosság arra a szociális
kapcsolatrendszerre épül, melyhez az egyén tartozik. Alapvető célja mindenkinek, hogy
megőrizze a közösségen belüli harmóniát, akár a problémák elkenése árán is. Ha valaki
megsérti a szabályokat, elveszíti becsületét a csoport tagjai előtt, megszégyenül.
Early szerint az ilyen társadalmakban „az emberek egy közösség tagjaként képesek a
legnagyobb teljesítményre, névtelen tagként.”
A feladat megoldásával szemben a személyes kapcsolatok gyakorta előnyt élveznek, a főnökbeosztott kapcsolat erkölcsi alapokon szerveződik, apa-fiú viszonyszerűen (Early, 1989).
A humánerőforrás menedzsment alapegysége ilyen környezetben a csoport, a team
teljesítményének növelése a cél és annak értékelése. A munkahely is úgy működik, akár egy
nagy család, ezért a munkáltatók előszeretettel alkalmaznak olyan embereket, akik már valaki
által kapcsolódnak a szervezethez. A vezetés-irányítás számára lehetőség adódik a
szervezetszociológia ismeretek művelésére a humánerőforrás gazdálkodás terén (Marosi,
1991, Dobák, 1991).
Az individualista társadalmakban, a munkahelyeken is úgy tekintenek a munkavállalókra,
mint akik a „valósítsd meg önmagad” elv alapján gondolkodnak, saját céljaik vezérlik őket.
A munkáltató-munkavállaló viszony, szerződéses jellegű, kölcsönös előnyökön alapszik.
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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 mindenekelőtt a feladatot és annak egyéni megvalósítását tartják szem előtt.
A szervezet tagjai igénylik, ugyanakkor el is várják tőlük, hogy egyéni ötleteik, indítványaik
legyenek, és nyíltan kifejtsék véleményüket. Fontos a nagymennyiségű információ
biztosítása, mivel a kapcsolatok formális jellege miatt alacsony kontextusú kommunikáció a
jellemző.
Az, hogy kit alkalmaznak elsősorban az egyéni szaktudástól, képességektől függ, a rokoni
kapcsolatok, ismeretség nem nyom a latba.
A maszkulin értékekre épülő kultúrákban a legfőbb társadalmi érték az anyagi siker, az
önérvényesítés, versengés és az előrejutás. Hofstede (1991) szerint a férfias társadalmakra
jellemző, hogy a munka kihívásokban gazdag, a személyes célokat kielégíti. A magas szintű
munka elismeréseként a munkavállalókat jól megfizetik és biztosított a szervezeti
hierarchiában történő előrelépésük is. A pénznek és a tárgyaknak fontos szerepük van.
A munkavállalókkal szemben elvárás a kemény munka, az állandó fejlődés, továbbképzés.
A szervezet tagjai között állandó a verseny, a küzdelem. A teljesítményre való presszionálás
már az iskolában megkezdődik, az egyéni eredmények rendkívül fontosak. Az erősek, 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, ebből is
következik, hogy gyakoriak az összeütközések, az agresszív viselkedés. A maszkulin jelleg az
olyan tömegméretekben termelő szervezeteknél előnyös, melyek fő célja a gyorsaság és az
eredményesség.
A női értékekben gazdag társadalmakban jellemző, hogy fontos mások védelmezése, az
emberekkel való törődés, a kapcsolatok ápolása. A versenyzés, a küzdelem nem jellemző.
A munkahelyen is fontos az egyenlőség, és a szolidaritás. A feminim társadalmakban jó a
vezetők és beosztottaik kapcsolata, ritkábbak a konfliktusok, viták.
Fontos szerepe van az együttműködésnek, ezért fontos érték a kooperációra való készség, a
vezetők a felmerülő problémákat tárgyalással, kompromisszumkereséssel igyekszenek
megoldani. Az embereket erősen motiválja és a társas elismertség iránti szükséglet. (Serge,
2002). A vezetők kevésbé állnak a középpontban, igyekszenek a háttérben összehangolni
mindent, törekszenek a konszenzusra. A bölcs menedzserek minden alkalmat megragadnak,
hogy beosztottjaikat teamekbe szervezzek, kihasználva annak minden előnyét (Dienesné,
2006).
„Minden cseléd olyan hatáskörrel megbízassék, amely hajlamainak, képességeinek,
egyéniségüknek leginkább megfelelnek” (Berde, 2003 in: Bilanics, 2008).
A munkavállalók szeretik biztonságban tudni állásukat, megélhetésüket.
A munkakörülményekre nagy gondot fordítanak.
Az elméleti felvezetések alapján, támaszkodhatunk arra a logikára, miszerint az egyén
attitűdjeinek vizsgálata megmutatja a csoport elfogadott érékeit, illetve meg is fogja határozni
a csoportban tevékenykedő egyén cselekvési mozgásterét is. Az egyén attitűdjeinek
ismeretében következtetéseket tudunk levonni a szervezet kollektivista, illetve individualista
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értékrendjét illetően, mely kiindulópontja lehet egy kívánatos szervezeti, ezen keresztül annak
tagjait jellemzően maghatározó egyéni értékrend kialakításának.
Bencsik (2007) szerint a szervezetek csak akkor lehetnek sikeresek, ha munkaerő-állománya
korszerű ismeretekkel rendelkezik, és hajlandó is ismeretbázisát a vállalati célok elérése
érdekében felhasználni. Klein B. – Klein S. (2002) tapasztalatai szerint az utóbbi években
jelentősen változik a vezetők szerepe, új gondolkodás küldötteivé kell válniuk.
A vezetőnek meg kell értenie, amennyiben befolyásolni-irányítani kívánja az embereket,
akkor tudnia kell, hogy a csoporttagok milyen értékeket vallanak, milyen szokásaik vannak,
vagyis tisztában kell lennie a szervezet kultúrájával.
Barta (2004) véleménye szerint szükségszerű a vezetési stílus demokratizálódása, és a „lágy”
vezetői kompetenciák előtérbe kerülése. Ezt a gondolatot alátámasztják a vezetőről kapott
eredményeim.
Az ideális vezetőről mindenkinek vannak elképzelései, illetve ezen elképzelések mögött
meghúzódó elvárásai.
Vizsgálatomban arra is választ kerestem, melyek ezek a vezetéssel kapcsolatosan
megfogalmazódó igények, illetve milyen mértékben teljesülnek a megkérdezett szervezetek
megítélése kapcsán. A kívánatos vezetői tulajdonságok tanulható, elsajátítható szakmaivezetői ismeretek köré, a vezetésben a humanisztikus értékek köré, és személyiségjegyek köré
szerveződtek.
Az eredményekből azt láthatjuk, hogy a megkérdezettek leginkább a társas kapcsolatok
szükségletéhez kapcsolódó vezetői tulajdonságokat – megtalálja a megfelelő hangot
alkalmazottaival –, illetve a vezetés szakmai tudását, tapasztalatait emelték ki.
A visszajelzések alapján olyan kívánatos vezető képe rajzolódik ki, aki hiteles, és
modellértékű viselkedéssel alkalmazottai felé akkor bír, amennyiben megkérdőjelezhetetlen
szakmai ismeretei, tapasztalatai mellet, az alkalmazottakat partnerként kezelve, azokra
odafigyelve végzi vezetői munkáját.
2. táblázat: A kívánatos főnök tulajdonságai
Tulajdonságok - eredmények
magas szintű szaktudás

38%

nagy szakmai tapasztalat

37,8%

a vállalat működésének jó ismerete

30,1%

szakmai, vezetői ismeretek alkalmazása

17,6%

odafigyel az emberekre

27,6%

közvetlen, megtalálja a megfelelő hangot

44,9%

egyenlően bánik az emberekkel

20,5%

határozott

22,4%

lojális

9,1%

van humorérzéke

9,4%

intelligens

9,7%

rugalmas

15,6%

következetes

15,1%

számonkérő

3,1%

Forrás: Saját vizsgálatok

n=744
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A magasabb szintű és szélesebb körű alkalmazotti képzettség már nem teszi szükségessé, sem
lehetővé az utasításokkal történő irányítást. (Némethné, 2000). Ezek a mozgatórugók
egyénenként különbözőek lehetnek, de a munkaérték orientáció tekintetében a munkával
kapcsolatos biztonság, társas kapcsolatok kiemelt szerepet kapnak (Dienesné, 2006).
A Hofstede (1991) elméleti dimenziói esetében azzal a sajátos problémával állunk szemben,
hogy a magyar társadalom értékrendje, és a világ értékrendje között szakadék húzódik.
Véleményem szerint a magyar társadalom értékrendjét a nagy hatalmi távolság, a
bizonytalanság kerülés, a kollektivista értékrend, és a feminim sajátosságok jellemzik.
Összefoglaló
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 ere mentálisan nincsenek
felkészülve. Bizonytalansággal szemben „elvárás” hogy azt normálisnak, az élet velejáró
tényezőjének kellene tekinteni, ugyanakkor véleményem szerint továbbra is magas értéket
produkálunk e dimenzió tekintetében. Az elmúlt rendszer hiánygazdaságának eredményeként
kialakult „önellátó” gondolkodásmód jellemzően a kollektivista értékrendet erősítette, míg a
rendszerváltás óta határozottan az individualista értékrend irányába ható tényezők erősödtek
jelentős mértékben fel. Azt gondolom, hogy a szervezetek érdekében, és a vezetés
humánfeladatainak tekintetében komoly kihívást jelent ezen dilemmák közötti összhang
megteremtése. 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.
Summary
The previous econmical system strengthened the ’collectivist’ values system while since the
change of regime the individualistic way of thinking has been becoming stronger.
I believe that the creation of coordination between these dilemmas has been a great challenge.
In the case if the leader does not formulate opposing organizational values, the worker can
identify with the given organizational culture, lives together with the organization and the
work is not burden any more, but part of his or her life.
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